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Anotace 

V bakalářské práci je zpracován návrh koncepce odkanalizování části obce 

Petrovice u Karviné jednotnou stokovou soustavou s gravitační dopravou odpadních 

vod v kombinaci s tlakovým potrubím přivedenou na nově vybudovanou čistírnu 

odpadních vod, před níž je umístěna odlehčovací komora. Je rozdělena na část 

teoretickou a experimentální. Teoretická část práce obsahuje popis stávajícího stavu 

území, vytipování problémů odkanalizování předmětného území obce, legislativní 

a technické principy řešení. Experimentální část práce je věnována dvěma možným 

variantám řešení, kdy vítězná varianta je podložena hydrotechnickými výpočty 

a vypracovanými výkresy v programech AutoCAD a WINPLAN, jež jsou přílohou 

bakalářské práce. Závěrem byl proveden odhad ekonomických nákladů rozpracované 

varianty řešení.  

 

Klíčová slova: stoková síť, kanalizace, odpadní vody, objekty stokové sítě, stoka 

 

Summary 

The Bachelor thesis is developed drainage design concept for the village 

Petrovice at Karvina collecting system with a uniform gravitational transport of waste 

water in combination with pressurized lines brought to the newly built sewage treatment 

plant, which is placed before the relief chamber. It is divided into theoretical and 

experimental. The theoretical part describes the current situation, identification 

of drainage problems in the municipality in question, legal principles and technical 

solutions. The experimental part is devoted to two possible policy options, the winning 

option is supported hydrotechnical calculations and drawings drawn in AutoCAD and 

WINPLAN appended to the bachelor thesis. Finally, the estimated economic cost 

of alternative solutions developed. 

 

Key words: sewer system, sewerage, wastewater, objects sewerage, sewer 
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Seznam použitých zkratek: 

ČS – čerpací stanice 

ČOV – čistírna odpadních vod 

OV – odpadní vody 

DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

ČSN – česká technická norma 

OK – odlehčovací komora 
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1 Úvod 

I v současném moderním světě existuje spousta většinou menších obcí, které 

dosud nemají na svém území vybudovanou kanalizační síť. V převážné většině případů 

je důvodem nedostatek financí, neboť zpracování projektu a výstavba kanalizační sítě 

jsou velmi nákladné, částky přesahují i mnohaleté roční rozpočty obcí. V aktuální chvíli 

lze na zbudování kanalizace čerpat finance v dotačních programech podporovaných 

strukturálními fondy Evropské unie. Jedním z případů je i obec Petrovice u Karviné, 

kde odpadní vody z domácností končí v septicích či žumpách. Cílem bakalářské práce je 

navrhnout pro vybraný úsek obce co nejefektivnější a nejúčinnější odvod odpadních 

vod, jež by měl vést ke zlepšení životních podmínek obyvatel a životního prostředí 

vůbec.  

Bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou a experimentální část. 

Teoretická část zahrnuje tři kapitoly. První kapitola se zabývá historií a základními 

informacemi o obci Petrovice u Karviné, popisem stávajícího stavu nakládání 

s odpadními vodami a hydrologií. Následná kapitola řeší vytipování problému nakládání 

s odpadními vodami, z nichž vyplývá nutnost výstavby kanalizace. Závěrečná kapitola 

teoretické části obsahuje legislativní a technické principy řešení.  

V praktické části zpracuji možné varianty řešení, poté provedu jejich zhodnocení 

výhodnosti pro danou obec a vytvořím vítězný návrh stokové sítě programem AutoCAD 

2007, kdy se tento projekt skládá ze situace a hydrotechnické situace. Ve druhé části 

experimentální části jsou zpracovány podélné profily jednotlivých stok a v části třetí 

ověřím pomocí prosté součtové metody správné parametry stokové sítě. Závěrem práce 

provedu odhad ekonomických nákladů navrhované kanalizační sítě. 
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Obrázek 1: Letecká mapa řešeného území pro odkanalizování [4] 

2 Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1 Historie obce Petrovice u Karviné  

První písemné zmínky o území dnešního města Karviná pochází z roku 1268, 

první písemná zmínka o obci Petrovice u Karviné je z roku 1305. Protože leží na území 

Slezska, prošla obec během své historie zajímavým vývojem z hlediska státního, patřila 

pod Polské království, České království, později pod Rakousko-Uhersko. Součástí ČSR 

se stala až roku 1920. 

Její čtyři části bývaly samostatnými vesnicemi, které byly několikrát spojeny 

a zase rozděleny. Definitivní sloučení v jednu obec proběhlo v roce 1952. 

Rozvoji obce pomohla výstavba železniční stanice (1885), která byla součástí 

Severní dráhy císaře Ferdinanda, a také chemická továrna na sodu, kterou nechal 

vybudovat hrabě Jindřich Larisch-Mönnich. Chemička sice zanikla, ale železniční 

stanice existuje dodnes a je důležitou přechodovou stanicí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1268
http://cs.wikipedia.org/wiki/1305
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1920
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
http://cs.wikipedia.org/wiki/1885
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_dr%C3%A1ha_c%C3%ADsa%C5%99e_Ferdinanda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hrab%C4%9B_Jind%C5%99ich_Larisch-M%C3%B6nnich&action=edit&redlink=1
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V obci se nachází motokrosová dráha - Petrovická kotlina, kde se pořádá 

mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu. Nacházejí se zde dva fotbalové kluby, 

v Závadě je hřiště fotbalového klubu T.J. Lokomotiva Petrovice, v Petrovicích zase 

působí tým T.J. Inter Petrovice. Velmi úspěšní jsou také hráči florbalového klubu 

Z.F.K. Petrovice, kteří v současnosti hrají 2. ligu. Největší událostí v Petrovicích jsou 

každoročně pořádané obecní slavnosti v areálu Petrovické kotliny [1]. 

2.2 Základní informace 

Obec Petrovice u Karviné se nachází v okrese Karviná, Moravskoslezský kraj. 

Petrovice u Karviné leží u státní hranice mezi Českou republikou a Polskem 

v nadmořské výšce 225 metrů. Celková rozloha obce je 2 047 hektarů a k 1.1.2007 v ní 

žilo 4 460 obyvatel. Skládá se ze čtyř částí – bývalých samostatných obcí Petrovic, 

Dolních Marklovic, Závady a Prstné. Během minulého období byly několikrát 

samostatné, několikrát sloučeny. K současnému spojení došlo v roce 1952, a to 

pod názvem Petrovice u Karviné. První zprávy o Petrovicích pocházejí z roku 1305 

a jsou zaznamenány v listině tehdejšího biskupa Henryka z Vrbna [2]. 

Na severu hraničí s gminou Godów, na východě s gminou Zebrzydowice, obě 

v Polské republice, na jihu s Karvinou a na západě s obcí Dětmarovice. Petrovicemi 

protékají tři řeky - Šotkůvka v Prstné, Petrůvka, která protéká všemi částmi obce mimo 

Prstné a Olše, do které se v části Závada vlévá Petrůvka. 

Nejvýznamnější kulturní památkou obce je dřevěný kostelík v Dolních 

Marklovicích. Patří k nejhezčím a nejlépe zachovalým kostelům v celém Horním 

Slezsku. Postaven byl v roce 1739 na místě původního dřevěného kostela zasvěceného 

Nanebevstoupení Páně. První zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1360. 

Pro Petrovice u Karviné jsou typické rybníky, z nichž nejznámější jsou 

Urbanczykovy rybníky v Petrovicích, Radeckého rybník nebo Adameckého rybník 

v Dolních Marklovicích. 

Obec je známa jako železniční uzel evropského významu. Kromě železničního 

hraničního přechodu jsou zde ještě další dva silniční přechody do Polské republiky, a to 

v Dolních Marklovicích a v Závadě [3]. 
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Obrázek 2: Vyznačení části obce Petrovice u Karviné na turistické mapě [4] 

2.3 Popis stávajícího stavu 

V současné době v obci není vybudována soustavná kanalizační síť. Jsou 

vybudovány pouze dílčí úseky stok, které byly původně navrženy jako dešťové. 

 

Obrázek 3: Dílčí úseky stok dešťové kanalizace 
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Odvod odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, 

ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace, povrchových příkopů, případně 

trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu (Zimní 

důl). Takto řešená likvidace odpadních vod není v žádném případě vhodným současným 

či výhledovým stavem z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany spodních vod 

před kontaminací. Z tohoto hlediska je nutno přistoupit k definitivnímu návrhu čištění 

odpadních splaškových vod. 

