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Anotace 

 Řešená práce „Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 1 – etapa 2“ 

navazuje na předchozí bakalářskou práci „Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 

1“, která byla vypracována roku 2011. Zabývá se detailním rozpracováním varianty, kde 

jsou zpracovány jednotlivé návrhy objektů (odlehčovací komory, šachty, kanalizační 

přípojky) a jejich problematika. V hydrotechnických výpočtech navazuje Bartoškovou 

metodou na metodu součtovou, která byla řešena v bakalářské práci. Práce se také zabývá 

možným návrhem oddílné stokové soustavy. Na závěr je proveden ekonomický odhad 

koncepce. 

 

Klíčová slova 

 gravitační kanalizace, kanalizační přípojka, odlehčovací komora, Jistebník, 

kamenina, stoka, kanalizační šachta 

 

Summary 

This thesis „Koncept of a sewer system design of village Jistebník 1 – stage 2“ 

continues my previous bachelor work „Koncept of a sewer system design of village 

Jistebník 1“ which was prepared in 2011. In detail, the concept is elaborated on the 

individual design of the object (relief chamber, shaft, house connections to the sewage 

system) and their problems. For hydrotechnics calculation is used Bartoska method, which 

is based on summation method already used in bachelor work. The work is also dealing 

with divisions sewer system. At the end of the thesis there is an economic evaluation of the 

conception. 
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1. ÚVOD 

 Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem „Návrh koncepce 

odkanalizování obce Jistebník 1, která se zabývala pouze první částí obce, z důvodu 

rozlehlého území. Zpracovaná koncepce obsahovala návrh jednotné kanalizace s co 

nejúčinnějším a nejrychlejším odvodem odpadních vod k čistírně odpadních vod. 

Teoretická část byla věnována především zhodnocení nejvhodnějších variant řešení, 

stokovým soustavám a objektům na této síti. Stručně zde byly uvedeny hodnoty, které 

vycházely z vypracovaných podélných profilů stok, hydrotechnická situace, situace a 

v neposlední řadě výpočty Součtové metody v rámci hydrotechnických výpočtů. Praktická 

část spočívala v navržení jednotné stokové sítě a v navržení podélných profilů jednotlivých 

stok. Nedílnou součástí práce bylo také dimenzování projektovaného kanalizačního potrubí 

pomocí součtové metody a finanční zhodnocení jednotlivých částí kanalizace i celkové 

výstavby. 

Diplomové práce pojednává o aplikování Bartoškovy metody na stávající 

hydrotechnické výpočty s cílem porovnat jednotlivé metody. Dále je zde řešena 

problematika jednotlivých objektů na kanalizaci, což se týká kanalizačních přípojek, 

odlehčovací komory, kanalizačních šachet, výustních objektů či dešťových vpustí. 

Všechny části budou v situaci obsaženy a podrobněji zpracovány. U odlehčovací komory 

bude vypočítána přepadová výška pro optimální odlehčení směsi odpadních vod do 

recipientu.  

V rámci experimentu bude navržena také oddílná stoková síť s cílem porovnat 

investiční náklady na vybudování jednotlivého druhu stokové sítě. 

Práce bude obsahovat také výkresy příčného řezu napojení kanalizační přípojky na 

veřejnou kanalizaci, příčný řez kanalizační šachtou, řez uliční vpusti s napojením na 

dešťovou stoku, příčný řez uložení kameninového potrubí v pískovém a na betonovém lóži 

a také příčný řez výustního objektu napojeného na dešťovou kanalizaci oddílné stokové 

sítě. V poslední části práce je zpracovávána odhadovaná investice potřebná k vybudování 

kompletní kanalizace u obou variant řešení.  
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1.1 Charakteristika obce a okolí 

 Jistebník se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Příslušnou obcí 

s rozšířenou působností je město Bílovec. Obec se rozkládá 21 kilometrů severovýchodně 

od Nového Jičína a 10 kilometrů východně od města Bílovec. Celou svou plošnou délkou 

území protéká potok s názvem Luční potok, který je jediným recipientem v obci. 

Z turistického hlediska řadíme oblast do Poodří. Počet obyvatel k 1. 1. 2012 se vyšplhal na 

1548. Popisované území se nachází v průměrné nadmořské výšce 238 metrů nad mořem. 

Celková katastrální plocha obce činí 1585 ha, z toho orná půda zabírá 53 % [1]. 

Obec Jistebník vznikla na terase oderské nivy v souvislosti s rybničním podnikáním 

ve 14. století. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1373. I když ve svém 

historickém vývoji prošla složitým obdobím, rybníkářství zůstalo její stálou dominantou. 

Jistebník leží v blízkosti Ostravy a je vyhledávaným cílem příměstské rekreace i častou 

zastávkou na dálkové cyklotrase [2].  

Národní kulturní památkou je zde nádražní dům Českých drah. Před domem 

obecního úřadu se nachází pomník s pamětní deskou obce T. G. Masaryka jakožto 

čestného občana, který připomíná historickou událost z roku 1935. Mezi významné občany 

obce patří v neposlední řadě také Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc., sbormistr, hudební 

pedagog, doktor věd, umění a učitel české menšinové školy [3]. Více informací o obci je 

obsaženo v již zpracované bakalářské práci [6]. 

 

Obrázek 1 - Letecký snímek obce Jistebník [8]. 
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1.2 Významná lokalita obce – jistebnické rybníky 

 Jádrem jistebnické přírody jsou jistebnické rybníky. Pojmem jistebnické rybníky je 

představován celý velký rybniční komplex, rozkládající se od Studénky až po Ostravu 

podél železniční trati Ostrava – Přerov. Mluvíme o soustavě velkých i menších rybníků, 

oddělených od sebe hrázemi a loukami. Navzájem jsou tyto rybníky propojeny důmyslným 

systémem struh a stok, které je napájejí vodou. Široké vodní plochy se střídají s hustými a 

neprostupnými porosty rákosu. Spolu s listnatými porosty křovin a starých stromů 

dohromady vytváří někde neproniknutelnou džungli, jinde zase nádherné lužní háje. 

Rybníky ale nebyly jen zařízením, ve kterém je produkováno rybí maso, nýbrž i vodní 

nádrží energetické a retenční povahy. Rybníky zadržující vodu neměly jen pohánět kola 

vodních mlýnů, nýbrž i zachycovat zbytečnou a škodlivou vodu, především v dobách 

jarního tání či letních přívalů. Další funkcí rybníků byla snaha o odvodňování krajiny 

zamořenou přebytečnými stojatými vodami a poskytovaní nezbytné vláhy v kraji chudém 

na srážky. Rybníky byly v neposlední řadě důležitým zařízením pro úpravu 

vodohospodářských poměrů a podmínek [5]. 

 

 

 

  

 

  

Obrázek 3 - Jistebnické rybníky 

Obrázek 2 - Jistebnické rybníky 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH 

POMĚRŮ 

2.1 Hydrologické poměry 

Potok a zároveň recipient, protékající celou obcí se nazývá oficiálním názvem 

Luční potok. Pramení na severní straně obce. Postupně protéká až k jihu, kde se následně 

společně s potokem Polančicí vlévají jako levostranný přítok do řeky Odry. Tok je 

přibližně 7,5 km dlouhý a vy nachází se v nadmořské výšce 238 metrů nad mořem. Toto 

území se vyznačuje mírným klimatickým podnebím s ročním úhrnem srážek přibližně 820 

mm. Obec rozkládající se na terase oderské nivy v blízkosti Ostravy v prvé řadě zaujme 

návštěvníka krásným okolím. Osada vznikla v souvislosti s existencí rybníků a rybničního 

podnikání, které vzniklo již v 1. polovině 15. století jako výnosný způsob hospodaření. 

Postupně byl založen komplex tzv. Jistebnických rybníků, od Ostravy až ke Studénce, se 

svéráznou faunou a flórou [4]. 

Mezi nejznámější rybníky z tohoto komplexu patří: Kukla, Prosňák, Oderský 

rybník, Křivý, rybník Bezruč (75 ha), Bažantní rybník atd. (celkem 27). Díky snadné 

dostupnosti, kráse přírody a všestranných služeb řadíme Jistebník mezi nejnavštěvovanější 

místa v Poodří [4]. 

  

Obrázek 4 - Lužní potok, Autor Dávid Mravec 
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2.2 Popis stávajícího stavu kanalizace 

Obec Jistebník v současnosti disponuje vybudovanou neúplnou jednotnou 

kanalizační sítí z betonových trub DN 300 - DN 1000. Stávající kanalizační síť je poměrně 

zastaralá, s nedostačující kapacitou, tudíž se nabízí její nová struktura řešení. Značně zde 

chybí čistírna odpadních vod, bez které jsou odpadní vody po individuálním předčištění v 

septicích či jímkách zaústěny do původní kanalizace, případně přímo do povrchových 

vodotečí. Bodové zdroje znečištění a samotné staré provedení kanalizace, což je určitě tím 

hlavním důvodem výstavby nové kanalizace a čistírny odpadních vod [6]. 

Původní provedení vybudované kanalizace negativně ovlivňuje přípustné hodnoty 

znečištění povrchových vod v recipientu, které je řízeno nařízením vlády o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod dle sbírky zákonů č. 

229/2007 Sb. [7]. 

  

Obrázek 5 - Stávající stav kanalizace, Autor Dávid Mravec 
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU 

 V rámci bakalářské práce byla navržena jednotná stoková síť, jež je koncipována 

k odvádění splaškových a dešťových vod najednou. Kanalizace byla konstruována jako 

gravitační v celém rozsahu vzhledem k charakteru terénu a členitosti zástavby obce, nebylo 

tedy nutno navrhovat výtlačná potrubí. Musela být dodržena ochranná pásma inženýrských 

sítí a jejich křížení v souladu s existujícími normovanými předpisy (viz bakalářská práce) 

[6]. 

V navazující práci je tato varianta dopracována, kdy budou přepracovány 

hydraulické výpočty pomocí Bartoškovy metody. Následně je nutno, aby byla řešena 

problematika odlehčovacích komor a návrh kanalizačních přípojek k jednotlivým 

pozemkům, jež jsou zapotřebí k plnohodnotné funkci kanalizace. V neposlední řadě bude 

také vypracována i oddílná kanalizace, s výustními objekty, aby byla možnost porovnání 

s navrhovanou stokovou sítí. Evropské unie České republice ukládá požadavky na kvalitu 

vypouštěných odpadních vod do vod povrchových a nařizuje všem obcím řešit budování 

odkanalizování do roku 2012. Podle směrnice musejí jak biologické čistírny, tak i zařízení 

na odstraňování živin, splňovat vysoká kritéria výkonu [9]. 

Jistebník spadá do Oblasti povodí Odry, jednou z osmi oblastí území České 

republiky, pro niž byl ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy  

č. 2000/60/ES pro rámec činnosti Společnosti na úseku vodní politiky (tzv. Rámcová 

směrnice) zpracován plán oblasti povodí. V duchu ustanovení Rámcové směrnice je 

základním požadavkem plánu dosáhnout co nejlepšího stavu ve všech vodních útvarech 

oblasti povodí Odry, musí být dosaženo eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud 

by se ve vodních útvarech vyskytly. Součástí je také dosažení snížení živin ve vodách, a 

tak přispět ke snížení koncentrací těchto látek v mořském prostředí, aby byly blízké 

hodnotám jejich přirozeného výskytu. Tohoto stavu má být dosaženo nejpozději do 15 let 

od data, kdy byla nabyta účinnost Rámcové směrnice, tzn. do roku 2015, při možnosti 

časového posunu, avšak za určitých podmínek, až do roku 2027 [10]. 

V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že obec Jistebník v současné době disponuje 

jednotnou stokovou soustavou z betonových trub DN 300 – 1000. Tato síť je ovšem pouze 

v určitých úsecích. Tento návrh se bude zabývat buďto rekonstrukci stávající zastaralé 

kanalizace, nebo výstavbou kompletně nového kameninového potrubí včetně napojení 

domovních přípojek. Odpadní vody po individuálním předčištění v septicích či jímkách 
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jsou nyní zaústěny do stávající kanalizace, případně přímo do povrchových vodotečí. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místního Lučního potoka. 

