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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotné kanalizace v městské části 

Frýdlantu nad Ostravicí – Nová ves. Cílem je úplné napojení a co nejrychlejší 

odvedení veškerých odpadních vod z městského povodí. Měla by vést ke zlepšení 

životních podmínek obyvatel, zachování trvale udržitelného rozvoje a zároveň by 

neměla negativně ovlivňovat životní prostředí. V teoretické části byly navrženy dvě 

varianty řešení, z toho jedna byla rozpracována a doložena výkresovou dokumentací 

a výpočty, které jsou umístěny v příloze. 

 

Klíčová slova: 

Jednotná kanalizace 

Šachta 

Odpadní voda 

Recipient  

Čerpací stanice 

Čistírna odpadních vod 

 

Annotation 

This bachelor’s thesis inquires into the proposal of a single pipe system in Nová Ves, 

the municipal part of Frýdlant nad Ostravicí. The objective is to fully link and to drain 

as soon as possible all waste water from the urban catchment area. It should lead to 

improvement of life conditions of the entire urban population, to retaining of the 

sustainable development and, at the same, it should not negatively affect the 

environment itself. In the theoretical part two solutions were proposed, out of which 

one of them was more developed and supported by plan documentation and 

calculations (all attached in the appendix).  
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1. Úvod 

Předmětem bakalářské práce je zajištění ochrany povrchových a podzemních 

vod před znečištěním vodami vypouštěnými z městských a průmyslových areálů, 

ochrana před nežádoucím nekontrolovatelným odtokem splaškových vod a zajištění 

vhodných hygienických podmínek obyvatel. Odvedení odpadních vod je řešeno 

návrhem jednotné stokové soustavy. Pro tuto část Frýdlantu je navržena jak 

gravitační tak tlaková kanalizace. 

Podkladem pro vypracování projektu byla situace obce Frýdlant nad Ostravicí 

s polohopisným a výškopisným zaměřením, kde jsou zakresleny zastavěné plochy, 

asfaltové a betonové plochy a zeleň. Také byly zakresleny přeložky inženýrských sítí. 

Situace byla dodána v programu AutoCad 2009 v měřítku 1:1000., kde byla dále 

rozpracovávána. Podélné profily navržené kanalizace byly navrženy a zpracovány 

v programu Winplan, podélný profil kanalizace verze 5.0.. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické, kde je 

popsáno místo a důvod stavby. Dále jsou řešeny podstatné části kanalizace a je zde  

nastíněn postup výpočtu součtové metody, která je důležitou součástí. Praktická část 

se zaměřuje na vlastní návrh stokové soustavy, hydrotechnické situace a podélných 

profilů stok. 
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Stávající stav   

Město Frýdlant se rozkládá v široké kotlině řeky Ostravice, pod masivem 

Ondřejníka a Lysé hory, v průměrné nadmořské výšce 360 m n. m. Díky své 

geografické poloze je město nazýváno branou Beskyd. Dnes zde žije téměř 10 tisíc 

obyvatel. V minulosti byl Frýdlant průmyslovým centrem oblasti proslulým svou 

železářskou výrobou. Motiv pracujícího kováře dokonce pronikl do městského znaku. 

[ 6 ] 

Město Frýdlant nad Ostravicí je z části odkanalizováno. V Nové vsi – část 

Frýdlantu nad Ostravicí, nebyla vybudována kanalizace, splaškové vody odcházely 

z nemovitostí do žump a septiků.  

Obr. 1: Letecký pohled  Nové vsi 

 



Rok 2009  3 

2.2. Hydrologické pom ěry 

 
Z hlediska hydrologických poměrů je nejbližším tokem řeka Ostravice, vznikla 

soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré Hamry v nadmořské výšce 521 m. 

Černá Ostravice pramení na jižním svahu Smrkoviny, která leží západně od osady 

Bílý Kříž, Bílá Ostravice pramení na úbočí vrcholku Čarták, který leží západně od 

Bumbálky. Ústí zprava do Odry v Ostravě-Hrušově v nadmořské výšce 204 m. 

Řeka Ostravice bude sloužit jako recipient, do kterého se budou odvádět vody 

z OK a vyčištěné vody z ČOV.  

Hydrologické uřčení toku: 

• Povodí: Odry 

• Číslo hydrologického pořadí: ČHP 2 – 03 – 01 

• Celková délka toku: 65,1 km 

• Plocha povodí: 826,8 km2 

• Průměrný průtok: 14,25 m3.s-1 [ 9 ] 

 

3. Vytipování problém ů 

Z důvodu hrozící kontaminace povrchových a podzemních vod bude 

vybudována jednotná kanalizace. Kanalizace bude napojena na mechanicko-

biologickou ČOV v Ostravici a dále se bude vyčištěná odpadní voda odvádět do 

recipientu, jímž bude řeka Ostravice. 

Terén v Nové vsi je nerovnoměrný, tudíž je zde navržena jak kanalizace 

gravitační, tak tlaková. Vody z postranních stok budou čerpány do stoky B, která 

bude následně vytlačena na konec stoky A, odkud vody odtečou gravitačně na OK a 

následně na ČOV. 
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4. Principy řešení 

4.1. Legislativní 

 
Kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. 