Systém septiku v USA 

Typický septik se skládá z podzemní nádrže, distribuční linky a absorpční půdy 

pro odvodnění terénu. Odpadní voda opouští domy přes podzemní potrubí připojeného 

k septiku. Přepážky v septiku zpomalují tok příchozí odpadní vody a zabraňují přetékaní 

splašků z nádrže. Těžší pevná látka se usadí na dně a hromadí se v kalu. 

Septik systém je přirozené čištění odpadních vod. Systémy septiků jsou 

biologické systémy a k fungování potřebují bakterie. Bakterie v septiku doslova sní 

a stráví pevné látky a promění je v kapaliny a plyny. Septik odděluje plovoucí tělesa, 

podporuje růst anaerobních bakterií potřebných k rozkladu pevné látky, a nabízí úložný 

prostor pro výsledný kal a pěnu [5]. 

2.4 Hydrologie 

Hydrologická síť Petrovic u Karviné je tvořena potoky: Oblázek, Olšinka, 

Radecký potok, Šotkůvka a mnohými dalšími bezejmennými trvalými i dočasnými 

vodotečemi. Radecký potok ústí do Petrůvky. Šotkůvka ústí na území Polska 

do stejnojmenné říčky Szotkówki. Potok Oblázek je přítokem Karvinských rybníků 

a jeho vody částečně ústí do Olzy a částečně se stávají vodami potoku Olšinka, který 

ústí do Petrůvky. Petrůvka i Szotkówka jsou pravostrannými přítoky Olzy, ta 

u Bohumína předává své vody Odře, která je odvádí do Baltského moře. Celá obec je 

chráněnou vodohospodářskou oblastí podzemních vod (BROSCH, 2005) [6]. 

3 Vytipování problémů 

V Petrovicích u Karviné není v současné době vybudována kanalizace.  
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Jak už bylo řečeno, je zde vybudováno jen pár krátkých a nedostačujících dílčích 

úseku stok, které byly původně navrženy jako dešťové, dnes odvádějící dešťové vody 

i splaškové vody přepadem ze septiků či žump přímo do místního recipientu. Vzhledem 

k ochraně životního prostředí a ochraně spodních vod před kontaminací je toto řešení 

zcela zastaralé a již nevyhovující.  

 

Obrázek 4: Zimní důl 

Většina obyvatel je také odkázána pouze na domovní žumpy či septiky, které 

nemají přepad a hradí vyprazdňování jejich obsahu na vlastní náklady, což je velice 

finančně nákladné. V blízkém okolí se nenachází čistírna odpadních vod, na kterou by 

se bylo možno napojit. 

Proto by měla být vybudována gravitační jednotná kanalizační soustava 

v kombinaci tlakového potrubí pro odvod dešťových i splaškových odpadních vod, 

která bude ukončena nově vybudovanou ČOV, před níž je navržena OK, která má 

chránit před vysokými vodními stavy. Následně vyčištěné splašky budou zaústěny 

do místního recipientu.  
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,,Žumpy se budují v místech, kde není veřejná kanalizace s ČOV. Povinnost zřídit 

žumpy a provozovat je v tom př. mají vlastníci nemovitostí. 

Žumpy jsou zakryté bezodtokové vodotěsné nádrže k akumulaci splaškových OV 

a neslouží k čištění OV. Ve stropní desce žumpy je poklop. Žumpy se budují namístě 

železobetonu nebo betonu se použijí běžně dostupné komplety plastu. Obsah žump je 

nutno před překročením jejich užitného objemu vyprazdňovat a odvážet fekálním vozem 

do místa zneškodnění, obvykle na ČOV nebo do tzv. stáčecích míst na kanalizaci, 

za úhradu. Pro umožnění vyvážení žumpy musí být trvale zachován příjezd k žumpě 

pro rozměr středního a velkého nákladního automobilu. Pro technické řešení žump platí 

norma ČSN 756081 Žumpy, 2007. Žumpy nesmějí mít odtok ani přepad do recipientu 

ani do vsakovacích drenů. O jejich velikosti rozhoduje velikost denní produkce 

splaškové OV v objektu přitékající do žumpy, zamýšlený interval obsahu žumpy 

a rozměrové podmínky plochy žumpy při její obvykle hloubce do cca 4m. Při současné 

obvyklé potřebě vody a splachovacích WC je vyprazdňování obsahu žumpy provozně 

nevýhodné. Po zřízení kanalizace s ČOV je nutno žumpy likvidovat a vnitřní kanalizaci 

propojit přípojkou na veřejnou kanalizaci podle podmínek kanal. řádu” [7]. 

4 Principy řešení (legislativní, technické) 

4.1 Legislativní řešení 

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)  

„Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků 

povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských 

společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů 

a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů“ [8]. 

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

„Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), 
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přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních 

úřadů na tomto úseku“ [9]. 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  

„Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci 

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu 

s ČSN EN 752-1 až ČSN EN 752-7 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, 

rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní areály, dopravní 

stavby a jiné objekty, pokud není stanoveno jinými předpisy. Pro tlakovou 

a podtlakovou stokovou síť“ [10]. 

4.2 Technické řešení 

4.2.1 Stokové soustavy 

Stoková soustava- zařízení pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých odpadů. 

Tvoří ji uliční stoky, sběrače, kmenové stoky a čistírna odpadních vod.  

Podle způsobu odvádění odpadních rozeznáváme v podstatě tři základní stokové 

soustavy: 

 Jednotná stoková soustava 

 Oddílná stoková soustava  

 Modifikovaná stoková soustava 

Jednotná stoková soustava 

V jednotné stokové soustavě protéká při dešti stokou směs splašků a dešťových 

odpadních vod, jejichž množství obvykle mnohonásobně přesahuje průtok splašků.  

Všechny druhy odpadních vod jsou odváděny společně z odkanalizovaného 

území, směšují se [11]. 

Je situačně jednodušší, což je výhodou oproti oddílné soustavě. Vyžaduje velké 

příčné profily stok pro odvedení vod z přívalových dešťů. Nevýhodou je, že jsou 

splaškové odpadní vody ředěné dešťovými přivedeny do ČOV [7]. 
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Obrázek 5: Schéma jednotné stokové soustavy [12] 

1 – recipient, 2 – ústí vyčištěných odpadních vod, 3 – čistírna odpadních vod, 

4 – odlehčovací komora, 5 - jednotná stoková soustava 

Oddílná stoková soustava 

Jednotlivé druhy nebo skupiny odpadních vod jsou odváděny odděleně 

samostatnými trasami stokové sítě. Používají se dvě a více soustavy, z nichž každá 

slouží pro odvádění jiného druhu odpadních vod. Vesměs se jedná o 2 stoky, z nichž 

jeden systém odvádí vody splaškové a druhý systém odvádí vody srážkové.  

Oddílná stoková soustava se používá v zemědělských a průmyslových závodech. 

Nevýhodou je, že je finančně dražší a provozně náročnější než jednotná stoková 

soustava. Výhodou je rovnoměrnější zatížení čistírny odpadních vod [12]. 

 

Obrázek 6: Schéma oddílné stokové soustavy [12] 

1 – recipient, 2 – ústí vyčištěných odpadních vod, 3 – čistírna odpadních vod,  
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4 – stoky městských odpadních vod, 5 – stoky dešťové, 6 – ústí dešťových vod 

Modifikovaná soustava 

Jedná se o kombinaci jednotné a oddílné stokové soustavy v rámci odvodnění 

jednoho urbanizovaného celku. Bývá nazývaná jako polo-oddílná [13].  

4.3 Systémy stokových sítí 

4.3.1 Větvený 

Navrhuje se v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky se vedou pokud 

možno nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem do hlavní kmenové stoky 

procházejícím nejnižším bodem odvodňovaného území a ústí do ČOV [14]. 

 

Obrázek 7: Schéma větveného systému [16] 

4.3.2 Radiální systém stok  

Používá se pro kotliny a rovinatá území. Jednotlivé stoky se paprskovitě sbíhají 

do nejnižšího bodu a odtud je voda gravitačně odvedena nebo se čerpá do ČOV [14]. 
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Obrázek 8: Schéma radiálního systému [16] 

4.3.3 Úchytný 

Užívá se pro plochá říční údolí s mírným sklonem odvodňovaného území. 