Hlavním důvodem projektování jednotné kanalizace je již plánovaná výstavba čistírny 

odpadních vod. 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1 Vliv urbanizace na krajinu 

Dlouhodobou urbanizací krajiny bylo dosaženo výrazné změny hydrologických 

poměrů. Snížila se retenční schopnost krajiny a infiltrace vody do půdy, zanikly drobné 

vodní toky, plochy sloužící původně pro vsakování byly zpevněny. Došlo ke změně 

odtokových poměrů v krajině zapříčiněné neuváženými zásahy, kvůli nimž při 

vydatnějších srážkách často dochází ke vzniku povodní. Ty se podle nedávných zkušeností 

vyznačují velmi negativním vlivem na život mnoha obyvatel urbanizovaných území v 

okolí vodních toků. Bezesporu také dochází k devastaci krajiny v extravilánu [41]. 

Městské odvodněni je řazeno mezi nejdražší a projekčně nejsložitější stavby 

městské infrastruktury. Z tohoto důvodu je jejich hospodárný návrh neustále středem 

pozornosti jednak vědeckých výzkumů, projekční praxe, ale také i legislativy [11]. V 

současné době je rozvoj městského odvodnění závislý na stále intenzivnějším úsilí lidstva 

zabezpečit si trvalý hospodářský růst, a to při zachování alespoň takových životních 

poměrů na Zemi jaké máme v dnešní době k dispozici. Tato myšlenka byla již přijata 

všemi hospodářsky vyspělými zeměmi. V 21. století je kvalita životního prostředí více 

diskutovanou a uznávanou sociální hodnotou nežli v dřívějších dobách. K vizitce rozvoje 

urbanizovaných území patří také stav odvodňovacích systémů, které jsou jedním z mnoha 

ukazatelů životní úrovně v nich [50], [51]. 

4.2 Navrhování stokových sítí 

Nezbytným podkladem pro řešení koncepce kanalizací jsou výpočty odpadních 

vod, územní plány dotčených měst či obcí podle stavebního zákona. V rozsahu krajů je 

jako podklad pro výstavbu kanalizací stanoven plán rozvoje vodovodů a kanalizací dle 

zákona č. 274/2001 Sb. [12]. 

Zásady řešení stokových je uvedeno v normě ČSN 75 6101 (2004), odst. 5.4.1 ad. 

Stoky a objekty na nich musí být vodotěsné, zkouší se dle ČSN 75 6909 a dalších norem a 
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jsou zde uvedeny tolerance pro malé průsaky. Projektovaná stoka je opatřena jedním 

průtočným profilem, ke zdvojení dochází pouze při strmé niveletě. Zmenšení průtočného 

profilu ve směru toku je provedeno jen za: 

- Odlehčovací komorou, separátorem, retenční nádrží, 
- Na průběžně stoce jen pokud bude zachováno proudění o volné hladině [13]. 

4.3 Návrh uložení kanalizačního potrubí 

Pro návrh zakládání se vyhodnocují informace o: 

- vlastnostech odpadních vod 
- zatížení stoky nadložím 
- nahodilým zatížením povrchu 
- hydrostatickém tlaku protékajících odpadních vod 
- vztlaku 
- vlastnostech podzemní vody 
- druhu a vlastnostech základové půdy 
- předpokládaném sedání podloží 

Podzemní stoky jsou realizovány buď v otevřeném výkopu zemní rýhy, nebo 

štolováním (cca. Pod 6 m hloubky). Je provedeno odzkoušení vodotěsnosti potrubí a po 

úspěšné zkoušce je následně zemní rýha zasypána a zásyp se po vrstvách hutní. Schéma 

zemního uložení trub z plastu či kameniny, které jsou položeny v nepažené zemní rýze na 

podsypu z písku je patrné z obr.. Pro docílení zvětšené únosnosti trub je použito částečné 

nebo úplné obetonování (viz obrázek 6) [13]. 

4.4 Výpočty stokových sítí 

 Cílem dimenzování gravitační stokové sítě je hydraulicky správné a hospodárné 

navržení sklonu nivelety dna potrubí. Samozřejmě jsou dimenzovány i jejich profily a 

Obrázek 6 - Uložení kameninového potrubí [13] 
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rozměry příčných řezů v různých úsecích potrubí mezi dvěma nejbližšími šachtami. Za 

tímto účelem je používán výpočet tzv. návrhových (maximlních, dimenzovacích) průtoků 

Qn [m3/s, l/s] úseků, což znamená největší průtok odpadních vod v uvažovaném úseku 

stoky.  

 Návrhové průtoky Qn pro dimenzování vychází z výpočítáných množství 

odpadních vod z povodí (kanalizační okrsky) každého výpočtového úseku potrubí. 

Kapacitním průtokem při vrcholovém plnění průtočného průřezu je nazýván největší 

průtok odpadních vod v gravitační stoce. To vede k tomu, že v navrženém profilu je i pří 

nejvyšším průtoku Q netlakový gravitační průtok. V praxi je používán bezpečnější tzv. 

částečné plnění profilu stoky. Dále jsou vypočteny minimální průtoky Qmin [m
3/s, l/s] pro 

posouzení vhodnosti návrhu z důvodu zabránění sedimentace usazených částic ve stokách 

[13]. 

4.4.1 Návrhové průtoky pro dimenzování 

 Gravitační oddílné splaškové stokové sítě jsou dimenzovány na dvojnásobek 

maximálního hodinového průtoku, Qn = 2 Qmax,s., kdy jsou obdobně používány průtoky 

průmyslových odpadních vod pro dimenzování průmyslové oddílné kanalizace. Gravitační 

jednotné stokové sítě jsou dimenzovány na součet největších průtoků všech odpadních vod, 

u splaškových se uvažuje o jednonásobku, Qn = Qmax,s+ Qmax,d. Bezdeštné průtoky Qmax,s 

menší než 10% návrhového průtoku dešťových vod je obvykle v jednotné soustavě 

zanedbáno. Pokud ovšem tyto průtoky překračují průtoky dešťové, jsou dimenzovány na 

dvojnásobek bezdeštného průtoku a tento dešťový průtok je zanedbán. Uvedené 

zjednodušení výpočtů není prováděno u sídlišť nad 5000 obyvatel [13]. 

4.4.2 Výpočtové metody 

Při dimenzování jsou používány tři základní výpočtové metody: 

a) Jednoduché empirické metody – je uvažováno o stacionárním, rovnoměrném průtoku, 

kde je k výpočtu doby odtoku využívána rychlost průtoku ve stoce. Jsou používány pro 

male stokové sítě – Součtová metoda 

b) Metody hydrologické – Bartoškova metoda 

c) Metody hydrodynamické – zde je využíváno časové proměnné návrhového deště a 

simulačního modelu odtoku pomocí výpočetní techniky pro odtoky z velkých zastavěných 
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ploch, které mohou být značně ovlivňovány níže ležící stokové sítě nebo vodní recipient. 

Zvolení simulačního modelu je provedena ve spolupráci s vodoprávním úřadem [13]. 

a) Součtová metoda 

U zmíněné metody je postupováno součtem průtoků odpadní vody v jednotlivých 

větvích sítě ve směru průtoku obdobně jako ve větevné síti vodovodní, kde je však 

postupováno proti směru. Součtová metoda se vyznačuje nezohledňováním doby dotoku 

odpadních vod do dimenzovacích profilů sítě stok, což je způsobeno používáním 

konstantní hodnoty intenzity deště pro dobu jeho trvání 15 minut. Z tohoto důvodu je 

vhodná pro nepříliš rozsáhlé stokové sítě s dobou dotoku k posuzovanému nejnižšímu 

profilu do 15 minut, tj. při rychlosti průtoku 1 m/s do délky stoky 900 m [13]. 

b) Bartoškova metoda 

Spočívá v navržení stokového průřezu na kritický déšť, tzn., posuzovaný průřez je 

dimenzován na srážku z určité řady náhradních dešťů, jejíž doba trvání je v rovnosti s dobou 

toku vodní částice z počátku stoky do posuzovaného průřezu. Bartošek tento předpoklad 

obohatil redukčním zákonem, čímž se definuje tzv. redukovaná čára náhradních dešťů, resp. 

redukovaný čas působení deště. Redukce doby trvání náhradních srážek je definována dvěma 

činiteli:  

1) trvalou územní retenzí, kdy čas je zmenšen o hodnotu tr: 

=	 φ ∙ 	          (1) 

kde: t………. skutečná doba trvání deště [min] 

r………. retenze území která se uvažuje: 

- pro propustné území hodnotou 3 mm 

-  pro středně propustné území hodnotou 2 mm  

- o pro málo propustné území hodnotou 1 mm  

φ………. Součinitel odtoku uvažován pro: 

- propustné a rovinné území 0,5 (pro velmi propustné se volí menší např. 0,35) 
- ostatní případy hodnotou 0,75 

h………. celková výška deště v (mm) za čas t [14]. 
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2) dobou odtoku – tuto hodnotu potřebuje vodní částice, aby dorazila do stoky. O 

zmíněnou dobu je znovu možné, aby byla redukována doba trvání náhradního deště, čas je 

zmenšen o hodnotu: 

=	 	          (2) 

kde:  t0………. doba povrchového odtoku [min] 

d………. vzdálenost těžiště odvodňované plochy od stoky, obvykle 50m 

v……….. rychlost povrchového odtoku 0,25 (m·s-1) [14]. 

Pomocí Bartoškovy metody je při návrhu postup obdobný jako při použití prosté 

součtové metody. Prvním krokem a zároveň rozdílem je zapotřebí zkonstruovat časově 

redukovanou čáru náhradních srážek dané periodicity. Zkrácená doba působení deště na 

stokovou síť se zřetelem na územní retenzi a plošný odtok je definována vztahem: 

= − −	         (3) 

Nakonec je zapotřebí, aby bylo stanoveno celkové množství dešťových srážek za čas t, což 

se určí dle vztahu: 

ℎ = 	 	∙ 	∙
	          (4) 

kde:  h……….celkové množství srážek (mm)  

t ……….čas (min)  

i = q ……intenzita deště (l.s-1.ha-1) 

4.5 Kanalizační přípojky 

 Hlavní využití spočívá v odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do 

stokové sítě. Každá nemovitost napojená na stokovou síť by měla být vybavena 

samostatnou domovní kanalizační přípojku. Podle současné právní úpravy – zákon o 

vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. – je kanalizační přípojka samostatnou stavbou 

tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku 

k zaústění do kanalizace.  

 Ve smyslu zákona o vodách kanalizační přípojka není vodním dílem. Počet, poloha, 

jmenovitá světlost, materiál a způsob napojení přípojky musí odsouhlasit správce 
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(provozovatel) stokové sítě. V ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky jsou 

stanoveny náležitosti projektové dokumentace kanalizační přípojky. Nejmenší používaná 

jmenovitá světlost přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je 

projektová dokumentace doložena hydrotechnickými výpočty a na přípojce je navržena 

trvale přístupná měrná šachta pro měření průtoků a odběry vzorků odpadních vod. 

Kanalizační přípojka je navrhována co nejkratší, v jednotném sklonu a profilu, v přímém 

směru a kolmá na stoku. 

 Nejmenší možné sklony přípojky: 

- při DN 150 – 20 ‰, 

- při DN 200 – 10 ‰,  

přitom největší možný sklon přípojky je 400 ‰. Každá kanalizační přípojka disponuje 

ochranným pásmem v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany. Toto vymezené území 

nesmí být zastavěno ani vysazováno trvalými porosty (stromy a keři). 

 Přístupnost kanalizačních přípojek je zajištěna vstupními šachtami nebo čistícími 

tvarovkami v šachtách, které jsou umístěny na hranici pozemku napojované nemovitosti. 

Kanalizační přípojky do DN 200, včetně přípojek od dešťových vpustí, jsou napojeny na 

stoky v úsecích mezi šachtami pod úhlem 45° - 90°. Výjimečně, se souhlasem 

provozovatele stokové sítě, jsou přípojky napojeny do koncových nebo průběžných šachet, 

přičemž kanalizační přípojky o DN 250 a větší jsou zaústěny do stok ve vstupních 

spojných šachtách nebo komorách. Kanalizační přípojky jsou navrhovány z materiálu 

běžně používaného pro stokové sítě. Nejčastějším materiálem bývá kamenina a plasty 

(PVC hladké a korugované, PE nebo PP). 