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod, kanalizační objekty včetně 

čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. Provozování kanalizací je 

souhrn činností k zajištění dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních 

vod, není jím správa majetku kanalizací ani jejich rozvoj. Provozovatelem kanalizace 

je osoba, které krajský úřad vydal povolení podle §6. Skutečnost, že kanalizace i 

jejich jednotlivé prvky jsou vodním dílem, znamená významný vztah na zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho jednotlivá 

ustanovení. Ke zřízení kanalizací, jejich změnám  

a změnám jejich užívání jakož i k jejich odstranění je potřeba povolení vodoprávního 

úřadu (§ 15 zákona o vodách).  

Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily 

životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění 

odpadních vod z odkanalizovaného území a aby byla zabezpečena nepřetržitost 

odvádění odpadních vod od odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, 

aby bylo omezováno znečišťování recipientů způsobované dešťovými přívaly. 

Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné konstrukce, musí být chráněny proti 

zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. Další požadavky na čištění odpadních vod 

včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz kanalizací a 

čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis. 

Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i 

kanalizační přípojky, musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní 

potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, 

že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace 

pitné vody odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace. [ 4 ], [ 7 

], [ 8 ] 
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4.2. Technické 

4.2.1. Účel stokování 

 Stokování se zabývá navrhováním, výstavbou a provozem stokových sítí a 

objektů na nich. Počátky stokování se datují již od období před 5000 lety, kdy začalo 

docházet k výraznému zněčišťování následkem tavení kovů. 

V dnešní době narůstá potřeba rekonstrukcí kanalizačních systémů ve velkých 

městech. Zejména množství srážkových OV, které vlivem rozšiřování ploch s malou 

infiltrační a evapotranstpirační schopností v urbanizovaných povodích roste. 

Účelem je tedy odvodnění dané oblasti s cílem zajistit spolehlivé, hospodárné 

a zdravotně neškodné odvádění odpadních vod na ČOV, kde jsou vody zbavovány 

nečistot mechanických, chemických i biologických. Již vyčištěné vody jsou odváděny 

do recipientu. [ 2 ] 

 

4.2.2. Základní pojmy 

Kanalizace - soubor zařízení, které umožňují:  

• Neškodné odvádění srážkových, splaškových a průmyslových vod 

z urbanizovaného území, letišť, závodů a komunikací. 

• Čištění výše uvedených OV a to do takové míry, aby byla dodržena 

vodohospodářská hodnota vodního toku pro zásobování obyvatelstva. 

 

Balastní vody – jsou vody podzemní, které se dostaly do stokové sítě například 

netěsností. Jejich přítomnost je ve stokové síti nežádoucí. 

 

Odpadní vody – viz. Následující kapitola 

 

Výústní objekt – zařízení sloužící k vypouštění OV do vodního recipientu. 

 

Vstupní šachta – navrhují se tam: 

• kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok 

• kde se mění  materiál nebo profil stoky 

• na horním konci každé šachty 

• v místě napojení dvou a více stok 
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4.2.3. Odpadní vody 

 Za odpadní vody jsou považovány vody, které po použití změnily své 

vlastnosti oproti původní.  

Odpadními vodami jsou: 

• veškeré vody odváděny stokovou sítí 

• odčerpávané vody podzemní z hydraulické ochrany u průmyslových objektů 

• vody z drenážních systémů jako součást zařízení k odvodnění podzemních 

staveb 

• vody jakkoli znečištěné z výrobního provozu 

• tekuté odpady 

 

4.2.3.1. Druhy odpadních vod 
Splaškové – jsou vody z kuchyní, koupelen, prádelen, WC, občanské vybavenosti 

Infekční – jsou to vody obsahující choroboplodné zárodky. Před vypouštěním se 

musí předčistit. Mohou to být vody z infekčních oddělení nemocnic, sanatorií, 

mikrobiologických laboratoří, výroben očkovacích látek.  

Průmyslové – vody, které byly použity ve výrobním procesu v průmyslových 

závodech. 

Ze zemědělství – Vedlejší produkty chovu hospodářských zvířat, odváděné 

kanalizací.  

Srážkové – jsou vody ze všech druhů atmosférických srážek spadlých na povrch. 

mohou být: 

• znečištěné – odtékají ze znečištěných povrchů a komunikací 

• neznečištěné – odtékají z parků a pěších zón [ 2 ] 

 

4.2.4. Soustavy stokových sítí 

Jsou známy tři druhy stokových soustav.  

 

• Jednotná soustava – odvádí splaškové i srážkové vody společně jedním 

potrubím. Vyžaduje velké příčné profily stok pro odvedení vod z přívalových 
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dešťů. Nevýhodou této soustavy je, že jsou na ČOV přiváděny vody srážkové 

ředěné vodami splaškovými. Proto jsou zde navrhovány odlehčovací komory. 

 

• Oddílná soustava – má dvojí síť, splaškovou i srážkovou. Oddílné splaškové 

stoky nevyžadují tak velké příčné profily jako oddílné stoky srážkové. 