Kmenová stoka je vedena podél vodního toku, do které ústí jednotlivé sběrače 

s uličními stokami vedené napříč údolím. Na kmenové stoce jsou odlehčovací komory, 

které slouží pro zmenšení dimenze úchytné stoky [15]. 

 

Obrázek 9: Schéma úchytného systému [16] 

4.3.4 Pásmový 

Navrhuje se pro území většího rozsahu s vyššími výškovými rozdíly. Skládá se 

z několika již zmiňovaných pásem. Z jednotlivých pásem jsou odváděny odpadní vody 

do tzv. pásmových sběračů [15]. 
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Obrázek 10: Schéma pásmového systému [16] 

 

4.4 Objekty na stokové síti a jejich navrhování 

Obecné požadavky pro navrhování a výstavbu objektů na stokové síti určuje 

ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ [10], konkrétnější požadavky pak 

určují jednotlivé specifické normy pro konkrétní objekty. 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty se navrhují 

pro zajištění správné funkce stokové sítě a pro bezpečné provádění všech potřebných 

prací při kontrole, čištění a údržbě stok. 

4.4.1 Spadiště 

Spadiště jsou šachtové objekty řešící velký sklon stoky, při kterém by ve stoce 

při navrhovaném průtoku byly přesahovány maximální povolené rychlosti. Spadišti tak 

vytvoříme odstupňování nivelety stoky, aby bylo dosaženo maximální rychlosti 

povolené pro daný materiál stoky. Maximální povolené výšky spadiště jsou 4 m pro DN 

250 – 400, respektive 3 m pro DN 450 – 600. Při výšce spadiště větší než 600 mm má 

být spadiště vybaveno samostatným přiřazeným trubním spadištěm minimální světlosti 

DN 300 odvádějícím malé (bezdeštné) průtoky odpadních vod z horní do dolní stoky. 

Za větších průtoků (zejména srážkových), kdy již tato trouba nestačí k odvedení celého 

množství odpadních vod, přepadá voda z dané výšky na dno spadiště. U spadišť 

na stokách oddílných soustav se trubní obtok nevyžaduje. Část šachty i dno spadiště, 

podléhající nárazu přívalové vody, musí být opatřeny pevným a odolným obkladem. 
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K odvádění bezdeštného odtoku splaškových odpadních vod je spadiště opatřeno 

samostatnou vertikální troubou světlosti min. Js 200 vyústěnou u dna spadiště [13,17]. 

4.4.2 Skluz 

Skluzem se nazývá úsek stoky se strmým sklonem a průtokovou rychlostí 5-10 

m·s
-1

. Navrhují se na velmi strmých a dlouhých tratích, kde by bylo budování kaskády 

spadišť neúměrně nákladné a obtížně, případně zcela neproveditelné. Na konci skluzu 

musí být navržen objekt k utlumení pohybové energie a současně i k odvedení z vody 

vyloučeného vzduchu (provzdušněný proud). Objekt na unikání vyloučeného vzduchu 

do ovzduší je vhodné zakončit roštem. Bezpečné utlumení energie zajistí vrstva těžkého 

lomového kamene nebo železobetonové rozrážeče ve dně komory [11,17]. 

4.4.3 Lapáky splavenin 

Zabraňují vniknutí hrubších nečistot, unášených sedimentů do kanalizace 

v nadměrném množství. Lapač splavenin retarduje povrchový odtok, brání pronikání 

nečistot před vtokem do stokového systému. Lapák musí být vybaven česlemi, 

sedimentačním prostorem a vnější prohlubní pro zachycení hrubších sedimentů. 

Vtokové potrubí odvádí menší průtoky ve stěně šachty opatřené štěrkovým filtrem. 

Naopak díky větším průtokům voda přepadá do šachty přes šikmou mříž, která zároveň 

zabezpečuje objekt před dětmi [17]. 

4.4.4 Shybky 

Jedná se o objekt na stokové síti, pomocí kterého můžeme převést odpadní vodu 

pod překážkou (např. dráhy a pozemní komunikace v zářezech, podchody širokých 

a hlubokých vodních toků, metro) tehdy, kdy nelze snížit niveletu kanalizace tak, že by 

vody protékaly samospádem s volnou hladinou. 

Kanalizační shybky dělíme z hydraulického hlediska na: 

 Shybky úplné, kdy strop shybky leží pode dnem přítokové a odtokové stoky 

 Shybky neúplné, kdy strop shybky leží nade dnem přítokové a odtokové stoky. 
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Dále dělíme shybky podle počtu ramen na jednoramenné (uplatňují se u oddílné 

splaškové nebo průmyslové kanalizace, kde je setrvalý průtok) a víceramenné, které se 

navrhují tam, kde je rozkolísaný průtok odpadní vody. 

Shybka má pět hlavních částí: 

• horní zhlaví, 

• sestupné rameno, 

• spojovací část, 

• výstupné rameno, 

• dolní zhlaví. 

 

Obrázek 11: Schéma shybky [17] 

Základní podmínky pro návrh shybky jsou uvedeny v normě ČSN 756101 [10]. 

Zhlaví jsou navržena jako revizní šachty nebo komory, které umožňují vstup, 

kontrolu a čištění shybky a navazujících stok. 

Horní zhlaví – stokový objekt tvořící přechod stoky do shybky. Před přítokem 

na horní zhlaví na shybku bývá umístěna odlehčovací komora, jež umožňuje nouzové 

odstavení shybky pomocí stavítka. Přítoková stoka před shybkou má být vedena 

ve směru shybky v délce 10-ti násobku DN u velkých profilů a 20-ti násobku u malých 

profilů, aby bylo zajištěno uklidnění hladiny. 
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Dolní zhlaví – výtokový objekt zabezpečující přechod ze shybky do stokové 

sítě. 

Sestupné a výstupné rameno – při návrhu shybky je důležité, aby byl sklon 

výstupného ramene větší než 1:3, doporučený sklon má být 1:5. Sestupné rameno nemá 

předepsaný sklon, nemá být ale navrhováno jako svislé.  

Spojovací část - nesmí být vodorovná a navrhuje se v minimálním sklonu 6 ‰ 

ve směru toku odpadních vod.  

Minimální světlost potrubí shybky je DN 200 a průřezová rychlost ve shybce 

při průměrném průtoku odpadních vod nemá klesnout pod 0,75 m/s. Z těchto 

limitujících podmínek vyplývá, že shybku je možno použít pro průtoky větší než 25 l/s 

[17]. 

4.4.5 Vstupní šachty 

Vstupní šachta se skládá ze vstupní části, manipulační části a dna. Používají se 

pro kontrolu funkce stokové sítě, kterou provádí provozní pracovníci, ale také 

pro revize, údržby a především pro čištění stok. Oddělují dlouhé přímé úseky stok 

a umisťují se v lomových bodech na konci stok. Vzdálenost dvou vstupních šachet 

průlezných a neprůlezných stok má být maximálně 50m, u průchozích stok je to 100m 

a se souhlasem provozovatele až 200m. Šachty by neměly být umístěny ve vozovce 

na silnicích v extravilánu a na dálnicích [11]. 

4.4.6 Odlehčovací komory 

Používají se k odlehčení splaškových a dešťových odpadních vod z jednotné 

stokové soustavy. OK musí být konstrukčně uspořádána tak, aby oddělila množství 

vody, o které má být průběžná stoka odlehčena, a toto množství by měla odvést 

odlehčovací stokou do recipientu. Pomocí přepadu přes přeliv, jehož koruna je ukotvena 

nade dnem odlehčovacího koryta, se provádí oddělení množství vody  

Rozdělení odlehčovacích komor:  

 Odlehčovací komory s přepadem bez regulace odtoku s přepadem: 

přímým, jednostranným bočním, oboustranným bočním, 
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 Odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem, odlehčovací komory 

s přepadajícím paprskem (štěrbinové), odlehčovací komory s horizontální 

dělící stěnou (etážové), ostatní odlehčovací komory (s násoskou, 

stavítkem, ...) [17]. 