Výškově jsou přípojky zaústěny: 

- u neprůlezných stok do horní poloviny profilu stoky, 

- u průlezných a průchozích stok dnem do úrovně hladiny průměrného bezdeštného 

průtoku odpadních vod [15]. 
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4.5.1 Metody inspekce kanalizačních přípojek 

 Inspekce kanalizační přípojky je velmi důležitým krokem, při kterém je zjišťován 

provozní a strukturální stav potrubí. Je potřebný ke stanovení závad a napomáhá při výběru 

různých sanačních technologií. Hlavním faktorem, jež odlišuje zařízení navržená k 

průzkumu přípojek od zařízení pro monitoring hlavních řádů, je velikost potrubí. Zařízení 

jsou odlišně koncipována. Prvním příkladem jsou samohybné systémy – samostatné na 

malých traktorových podvozcích, nebo přídavné satelitní kamery, které se vyznačují 

součástí propracovaných samohybných kamer pro průzkum hlavních řádů, nebo tlačná - 

jednoduché kabelové kamery. Za nejvýhodnější jsou považovány samohybných zařízení se 

satelitními kamerami, jako jediné metody, u kterých pro svůj provoz nejsou vyžadovány 

povolení ke vstupu na soukromý majetek [23]. 

Používaná zařízení 

1) Kabelové tlačné kamery 

Jednoduché kamerové systémy, používaná zejména k inspekci kanalizačních 

přípojek. Sestávají z kontrolního panelu, baterie, nahrávací jednotky a kamery s 

osvětlením, která bývá přichycena na kabelu. Do stoky jsou vtlačovány převážně přes 

revizní šachtu, nebo čistící kus [42]. 

 

Obrázek 7 - Příklad napojení kanalizační přípojky 
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2) Samohybné kamery 

 Samohybné systémy osazené na speciálním traktorovém podvozku, jež jsou 

vybaveny koly. Některé bývají navrženy speciálně pro inspekce přípojek, jsou tedy 

schopny projet potrubím o jmenovité světlosti DN100 a více. Větší systémy jsou učeny 

primárně pro průzkum hlavních řádů. V některých případech také mohou disponovat 

přídavnými satelitními kamerami, které jsou v případě potřeby vysunovány do 

jednotlivých přípojek. Satelitní kamery jsou tak jediným prostředkem vizuální kontroly, 

který je možno použít aniž by bylo požadováno povolení ke vstupu na soukromý pozemek. 

Jedním ze světoznámých používaných typů je kamera Elk T100 mini. Kompaktní 

samohybná kamera určená k použití v potrubí o DN100 až DN250, obě varianty jsou 

dodávány s kabelem o délce 150 m [44]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Inspekční systém iPEK AGILIOS [43] 

Obrázek 9 - Samohybné kamery Elk T100 Mini a Elk T200 Midi [44] 
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Programové vybavení 

 Problematikou průzkumu potrubí se zabývá i řada softwarových firem. Jejich 

produkty jsou vytvářeny za účelem usnadňování práce obsluze kamerových systémů a 

pokud možno poskytnutí co nejmenšího prostoru k pochybení lidského faktoru. Programy 

jsou od sebe odlišeny uživatelským rozhraním a výstupy z inspekce. 

PipeCommander 

 Program nabízený společností Disa, který je využíván pro profesionální 

dokumentování inspekce kanalizační sítě včetně vytváření digitálního záznamu (ve 

formátu MPEG). Dokumentaci provádí podle normy ATV nebo ČSN EN13508-2. Je 

možné, aby byl program rozšířen o přídavné moduly. Rozšíření je specifikováno pro 

měření sklonu, teploty, deformace, šířky trhlin. Obsahuje 3D navigační modul, při kterém 

je docíleno grafického zobrazení průběhu potrubí a šachet [24]. 

 

 

 

 

 

4.6 Odlehčovací komory a jejich problematika 

Odlehčovací komora je stavebním objektem, který bývá osazován na kanalizačním 

řadu či sběrači, především na jednotné kanalizační síti. Další užívanými názvy pro 

odlehčovací komoru jsou například: oddělovací komora nebo dešťový oddělovač. 

4.6.1 Účel odlehčovacích komor 

Účelem odlehčovacích komor jako stavebních objektů je především snížení 

průtočného množství odpadních vod, které přitéká na čistírnu odpadních vod za deště nebo 

po jeho bezprostředním skončení. To je právě doba, kdy na jednotné kanalizační síti 

dochází k 

Obrázek 10 - Program PIPE COMMANDER [24] 
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několikanásobnému navýšení přítoku odpadních vod, které jsou tvořeny hlavní vodou 

srážkovou a nikoliv splaškovou. Při tomto spojení splaškových vod s vodami dešťovými 

dochází ke značnému ředění právě vod splaškových. 

Kanalizační sběrače jednotné stokové sítě bývají často přetíženy odpadními 

vodami, jejichž původ je z dešťových srážek, či jarních tání sněhových pokrývek. Tento 

důvod vedl k návrhu odlehčovacích komor na jednotných stokových sítích.  

4.6.2 Výhody a nevýhody 

Hlavní výhodou komor je fakt, že dochází ke snížení přítoku odpadních vod na 

čistírnu odpadních vod a tedy k jejímu nižšímu hydraulickému zatížení. Na druhou stranu 

nevýhodou odlehčovacích komor z hlediska životního prostředí a kvality povrchových vod 

ve vodním toku je právě to přímé zaústění odpadní vody, i když naředěné, do recipientu. 

Zde vznikají dva zásadní rozpory, kdy z ekonomického hlediska je snaha zamezit 

nadměrným průtokům odpadních vod, které jsou z větší části tvořeny srážkovými vodami, 

přes čistírnu odpadních vod a zároveň je zde snaha o ochranu vlastního životního prostředí 

tím, že se zde bude omezovat vypouštění odpadních vod obsahující zbytkové znečistění, 

které je zaústěno přímo do recipientu. 

4.6.3  Typy odlehčovacích komor 

Na stokových sítích lze najít celou škálu nejrůznějších typů odlehčovacích komor, 

od 

jednoduchých s přepadem, přes prefabrikované se stavitelným přepadem a odtokem, až po 

velmi složité s mechanickou regulací. 

Mezi základní typy odlehčovacích komor patří: 

- Odlehčovací komory bez regulace odtoku s přepadem 

- 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, se stavítkem, trubní) 

 

Odlehčovací komory s přepadem dále dělíme na: 

- S přepadem přímým (čelním) a to: 

Kolmým 
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Šikmým 

Obloukovým 

Lomeným 

- S přepadem bočním a to 

Jednostranným 

• S přímou hranou 

• Se šikmou hranou 

• V oblouku 

Oboustranným 

 

 

 

 

 

 

4.6.4 Negativní účinky vypouštění směsi odpadních vod do recipientu 

Jelikož nejde pomocí dešťového oddělovače fyzicky tyto srážkové vody od 

splaškových či balastních vod od sebe oddělit, je současně při přívalových průtocích na 

stokové síti oddělena nejen srážková voda, ale i splašková a balastní, která je zaústěna 

přímo do vodního recipientu bez úpravy. Nařízením vlády č.23/2011 Sb. jsou stanoveny 

hodnoty emisních limitů, které je nutno splňovat v rámci vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. Emisní limity jsou stanoveny pro přípustné, průměrné a maximální možné 

znečištění, v tomto případě, na výustním objektu z odlehčovací komory. Emisní limity 

právě nezohledňují stav znečištění daného recipientu [18]. 

Naproti tomu imisní kritérium zohledňuje celkové znečištění po vnosu oddělených 

vod do toku, čímž má větší vypovídající hodnotu ohledně aktuálního stavu daného 

recipientu a jeho znečištění. Imisní standarty ukazatelé přípustného znečištění povrchových 

vod jsou dány 

nařízením vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 Sb. Tyto imisní 

standarty platí pro užívání vody pro vodárenské účely, koupání osob, pro lososové a 

Obrázek 11 - Typy odlehčovacích komor [11] 
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kaprové vody, pro místa odběru sloužícímu pro daný účel a dále jsou zde stanoveny 

průměrné a nejvyšší přípustné hodnoty normy environmentální kvality [18]. 

Prostřednictvím oddělovacích komor se do vodních toků za deště dostává značné množství 

vody a znečištění. Toto hydraulické a látkové zatížení ohrožuje jak chemický a ekologický 

stav toků, tak nároky na jejich užívání. Negativní účinky mohou být krátkodobé, opožděné 

nebo dlouhodobé [16]. 

a) Akutní krátkodobé vlivy 

 Tyto vlivy působí během vlastního přepadu až několik hodin po něm. Kromě 

hydraulického stresu, který ohrožuje vodní organizmy při zvýšených průtocích a zejména 

při erozi dna, zde patří i působení zvýšených koncentrací toxických látek (amoniak), 

rozpuštěných organických látek, při jejichž rozkladu dochází k deficitu kyslíku a zákalu 

v důsledku vnosu nerozpuštěných látek. Míra narušení ekologického stavu toku závisí 

hlavně na intenzitě akutního zatížení, jeho četnosti a také trvání. 

 Abychom mohli vyloučit akutní toxicitu amoniakálního dusíku, nesmí být dle 

imisních kritérií překročena koncentrace ve vodním toku N-NH4
+ nad 0,16 mg/l u 

kaprových vod a četnost nesmí překročit jednou ročně. Podle emisních limitů jsou 

stanoveny hodnoty vypouštění pro500-2000 EO průměrně 20 mg/l a maximálně 40 mg/l 

[18]. 

Jelikož drtivá většina odlehčovacích komor je umístěna právě nad čistírnou 

odpadních vod, a tudíž i odlehčené vody jsou zaústěny do recipientu nad odtokem z 

čistírny ve směru toku vodoteče, lze předpokládat, že i při splnění emisních hodnot dojde k 

překročení hodnot imisních, pokud současně probíhá oddělování na přepadu odlehčovací 

komory. Nejkritičtějším obdobím je právě průtok, který je již v odlehčovací komoře 

oddělován do recipientu, ale nedochází ještě ke zvýšenému průtoku ve vodoteči vlivem 

odtoku srážkových 

vod z povodí [19]. 

b) Opožděné vlivy 

 Opožděné vlivy se projevují několik dní až týdnů po přepadu a řadí se k nim 

zejména deficit kyslíku ve vodě a v sedimentu, který je vyvolán rozkladem nerozpuštěných 

organických látek. V neposlední řadě se také projevují narušením hygienického stavu toku 

patogenními organizmy. 
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 Kritická hranice koncentrace kyslíku je dána 5 mg/l. Pod tuto hodnotu nesmí 

klesnout. Jedná se o hranici, kdy již nastávají anaerobní procesy ve vrchní vrstvě 

sedimentu. Nejvíce jsou deficitem kyslíku ohroženy toky s říčním prouděním a tyto 

koncentrace bývají nejnižší převážně v noci a v brzkých ranních hodinách, tam kde ještě 

nedochází k fotosyntéze a není produkován kyslík. 

 Opatření ke snížení tohoto kyslíkového deficitu lze považovat redukci počtu 

přepadů a vnosu znečištění z odlehčovacích komor, dále redukci ostatních jiných zdrojů 

látkového znečištění a dalšími opatřeními přímo ve vodním toku, jako jsou například 

zastínění toku vegetací, zlepšení morfologie toku. Redukce počtu přepadů a vnosu 

znečištění je vhodné použít i při narušení hygienického stavu toku [19]. 

c) Dlouhodobé vlivy 

 Už sám název napovídá, že se jedná o dlouhodobé účinky oddělovacích komor 

řádově měsíce až roky. Jsou výsledkem kumulativních fyzikálních, chemických a 

biologických procesů probíhajících ve vodním toku. Patří zde kolmatace dna 

nerozpuštěnými látkami, dlouhodobý deficit kyslíku v sedimentu, toxicita těžkých kovů a 

organického znečištění, přesycení a obohacování stojatých vod živinami (dusíkem, 

fosforem), změny morfologické struktury toku v důsledku eroze. Tyto změny jsou typické 

pro menší vodní toky ve středních polohách, kde jsou větší podélné sklony vodotečí a při 

zvýšeném průtoku může snadno dojít ke zvýšené erozi a tím i k odnosu uvedeného 

znečištění do nižších poloh toku. 