Splaškové vody odtékají na ČOV a srážkové do recipientu. [ 2 ] 

 

4.2.5. Systémy uspo řádání gravita čních stokových sítí 

Podle situačního řešení mají gravitační stokové sítě více druhů soustav, které závisí 

na: 

• Konfiguraci terénu 

• Způsobu zástavby 

• Umístění recipientu 

• Další podmínky 

 

Systémy stok: 

• Radiální – pro odvodnění uzavřených 

kotlin. Voda se stahuje do nejnižšího 

místa a poté na ČOV, buď gravitačně 

nebo čerpáním.     

 

Obr. 2: Radiální systém 

 

• Větvený – navrhuje se ve členitém terénu s nepravidelnou zástavbou. Stoky 

se vedou nejkratším směrem do kmenové stoky. 

Obr. 3: Větvený systém 
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• Úchytný – využívá se v plochých říčních údolích s mírným sklonem území 

k vodnímu toku. Kmenová stoka vede podél toku a do ní jsou napříč údolím 

vedené sběrače. Na kmenové stoce jsou OK. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Úchytný systém 

 

• Pásmový – navrhuje se při odvodnění rozsáhlého území s většími výškovými 

rozdíly. [ 1 ] 

 

Obr. 5: Pásmový systém 

 

4.2.6. Způsoby dopravy odpadních vod 

• Gravitační kanalizace – využívá přírodní sílu gravitace – voda se pohybuje 

vlivem naklonění roviny. Proto musí mít stoky dostatečný sklon nivelety dna 

dolů ve směru k ČOV nebo k vyústění do recipientu. Je tradičním a 

převažujícím způsobem odvodnění. 

 
• Tlaková kanalizace – jedná se o nejrozšířenější alternativní způsob dopravy.  

Navrhuje se v případech, kdy je nutno překonat výškový rozdíl v terénu.  

U tlakové kanalizace je nutno vybudovat čerpací šachtu nebo jímku, do které 

jsou gravitačně přiváděny vody z nemovitostí. Z jímky jsou následně pomocí 

ponorného objemového čerpadla splašky dopravovány tlakovým potrubím 

podstatě menšího průměru na ČOV.    
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• Podtlaková vakuová kanalizace – použití je vhodné pro menší množství OV a 

při složitějších podmínkách podélných profilů stok. Princip spočívá ve 

vyvození podtlaku v hlavním uličním potrubí. Do tohoto potrubí se přes 

domovní sací ventily nasávají OV z napojené nemovitosti. Výhodou je velká 

rychlost a  provoz bez údržby. 

 

• Maloprofilová kanalizace – je specifická použitým trubním materiálem velkých 

délek s malými světlými profily, nízkou drsností a vodotěsnými spoji. 

 

• Pneumatická kanalizace – způsob dopravy, kdy je OV odváděna tlakovým 

vzduchem i na velké vzdálenosti. Je možno dopravovat i velmi znečištěné 

médium. Pracuje ve dvou cyklech, cyklus plnění a cyklus výtlaku. [ 2 ] 

 

4.2.7. Technické podmínky pro navrhování stok 

Tvary a rozm ěry stok 

Pro stoky se doporučuje používat základní tvary: kruhový, vejčitý, tlamový. 

Výběr tvaru pro jednotlivé stoky závisí na posouzení hydraulických, provozních, 

stavebních, ekonomických, geologických a jiných požadavků a podmínek. 

 Hydraulickému hledisku, koncentraci malých průtoků ve dně stoky, nejlépe 

vyhovuje vejčitý tvar a nejméně tlamový tvar. Kruhový profil je nejvýhodnější pro 

konstrukci zařízení na jejich čištění a nejlépe se vyrábí jako prefabrikát. Vejčitý profil 

se navrhuje, je-li dostatečná výška nadloží. Staticky nejvýhodnější je tvar vejčitý, dále 

pak kruhový a nejméně výhodný je profil tlamový. [ 1 ] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Kruhové profily 
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Obr. 7: Vejčité profily 

 
 

Obr. 8: Tlamové profily 

 

 

Materiály stok 

 Volí se podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný, odolný 

proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní 

vody, proti agresivním vlivům okolního prostředí, proti namáhání stok, má umožnit 

bezpečné a účinné čištění stok. Stoky mohou být trubní, monolitické, popřípadě ze 

stavebních železobetonových dílců.. Roury na trubní stoky se vyrábějí z materiálů 

kamenina, čedič, beton, plasty sklolaminát atd. [ 1 ] 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporu čené varianty řešení 

5.1. Posouzení variant 
 Vzhledem ke geomorfologickým podmínkám terénu byl navržen větvený 

systém uspořádání stok. Byly navrženy dvě varianty řešení. První z nich je výstavba 

oddílné stokové soustavy tak, že splašková síť by byla zaústěna do ČOV, zatímco 

srážková stoková síť by měla více vyústění do recipientu.  Tato varianta řešení by 

byla vhodná z hlediska vyššího úhrnu srážek v této lokalitě, nedocházelo by 

k přehlcování ČOV, byly by navrženy menší příčné profily než u jednotné kanalizace. 

Z hlediska investičních a udržovacích nákladů byla zvolena druhá varianta řešení, a 

to vybudování jednotné kanalizační sítě. Stavba bude situačně jednodušší. Budou 

vystavěny dvě odlehčovací komory pro omezení průtokového množství OV. 