 

Obrázek 12: Odlehčovací komory s přímým přepadem [13] 

4.4.7 Dešťové vpusti 

Dešťové vpusti se zřizují proto, aby došlo k odvodnění chodníku, vozovek 

a zpevněných ploch. Jsou to objekty, jež nejsou provozované správcem kanalizace, ale 

jinými právnickými osobami. Osazení vpusti bývá obvykle v nejnižším místě 

odvodňované plochy u obrubníku. Dešťová vpusť má být v takové hloubce, která 

nezamrzá [13]. 

Dešťové vpusti jsou specializované odvodňovací systémy, které jsou určené 

pro velké množství vody z důvodu povodní nebo silných srážek. Vpusti se často 

nacházejí ve velkých městech, zejména v oblastech ohrožených povodněmi. 

Když je velké množství srážek, mohou se ulice, parkoviště, a další plochy města 

zaplavit. Kromě vody, které spadají přímo na tyto plochy, žlaby také vypouštějí velká 

množství vody na ulici. Povodně mohou představovat riziko, což je důvod, proč jsou 

instalovány dešťové vpusti. Dešťové vpusti jsou často umístěny na obou stranách ulice, 



Michal Kulčár: Návrh koncepce odkanalizování obce Petrovice u Karviné 

17 

 

u nízkého místa na silnici, kde se voda samospádem sbíhá. Typicky je dešťová vpusť 

považována za přirytý kanál, který má formu obří roury [18]. 

4.5 Materiál stok 

Podle účelu a plánované životnosti díla se volí materiál stok. Pro stoky jednotné 

a oddílné soustavy se užívají trouby dle platných norem.  

Používané materiály jsou kamenina, beton, železobeton, polymerbeton, čedič, 

sklolaminát, šedá, tvárná litina, plasty, vláknocement, kombinace výše uvedených. 

4.5.1 Kameninové trouby 

Moderní glazovaná kameninová trouba představuje kombinaci jedinečných 

materiálových vlastností jako jsou vysoká životnost (výrobce udává nejméně 100 let), 

otěruvzdornost, vysoká mechanická a chemická odolnost, nízký hydraulický odpor. 

V porovnání s výrobou jiných kanalizačních materiálů není výrobní proces energeticky 

náročný. Samotné glazované kameninové trouby lze recyklovat, proto nikdy neskončí 

na skládce a nezpůsobí problémy budoucím generacím [19]. 

4.5.2 Trouby betonové a železobetonové 

Beton a železobeton patří ke klasickým materiálům používaným pro výstavbu 

prefabrikovaných a monolitických stok. Výhodou betonových a železobetonových trub 

je velká pevnost, profilová únosnost a ve srovnání s ostatními materiály i nízká cena. 

Nevýhodou je vysoká hmotnost, malá odolnost proti agresivním účinkům odpadních 

vod a vnějšího prostředí, větší drsnost, obrusnost [17]. 

4.6 Vídeňská kanalizace 

Historie vídeňské kanalizace sahá až do prvního století našeho letopočtu, kdy 

Římané postavili vysoce sofistikovanou kanalizaci v jejich vojenském táboře 

Vindobona. Ve středověku se Vídeň, pokud jde o hygienické podmínky, nijak nelišila 

od jakéhokoli evropského města, odpadky se válely v ulicích a odpadu bylo dovoleno 

proudit volně do mnoha přítoků Dunaje, což způsobovalo opakované propukávání 

epidemií.  

http://www.drittemanntour.at/en/the_vienna_sewer_system
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Obrázek 13: Vídeňská kanalizace [20] 

Vídeň se může pochlubit jedním z nejmodernějších kanalizačních systémů 

v Evropě. 99% všech domácností ve Vídni je napojeno na veřejnou kanalizaci. Denně je 

více než 500.000 m
3 

surové odpadní vody přivedeno a čištěno v hlavní čističce 

odpadních vod v Simmeringu na východním okraji města, na zdraví a pohodu obyvatel 

Vídně dohlíží Vídeňský kanalizační úřad zaměstnávající na 500 zaměstnanců.  

I přes výše uvedené skutečnosti práce nikdy nepřestane. Pro udržení vysoké 

úrovně čištění odpadních vod ve Vídni, tým techniků, kteří pracují pro Vídeňský 

kanalizační úřad, neustále pracuje na údržbě a modernizaci rozsáhlé městské kanalizace. 

Inovační projekty týkající se čištění odpadních vod a ochrany životního prostředí 

přírodních vodních cest přitahují pozornost odborníků z celého světa. Jedním z těchto 

inovačních projektů je nový systém sledování kanalizace, který ve spojení s hlavní 

čističkou odpadních vod, pomáhá chránit Vídeňské přírodní vodní cesty proti 

kontaminaci odpadních vod. [20] 
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Obrázek 14: Vídeňská kanalizace [20] 

5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 

5.1 Varianta 1 

V první variantě řešení se uvažuje o oddílné stokové soustavě, tzn., že systém 

odvádí zvlášť vody dešťové a druhý systém odvádí zvlášť odpadní vody splaškové. 

Bylo by využito dílčích úseků stávajících dešťových stok. Dešťová kanalizace by byla 

zaústěna do místního recipientu Zimní důl bez jakéhokoliv přečištění a splašky by byly 

odváděny jiným potrubím na ČOV.  

Výhodou je rovnoměrnější zatížení čistírny odpadních vod. Hlavní nevýhodou 

je, že je finančně mnohem dražší, provozně náročnější než jednotná stoková soustava 

a je potřeba většího prostoru na vybudování z důvodu pokládání dvojího potrubí.  

5.2 Varianta 2 

Díky proměnlivému terénu je ve druhé variantě navrhována jednotná gravitační 

stoková síť v kombinaci s tlakovým potrubím. Gravitační jednotná stoková síť bude 
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současně odvádět dešťové i splaškové odpadní vody a tlakové potrubí bude napojeno 

na nově vybudovanou ČS, kde budou gravitačně svedeny odpadní vody ze stok AL.1 

a AL.2. Z čerpací stanice povede tlakové potrubí, které se bude napojovat na hlavní 

kmenovou stoku A se zakončením na ČOV. Zaústění ČOV i přepad z OK je veden 

do místního recipientu. 

Hlavními výhodami jednotné stokové soustavy je jak jednoduchost výstavby 

díky menší prostorové náročnosti, tak finanční stránka, kvůli menší spotřebě použitého 

materiálu. Z těchto důvodů považuji za vhodnější použití varianty číslo 2.  

 

Obrázek 15: Zakreslení navrhované stokové sítě v mapě [21] 
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5.3 Rozpracování doporučené varianty řešení 

Níže dojde k rozpracování zvolené varianty číslo 2. Jedná se o gravitační 

odvedení jednotnou stokovou síti v kombinaci s tlakovým potrubím uvedeném 

na obr. 15. 

5.3.1 Situace 

Situační část obsahuje mnou navrhovanou jednotnou gravitační stokovou síť 

v kombinaci s tlakovým potrubím vytvořena v programu AutoCAD2007, která je 

vedena v ose pozemní komunikace (viz příloha č. 1). V situaci je navržen výtlak z toho 

důvodu, že splašky nelze ve dvou úsecích stok gravitačně odvést. Odpadní vody 

navržené kanalizace jsou vedeny na čistírnu odpadních vod, jež je navržena v nejnižším 

místě z důvodu gravitačního odtoku odpadních vod. Situace obsahuje koty terénu, popis 

stok, šachet, použitý materiál, gravitační stokovou síť, výtlačné potrubí, ČOV, OK, ČS, 

spojné a lomové šachty, atd. Také je zde zakresleno křížení plynového potrubí 

s kanalizací.  

Navržená kanalizace se skládá z 19-ti stok, v nichž se nachází 177 šachet (z toho 

je 16 spojných a 161 a lomových). 

Hlavní kmenovou stokou je stoka A, na niž budou napojovány ostatní vedlejší 

stoky A1(Š2), A2(Š5), A3(Š7), A4(Š14), A5(Š17), A6(Š29), A7(Š43), A8(Š46). 

Do vedlejších stok A2, A3, A4, A7, A8 budou napojeny další stoky. Do stoky 

A2 bude napojena v šachtě Š80 stoka A2.1, do stoky A3 bude napojena v šachtě Š89 

stoka A3.1, do stoky A4 bude napojena stoka A4.1 v šachtě Š98, na kterou je ještě 

napojena stoka A4.1.1, do stoky A7 bude napojena stoka A7.1 v šachtě Š135, na níž 

jsou napojeny stoky A7.1.1 a A7.1.2 a do stoky A8 bude napojena stoka A8.1 v šachtě 

Š157.  