 V následujícím obrázku můžete spatřit fyzikální a chemické faktory pod vtokem 

odpadních vod do recipientu. Z obrázku je zřejmé, že pod místy zaústění odpadních vod 

dochází ke snížení koncentrace kyslíku ve vodě, které se dále po toku přirozeně zvyšuje a 

navrací k původní koncentraci, díky tomu pod místy zaústění vzrůstá biologická spotřeba 

kyslíku. Dále je z obrázku patrné, že nejvíce suspendovaných látek do recipientu zůstává 

právě v korytě toku pod místem zaústění odpadních vod [17]. 
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4.6.5 Klíčové ukazatele emisní ochrany recipientu 

Pro jednotlivé odlehčovací komory to jsou především poměr ředění a intenzita 

mezního deště. Poměr ředění 1:m je m-násobkem maximálního hodinového bezdeštného 

průtoku Qh, při kterém by začala deštěm ředěná odpadní voda přepadat přes přelivnou 

hranu oddělovací komory do recipientu. Dle doporučení EN 752 je poměr ředění v rozmezí 

1:5 až 1:8 (v závislosti na míře ochrany recipientu). Intenzita mezního deště, při níž 

nastává odlehčení, se nachází v rozmezí 10 až 30 l.s-1.hared [20]. 

 Další ukazatelé, pro které zatím nejsou předepsány cílové požadované hodnoty, 

jsou celkový roční odlehčený objem vody, celkový vnos znečištění, četnost a doba trvání 

přepadů. Tyto ukazatelé nám dávají zřetelnější představu o nejzásadnějších bodových 

zdrojích znečištění při vypouštění odpadních vod do vod povrchových a též o množství 

vnosu znečištění [20]. 

4.6.6 Monitoring znečišťování 

 Monitoring lze zajistit v rámci režijních a provozních nákladů provozovatele 

stokové sítě na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu pro danou stokovou síť a konkrétní 

vodní tok. Rozbory a vyhodnocení odebraných vzorků se provádí v akreditovaných 

laboratořích a to v ukazatelích dle nařízení vlády č.23/2011 Sb. a podle jakosti vody dle 

ČSN 75 7221 [21]. 

Cílem monitoringu kvality vod v recipientech je především: 

- zjištění aktuálního stavu jakosti vody v měřeném profilu 

- stanovení trendů v jakosti vody 

Obrázek 12 - Podélný profil fyzikálních a chemických faktorů pod zaústěním odpadních vod do recipientu (podle 
Hynese, 1960) [17] 
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- lokalizace míst s překročenými limity 

- sledování normy environmentální kvality 

Na základě získaných odběrů a rozborů je nutné provádět analýzu pomocí 

vhodných databázových produktů s ohledem na statistické vyhodnocení v rámci 

urbanizovaného povodí. Výsledky se poté prezentují a využívají i orgány státní správy při 

dalším povolování vypouštění vod a na zjišťování ekologické stability daného území. 

4.7 Výustní objekty 

Zařízení, které slouží k vypouštění odpadních vod do vodních toků nebo nádrží, 

mající za účel podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou do recipientu. 

Výustní objekty bývají často vystaveny silným účinkům proudící vody a proto je třeba, aby 

byla věnována vysoká pozornost jejich zakládání. Břeh je v blízkosti výusti zpevňován, 

popřípadě je upravován i určitý úsek vodního toku. Pokud je možnost občasného 

vzdouvání vody z recipientu do stokové sítě, jsou osazovány na výletních objektech dva 

uzávěry [22]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.8 Dešťové vpusti 

 Dle silničního zákona č. 13/97 Sb. jsou dešťové vpusti součástí komunikačních 

staveb. Mají však přímou vazbu na kanalizační systém. 

• uliční vpusti musejí být umístěny mimo jízdní pruh 

• odvodňovaná plocha na jednu vpust by neměla být větší než 400 m2, jelikož 

množství vody z odvodňované plochy nesmí přesáhnout hltnost vpusti 

Obrázek 13 - Výustní objekty [11] 
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• vzdálenost uličních vpustí, v podélném směru, by nemělo být větší než 60 m 

• u jednotné kanalizace musí být připojení uliční vpusti provedeno přes zápachovou 

uzávěru (sifon), na rozdíl od oddílné dešťové, kde tato povinnost odpadá 

• uliční vpusti jsou napojeny přímo na potrubí kanalizační nebo do kanalizačních 

šachet (dle požadavku správce kanalizací) [34] 

Základní druhy vpustí: 

• uliční  

o s kalovým prostorem 

o bez kalového prostoru 

• horská  

o z prostého betonu 

o prefabrikovaná 

4.9 Příčiny kolapsu kanalizace a možná řešení 

Děje se tak z různých důvodů, nejvíce však v případě nedodržení dostatečné 

vzdálenosti kanalizace od stromů, kdy kořeny stromů vstupují do spár a trhlin stokové sítě 

jako malé. Avšak časem bohužel rostou, což způsobuje obrovské problémy v podobě až 

kolapsu celé sítě. Kořeny totiž slouží i jako zdroj shromažďování nečistot a způsobují řadu 

překážek, které brání normálnímu toku odpadních vod v potrubí [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

Ucpání kanalizace  

Dalším problémem jsou povodňové stavy, kdy dochází k ucpání potrubí 

splaveninami. Nejdůležitější je v tomto problému udržet v čistotě hlavní kmenovou stoku, 

Obrázek 14 - Příčina kolapsu kanalizace [45] 
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jelikož je odpovědná za sběr všech nečistot z jiných napojených stok. Proto je nutné 

zamezit ucpání nejlépe proplachováním proudem vody [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posun zeminy 

Děj, který vzniká seismickými aktivitami, může také velice závažně způsobit 

poruchy na kanalizaci v podobě praskání a strukturálního poškození [47]. 

Řešení problémů 

V dnešní moderní době řešení spočívá v použití kamery na dálkové ovládání, která 

je řízena odborným pracovníkem. Umožňuje nahlédnout do vnitřního prostoru 

kanalizačního potrubí. Kamerou se tak naleznou příčiny problémů a blokád v kanalizaci. 

Umožnit přesné určení polohy, kde tento problém nastal, což velice urychluje opravy.  

Navíc mohou být tyto kamery i vybaveny speciálním nožem, kterým se tyto překážky 

v podobě kořenů snadno odstraňují [48]. 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Ucpání kanalizace [6] 

Obrázek 16 - Kamera na dálkové ovládání [48] 
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4.10 Zahraniční zajímavost výroby šachtových poklopů 

Na rozdíl od České republiky, kde nabízí moderní kanalizační poklopy dle ČSN 

EN124 například firma KASI, která tyto poklopy vyrábí speciálními zařízeními, takový 

New York obstarává šachtové poklopy ze Západního Bengálska (Indie). Indičtí pracovníci 

působí jako levná pracovní síla s pobírajícím platem několika dolarů a pracující do půl 

pasu svlečení, bez jakýchkoli ochranných pomůcek včetně bot, viz obrázek. Dělníci 

nalévají roztavený kov při 2500°C do klasických kuželových forem. Zastávají názoru, že 

někdy jsou staré způsoby ty nejlepší, nebo alespoň nejlevnější [49]. 

 
  

Obrázek 17 - Kamerový snímek před a po zákroku kamery [48] 

Obrázek 18 - Výroba kanalizačních poklopů v Západním Bengálsku [49] 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučených variant 

 Pro zajištění objektivity při srovnávání různých variant řešení je třeba, aby byl 

volen soubor hodnotících kritérií - klíčových ukazatelů, které budou posuzovány při určení 

priorit daných variant. Některé klíčové ukazatele jsou obecně jasné, jako například výška 

investičních nákladů. Jiné je třeba definovat na základě konsensu mezi zadavatelem a 

zhotovitelem. V každém případě je ale nutné, aby byly stanoveny ke klíčovým ukazatelům 

jejich cílové hodnoty, tzn. limitní hodnoty, kterých projekt chce nebo musí dosáhnout 

 V bakalářské práci bylo uvažováno o dvou řešeních. V první variantě byla 

projektována jednotná stoková síť s gravitačním odtokem na čistírnu odpadních vod, která 

dále nebyla řešena. Hlavní výhoda pro upřednostnění jednotné kanalizace od oddílné byla 

jednak finanční otázka celé akce, ale také jednoduchost výstavby. Aby byla tato varianta 

přivedena k dokonalosti, je nutno dále rozpracovat napojení jednotlivých kanalizačních 

přípojek a jejich situační zaměření. Přepracovat hydraulické výpočty pomocí Bartoškovy 

metody s cílem porovnat již vypracovanou Součtovou metodou (viz bakalářská práce) [6]. 

Následně je nezbytné osadit stokovou síť odlehčovacími komorami a stanovit výšky 

přelivných hran. Na závěr bude nezbytné přepracovat investiční náklady celé stavby. 

 Druhou variantou byl zvolen návrh oddílné kanalizace s napojením na výustní 

objekty z dešťové stokové sítě. V návrhu bude položena splašková stoka pod dešťovou, 

jelikož v případě netěsnosti splaškového potrubí nebude ohrožena jakost odpadních vod 

dešťových (viz Obrázek 19). Oddílná kanalizace je shledána jako ekonomicky náročnější 

právě z důvodu samostatného odvádění odpadních vod splaškových a dešťových vod. Stoky 

jsou dimenzovány na menší kapacitu. Hlavní výhodou je odvod nezředěných dešťových vod 

přímo do recipientu, není zde tedy nutnost budování odlehčovacích komor. 

 

  

Obrázek 19 - Oddílná kanalizace [27] 
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5.1  Hydrotechnické výpočty 

V rámci bakalářské práce byla navržená stoková síť dimenzována dle Součtové 

metody, podle které byly navrženy jednotlivé jmenovité světlosti gravitačních stok. 

Prvotním úkolem bylo přepracování výpočtů pomocí Bartoškovy metody, u které je 

nejprve zpracován výpočet redukované čáry intenzity deště. Tato metoda je použita, jeli 

doba odtoku odpadních vod stokovou sítí větší než 15 min.  

Hlavním úkolem při dimenzování gravitační stokové sítě je hydraulicky správný a 

hospodárný návrh sklonu nivelety dna potrubí, jeho profilu v jednotlivých částích stok a 

mezi dvěma nejbližšími kanalizačními šachtami [13]. 

5.1.2 Postup výpočtu dle Bartoška 

Pro výpočet základních údajů bylo vycházeno z tabulky intenzit deště, kde řešená 

obec Jistebník disponuje méně než 5000 obyvateli, tudíž je uvažována periodicita n = 1, 

jejíž hodnota intenzity deště je dána v tabulce č. 1 [25]. U bakalářské práce byla použita 

hodnota n = 0,5 na doporučení vedoucího práce. 