5.2. Rozpracování doporu čené varianty 

5.2.1 Situace 

Prvním krokem pro návrh jednotné kanalizace je vytvoření stokové sítě do 

katastrální mapy Frýdlantu nad Ostravicí – Nová ves v programu AutoCad.. V příloze 

č. 1 je zakreslena gravitační a tlaková kanalizace, šachty na gravitační stokovém sítí, 

jejich popisy, dále popisy stok a výtlaků s navrženými délkami a materiálem trub. Je 

zakreslen směr toku odpadní vody, dále pak objekty na stokové síti, jako jsou spojné 

a lomové šachty, odlehčovací komory, čerpací stanice, čistírna odpadních vod a 

výústní objekty. 

Potrubí se bude klást postupně od nejnižšího konce hrdlem proti sklonu, a to 

v úsecích mezi dvěma vstupními šachtami. Je navržen kruhový profil stok se 

jmenovitou světlostí DN300 – DN1000. Navrženým materiálem pro konstrukci 

kanalizace je PP. Práce bude začínat od čistírny odpadních vod, nejdříve bude 

vybudována hlavní stoka A, a poté stoky vedlejší  (A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B4, 

C, D, E, F). Trasa kanalizace  vede v silnici a je určena souřadnicemi šachet. 

Trasy podzemních inženýrských sítí jsou dle podkladů jednotlivých správců 

přeneseny do celkové situace stavby a předpokládaná místa křížení těchto sítí s 
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trasou kanalizace jsou vyznačena v podélném profilu kanalizace jednotlivých stok 

(přílohy 3 – 15). Jsou dodrženy stanovené vzdálenosti: 

Kanalizace od vodovodu musí být minimálně 0,6 m. 

Kanalizace od plynovodu musí být minimálně 1 m. 

 

Stavbou budou dotčeny ing. sítě a komunikace : 

(Křížení zaznamenáno v podélných profilech jednotlivých stok). 

Vodovod - ve správě severomoravských vodovodů a kanalizací. 

Plynovod - ve správě severomoravských plynáren. 

 

Navržená stoková síť má celkem 14 stok, 136 šachet, z toho 8 spojných a 128 

lomových šachet. Pro vypouštění OV do recipientu jsou v situaci navrženy tři vyústní 

objekty. Déle je v situaci navrženo pět čerpacích stanic a jedno čistírna odpadních 

vod. Celková délka stokové sítě činí 4529 m. 

Kanalizace je navržena tak, že má dvě hlavní stoky, do kterých jsou přiváděny 

vody ze stok postranních. Na  hlavní stoku A je napojena stoka A1 v šachtě číslo 16, 

stoka A2 v šachtě číslo 20, stoka A3 v šachtě číslo 23 a stoka A4 v šachtě číslo 27.  

Do stoky B je napojena stoka B1 v šachtě číslo 67, stoka B2 v šachtě číslo 72, stoka 

B3 v šachtě číslo 74 a B4 v šachtě číslo 78. 

Stoka C je tlakovou kanalizací vedena do stoky B, do šachty číslo 80. 

Výtlak OV ze stoky D je zaústěn do stoky B v šachtě číslo 74. 

Stoka E je tlakovou kanalizací zaústěna do stoky B v šachtě číslo 70 a stoka F do 

stoky B v šachtě číslo 67. 

Veškeré OV odtékající gravitačně stokou B(tzn. I OV z přitékajících postranních stok) 

jsou svedeny do šachty číslo 66, kde je navržena OK s vyústěním do recipientu a 

zbytek OV je čerpán pomocí ČS do stoky A, do šachty číslo 28, odkud již vody 

odtékají gravitačně až na ČOV. 

Výškové napojení průběžných stok v šachtách je plynulé (dno do dna). Kóty napojení 

vedlejších stok lze vyčíst z příloh podélný profil stoky (příloha číslo 3-15).  

 

 

Tabulka č. 1 Základní údaje navržené stokové sítě 

Název stoky 
Délka stoky 

[m] 

Délka 

výtlaku [m] 

Počet 

šachet 
Vtoky vedl. stok. 
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A 913  28 A1, A2, A3, A4 

A1 1197  27  

A2 140  5  

A3 145  5  

A4 75  4  

B 642 656 18 B1, B2, B3, B4 

B1 235  14  

B2 131  6  

B3 302  8  

B4 183  5  

C 160 160 8  

D 136 148 7  

E 120 126 5  

F 150 153 4  

 

5.2.1.1. Objekty na stokové síti 
 
Odlehčovací komory 

 Byly navrženy dvě odlehčovací komory. Jedna před ČOV a druhá na konci 

stoky B, aby ČS nemusela dopravovat tak velké množství vody. Konstrukčně musí 

být odlehčovací komora navržena tak, aby oddělovala z celkového průtoku množství 

vody, o které má být stoka odlehčena. Toto množství se odvádí do recipientu. 

Oddělení se děje nejčastěji přepadem přes přelivnou hranu. 

 

Čerpací stanice 

 Kromě odlehčovacích komor byly v situaci navrženy i čerpací stanice 

s výtlačným potrubím na místech, kde OV nemohou odtékat gravitačně.. V projektu 

se počítá s využitím čtyř koncových čerpacích stanic pro stoku  C, D, E a F a  jedné 

průběžné ČS pro stoku B.  