Odpadní vody ze stok A.L.1 a A.L.2 nelze gravitačně odvést a napojit na hlavní 

kmenovou stoku, proto jsou gravitačně svedeny do čerpací stanice a odtud budou 

čerpány výtlačným potrubím do hlavní kmenové stoky a následně přivedeny na ČOV.  

Vzhledem k dlouhodobé životnosti jsem si vybral pro výstavbu kanalizační sítě 

kameninové potrubí. Maximální vzdálenost mezi šachtami je 50m, kvůli revizi a čištění.  



Michal Kulčár: Návrh koncepce odkanalizování obce Petrovice u Karviné 

22 

 

Tabulka 1: Informace o jednotlivých stokách 

Název 

stoky 

Počet šachet 
Napojení stok 

v šachtách 

Jmenovité 

světlosti 

potrubí DN 

Křížení stok 

s plynem mezi 

šachtami 
Lomových Spojných 

A 54 8 

A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 

A7, A8 

300 - 800 

Š7 a Š8 

Š16 a Š17 

Š18 a Š19 

Š42 a Š43 

Š48 a Š49 

A1 15 0 - 300 
Š63 a Š64 

Š68 a Š69 

A2 15 1 A2.1 300 - 400 Š5 a Š70 

A2.1 3 0 - 300 Š80 a Š85 

A3 4 1 A3.1 300 Š7 a Š88 

A3.1 3 0 - 300 Š89 a Š92 

A4 5 1 A4.1 300 Š97 a Š98 

A4.1 4 1 A4.1.1 300 Š98 a Š100 

A4.1.1 3 0 - 300 - 

A5 3 0 - 300 - 

A6 7 0 - 300 - 

A7 9 1 A7.1 300 - 600 Š129 a Š130 

A7.1 8 2 A7.1.1, A7.1.2 300 - 500 

Š135 a Š137 

Š139 a Š140 

Š141 a Š142 

Š142 a Š143 

A7.1.1 5 0 - 300 Š146 a Š147 

A7.1.2 4 0 - 300 Š141 a Š150 

A8 16 1 A8.1 300 - 600 

Š46 a Š154 

Š157 a Š158 

Š161 a Š162 

A8.1 8 0 - 300 - 400 - 

AL.1 7 0 - 300 - 

AL.2 5 0 - 300 - 

 

5.3.2 Hydrotechnická situace 

V hydrotechnické situaci (viz. Příloha č. 2) jsou vytvořeny hranice kanalizačního 

povodí, které mají celkovou plochu 31,7ha. V navrhované situaci se nachází 19 stok, 

(z toho 17 je gravitačně odvedeno do ČOV a zbývající 2 jsou gravitačně svedeny na ČS 

a poté jsou výtlakem zaústěny do hlavní kmenové stoky), jejichž povodí jsou 

rozčleněny do 53 okrsků. Dělení kanalizačních okrsků bylo prováděno metodou 

ideálních střech, tzn. půlení úhlů ve spojných šachtách. Jednotlivé kanalizační okrsky 



Michal Kulčár: Návrh koncepce odkanalizování obce Petrovice u Karviné 

23 

 

nesmí přesáhnout plochy 1ha. V každém okrsku je vyznačeno jeho pořadí a plocha 

v hektarech. 

Tabulka 2: Jednotlivé kanalizační okrsky 

Název stoky 
Číslo 

okrsku 

Plocha povodí 

[ha] 
Název stoky 

Číslo 

okrsku 

Plocha povodí 

[ha] 

A 1 0,68 AL.2 28 0,6 

A 2 0,47 AL.1 29 0,05 

A 3 0,86 A 30 0,49 

A8 4 0,87 A 31 0,82 

A8 5 0,74 A5 32 0,57 

A8 6 0,67 A 33 0,4 

A8 7 0,93 A4 34 0,28 

A8 8 0,48 A4.1 35 0,17 

A8.1 9 0,87 A4.1.1 36 0,44 

A8.1 10 0,63 A4.1 37 0,35 

A8.1 11 0,98 A4 38 0,76 

A8 12 0,52 A 39 0,54 

A 13 0,28 A 40 0,83 

A7 14 0,08 A3 41 0,59 

A7.1 15 0,82 A3.1 42 0,4 

A7.1 16 0,23 A3 43 0,2 

A7.1.2 17 0,47 A 44 0,33 

A7.1 18 0,4 A2 45 0,63 

A7.1.1 19 0,95 A2.1 46 0,86 

A7.1 20 0,49 A2 47 0,92 

A7 21 0,69 A2 48 0,99 

A 22 0,91 A 49 0,17 

A 23 0,67 A1 50 0,39 

A 24 0,94 A1 51 0,93 

A 25 0,83 A1 52 0,59 

A6 26 0,9 A 53 0,1 

AL.1 27 0,96 

 

5.3.3 Podélné profily 

Jsou vypracovány programem Winplan (Podélný profil kanalizace 5.0). 

Před zpracováním se musel daný úsek stoky exportovat programem AutoCAD a poté 

bylo možno pokračovat v realizaci.  

V podélných profilech (viz přílohy 3-21) jsou vyznačeny kóty terénu, staničení, 

hloubky výkopu, sklon a profil potrubí, materiál trub atd. Také je zde zakresleno křížení 

s inženýrskými sítěmi (plynovodem). V projektu je díky strmému sklonu v některých 
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úsecích navrhnuto několik spadišť. Díky svažitému terénu je nutná výstavba těchto 

objektů, které umožní překonat velké sklony a dále zajistí, aby proudění odpadní vody 

nepřesahovalo maximální povolené rychlosti (5m.s
-1

). Také je nutno dbát na maximální 

a minimální krytí. 

Hlavní kmenová stoka A  

Je hlavní kmenová stoka, která vede asfaltovou komunikací o celkové délce 

1981m, na níž jsou napojeny vedlejší stoky A1-A8. Na stoce je řešeno křížení s plynem. 

Jsou zde navržena čtyři spadiště, z toho jsou tři třímetrová a jedno dvoumetrové. 

Prochází 16ti- kanalizačními okrsky, je ukončena ČOV, před níž je umístěna 

odlehčovací komora.  

Kanalizační okrsek 1  

- mezi šachtami Š52 a Š54, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 89m  

Kanalizační okrsek 2  

- mezi šachtami Š49 a Š52, sklon nivelety 3‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 56m  

Kanalizační okrsek 3 o rozloze 0,86ha  

- mezi šachtami Š46 a Š49, sklon nivelety 3‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 400, délky 139m  

Kanalizační okrsek 13  

- mezi šachtami Š43 a Š46 sklon nivelety 3‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 700, délky 72m  

Kanalizační okrsek 22  

- mezi šachtami Š40 a Š43, sklon nivelety 3‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 144m  

Kanalizační okrsek 23  
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- mezi šachtami Š38 a Š40, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 96m  

Kanalizační okrsek 24  

- mezi šachtami Š33 a Š38, sklon nivelety 9‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 217m  

Kanalizační okrsek 25  

- mezi šachtami Š29 a Š33, sklon nivelety 9‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 164m  

Kanalizační okrsek 30  

- mezi šachtami Š25 a Š29, sklon nivelety 15‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 143m  

Kanalizační okrsek 31  

- mezi šachtami Š17 a Š25, sklon nivelety 15‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 241m  

Kanalizační okrsek 33  

- mezi šachtami Š14a Š17, sklon nivelety 14‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 109m  

Kanalizační okrsek 39  

- mezi šachtami Š12 a Š14, sklon nivelety 14‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 84m  

Kanalizační okrsek 40  

- mezi šachtami Š7 a Š12, sklon nivelety 9‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 180m  

Kanalizační okrsek 44 

- mezi šachtami Š5 a Š7, sklon nivelety 15‰ 
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-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 65m  

Kanalizační okrsek 49 

- mezi šachtami Š2 a Š5, sklon nivelety 15‰ 

-kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 92m  

Kanalizační okrsek 53 

- napojení na ČOV, 1 odlehčovací komora, sklon nivelety 15‰ 

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 800, délky 90m  

Vedlejší stoka A1 

Vedlejší stoka, která vede asfaltovou komunikací o celkové délce 466m. 