Tabulka 1 - Intenzita deště q v l.s-1.ha-1 při periodicitě n [25] 

Doba 
trvání 
deště  
[min] 

Intensita deště v l.s-1.ha-1 při periodicitě  n      

  
            
5 2 1 0,5 0,2 0,1 

              
5 137 193 242 293 360 411 

10 86,7 130 167 204 254 290 
15 65,6 98,9 128 157 198 229 
20 52,5 79,2 103 128 163 190 
30 38,3 58,4 76,3 95,7 123 144 
40 30,4 46,8 60,9 77,1 99,2 117 
60 22 33,7 44,2 56,1 73,1 87 
90 15,7 24,3 31,9 40,8 53,2 63,7 

120 12,5 19 25,2 32,4 42,4 50,8 
 

a) Výpočet celkové výšky h při délce trvání deště t (viz kapitola 5.4.2): 

ℎ = 	 ∙ ∙
	           (4) 

q…………………intenzita deště v daném čase 

t…………………skutečná doba trvání deště (sekundy) 
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ℎ = 	242 ∙ 30010	000 = 7,26	  

ℎ = 	167 ∙ 60010	000 = 10,02	  

ℎ = 	128 ∙ 90010	000 = 11,52	  

ℎ = 	103 ∙ 120010	000 = 12,36	  

ℎ = 	76,3 ∙ 180010	000 = 13,73	  

ℎ = 	60,9 ∙ 240010	000 = 14,62	  

ℎ = 	44,2 ∙ 360010	000 = 15,91	 	
ℎ = 	31,9 ∙ 540010	000 = 17,23	  

ℎ = 	25,2 ∙ 720010	000 = 18,14	  

 

b) Určení hodnoty tr – vliv území retence (viz kapitola 5.4.2): 

=	 φ ∙ 	           (1) 

t………. skutečná doba trvání deště [min] 

r………. retenze území která se uvažuje: 

- pro propustné území byla použita hodnota 3 mm (viz kapitola 5.4.2) 

φ……….součinitel odtoku  

- byl zvolen 0,27 (viz bakalářská práce) [6] 

h………. celková výška deště v (mm) za čas t. 

=	 3
0,27 ∙ 	

5
7,26 = 	5,17	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

10
10,02 = 	7,49	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

15
11,52 = 	9,77	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

20
12,36 = 	12,14	min 
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=	 3
0,27 ∙ 	

30
13,73 = 	16,38	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

40
14,62 = 	20,53	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

60
15,91 = 	28,28	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

90
17,23 = 	39,18	min 

=	 3
0,27 ∙ 	

120
18,14 = 	49,60	min 

c) Určení doby odtoku po povodí (viz kapitola 5.4.2): 

=	 	           (2) 

t0………. doba povrchového odtoku [min] 

d………. vzdálenost těžiště odvodňované plochy od stoky, obvykle 50m 

v……….. rychlost povrchového odtoku 0,25 (m·s-1) [14]. 

=	 50
60 ∙ 0,25 = 0,33 

d) Určení redukované doby deště - 15-ti minutový (viz kapitola 5.4.2): 

= − −          (3) 

t……………skutečná doba trvání deště [min] 

tr…………..vliv území retence 

t0…………doba odtoku po povodí 

= − − = 5 − 5,17 − 3,33	 = 	−3,499 = − − = 10 − 7,49 − 3,33	 = 	−0,818 = − − = − , − , 	 = 	 ,  = − − = 20 − 12,14 − 3,33	 = 	4,530 = − − = 30 − 16,38 − 3,33	 = 	10,284 = − − = 40 − 20,53 − 3,33	 = 	16,141 = − − = 60 − 28,28 − 3,33	 = 	28,386 = − − = 90 − 39,18 − 3,33	 = 	47,482 = − − = 120 − 49,60 − 3,33	 = 	67,063 
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Tabulka 2 - Výsledné hodnoty redukované doby deště 

t [min] 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

T [min] -3,50 -0,82 1,90 4,53 10,28 16,14 28,39 47,48 67,06 
T 

[min/s]  -3‘30‘‘ -1‘13‘‘  1‘54‘‘  4‘32‘‘  10‘17‘‘  16‘8‘‘  28‘23‘‘  47‘29‘‘  67‘3‘‘ 
 

Na základě zjištěných hodnot byl sestrojen graf redukované a neredukované čáry 

dešťových intenzit, kde jsou všechny doby toku větší než T15 = 1 minuta 54 sekund 

odečteny z redukované čáry dešťových intenzit a tím následně obdržíme intenzitu srážek 

(viz Obrázek 20). Závěrečným zjištěním se při přepočtu zmenšují průtoky na některých 

částech stok [26]. 

 
Obrázek 20 - Redukovaná a neredukovaná křivka 

 

5.2 Popis stávajících stok z bakalářské práce a navržené změny 

 V předchozí práci byl navržen koncept odkanalizování v souladu s normou ČSN 01 

3463 [28]. Z důvodu svažitého terénu byl volen gravitační způsob po celém úseku 

kanalizace, což bylo zachováno i nyní. Zvolená jednotná stoková síť je situována ve 
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smyslu topologie sítě větevné. Kameninové potrubí bylo zvoleno dle účelu a plánované 

životnosti díla a bude ponecháno i nadále. Kompletní trasa je vedena v pozemní 

komunikaci, až na pár úseků (viz Příloha č. 1). Křižování inženýrských sítí je posouzeno 

pouze odhadem z vlastního průzkumu obce, jelikož v katastrální situaci nebyly zakresleny. 

Problematika je znázorněna v podélných profilech (viz Příloha č. 5) [6]. 

 Projektovaná stoková síť je sestavena z 20 stok, na kterých se nachází 193 

betonových šachet, z kterých je 26 spojných. Nutnost bylo také plánování spadišť 

z důvodu velkých svahových rozdílů. V projektu je zhotoveno 16 spadišť, z nichž je 10 

dvoumetrových, 5 třímetrových a 1 čtyřmetrové [6]. 

 Hlavní snahou o rozšíření práce byla úspora finančních prostředků s cílem zmenšit 

jmenovité světlosti potrubí. Tento fakt byl docílen dimenzováním kanalizačního potrubí 

dle Bartoškovy metody, na rozdíl od dřívější Součtové. Aplikací metody byly zmenšeny 

profily stok A, A2, A6, A6.1, A11 (viz Tabulka 4). Je třeba, aby bylo toto potrubí uloženo 

dle správných pokynů a předpisů, takže úlohou bylo vypracovat detailní vzorový řez 

uložení kameninového potrubí (viz příloha 7,8). Je také nutno napojit jednotlivé uživatele 

na vybudovanou kanalizaci, a tedy spojit jednotlivé nemovitosti pomocí domovních 

kanalizačních přípojek. V neposlední řadě k bezproblémovému provozu patří také 

rozpracování navržené odlehčovací komory, která nebyla v předchozí práci dále řešena. Ta 

nám opět pozměnila jmenovitou světlost potrubí na hlavní kmenové stoce A. 
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Tabulka 3 - Změny jmenovitých světlostí jednotlivých úseků potrubí 

stoka 
DN300 DN400 DN500 DN600 

celkem 
délka potrubí [m] 

A 269 748 273 259 1549 

A2 115 215 0 0 330 

A2.2 105 0 0 0 105 

A2.3 353 0 0 0 353 

A2.3.1 139 0 0 0 139 

A2.4 143 0 0 0 143 

A3 70 0 0 0 70 

A4 321 0 0 0 321 

A5 545 0 0 0 545 

A6 171 82 0 0 253 

A6.1 185 0 0 0 185 

A6.2 331 0 0 0 331 

A7 103 0 0 0 103 

A8 210 0 0 0 210 

A9 283 0 0 0 283 

A10 135 0 0 0 135 

A11 212 0 0 0 212 

A11.1 93 0 0 0 93 

A12 50 0 0 0 50 

A13 124 0 0 0 124 

 

Tabulka 4 - Přehled změněných DN potrubí při přepočtu Bartoškovou metodou 
 

stoka 
číslo 
kan. 

okrsku 

původní 
DN 

současné 
DN 

stoka 
číslo 
kan. 

okrsku 

původní 
DN 

současné 
DN 

A 5 500 300 A6.1 23 400 300 

A11.1 7 400 300 A6 24 600 400 

A11 8 400 300 A 25 800 600 

A 9 500 400 A 26a 800 600 

A 13 600 400 A 26b 800 400 

A 15 600 500 A 29 800 400 

A 17 600 500 A 32 800 400 

A6 18 400 300 A 33 800 400 

A6 21 500 400 A 35 800 400 

    

A2 38 400 300 
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5.3 Uložení kameninového potrubí 

 Při návrhu gravitační stokové sítě je nutné před započetím výkopových prací 

budoucí stavbu kanalizace zaměřit z geodetického hlediska (polohopisné a výškopisné 

zaměření). Uložení potrubí je jeden z mnoha faktorů, jež ovlivňuje budoucí životnost a 

účelnost díla. Kvalita odkanalizování je nejen přímo úměrná jakosti trubního materiálu a 

jejich těsnění, ale i kvalitě montážních prací (budování podloží, uložení trub a hutnění 

vrstev zemin). Provedení výkopu stavební rýhy, pokládka potrubí, zasypání rýhy a hutnění 

je provedeno podle platných předpisů a norem [29]. 

 Při návrhu kanalizace byla zvolena kamenina z důvodu životnosti a odolnosti vůči 

agresivnímu prostředí. Byla vypracována výkresová dokumentace (viz Příloha č. 7,8), jež 

řeší uložení kameninového potrubí s obsypem do pískového lože a také na betonovém loži 

v závislosti na zatížení komunikace a místě uložení. V prvním případě je ve spodní části 

výkopové rýhy umístěna drenážní trubka v štěrku či štěrkopísku s jmenovitou světlostí DN 

100, sloužící jen počas budování kanalizace. Nad drenáží bude proveden násyp pískového 

lože, který bude posléze nutno zhutnit. Na tuto vrstvu se již provádí ukládání kanalizačního 

potrubí, kolem kterého je proveden obsyp hutněným pískem po vrstvách 150 mm. 

Následně bude proveden obsyp potrubí nesoudržnou zeminou a zásyp výkopové rýhy 

materiálem se zhutněním ve 200 mm vrstvách. Na závěr je nutno v případě pokládky 

potrubí v ose komunikace, aby byla uvedena komunikace do původního stavu. V druhé 

variantě, kde je navrženo potrubí ve vozovkách o vysokém dopravním zatížení, bylo nutné 

zvolit stabilnější a zároveň pracnější metodu uložení, a to pomocí betonového lože. 

Doporučení výrobce při použití kameninového potrubí: 

• Při pokládce přednostně začínáme u nejnižšího bodu potrubního vedení, přičemž hrdla 

trub jsou směřována nahoru. 

• Vnitřní plocha hrdla a plochy spoje musí být při zasunutí do sebe čisté. 

• Ostré hrany plochy spoje, které byly zkráceny, musí být před zasunutím zakulaceny. 

• Pro ulehčení zasunutí trub do sebe je doporučeno použití výrobcem dodávaného 

kluzného prostředku.  

•Teplota při pokládce by neměla klesnout pod - 5°C. 

• Je nutné, aby spád mezi dvěma kontrolními šachtami byl konstantní. 

• Směr pokládky je navrhován v přímkové linii [35]. 
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5.4 Vstupní kanalizační šachty 

 Byla vypracována výkresová dokumentace vybrané kanalizační šachty v měřítku 

1:20. Jedná se o vstupní šachtu Š100 nacházející se na stoce A2 se staničením 185 m. 

Potrubí, jež se do šachty zaúsťuje, se vyznačuje jmenovitou světlostí DN 400, jejíž vtoková 

kóta je 228,60 m n. m. Nadmořská výška stávajícího terénu a tedy i kóta umístění 

šachtového poklopu je 232,10 m n. m. Objekt je sestaven z betonových prefabrikátů (viz 

Příloha č. 9). Šachtový poklop je použit třídy D 400 kN a jedno kapslové stupadlo do 

šachty spolu s 10ti stupadly DIN 19 555 z ocelového jádra s PE povlakem jsou opatřeny 

firmou KASI [31]. 

 Šachtové poklopy jsou u všech navržených šachet voleny dle zatížení a četnosti 

dopravy stejně jako uložení potrubí. Na hlavní kmenové stoce A, vedlejší stoce A2, A5 a 

A11 jsou voleny poklopy D 400. Tyto poklopy jsou určovány pro vozovky pozemních 

komunikací a parkovací plochy, které jsou zpřístupněny pro všechny druhy silničních 

vozidel. Zbytek stok, tj. A2.2 až A13, je voleno uzavření šachet pomocí poklopů třídy B 

125, jež jsou dle stavebních předpisů ČSN EN 124 využívány pro zakrytí vstupních šachet 

Obrázek 21 - Detail uložení kameninového potrubí v bet. loži (vlevo) a do pískového lože (viz 
Příloha č. 7,8 
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kanalizací v chodnících, či pěších zónách. Tam, kde může dojít k občasnému najetí 

automobilu [32]. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Kanalizační přípojky 

Domovní přípojky byly realizovány dle platné normy ČSN 75 6101, která nám 

sděluje fakt, že by každá nemovitost měla být opatřena kanalizační přípojkou [33]. 