 

 

 

Výústní objekty 

 Slouží k vypouštění OV do recipientu. V situaci jsou navrženy tři výústní 

objekty. 
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Přípojky 

Kanalizační přípojky budou předmětem řešení v diplomové práci. 

 

Shýbky 

 V projektu jsou zaznamenány tři shýbky na místech křížení s vodním tokem.  

První shýbka se nachází na stoce A mezi šachtami Š3 a Š4, druhá také na stoce A 

mezi šachtami Š12 a Š13. Poslední shýbka je zakreslena na stoce B a je situována 

mezi šachtami Š70 a Š71.  

 

5.2.2. Hydrotechnická situace 

 Projekt hydrotechnické situace si lze prohlédnout v souboru hydrotechnická 

situace (Příloha 2). Na výkresu je vymezena hranice kanalizačního povodí, jejíž 

plocha je 35,45 ha. Tato oblast je rozdělena na kanalizační okrsky, které mají 

maximální plochu do 1 ha. Dělení bylo provedeno metodou ideálních střech, která 

spočívá v půlení úhlů v šachtách.  Každý kanalizační okrsek má své číslo a 

změřenou plochu.  V povodí Nové vsi bylo navrženo 57 kanalizačních okrsků.  

 

Tabulka č. 2 Charakteristiky kanalizačních okrsků 

Číslo 

okrsku 

Plocha okrsku 

[ha] 

Číslo 

okrsku 

Plocha okrsku 

[ha] 

1 0,09 30 0,52 

2 0,43 31 0,59 

3 0,78 32 0,49 

4 0,67 33 0,97 

5 0,43 34 0,53 

6 0,61 35 0,53 

7 0,97 36 0,92 

8 0,43 37 0,62 

9 0,71 38 0,70 

10 0,87 39 0,26 

11 0,58 40 0,92 

12 0,57 41 0,39 
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13 0,58 42 0,60 

14 0,57 43 0,86 

15 0,46 44 0,87 

16 0,57 45 0,53 

17 0,57 46 0,74 

18 0,57 47 0,70 

19 0,57 48 0,36 

20 0,56 49 0,64 

21 0,57 50 1,02 

22 0,56 51 0,14 

23 0,56 52 0,66 

24 0,56 53 0,44 

25 0,55 54 0,86 

26 0,53 55 0,75 

27 0,75 56 0,91 

28 0,64 57 0,98 

29 0,64   

 

  

5.2.3. Podélné profily 

Jsou navrženy v programu Winplan, podélný profil kanalizace verze 5.0. 

 

Hlavní stoka A (p říloha 3) 

• sklon nivelety 5 ‰ 

- Kanalizační okrsek 33, 34, 35, 36, 37. DN 1000 o délce 365 m. 

Rychlost 3,13 m.s-1 

• sklon nivelety 47 ‰ 

- Kanalizační okrsek  29, 30, 31, 32. DN 600 o délce 223 m. 

Rychlost 5,00 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 7. DN 400 o délce 137 m. 

Rychlost 5,00 m.s-1 

• sklon nivelety 10 ‰ 

- Kanalizační okrsek 5. DN 400 o délce 66 m. 
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Rychlost 2,55 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 3, 1. DN 300 o délce 122 m. 

Rychlost 2,12 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka A Gravitační kanalizace 

 

300 - 1000 / PP   

 

 
Kanalizace celkem 913 
Počet vstupních šachet 28 ks 
 

  

Vedlejší stoka A1 (p říloha 4) 

Je napojena na hlavní stoku A v šachtě číslo Š16. 

• Sklon nivelety 35 ‰ 

- Kanalizační okrsek 27, 28. DN 600 o délce 197 m. 

Rychlost 4,85 m.s-1 

• Sklon nivelety 30 ‰ 
- Kanalizační okrsek 21, 22, 23, 24, 25, 26. DN 600 o délce 300 m. 

Rychlost 4,99 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 20. DN 500 o délce 50 m. 

Rychlost 5,00 m.s-1 

• Sklon nivelety 36 ‰ 
- Kanalizační okrsek 15, 16, 17, 18, 19. DN 400 o délce 240 m. 

Rychlost 4,98 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 14. DN 300 o délce 50 m. 

Rychlost 4,27 m.s-1 

• Sklon nivelety 40 ‰ 
- Kanalizační okrsek 8, 9, 10, 11, 12, 13. DN 300 o délce 360 m. 

Rychlost 4,53 m.s-1 



Rok 2009  17 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka A1 Gravitační kanalizace 

 

300 - 600  / PP   

 

Kanalizace celkem 1197 
Počet vstupních šachet 27 ks 
   

Vedlejší stoka A2 (p říloha 5) 

Je napojena na hlavní stoku A v šachtě číslo Š20. 

• Sklon nivelety 36 ‰ 

- Kanalizační okrsek 6.  DN 300 o délce 140 m. 

Rychlost 3,63 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka A2 Gravitační kanalizace 

 

300 / PP   

 

Kanalizace celkem 140 

Počet vstupních šachet 5 ks 
 

Vedlejší stoka A3 (p říloha 6) 

Je napojena na hlavní stoku A v šachtě číslo Š23. 