Na stoce je řešeno křížení s plynem. Díky strmějšímu sklonu jsou zde navržena dvě 

dvoumetrová spadiště. Nachází se ve 3 kanalizačních okrscích 50, 51, 52. 

Kanalizační okrsek 50  

- mezi šachtami Š65 a Š69, sklon nivelety 25‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 88m  

Kanalizační okrsek 51  

- mezi šachtami Š59 a Š65, sklon nivelety 25‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 215m  

Kanalizační okrsek 52  

- mezi šachtami Š2a Š59, sklon nivelety 30‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 163m  

Vedlejší stoka A2 

Je vedlejší stoka, vedena asfaltovou komunikací délky 529m. Na stoce je řešeno 

křížení s plynem. Vzhledem ke strmějšímu sklonu terénu se zde nachází 5 

dvoumetrových spadišť. Nachází se ve 3 kanalizačních okrscích 45, 47, 48. 

Kanalizační okrsek 45 

- mezi šachtami Š80 a Š84, sklon nivelety 20‰,  
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- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 123m  

Kanalizační okrsek 47  

- mezi šachtami Š74 a Š80, sklon nivelety 20‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 243m  

Kanalizační okrsek 48  

- mezi šachtami Š5 a Š74, sklon nivelety 34‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 163m  

Vedlejší stoka A2.1 

Tento úsek vedený asfaltovou komunikací je 100m dlouhý a náleží 

kanalizačnímu okrsku 46. Stoka je napojena na vedlejší stoku A2 v šachtě Š80. 

Kanalizační okrsek 46 

- mezi šachtami Š80 a Š87, sklon nivelety 22‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 100m  

Vedlejší stoka A3 

Je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě Š7. Prochází 2 kanalizačními 

okrsky, jež vede asfaltovou komunikací o celkové délce 122m. Díky velmi svažitému 

terénu je navrženo jedno třímetrové spadiště. 

Kanalizační okrsek 41 

- mezi šachtami Š89 a Š91, sklon nivelety 45‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 68m  

Kanalizační okrsek 43 

- mezi šachtami Š7 a Š89, sklon nivelety 45‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 54m  

Vedlejší stoka A3.1 

Spadá pod kanalizační okrsek 42. Délka stoky je navržena na 80m, je zde 

zaznamenáno i křížení s plynem. V šachtě Š89 se napojuje na vedlejší stoku A3. 
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Kanalizační okrsek 42 

- mezi šachtami Š89 a Š94, sklon nivelety 12‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 80m  

Vedlejší stoka A4 

Kanalizace dlouhá 133 m prochází dvěma kanalizačními okrsky, rovněž vedena 

asfaltovou komunikací. Na ní je napojena stoka A4.1, na kterou se napojuje stoka 

A4.1.1. 

Kanalizační okrsek 34 

- mezi šachtami Š98 a Š99, sklon nivelety 20‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 24m  

Kanalizační okrsek 38 

- mezi šachtami Š14a Š98, sklon nivelety 20‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 109m  

Vedlejší stoka A4.1 

Obsahuje 2 kanalizační okrsky 35 a 37. Jedná se o úsek délky 104m, napojen 

v šachtě Š98 na stoku A4. 

Kanalizační okrsek 35 

- mezi šachtami Š102a Š103, sklon nivelety 37‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 32m  

Kanalizační okrsek 37 

- mezi šachtami Š98a Š102, sklon nivelety 37‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 72m  

Vedlejší stoka A4.1.1 

Jedná se velmi krátký úsek stoky napojen na stoku A4.1, jež prochází jedním 

kanalizačním okrskem. 

Kanalizační okrsek 36 
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- mezi šachtami Š102a Š106, sklon nivelety 12‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 63m  

Vedlejší stoka A5 

Vedlejší stoka délky 88m spadající pod kanalizační okrsek 32. Napojení 

na hlavní kmenovou stoku je provedeno v šachtě Š17. 

Kanalizační okrsek 32 

- mezi šachtami Š17a Š109, sklon nivelety 20‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 88m  

Vedlejší stoka A6 

Je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě Š29. Prochází jedním 

kanalizačním okrskem, který vede asfaltovou komunikací o celkové délce 270m. 

Kanalizační okrsek 26 

- mezi šachtami Š29 a Š116, sklon nivelety 6‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 270m  

Vedlejší stoka A7 

210 m dlouhý úsek se nachází ve velmi mírném terénu se sklonem dna potrubí 

2 ‰. Prochází dvěma okrsky 14 a 21 a je také napojena na hlavní kmenovou stoku. 

Kanalizační okrsek 14 

- mezi šachtami Š135 a Š136, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 13m  

Kanalizační okrsek 21 

- mezi šachtami Š43 a Š135, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 600, délky 197m  

Vedlejší stoka A7.1 

Napojuje se v šachtě Š135 na vedlejší stoku A7, jde o úsek dlouhý 261m vedený 

čtyřmi kanalizačními okrsky. Taktéž je navržena v oblasti, kde terén je velice mírný.  
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Kanalizační okrsek 15 

- mezi šachtami Š142 a Š144, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 65m  

Kanalizační okrsek 16 

- mezi šachtami Š141 a Š142, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 39m  

Kanalizační okrsek 18 

- mezi šachtami Š139 a Š141, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 400, délky 65m  

Kanalizační okrsek 20 

- mezi šachtami Š135 a Š139, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 500, délky 92m  

Vedlejší stoka A7.1.1 

Je součástí kanalizačního okrsku 19, který se nachází rovněž v mírném sklonu.  

Kanalizační okrsek 19 

- mezi šachtami Š139 a Š149, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 167m  

Vedlejší stoka A7.1.2 

Obdobně jako stoka A7.1.1 je navržena v mírném sklonu. Kanalizační okrsek 17 

v tomto úseku. 

Kanalizační okrsek 17 

- mezi šachtami Š141 a Š153, sklon nivelety 2‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 94m  

 

 



Michal Kulčár: Návrh koncepce odkanalizování obce Petrovice u Karviné 

31 

 

Vedlejší stoka A8 

Délka stoky je navržena na 498m, prochází 6-ti kanalizačními okrsky a v šachtě 

Š46 je napojena na hlavní kmenovou stoku. 

Kanalizační okrsek 4 

- mezi šachtami Š168 a Š169, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 50m  

Kanalizační okrsek 5 

- mezi šachtami Š166 a Š168, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 400, délky 73m  

Kanalizační okrsek 6 

- mezi šachtami Š164 a Š166, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 400, délky 70m  

Kanalizační okrsek 7 

- mezi šachtami Š162 a Š164, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 500, délky 97m  

Kanalizační okrsek 8 

- mezi šachtami Š157 a Š162, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 500, délky 118m  

Kanalizační okrsek 12 

- mezi šachtami Š46 a Š157, sklon nivelety 3‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 600, délky 90m  

Vedlejší stoka A8.1 

Kanalizační okrsek 9 

- mezi šachtami Š175 a Š177, sklon nivelety 7‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 64m  
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Kanalizační okrsek 10 

- mezi šachtami Š173 a Š175, sklon nivelety 7‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 72m  

Kanalizační okrsek 11 

- mezi šachtami Š157 a Š173, sklon nivelety 7‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 400, délky 145m  

Vedlejší stoka AL.1 

Jedná se o úsek stoky sveden gravitačně do ČS, délky 236m. Spadá 

pod kanalizační okrsky 27 a 29. 

Kanalizační okrsek 27 

- mezi šachtami Š117 a Š123, sklon nivelety 10‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 233m  

Kanalizační okrsek 29 

- napojení na ČS, sklon nivelety 10‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 3m  

Vedlejší stoka AL.2 

Stoka napojena na ČS délky 105m, je součástí kanalizačního okrsku 28. 

Kanalizační okrsek 28 

- napojení na ČS, sklon nivelety 29‰,  

- kameninové potrubí o jmenovité světlosti DN 300, délky 105m  

5.3.4 Hydrotechnické výpočty  

Hydrotechnické výpočty byly zpracovány pomocí součtové metody programem 

Microsoft Excel (viz příloha č.22). Jedná se jednoduchou empirickou metodu používanou 

pro dimenzování stokových sítí malého plošného rozsahu s krátkou dobou dotoku, která 

nepřesáhne 15min. Za kritický déšť je v tomto případě považován neredukovaný 15-ti 

minutový [22]. 
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Popis jednotlivých sloupců součtové metody: 

Sloupec č. 1 Stoka  

V tomto sloupci jsou uvedeny názvy jednotlivých navržených stok odpovídající 

popisu ve výkresu (situace), které jsou v tom pořadí, v jakém jsou navrženy kanalizační 

okrsky. 