V situaci byly navrženy jednotlivé přípojky, jež byly navrženy s ohledem na co nejkratší 

vzdálenosti ke gravitačním stokám. Z ekonomického hlediska a také dle platných právních 

norem byly projektovány kolmo na osu kanalizace po hranici pozemku. Jmenovité světlosti 

u všech přípojek byly navrhovány DN 150, u kterých není dále zapotřebí hydraulických 

výpočtů. Materiál potrubí byl zvolen polypropylén, jelikož je to dle odborných názorů 

velice vhodný trubní systém pro beztlakové, gravitační přípojky. 

Ve výkresové dokumentaci je obsaženo napojení levostranné domovní kanalizační 

přípojky 6L, která se nachází na hlavní kmenové stoce A se staničením 142 m (viz Příloha 

č. 10). Ve finální fázi bylo projektováno celkem 180 domovních přípojek, z čehož bylo 

100 levostranných a 50 pravostranných. (viz Příloha č. 15). Jednotlivé objekty byly 

nakonec znázorněny také v podélných profilech stok v příloze č 5. 

5.6 Návrh odlehčovací komory s přímým kolmým přepadem 

 Při návrhu je nejdůležitější parametr určen množstvím přitékající odpadní vody do 

komory, která je dále dopravována buď do recipientu, či k čistírně odpadních vod. Průtok 

odváděný na čistírnu odpadních vod je stanoven vztahem (5) a je dán násobkem 

bezdeštného odtoku splašků [11]. 

 

Obrázek 22 - Šachtové poklopy - vlevo tř. D 400, vpravo tř. B 125 [31] 
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	 =	 ∙ = 	 ∙ (1 + )      (5) 

	 = 	0,59 ∙ (1 + 7) = 	 , 	 ∙  

 

Qm……….neodlehčovaný průtok (l.s-1)  

Q24………bezdeštný odtok splašků (l.s-1)  

m………...násobek ředění  

1+n………poměr ředění 

 

Pohyb ředícího poměru je běžně používán 1+7 a více. Na volbu toho kterého závisí 

na řadě faktorů, především však na vodnatosti a charakteru toku v recipientu, charakteru 

odpadních vod, znečištění recipientu aj. V práci byl na základě praktických zkušeností 

stanoven ředící násobek na hodnotu m = 8 [11]. Pomocí vztahu (6) je vypočten odlehčený 

průtok Q0, který je odlehčen do Lužního potoka.  

 

=	 −         (6) 

= 	327,27 − 4,72 

= 	 , 	 ∙  

 

Q0……….odlehčený průtok (l.s-1) 

Qdim……..dimenzovací průtok (l.s-1) 

Qm…….....kritický průtok neodlehčený. 

Tabulka 5 - Průtoky odlehčovací komorou OK1 

Odlehčovací komora Qdim Q24 Qm Q0 

  [l.s-1] 

OK1 327,27 0,59 4,72 322,55 
 

 Na stokové síti se nachází pouze jedna odlehčovací komora, jejíž vypočtené 

průtoky byly získány z hydraulických výpočtů dle Bartoškovy metody. Pro diplomovou 

práci byl z mnoha různých druhů přepadů vybrán typ komory s přímým kolmým 

přepadem, kde byl pro navržení přepadu zvolen vzorec (7). 

 

= μ ∙ ∙ 2 ∙ [(ℎ + ) − ]      (7) 



Bc. Dávid Mravec – Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 1 – etapa 2 

42 

 

Q…………přepadající množství (m3.s-1) 

μ ………… součinitel přepadu přes ostrou hranu (0,412) 

b………… délka přelivné hrany (m) 

h ………… přepadová výška (m) 

k ………… rychlostní výška  

Po vyjádření: 

Q = 322,55 l.s-1 = 0,32255 m3.s-1 

b= 1,0 m 

v= 1,63 m.s-1 

 

ℎ = ( ∙
∙ ∙ ∙ + ) −        (8) 

ℎ = 3 ∙ 0,32255
2 ∙ 0,412 ∙ 1 ∙ √2 ∙ 9,81 + ( 1,632 ∙ 9,81) − ( 1,632 ∙ 9,81)  

 

ℎ =0,327 m 

 Po předcházejících výpočtech byla přepadová výška při délce přelivné hrany 1 m 

stanovena hodnotou 0,327 m. Kritický průtok Qm bude sveden dále stokou na čistírnu 

odpadních vod, kdežto odlehčené množství odpadních vod Q0 bude svedeno do recipientu 

Lužní potok. Navrhované potrubí bude v tomto místě změněno z původního průměru DN 

600 na DN 400. 
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5.8 Rozpracování druhé varianty – Návrh oddílné stokové soustavy 

V bakalářské práci bylo přislíbeno také rozpracování druhého možného řešení, kde 

je navržena oddílná kanalizace s cílem porovnat investiční náklady a výhodnost realizace. 

Potrubí je zde dimenzováno dle již vyřešené Bartoškovy metody, jsou tedy použity 

aktuální hodnoty. 

5.7.1 Situace 

Téměř celá trasa je vedena v pozemní komunikaci, jen některé menší úseku, které 

to umožňují, jsou vedeny v zelených pásech. Do situačního výkresu byla kromě již 

navržené splaškové kanalizace, rozpracované v předcházející práci [6], navržena také 

dešťová stoka, která byla zakreslena s přihlédnutím na problematiku křižování 

s inženýrskými sítěmi. Práce se nyní zabývá pouze návrhem dešťové kanalizace. 

Dešťová kanalizace je složena z vstupních, lomových a spojných šachet a uličních 

vpustí. Na konci každé kmenové stoky je šachta opatřena výustním objektem na svedení 

zachycených dešťových odpadních vod do recipientu. Napojení domovních kanalizačních 

přípojek není v práci řešeno také z důvodu finanční otázky a také faktu, že lidé chtějí 

dešťovou vodu jímat. Je zde ovšem s odstupem času možnost napojení jednotlivých 

přípojek. 

 V dešťové stokové síti je navrhováno 22 stok, z toho 7 kmenových A až G, dále 

stoky A1-4, B1, B2, B2.1, D1, D2, E1-4, F1. Na stokách se nachází 166 kanalizačních 

šachet, z toho 7 spadišťových. Dále 56 dešťových vpustí a 7 výustních objektů, jež jsou 

zaústěny do recipientu (viz Příloha č. 2). 

Tabulka 6 - Délky dešťových stok 

Stoka 
staničení 

[m] Stoka 
staničení 

[m] Stoka 
staničení 

[m] 

A 1036 A1 52 B3 146 

B 328 A2 545 D1 170 

C 246 A3 88 D2 289 

D 83 A4 189 E1 262 

E 457 B1 86 E2 114 

F 178 B2 354 E3 49 

G 44 B2.1 88 E4 55 

F1 90 
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5.7.2 Hydrotechnická situace 

 V hydrotechnické situaci byla zakreslena dešťová stoková síť, rozdělující se na 7 

kanalizačních povodí. Povodí byla rozdělena do 37 kanalizačních okrsků, jež byly určeny 

dle metody ideálních střech. Byl dodržen maximální obsah jednoho okrsku 1 ha (Příloha č. 

3). 

Tabulka 7 - Rozdělení kanalizačního povodí 

kanalizační povodí kanalizační okrsky plocha povodí [ha] 

1 1 - 12 7,06 
2 13 - 21 3,11 
3 22 0,99 
4 23 - 27 2,48 
5 26 - 34 3,29 
6 35 - 36 0,95 
7 37 0,36 

5.7.3 Podélné profily 

Při návrzích podélných profilů byly znázorněny výškové body šachet s terény a 

uličními vpustěmi a jejich staničení. Dále pak jmenovité světlosti, materiál a sklony 

potrubí, křížení s inženýrskými sítěmi a v neposlední řadě objekty na stokové síti v podobě 

spadišť, které byly kvůli svažitému terénu v některých oblastech obce zapotřebí. Byly 

vypracovány v programu Winplan, podélný profil kanalizace verze 5.0. Realizace byla 

prováděna převodem dané stoky z programu AutoCAD a následné zpracování. Výsledné 

přílohy podélných profilů byly převedeny zpět do projekčního programu a připraveny 

k tisku. Podrobnosti o jednotlivých stokách nalezneme v přiložených přílohách č. 6. 

Podélný profil stoky A 

• stoka vedená převážně v komunikaci 
• celková délka stoky 1036 m 

• změna jmenovité světlosti potrubí v šachtě Š19 z DN 300 – 400 a šachtě Š8 z DN 
400 – 500 

• sklon nivelety dna potrubí je v celé své délce 6 ‰. 

• stoka A zabírá 7 kanalizačních okrsků o celkové výměře 4,38 ha v 1. kanalizačním 
povodí 

• na kmenové stoce A se nachází 15 uličních vpustí UV1 – UV15 
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Podélný profil stoky A1 

• náleží 11. kanalizačnímu okrsku s plochou okrsku 0,26 ha a v 1. kan. povodí 

• délka úseku činí 52 m 

• potrubí jmenovité světlosti DN 300 a sklonem nivelety dna 40 ‰ 

• na kmenové stoce A se nachází 1 uliční vpust UV16 

• napojení na kmenovou stoku je realizováno v šachtě Š3 

Podélný profil stoky A2 

• stoka umístěna v protáhlém strmém území převážně v ose komunikace 

• navržena v 7. a 8. kanalizačním okrsku o ploše 1,56 ha a v 1. kan. povodí 

• délka stoky 545 m, DN 300 

• kameninové potrubí má v šachtě Š38 změněny jmenovité světlosti ze 45 ‰ na 27 
‰ 

• jsou zde navrženy 4 uliční vpusti UV17 – UV20 

• napojení na kmenovou stoku je realizováno v šachtě Š12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 - Stoka A, Autor Dávid Mravec 

Obrázek 24 - Stoka A2. Autor Dávid Mravec 
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Podélný profil stoky A3 

• krátký úsek potrubí o délce 88 m a průměru potrubí DN 300 a sklonem 50 ‰ 

• nalézá se v okrsku 4 o výměře 0,24 ha a v 1. kan. povodí 

• je počítáno s návrhem 1 uliční vpusti UV21 

• napojení na kmenovou stoku v šachtě Š26 

Podélný profil stoky A4 

• nacházející se v 2. kan. okrsku s výměrou 0,62 ha v 1. kan. povodí  

• stoka o délce 189 m a jmenovité světlosti potrubí DN 300 a sklonem 15 ‰ 

• návrh obsahuje také dvě uliční vpusti UV22 a UV23 

• napojení na kmenovou stoku je plánováno v šachtě Š28 

Podélný profil stoky B 

• stoka se v celé své délce 328 m vyskytuje v mírném sklonu se sklonem nivelety 10 
‰ 

• průměr potrubí se v šachtě Š58 mění z DN 300 – 400 

• návrh dešťové stoky B se nachází ve čtyřech kan. okrscích (13, 15, 18, 21) v 2. kan. 
povodí o celkové vyměřené ploše 1,16  ha 

• jsou projektovány 4 uliční vpusti UV24 – 27 

Podélný profil stoky B1 

• potrubí o délce 86 m a průměru DN 300 

• jedná se o 20. kanalizační okrsek o ploše 0,37 ha vyskytující se v 2. kanalizačním 
povodí 

• sklon nivelety dna je stanoven na 10 ‰ 

• na stoce se nachází 1 uliční vpust UV28 

• napojení na stoku B je v šachtě Š58 

Podélný profil stoky B2 

• délka úseku 354 m a průměr potrubí DN 300 

• sklon je v šachtě Š75 změněn kvůli morfologii terénu ze 45 na 37 ‰ 

• nalézá se ve dvou kan. okrscích 16 a 18 v 2. kan. povodí 

• jsou zde projektovány 2 uliční vpusti UV29 a UV30 

• napojení na kmenovou stoku je realizováno v šachtě Š64 

Podélný profil stoky B2.1 

• stoka dlouhá 88 m s průměrem kameninového potrubí DN 300 a sklonem 40 ‰ 

• jedná se o kanalizační okrsek 17, zabírající plochu 0,21 ha a nacházející se v 2. kan. 
povodí 