• Sklon nivelety 30 ‰ 

- Kanalizační okrsek 4 má potrubí DN 300 o délce 145 m. 

Rychlost 3,31 m.s-1 

 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka A3 Gravitační kanalizace 

 

300 / PP   

 

Kanalizace celkem 145 
Počet vstupních šachet 5 ks 
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Vedlejší stoka A4 (p říloha 7) 

Je napojena na hlavní stoku A v šachtě číslo Š27. 

• Sklon nivelety 40 ‰ 

- Kanalizační okrsek 2.  DN 300 o délce 75 m. 

Rychlost 3,84 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka A4 Gravitační kanalizace 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 75 
Počet vstupních šachet 4 ks 
    

Hlavní stoka B (p říloha 8) 

Odpadní voda je dopravována pomocí čerpací stanice do šachty Š28. 

• Sklon nivelety 16 ‰ 

- Kanalizační okrsek 51.  DN 600 o délce 50 m. 

Rychlost 4,27 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 45, 47, 48, 49. DN 500 o délce 289 m. 

Rychlost 3, 80 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 47, 43. DN 400 o délce 90 m. 

Rychlost 3, 30 m.s-1 

- Kanalizační okrsek 41, 39, 38. DN 300 o délce 213 m. 

Rychlost 2, 74 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka B čerpací stanice 

 

300 - 600  / PP   

 

Kanalizace celkem 642 
Počet vstupních šachet 18 ks 
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Vedlejší stoka B1 (p říloha 9) 

Je napojena na hlavní stoku B v šachtě číslo Š67. 

• Sklon nivelety 34 ‰ 

- Kanalizační okrsek 50.  DN 300 o délce 235 m.  

Rychlost 4,14 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka B1 Gravitační kanalizace 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 235 
Počet vstupních šachet 14 ks 
 
 

Vedlejší stoka B2 (p říloha 10) 

Je napojena na hlavní stoku B v šachtě číslo Š72. 

• Sklon nivelety 43 ‰ 

- Kanalizační okrsek 46.  DN 300 o délce 131 m. 

Rychlost 4,71 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka B2 Gravitační kanalizace 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 131 
Počet vstupních šachet 6 ks 
 

 
Vedlejší stoka B3 (p říloha 11) 

Je napojena na hlavní stoku B v šachtě číslo Š74. 

• Sklon nivelety 27 ‰ 

- Kanalizační okrsek 44, 43.  DN 300 o délce 302 m. 

Rychlost 3,65 m.s-1 
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Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka B3 Gravitační kanalizace 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 302 
Počet vstupních šachet 8 ks 
 

 

Vedlejší stoka B4 (p říloha 12) 

Je napojena na hlavní stoku B v šachtě číslo Š78. 

• Sklon nivelety 30 ‰ 

- Kanalizační okrsek 40.  DN 300 o délce 183 m. 

Rychlost 3,53 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka B4 Gravitační kanalizace 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 183 
Počet vstupních šachet 5 ks 
 

Stoka C 

Stoka C bude rozpracována v diplomové práci 
   

Stoka D (p říloha 13) 

Odpadní voda je dopravována pomocí čerpací stanice do šachty Š74. 

• Sklon nivelety 48 ‰ 

- Kanalizační okrsek 54, 53.  DN 300 o délce 136 m. 

Rychlost 5,00 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 
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Stoka D čerpací stanice 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 136 
Počet vstupních šachet 7 ks 
 

Stoka E (p říloha 14) 

Odpadní voda je dopravována pomocí čerpací stanice do šachty Š70. 

• Sklon nivelety 41 ‰ 

- Kanalizační okrsek 56, 55.  DN 300 o délce 120 m. 

Rychlost 4,59 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka E čerpací stanice 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 120 
Počet vstupních šachet 5 ks 
Stoka F (p říloha 15) 

Odpadní voda je dopravována pomocí čerpací stanice do šachty Š67. 

• Sklon nivelety 36 ‰ 

- Kanalizační okrsek 57.  DN 300 o délce 150 m. 

Rychlost 4,27 m.s-1 

 

Název stoky DN (mm) /mat. Délka (m) 

Stoka F čerpací stanice 

 

300  / PP   

 

Kanalizace celkem 150 
Počet vstupních šachet 4 ks 
 

5.2.4. Hydrotechnické výpo čty 

  

 Výpočty dimenzovacích i specifických průtoků a rychlostí jsou k nalezení v 
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souboru s názvem Součtová metoda, tištěná forma je přiložena v dokumentaci jako 

příloha číslo 17. 

 Součtovou metodou mohou být dimenzovány stokové sítě malého plošného 

rozsahu, s krátkou dobou odtoku, která nepřesáhne 15 min. Za kritický déšť se 

považuje 15 minutový neredukovaný déšť. [ 2 ] 

  

Sloupec:  

1. Stoka 

 Zde jsou uvedeny názvy stok 

2. Číslo kanaliza čního okrsku 

 Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, ze které se odvádí 

odpadní vody. 

3. Plocha povodí 

 Plocha kanalizačního okrsku byla zajištěna dle nitkového planimetru. Celková 

plocha povodí je 35,45 ha. 