Sloupec č. 2 Číslo kanalizačního okrsku  

Označuje pořadové číslo kanalizačního okrsku. Číslování se určuje od konce 

hlavní kmenové stoky vzestupně po směru toku OV až po ČOV. Kanalizační okrsky 

musí procházet šachtami.  

Sloupec č. 3 Plocha povodí  

Jedná se o plochu jednotlivých kanalizačních okrsků, která nesmí přesahovat 

1 hektar. Určuje se pomocí funkce oblast v programu AutoCAD. Plochy a popisy 

jednotlivých kanalizačních okrsků jsou zakresleny ve výkresu hydrotechnické situace 

(viz příloha č. 2). 

Sloupec č. 4 Specifický odtok qs 

Znamená speciální odtok splašků qs. Vypočítá se ze vztahu:  

   
                              (

        
   

)

                                                        
                                    

 

1111,0
7,31

86400

1202430

 



 haslqs      (1) 

Sloupec č. 5 Odtokový součinitel  

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření 

upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [23,24]. 

Veškerá voda padající na danou plochu povodí formou srážky nejen odteče 

po povrchu, ale část se vsakuje a další částečně se vypaří [11].  
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Pro nás je důležitá ta část, která odteče do stoky, abychom ji mohli dimenzovat.  

Pro výpočet odtokového součinitele ψ jsou zakresleny do hydrotechnické situace 2 

vzorové hektary.  

Tabulka 3: Závislost součinitele odtoku ψ [25] 

Způsob zástavby a druh pozemku popř. druh 

úpravy povrchu 

Součinitel odtoku ψ  při konfiguraci území 

rovinné při 

sklonu do 

1% 

rovinné při 

sklonu do 

1-5% 

rovinné při 

sklonu nad 

5% 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 0,9 0,9 

Asfaltové a betonové vozovky, 

 dlažby se zálivkou spár 
0,7 0,8 0,9 

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,5 0,6 0,7 

Štěrkové cesty 0,3 0,4 0,5 

Nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,1 0,15 

Lesy 0 0,05 0,1 

 

Výpočet vzorového hektaru se určí ze vztahu: 






n

nn
S

S

SS

1

11 )(...)(

  (2)    

… střední součinitel odtoku, S … plocha povrchu [ha], … součinitel odtoku 

Vzorový hektar č. 1- Pro svažité území při sklonu 1 až 5 % 

Tabulka 4: Údaje vypracovaného vzorového hektaru č. 1 

Způsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku 

ψ při sklonu 1-5% 

Zastoupení ve 

vzorovém hektaru 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 15,7% 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby 0,8 7,5% 

Zelené pásy, pole, louky 0,1 84,3% 
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nn
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Vzorový hektar č. 2- Pro prudce svažité území při sklonu nad 5 % 

Tabulka 5: Údaje vypracovaného vzorového hektaru č. 2 

Způsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku ψ 

při sklonu nad 5% 

Zastoupení ve 

vzorovém hektaru 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 8% 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby 0,9 4% 

Zelené pásy, pole, louky 0,15 80% 

228,0
1

)15,080,0()9,004,0()9,008,0()(...)(

1

11 








n

nn

S

SS
 

Sloupec č. 6 Dílčí redukovaná plocha  

Je dána podle vztahu:  

ssd SS     (3)      

 Sd…….. dílčí redukovaná plocha [ha] 

Ss……... plocha povodí [ha] 

ψs……... odtokový součinitel 

Sloupec č. 7 Celková redukovaná plocha 

Celková redukovaná plocha vyjadřuje součet jednotlivých dílčích ploch, které 

navazují po směru toku na hlavní kmenovou stoku. Pokud jde o vedlejší stoky, tak tyto 

plochy jsou spočtené zvlášť a v místě napojení na stoku hlavní jsou započteny 

do celkové plochy. 

Sloupec č. 8 Intenzita redukovaného deště 

Hodnota intenzity redukovaného deště byla zjištěna na 145 l.s
-1

.ha
-1 

pro město 

Karviná [26]. 
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Sloupec č. 9 Dílčí dešťový průtok Qd  

Vzorec pro výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních 

okrsků: 

iSQ ssd     (4)   

Ss…….. plocha příslušného kanalizačního okrsku [ha]  

ψs…….. střední součinitel odtoku  

i………. intenzita redukovaného deště v [l.s
-1

.ha
-1

] 

Sloupec č. 10 Dílčí splaškový průtok Qs 

Tento dílčí průtok je dán vztahem:  

sss qSQ     (5)     

Qs…….dílčí splaškový průtok [l.s
-1

] 

Ss…….plocha povodí [ha] 

qs ……specifický odtok splašků [l.s
-1

.ha
-1

] 

Sloupec č. 11 Celkový splaškový průtok Qsc 

Maximální celkový dešťový průtok je počítán obdobně jak u celkové 

redukované plochy. Jedná se o součet jednotlivých dílčích splaškových průtoků 

s navazováním na hlavní stoku A.  

Sloupec č. 12 Celkový dimenzovaný průtok Qdim  

Výpočet je prováděn pro každý kanalizační okrsek zvlášť. Určí se ze vztahu: 

scd QQQ dim    (6)    

Qdim...celkový dimenzovaný průtok [l.s
-1

] 

Qd … dílčí dešťový průtok [l.s
-1

] 

Qsc …celkový dešťový průtok [l.s
-1

] 
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Sloupec č. 13 Sklon dna  

Sklon stoky je závislý na hloubce uložení potrubí. Sklony větších rozměrů 

vyplývají v závislosti na terénu, anebo se používají pro dosažení větších rychlostí. 

Při velmi strmých terénech jsou na stoce navrženy objekty, které zmírní daný sklon 

stoky, např. skluzy a spadiště.  

Sloupec č. 14 Navržený profil  

Navrhovaný profil stoky se určil pomocí Hydraulických tabulek [27] 

z maximálního dimenzovaného průtoku spolu s navrženým sklonem stoky a kapacitního 

průtoku. Výsledný profil byl následně zakreslen v jednotlivých podélných profilech.  

Sloupec č. 15 Délka úseku  

Určuje se podle výkresu hydrotechnické situace (viz příloha 2). Jde o úsek stoky 

v jednotlivých kanalizačních okrscích.  

Sloupec č. 16 Kapacitní průtok Qkap   

Hodnota, jež byla zjištěna pomocí Hydraulických tabulek [27] v závislosti 

na maximálním celkovém dimenzovaném průtoku. Znamená množství odpadních vod 

při kapacitním plnění.  

Sloupec č. 17 Kapacitní rychlost 

Značka kapacitní rychlosti je vkap. Byla opět určena z Hydraulických tabulek 

[27]. Kapacitní rychlost vkap je rychlost ve stoce za kapacitního plnění.  

Sloupec č. 18 Skutečné plnění h 

Pomocí interpolace hodnoty součinitele λ se určí skutečné plnění h a následně je 

vynásobena součinitelem kapa spolu s poloměrem světlosti potrubí.  

Sloupec č. 19 Skutečná rychlost při plnění 

Skutečná rychlost při plnění byla vypočtena pro jednotlivé kanalizační okrsky 

dle vztahu:  

kapskut vv 
100



     
(7) 

   

vskut……skutečná rychlost [m.s
-1

]  
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vkap…… kapacitní rychlost [m.s
-1

]  

χ…........ součinitel 

Sloupec č. 20 Jednotlivá doba průtoku t  

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku dána vztahem:  

skv

s
t     (8) 

s……délka úseku [m] 

vsk….skutečná rychlost [m.s
-1

] 

Sloupec č. 21 Celková doba průtoku tc (min) 

Dílčí časy průtoků jsou sčítány pro každou stoku zvlášť. 

Sloupec č. 22 Celková doba průtoku tc (s) 

V tomto sloupci byla celková doba průtoku OV převedena na minuty pro lepší 

přehlednost.  