• je navržena jedna uliční vpust UV31 

• napojení na stoku B2 v šachtě Š75 
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Podélný profil stoky B3 

• délka potrubí byla vyhodnocena na 146 m o průměru DN 300 a sklonem 45 ‰ 

• nalézá se v kan. okrsku 14, v 2. kan. povodí s plochou 0,39 ha 

• stoka obsahuje jednu uliční vpust UV32 

• napojení na kmenovou stoku je provedeno v šachtě Š66 

Podélný profil stoky C 

• délka stokové sítě byla stanovena na 246 m o světlosti DN 300 a sklonem 30 ‰ 

• stoce náleží kanalizační okrsek 22 s plochou 0,99 ha 

• jedná se o 3. kanalizační povodí 

• na stoce se nachází tři uliční vpusti UV33 – 35  

• byla nutnost navrhnout spadišťovou šachtu  Š99 kvůli svažitosti terénu (3 m 
spadiště) 

• je zjištěno křížení kanalizace s plynovodem (viz Příloha č. 2) 

Podélný profil stoky D 

• celková délka stoky D činí 83 m s průměrem potrubí DN 300 a jednotným sklonem 
10 ‰ 

• plocha je rozdělena do tří kan. okrsků 23, 25, 27 a náleží 4. kanalizačnímu povodí 

• plocha těchto tří okrsků zabírá 0,74 ha 

• stoka obsahuje pouze jednu uliční vpust UV36 

Podélný profil stoky D1 

• stoka dlouhá 170 m o průměru potrubí DN 300 a sklonem 6‰ 

• nachází se v 26. kanalizačním okrsku v 4. kan. povodí s plochou 0,75 ha 

• na stoce se nachází uliční vpust UV37 

• napojení na kmenovou stoku D je provedeno v šachtě Š103 

Podélný profil stoky D2 

• délka vedlejší stoky byla stanovena na 289 m s průměrem potrubí DN 300 a se 
sklonem 45 ‰ 

• jedná se o 24. kanalizační okrsek a 4. kan. povodí o celkové výměře 0,99 ha 

• v důsledku velké svažitosti terénu bylo nutné navržení tří spadišťových šachet 
Š114, 115 a 116 

• spadiště Š114 – 2 m, Š115 – 3 m, Š116 – 2 m 

• jsou zde navrženy 3 uliční vpusti UV38 - 40 

• propojení s kmenovou stokou realizováno v šachtě Š105 
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Podélný profil stoky E 

• jedná se o hlavní kmenovou stoku 

• navržená délka stoky 457 m se skládá z potrubí o jmenovité světlosti DN 300 a 
400, jež se mění v šachtě Š121b 

• celý úsek je ve sklonu 10 ‰ a vede v převážné většině v ose komunikace 

• zabírá 5 kanalizačních okrsku o ploše 1,71 ha a jedná se o 5. kan. povodí 

• na stoce je projektováno 6 uličních vpustí UV41 – 46 

Podélný profil stoky E1 

• stoka dlouhá 262 m složená z potrubí o průměru DN 300 se sklonem 45 ‰ 

• zabírá jeden kanalizační okrsek č. 33 o ploše 0,82 ha, nacházející se v 5. kan. 
povodí 

• na stoce se nachází dvě uliční vpusti UV47, 48 

• z důvodu velké svažitosti terénu bylo nutno navrhnout dvě dvoumetrové spadišťové 
šachty Š135, Š136 

• napojení na hlavní kmenovou stoku je realizováno v šachtě Š121b 

Podélný profil stoky E2 

• vedlejší stoka délky 114 m a průměru kanalizace DN 300 

• se svým sklonem 45 ‰ zabírá v 31. kan. okrsku 0,49 ha 

• nachází se v 5. kanalizačním povodí 

• obsahuje jednu uliční vpust UV49 

• strmý sklon terénu zapříčinil použití jedné spadišťové šachty Š145 

• napojení na hlavni stoku navrženo v šachtě Š125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 - Stoka E2, Autor Dávid Mravec 
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Podélný profil stoky E3 

• jedna z nejkratších stok o délce 49 m se vyznačuje průměrem potrubí DN 300 a 
sklonem 45 ‰ 

• nachází se v kanalizačním okrsku 29 a svou plochou 0,14 ha je zařazena do 5. 
kanalizačního povodí 

• je zde navržena jedna uliční vpust UV51 

• stoka je napojena na hlavní kmenovou v šachtě Š130 

 

 

 

 

 

 

 

Podélný profil stoky E4 

• stoka dlouhá 55 m je navržena s jmenovitou světlostí DN 300 a sklonem 45 ‰ 

• vyskytuje se v kanalizačním okrsku č. 27 o výměře 0,13 ha. 

• jedná se o 5. Kanalizační povodí 

• počítá se s návrhem jedné uliční vpusti  UV51 

• napojení na hlavní stoku E je navrženo v šachtě Š132 

Podélný profil stoky F 

• hlavní kmenová stoka o délce 178 m se stálým průměrem potrubí DN 300 a 
sklonem 10 ‰ 

• nachází se v 35. kan. okrsku zabírající plochu 0,62 ha 

• 6. kanalizační povodí 

• je počítáno s návrhem tří uličních vpustí UV52 – 54 

Podélný profil stoky F1 

• vedlejší stoka délky 90 m a taktéž jmenovité světlosti DN 300 

• se sklonem 6 ‰ spadá do 36. kanalizačního okrsku a také 6. kanalizačního povodí 

• okrsek zabírá plochu 0,33 ha 

• je navržena jedna uliční vpust UV55 

• napojení na hlavni kmenovou stoku provedeno v šachtě Š152 

Obrázek 26 - Stoka E3, Autor Dávid Mravec 
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Podélný profil stoky G 

• poslední a zároveň nejkratší stoka je délky 44 m 

• potrubí průměru DN 300 a sklon nivelety dna potrubí 6 ‰ 

• náleží 37. kanalizačnímu okrsku s plochou 0,36 ha 

• nachází se v 7. kanalizačním povodí 

• na trase stoky je navržena pouze jedna uliční vpust UV56 

5.7.4 Hydrotechnické výpočty dešťové stokové sítě 

 Hydrotechnické výpočty jsou provedeny dle Bartoškovy metody a byly již popsány 

v dřívější kapitole 5.1.2 – Postup výpočtu dle Bartoška. Kompletní postup při dimenzování 

dešťové stokové sítě je totožný s výpočty v předcházející bakalářské práci [6], tudíž zde 

byly uvedeny pouze v tabulkové podobě, které obsahuje příloha č. 13. 

5.7.5 Návrh výustního objektu 

 Součástí problematiky druhé varianty je i návrh výustního objektu VO5, jež je 

napojen na šachtu Š121a, náležící konci dešťové stoky E. Dle ČSN 75 1400 bylo pro 

úspěšný návrh nutno zjistit velikost, tvar a charakter koryta Lužního potoka v místě 

plánování výustního objektu. Krom jiného byly předem zjištěny M-denní a N-leté průtoky, 

které mi byly poskytnuty na žádost od Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě 

[35]. 

Výpočet Konsumpční křivky 

 Křivka je potřebná ke zjištění výšek vodních hladin jednotlivých průtoků v korytě 

recipientu protékajícího obcí. Výpočet se skládá z řady hodnot, které jsou zapotřebí 

k úspěšnému návrhu výustního objektu. V práci je tedy podrobně vypracován výustní 

objekt VO5, který vyúsťuje stoku E (viz Příloha č. 11). 

a) Obsah koryta 

= ( + 2 ∙ ℎ) ∙ ℎ	[ ]       (9) 

b – šířka dna koryta [m]  
h – výška hladiny v korytě [m] 

b) Omočený obvod koryta 

= + 2 ∙ 	[ ]        (10) 

b – šířka dna koryta [m]  
x – délka břehu koryta [m] 
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c) Hydraulický poloměr 

= 	[ ]         (11) 

S – obsah koryta [m2] 

o – omočený obvod koryta [m] 

d) Chezyho rychlostní součinitel dle Manninga 

= ∙ √ [ / ]        (12) 

n – součinitel drsnosti je 0,04 [37]  

R – hydraulický poloměr [m] 

e) Rychlost dle Chezyho rovnice 

= ∙ √ ∙ [ / ]        (13) 

C – Chezyho rychlostní součinitel [m1/2/s]  

R – hydraulický poloměr [m]  

i – podélný sklon koryta je 14 ‰ 

f) Rovnice kontinuity 

= ∙ 	[ / ]        (14) 

S – obsah koryta [m2] 

v – rychlost vody v otevřeném korytě [m/s] 

Tabulka 8 – Výpočty konsumpční křivky 

h S (9) o (10) R (11) C (12) v (13) Q (14) 

[m] [m2] [m] [m] [m1/2/s] [m/s] [m3/s] 

0,1 0,32 4,600 0,070 16,049 0,518 0,166 
0,2 0,68 4,920 0,138 17,972 0,818 0,556 
0,3 1,08 5,240 0,206 19,213 1,068 1,154 
0,4 1,52 5,561 0,273 20,136 1,289 1,960 
0,5 2 5,881 0,340 20,886 1,492 2,983 
0,6 2,52 6,201 0,406 21,513 1,680 4,233 

0,7 3,08 6,521 0,472 22,060 1,857 5,719 
0,8 3,68 6,841 0,538 22,546 2,025 7,453 
0,9 4,32 7,162 0,603 22,979 2,186 9,443 

1 5 7,482 0,668 23,374 2,340 11,701 
 

 Dle výše uvedených výpočtů byl sestrojen graf Konsumpční křivky, který je 

zapotřebí ke zjištění potřebných výšek hladin N-letých průtoků. (viz Obrázek 27). 
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Obrázek 27 - Konsumpční křivka 

 

Tabulka 9 - Dosažené výšky hladin pro N-leté průtoky 

N-leté 
průtoky h [m] Q [m3/s] 

N1 0,299 1,150 
N2 0,411 2,010 
N5 0,520 3,290 

N10 0,602 4,360 
N20 0,698 5,530 
N50 0,789 7,190 

N100 0,851 8,560 
 

Výška založení výustního objektu VO5 byla navrhnuta nad výšku pro QN100, která 

je 0,851m nade dnem koryta recipientu. (viz Příloha č. 11). 
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6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ VARIANT ŘEŠENÍ 

Nedílnou součástí projektu je nutnost stanovení investičních nákladů navrhovaných 

opatření. Stanovení investičních nákladů má být zpracováno z velké části tak, aby 

vlastníkovi 

vodohospodářské infrastruktury poskytlo co možná nejpřesnější informace o finančních 

požadavcích, které na něj budou v souvislosti s projektem kladeny. 

Stanovené investiční náklady z agregovaných položek mohou být až o 40 či 50% 

nižší. Nejpřesnější informace jsou však k dispozici až zpětně po výstavbě ze skutečných 

nákladů stavby [26]. 

Vyhodnocení bude provedeno jak pro první, tak druhou variantu řešení, kdy 

náklady na výstavbu obou kanalizací byly stanoveny dle metodických pokynů pro 

orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů obdržené vedoucím práce [36]. 

Vzhledem k aplikování Bartoškovy metody bylo v určitých úsecích dimenzováno potrubí 

na menší jmenovitou světlost, což bude mít určitě kladný vliv na celkovou pořizovací cenu 

kanalizace. Na druhou stranu přibyly objekty na stokové síti, které nebyly v bakalářské 

práci řešeny, a tomu bude také odpovídat celkové zhodnocení z hlediska ekonomiky 

výstavby. 

Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu vyplývají z cenové úrovně roku 2009 a 

byly stanoveny na základě průměrných a orientačních údajů, které jsou zpracovány 

Ústavem územního rozvoje v Brně [36]. 