4. Specifický odtok splašk ů qS se vypo čítá ze vztahu: 

 kdehaslqS ,..05,0
45,35

86400

120.1315
11 −−==  

1315 ….počet obyvatel 

120……spotřeba vody (l.os-1.den-1) 

35,45…..celková plocha povodí (ha) 

86400….počet sekund za den 

5. Odtokový sou činitel ψ 
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 Z celkového množství srážky spadlé na určitou plochu. Část vody odteče po 

povrchu, část se vsákne a část vypaří. Pro dimenzování je důležitá ta část, která 

odteče po povrchu do stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu. 

 Pro výpočet odtokového součinitele byly do katastrální situace zakresleny 

vzorové hektary (plocha 1 ha). Jsou to reprezentativní plochy pro odlišné druhy 

ploch. 

 Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku ψS podle 

vztahu: kde
S

SS
n

i

nn
S ,

.....

1

11

∑
=

++
=

ϕϕψ  

ΨS……střední součinitel odtoku, 

Ψ……..součinitel odtoku dle tab. 3 

S……...plocha povrchu daného druhu (ha) 

Tabulka č. 3. Tabulka součinitelů odtoku pr podrobný výpočet stokových sítí 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území 

Způsob zástavby a druh pozemku popř. druh úpravy 

povrchu 

rovinné při 

sklonu do 

1% 

svažité při 

sklonu 1 až 5 

% 

prudce svažité 

při sklonu nad 

5% 

Zastavěné plochy (střechy) 0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou 

spár 0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 

Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

Lesy 0,00 0,05 0,10 

Vzorový hektar 1 

• Pro prudce svažité území při sklonu nad 5% 

Zastavěné plochy  S1 = 0,1798 ha = 18%   Ψ1 = 0,90 
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Asfaltové vozovky  S2 = 0,2584 ha = 25,8%   Ψ2 = 0,90 

Zeleň    S3 = 100 – (18+25,8) = 56,2%  Ψ3 = 0,15 

11..48,0
1

15,0.562,090,0.258,090,0.18,0 −−=++= haslSψ  

 

Vzorový hektar 2 

• Pro svažité území při sklonu 1 až 5% 

Zastavěné plochy  S1 = 0,024 ha = 2,4%   Ψ1 = 0,90 

Asfaltové vozovky  S2 = 0,1167 ha = 11,67%   Ψ2 = 0,80 

Zeleň    S3 = 100 – (2,4+11,67) = 85,93%  Ψ3 = 0,10 

 

11..20,0
1

10,0.8593,080,0.1167,090,0.024,0 −−=++= haslSψ  

Návrhový průtok se vypočte ze vztahu: Q = Ss .Ψs . qs  [l/s] 

 Ss plocha kanalizačního okrsku (ha). 

 Ψs střední součinitel odtoku 

 qs vidatnost deště 15min určité periodicity (l.s-1.ha-1) 

 

6. Redukovaná plocha díl čí Sd se ur čí ze vztahu: 

kdehaSS sd ),(.ψ=  

SS……plocha povodí 

Ψ…….odtokový součinitel 

7. Redukovaná plocha celková S C 
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Zde se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na hlavní stoku, a 

to po směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítají zvlášť a 

započítavají se až ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny a 

připočítávají se k dosud sečteným plochám. 

 

8. Intenzita redukovaného dešt ě i 

Intenzita redukovaného deště byla dána hodnotou 120 l.s-1.ha-1. 

9. Dílčí dešťový pr ůtok Q d 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu: 

kdesliSQ Sd ),.(.. 1−=ψ  

SS……plocha povodí (ha), 

Ψ…….odtokový součinitel, 

i……..intenzita redukovaného deště (l.s-1.ha-1).  

10.   Dílčí splaškový pr ůtok Q S 

Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden dle 

vztahu: 

kdeslqSQ SSS ),.(. 1−=  

SS…….plocha povodí 

qS…….specifický odtok splašků (l.s-1.ha-1)  

11. Celkový splaškový pr ůtok Q SC 
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Se počítá podobně jako celková redukovaná plocha. Sčítají se však dílčí splaškové 

průtoky. 

12. Maximální celkový dimenzovaný pr ůtok Q dim  

Tento průtok se počítá pro každý kanalizační okrsek zvláště dle vztahu: 

 kdeslQQQ SCd ),.( 1
dim

−+=  

Qd………..dílčí dešťový průtok (l.s-1) 

QSC……..celkový splaškový průtok (l.s-1) 

Postupuje se po směru toku odpadní vody a k vypočítanému dimenzovanému 

průtoku hlavní stoky se přičtou v úseku napojení na hlavní stoku dimenzované 

průtoky vedlejších stok. 

 

13. Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet 

a terénu, kde bude uložena kanalizace. 

Pomocí počítačového programu Winplan (podélný profil kanalizace, verze 5.0) 

byly tyto kóty vyneseny i s přesnými vzdálenostmi šachet (staničení). Byl zvolen 

jeden profil kanalizace a podle hloubky uložení stoky se určovaly sklony v ‰. Šlo 

o základní sklony, podle kterých se postupovalo při dalším výpočtu. 