Sloupec číslo 23 Součinitel Lambda λ 

Byl zjištěn podle vztahu: 

100dim 
kap

enz

Q

Q
    (9) 

λ…….…………... součinitel Lambda λ 

Qdimenz………...... maximální celkový dimenzovaný průtok [l.s
-1

] 

Qkap…...………… kapacitní průtok při plnění [l.s
-1

] 

Sloupec číslo 24 Součinitel Kappa ϰ 

Hodnota, která je interpolována z hydraulických tabulek a závisí na součiniteli 

Kappa [27]. 
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6 Odhad ekonomických nákladů  

Jak už jsem uváděl v úvodu mé bakalářské práce, důvodem, proč i v dnešní době 

nemá spousta obcí vybudovanou kanalizační síť, je nedostatek financí, neboť 

zpracování projektu a výstavba kanalizační sítě jsou velmi nákladné, částky přesahují 

i mnohaleté roční rozpočty obcí. Nyní provedu odhad ekonomických nákladů 

pro zrealizování zvolené a podrobně rozpracované varianty řešení odkanalizování části 

obce Petrovice u Karviné. Při navrhování výsledné ceny bude brán ohled na materiál, 

tvar a délku stok, počet vstupních (zejména revizních) šachet, čerpací stanici 

a odlehčovací komoru. Součástí odhadu ekonomických nákladů nejsou zahrnuty 

náklady na zbudování čistírny odpadních vod. Odhad nákladů na kanalizační potrubí 

vyplývá z Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací 

(aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů 

a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy 

vodovodů a kanalizací [28]. Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu a převzaté 

do tohoto odhadu obsahují již daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jsou proto konečné [29]. 

6.1 Ekonomické náklady na potrubí 

Ve svém návrhu kanalizační sítě počítám s potrubím kameninovým o jmenovité 

světlosti DN 300-800. V mém případě se jedná o ukládání potrubí pouze do zpevněných 

ploch, konkrétně do asfaltových silnic. Celková délka pokládaného potrubí bude činit 

5788m, celková cena za kameninové potrubí činí 60.969.620,- Kč.  

Tabulka 6: Celkové náklady kameninové trouby [28] 

DN Délka trub Cena za metr [Kč] Celková cena [Kč] 

300 3005 7.130 21.425.650 

400 492 8.410 4.137.720 

500 307 9.980 3.063.860 

600 287 11.220 3.220.140 

700 72 14.250 1.026.000 

800 1625 17.290 28.096.250 

CELKEM 5788  60.969.620,- 

 



Michal Kulčár: Návrh koncepce odkanalizování obce Petrovice u Karviné 

40 

 

6.2  Ekonomické náklady na objekty 

6.2.1 Kanalizační šachty  

Cena jedné kanalizační šachty je dána cenou těchto šachtových dílců: poklopu, 

kónusu, zákrytové desky, šachtové skruže a šachtového dna. Celkově je v návrhu 

kanalizační sítě počítáno se 177 šachtami. Propočet je vyhotoven s kanalizačními 

šachtami „KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 800 TYP Q.1, s cenami od společnosti Prefa 

Brno a.s. [30].  

Tabulka 7: Celkové náklady na kanalizační šachty [30] 

 do DN 800 Počet šachet Cena za 1šachtu Celková cena [Kč] 

Poklop litinový 177 3.820 676.140 

Deska zákrytová 177 3.510 621.270 

Konus 177 1.560 276.120 

Skruž 177 972 172.044 

Dno 177 10.380 1.837.260 

Těsnění 177 204 36.108 

CELKEM  20446 3.618.942,- 

 

6.2.2 Čerpací stanice 

V navrhovaném projektu je počítáno se zbudováním jedné čerpací stanice. 

„V cenovém ukazateli (Cu) pro stanovení ceny čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny 

základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdná komunikace apod. 

K výsledné ceně je třeba připočítat atypické objekty, jako jsou mimořádně dlouhé 

příjezdné komunikace nebo přípojka elektrické energie“ [28]. 

Tabulka 8: Celkové náklady čerpací stanici [28] 

1 Čerpací stanice v [l.s
-1

] Cena v Kč 

10 380.000 
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6.2.3 Odlehčovací komora 

Tabulka 9: Celkové odhadované náklady na odlehčovací komoru 

Počet odlehčovacích komor Cena v Kč 

1 75.000 

 

6.3 Souhrn nákladů na vybudování navrhované kanalizace 

Celková částka nákladů je pouze orientační a neodráží aktuální stav cen na trhu. 

V celkové ceně nejsou zahrnuty další objekty na stokové síti, které jsou definovány 

v podélných profilech, jako je například spojná šachta, či spadiště. Vzhledem k této 

skutečnosti a také vzhledem k rozpočtové rezervě je cena navýšena o 10%, aby 

souhrnné očekávané náklady byly objektivnější. 

Celkové náklady na vybudování budoucí jednotné stokové sítě je vypočtena 

na částku 71.547.918,-Kč. 

Tabulka 10: Celkové náklady na vybudování kanalizace 

 Cena v Kč 

Potrubí 60.969.620 

Kanalizační šachty 3.618.942 

OK 75.000 

ČS 380.000 

Rezerva 10% 

Celkové náklady 71.547.918,- 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout pro obec Petrovice u Karviné 

co nejefektivnější a nejúčinnější odvod odpadních vod, jež by měl vést ke zlepšení 

životních podmínek obyvatel a životního prostředí vůbec. Po poradě s vedoucím práce 

bylo z důvodu velké rozlohy obce rozhodnuto o návrhu odkanalizování vybrané části 

obce. Podkladem byla obdržená katastrální situace obce a dále byla vybraná část obce 

pro zmapování terénu a obhlédnutí místních podmínek a současného stavu navštívena 

a fotograficky zdokumentována. 

Bakalářská práce byla rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část 

praktickou. Teoretická část pojímá historii a základní informace obce Petrovice 

u Karviné, popisem stávajícího stavu nakládání s odpadními vodami a hydrologií. Bylo 

zjištěno, že je zde vybudováno jen pár krátkých a nedostačujících dílčích úseku stok, 

které byly původně navrženy jako dešťové dnes odvádějící dešťové vody i splaškové 

vody přepadem ze septiků či žump přímo do místního recipientu. Vzhledem k ochraně 

životního prostředí a k ochraně spodních vod před kontaminací bylo shledáno toto 

řešení zcela zastaralé a již nevyhovující.  

Na počátku praktické části jsem vytvořil dvě možné varianty řešení 

odkanalizování vybrané části obce, kdy jako vítěznou a zároveň v experimentální části 

zpracovávanou variantou řešení byla díky menší prostorové náročnosti a menšímu 

finančnímu zatížení obecního rozpočtu vybrána jednotná gravitační stoková síť 

v kombinaci s tlakovým potrubím přivedenou na nově vybudovanou čistírnu odpadních 

vod, před níž je umístěna odlehčovací komora. Dále byla praktická část rozdělena 

na výkresovou a výpočtovou. Výkresová část, která je přílohou bakalářské práce, 

obsahuje výkres situace (viz příloha č. 1), výkres hydrotechnické situace (viz příloha 

č.2) a 19 výkresů podélných profilů jednotlivých stok (viz přílohy č. 3-21). Navržená 

kanalizace se skládá z 19-ti stok, v nichž se nachází 177 šachet. Návrh hydrotechnické 

situace byl proveden metodou ideálních střech, tzv. půlení úhlů ve spojných šachtách, 

čímž došlo k rozdělení odvodňovaného území do kanalizačních okrsků. Parametry 

navrhované kanalizace byly podloženy hydrotechnickými výpočty vypracovanými 

součtovou metodou (viz příloha č. 22).  
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Závěrem experimentální části byl proveden ekonomický odhad nákladů 

na zbudování navrhované kanalizační sítě. Na základě jednotkových cen za uložení 

jednoho metru potrubí, cen šachet, odlehčovací komory a čerpací stanice, byl celkový 

odhad nákladů včetně 10% rezervy stanoven na částku ve výši 71.550.000,- Kč. 

Součástí bakalářské práce není vybudování čistírny odpadních vod, odlehčovací 

komory, čerpací stanice a navržení domovních přípojek. Tato problematika bude 

zpracována spolu s návrhem odkanalizování zbývající části obce Petrovice u Karviné 

v případné diplomové práci. 
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