14. Navržený profil 

Profil stoky se navrhoval podle Hydraulických tabulek stok, kde byl podle 

dimenzovaného průtoku, sklonu dna a kapacitního průtoku nalezen odpovídající 

průměr stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento postup byl 

dodržen u všech profilů kreslených ve Winplanu. 
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Později byly dle skutečné rychlosti vSK a množství krytí zeminy nad stokou 

měněny sklony dna, a tak byl upraven celý podélný profil. Tím byly kontrolovány a 

měněny další potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek stok. 

15. Délka úseku s  

Je to délka úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. Byla zjištěna podle 

situace. 

16. Kapacitní pr ůtok Q kap 

Je to průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. 

17. Kapacitní rychlost v kap 

Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Pomocí vkap se získá skutečná 

rychlost toku odpadní vody. 

18. Plnění h 

Hodnota h se získá z Hydraulických tabulek stok. Kde se interpolací součinitele κ 

získá přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m). 

19. Skute čná rychlost v sk byla vypo čítána podle vzorce: 

kdesmvv KAPSK ),.(.
100

1−= κ
 

κ………součinitel 

vKAP…..kapacitní rychlost (m.s-1) 

20. Doba pr ůtoku t (jednotliv ě) 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku, byla počítána 

dle vzorce: 

kdes
v

s
t

SK

),(=  
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s…….délka úseku (m) 

vSK…..skutečná rychlost (m.s-1) 

21. Doba pr ůtoku t (celková) 

Zde se jednotlivé doby průtoku sčítaly, a to zvlášť každá stoka. Podle doby 

odtoku odpadní vody na ČOV se volila metoda dimenzování stokové sítě. 

V našem případě doba nepřesáhla 15 min, proto pro celou dimenzaci stokové sítě 

byla použitá součtová metoda. 

22. Zde byla doba celkového odtoku p řevedena na minuty. 

23. Součinitel  λ a κ  

Λ vypočítáme podle rovnice: 

kde
Q

Q

kap

,100.dim=λ  

Qdim…..dimenzovaný průtok (l.s-1) 

Qkap…..kapacitní průtok (l.s-1) 

Díky tomuto součiniteli můžeme interpolací zjistit z Hydraulických tabulek stok 

hodnotu součinitele κ, pomocí kterého vypočítáme skutečnou rychlost toku 

odpadních vod. [ 3 ] 

 

 

 

6. Závěr 

Záměrem této práce bylo navržení vhodné varianty řešení k odkanalizování 

části Frýdlantu nad Ostravicí, konkrétně v Nové vsi. Ze dvou možných variant byla 

vybrána varianta jednotné kanalizační sítě a to především z důvodu nižších 
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investičních a udržovacích nákladů. Systém kanalizace bude větvený, vzhledem 

k hustotě a způsobu zástavby. Z důvodu členitého terénu je navržena gravitační i 

tlaková kanalizace. Jedna část Nové vsi bude odvodněna gravitačně přímo na ČOV. 

V druhé časti budou OV svedeny na opačnou stranu, odkud budou pomocí tlakové 

kanalizace odváděny do první části gravitační kanalizace, kde již budou OV odtékat 

samospádem. Před čistírnou odpadních vod je navržena OK, aby nedocházelo 

k zahlcování.  Další OK bude postavena před dlouhým tlakovým potrubím, které 

svadí OV ze stoky B a ostatních stok na ni napojených.  

V bakalářské práci nejsou řešeny kanalizační přípojky, čerpací stanice, shýbky 

a tlaková kanalizace. Tyto části kanalizace budou rozpracovány v diplomové práci. 

 Výkresová část se skládá z: 

• Katastrální situace, která obsahuje vlastní návrh kanalizace s šachtami.  

(příloha 1) 

• Hydrotechnické situace, která nám určila hranici kanalizačního povodí a 

tuto oblast rozdělila na více kanalizačních okrsků. (příloha 2) 

• Podélných profilů všech stok A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B4, D, 

E, F (příloha 3 – 15) 

• Varianty řešení (příloha 16, 17) 

• Hydrotechnické výpočty obsahují tabulku s vypočítanými hodnotami. 

Výpočty jsou zpracovány součtovou metodou. Jsou velmi důležitou 

částí pro budoucí návrh potrubí. (příloha 18) 

Seznam použitých tabulek 

Tabulka č. 1.  Základní údaje navržené stokové sítě  

Tabulka č. 2.  Charakteristiky kanalizačních okrsků 

Tabulka č. 3.  Tabulka součinitelů odtoku pr podrobný výpočet stokových sítí 

  

Seznam použitých obrázk ů 

Obr. 1. Letecký pohled  Nové vsi 

Obr. 2.  Radiální systém 

Obr. 3. Větvený systém 

Obr. 4. Úchytný systém 
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Obr. 5. Pásmový systém 

Obr. 6.  Kruhové prolily 

Obr. 7.  Vejčité profily 

Obr. 8.  Tlamové profily 

 

Seznam použitých zkratek 

ČOV Čistírna odpadních vod 

OK Odlehčovací komora 

PP Polypropylen 

ČS Čerpací stanice 

DN Jmenovitá světlost potrubí 

VO Vyústní objekt 
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