Tabulka 10 - Měrný cenový ukazatel pro použité profily 

DN 

Materiál potrubí 

kamenina 

zpevněná plocha nezpevněná plocha 

[mm] Cmu v Kč/bm potrubí 

300 7130 5620 

400 8410 6810 

500 9980 8350 

600 11220 9500 
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6.1 Náklady na vybudování kanalizace první varianty (jednotná 

kanalizace) 

6.1.1 Uložení kameninového potrubí 

 Nejnáročnější položka z finančního hlediska, která se stupňuje i tím, že téměř celá 

stoková síť je realizována ve zpevněné části a jen zanedbatelné, avšak v situaci uvedené, 

množství v nezpevněném rostlém terénu. 

 V ceně vybudování jednoho metru kanalizace v asfaltovém povrchu je počítáno 

s vyřezáním asfaltového krytu komunikace, vyhloubením stavební rýhy, podsypem,  

a s dalšími náklady, které slouží pro přípravu stavební rýhy před uložením potrubí. Po 

následném uložení kameninového potrubí jsou vynaloženy další náklady na obsyp, 

zasypání stavební rýhy a hutnění. 

Tabulka 11 - náklady na uložení potrubí jednotné stokové soustavy 

DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

300 7130 3957 28 213 410 
400 8410 1045 8 788 450 
500 9980 273 2 724 540 
600 11220 259 2 905 980 

    Celkem 5534 42 632 380 

 

6.1.2 Objekty na stokové síti 

 Odhad nákladů na kanalizační objekty byl inspirován ceníkem internetového 

obchodu - stavebniny Prefa [37]. 

a) Kanalizační šachty 

Složením jednotlivých dílců šachty byla sestavena orientační cena za jednu 

kanalizační šachtu cca 20 000 Kč, za spadišťovou 25 000 Kč [37]. 

Tabulka 12 - Náklady na výstavbu šachet 

  Cena [Kč] Počet šachet 

Kanalizační šachta se spodní částí z prostého betonu 3 540 000 177 
Spadišťová kanalizační šachta 400 000 16 

Celková cena výstavby šachet 3 940 000 193 
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b) Odlehčovací komora 

 Na projektované jednotné stokové síti je navržena pouze jedna odlehčovací 

komora. Při určení ceny bylo vycházeno ze zdroje, jež byl vyhledán na internetových 

stránkách ústavu územního rozvoje. Investice do výstavby odlehčovací komory je 

stanovena na hodnotu 60 000 Kč [38]. 

c) Výustní objekt 

Každá odlehčovací komora je zakončena výustním objektem, jehož součástí je také 

odlehčovací potrubí svedené do recipientu, jež se vyznačuje jmenovitou světlostí DN 600 o 

celkové délce 36 m. Při ceně 11220 Kč za metr potrubí (viz Tabulka 10) je cena za 36 m 

403 920 Kč. Spolu s cenou jednoho výustního objektu 95 000 Kč je celková hodnota 

vykalkulována na 498 920 Kč. 

Tabulka 13 - Cena kameninového potrubí k napojení odlehčovací komory OK1 

DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

600 11220 36 403 920 

Celkem 36 403 920 

 

6.1.3 Celková investice na realizaci 

 Po sečtení finančních nákladů bylo dosaženo konkrétních čísel, které nezahrnují 

další navržené objekty na stokové síti, jako jsou již projektované domovní kanalizační 

přípojky. Částka představuje pouze hrubý odhad v rámci diplomové práce, tudíž výše 

uvedených nákladů mohou být větší. Součástí výpočtů ceny je také procentuální rezerva na 

výstavbu kanalizace, která se stanovuje z důvodu zdárného dokončení vodohospodářské 

stavby. Obvykle se stanovuje hodnotou 10 % z celkové částky. Celkové náklady na 

vybudování jednotné stokové sítě byly díky použití Bartoškovy metody a použitím 

levnějších prodejců kanalizačních šachet sníženy z 68 470 330 Kč vypočtených 

v bakalářské práci na 51 778 496 Kč [6]. Současný návrh je tedy o 16 691 834 Kč levnější. 
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Tabulka 14 - Celkové náklady na výstavbu jednotné kanalizace 

  Cena [Kč] 

Cena uložení potrubí v asfaltovém povrchu  42 632 380 
Kanalizační šachty se spodní částí z prostého betonu 3 540 000 
Spadišťové kanalizační šachty 400 000 
Výustní objekt 498 920 
Odlehčovací komora 60 000 
Rezerva 10% 4 707 136 

Celkové náklady 51 778 496 

 

6.2 Náklady na vybudování kanalizace druhé varianty (oddílná 

kanalizace) 

6.2.1  Uložení kameninového potrubí 

 Obdobně jako u první varianty, s tím rozdílem, že zde je dešťová stoka umístěna 

níže než splašková. Dále je postup vyřezání asfaltového povrchu, hloubení atd. obdobný 

(viz kapitola 6.1.1). 

Tabulka 15 - Náklady na uložení splaškového potrubí u oddílné kanalizace [36] 

DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

300 7130 5534 39 457 420 

Celkem 5534 39 457 420 

 

Tabulka 16 - Náklady na uložení dešťové potrubí u oddílné kanalizace [36] 

DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

300 7130 4203 29 967 390 
400 8410 496 4 171 360 
500 9980 255 2 544 900 

Celkem 4954 36 683 650 

 
6.2.2 Objekty na stokové síti 

a) Kanalizační šachty 

Opět zde byla složením jednotlivých dílců šachty sestavena orientační cena za 

jednu kanalizační šachtu cca 20 000 Kč, za spadišťovou 25 000 Kč [37]. 
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Tabulka 17 - Náklady na výstavbu šachet na splaškové stoce 

  Cena [Kč] Počet šachet 

Kanalizační šachta se spodní částí z prostého betonu 3 540 000 177 
Spadišťové kanalizační šachty 400 000 16 

Celková cena výstavby šachet 3 940 000 193 

 

Tabulka 18 - Náklady na výstavbu šachet na dešťové stoce 

  Cena [Kč] Počet šachet 

Kanalizační šachta se spodní částí z prostého betonu 3 320 000 166 
Spadišťové kanalizační šachty 175 000 7 
Celková cena výstavby šachet 3 495 000 173 

 

b) Dešťové vpusti 

 Orientační cena dešťové vpusti byla stanovena dle internetového obchodu na cca 

8000 Kč [39]. Cena musí být ovšem složena jednak z dílců, jež jsou zapotřebí k sestavení 

uliční vpustě, ale také z PE potrubí, které napojuje navrženou dešťovou stokovou síť na 

zmíněnou uliční vpust. Tudíž se k ceně připočte cena PE potrubí, která činí 921 000. Po 

vynásobení počtu objektů byla dosažena celková cena za vybudování 56 uličních vpustí a 

to 1 369 000 Kč. 

Tabulka 19 - Cena kameninového potrubí k napojení dešťových vpustí [36] 

DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

150 6140 150 921 000 

Celkem 150 921 000 

 

c) Výustní objekty 

 Náklady byly stanoveny dle katalogu protipovodňových opatření na stokové síti, 

kde byla celková cena za vybudování jednoho výustního objektu do jmenovité světlosti 

potrubí 300 mm udána hodnotou 45 000 Kč. Náklady jsou uváděny v cenové úrovni roku 

2005 a z cenových podkladů byly přepočteny pomocí cenových indexů ÚRS Praha [40]. 

Jelikož se na dešťové stoce nachází v součtu 7 výustních objektů, je celková cena za 

objekty 315 000 Kč a použité potrubí 591 790 Kč, což udává součet 906 790 Kč. 
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Tabulka 20 - Cena kameninového potrubí k napojení výustních objektů [36] 

Výustní objekt DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

VO1 300 7130 24 171 120 
VO2 300 7130 20 142 600 
VO3 300 7130 4 28 520 
VO4 300 7130 6 42 780 
VO5 300 7130 11 78 430 
VO6 300 7130 15 106 950 

VO7 300 7130 3 21 390 

Celkem     83 591 790 
 

6.2.3  Celková investice na realizaci 

Závěrem jsou sečteny předchozí náklady u budování oddílné soustavy, kdy tato 

částka opět představuje hrubý odhad. Hlavním cílem práce bylo srovnání jednotlivých 

návrhů, kdy je zřejmé, že vybudování jednotné kanalizace bude o 42 658 550 Kč levnější. 

Tabulka 21 - Celkové náklady na výstavbu oddílné kanalizace 

  Cena [Kč] 

Cena uložení dešťového potrubí 36 683 650 
Cena uložení splaškového potrubí 39 457 420 
Kanalizační šachty se spodní částí z prostého betonu 
Dešťové vpusti 
Výustní objekty 

6 860 000 
1 369 000 

906 790 
Spadišťové kanalizační šachty 575 000 
Rezerva 10% 8 585 186 

Celkové náklady 94 437 046 
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7. ZÁVĚR 

 Podstatou diplomové práce bylo navázat na již vypracovanou bakalářskou práci 

z roku 2011, ve které byla řešena problematika odkanalizování vymezené části obce 

Jistebník návrhem jednotné kanalizace s co možná nejšetrnějším zásahem do rázu krajiny a 

bez řešení dalších možností svedení odpadních vod na čistírnu odpadních vod. V obdržené 

katastrální situaci obce byla projektována jednotná kanalizace a pomocí hydraulických 

výpočtů znázorněny podélné profily jednotlivých navržených stok. Při hydraulických 

výpočtech byla použita Součtová metoda, kterou bylo zapříčiněno podstatné 

naddimenzování stokové sítě a následkem toho bylo použití potrubí s větší jmenovitou 

světlostí, než bylo zapotřebí. Vše bylo pro přesnost provedených úprav uvedeno 

v jednotlivých přílohách přiložených k bakalářské práci. 

 Jak bylo přislíbeno v předchozí práci, byla diplomová práce zaměřena na rozšíření 

již vypracované varianty a cílem tedy bylo vytvořit podrobnější pohled do již rozpracované 

koncepce. V prvé řadě byly přepočítány hydraulické výpočty, kdy místo dřívější Součtové 

metody byla nově použita metoda Bartoškova. Metoda spočívala v stanovení nových 

intenzit deště pomocí vykonstruované redukované a neredukované křivky intenzit dešťů. 

Odečtením nových hodnot z grafu byly přepočítány jmenovité světlosti potrubí na hlavní 

kmenové stoce A, dále A2, A6, A6.1, A11 (viz Tabulka 4). Tím byly nepochybně 

redukovány náklady na vybudování gravitační stokové sítě. V rámci varianty byly 

rozpracovány příčné řezy uložení kameninového potrubí, jak s obsypem do pískového 

lóže, tak na betónovém lóži, v měřítku 1:20 (viz Příloha č. 7,8). Pro přehlednost byl také 

vypracován výkres příčného řezu vstupní kanalizační šachty Š100 náležící stoce A2 

v měřítku 1:20 (viz příloha č. 9). Následně byl řešen návrh domovních kanalizačních 

přípojek k jednotlivým nemovitostem s cílem budoucího bezproblémového odkanalizování 

jednotlivých soukromých pozemků. Jednotlivá staničení a čísla přípojek byla zaznamenána 

v příloze č. 15. Součástí návrhu kanalizačních přípojek je i vzorový příčný řez napojení 

libovolně zvolené levostranné domovní přípojky 6L na hlavní kmenové stoce A v měřítku 

1:25 za účelem znázornění možného napojení veřejné části přípojky na danou nemovitost. 

Koncepce této varianty končí návrhem a výpočtem přelivné hrany projektované 

odlehčovací komory s přímým kolmým přepadem, jež v předchozí práci nebyla dále 

rozebírána. Výpočet spočívá ve stanovení odlehčeného množství odtékajícího do recipientu 

a redukce jmenovité světlosti potrubí směřující dále na čistírnu odpadních vod (viz Příloha 
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č. 13). Objekt je zakončen odlehčovacím potrubím napojeném na výustní objekt VO1, 

který je zaústěn do Lužního potoka (viz Příloha č. 1). 

 U druhé varianty byl zhotoven návrh oddílné stokové soustavy s cílem porovnat 

vhodnost použití a investiční náklady. Při vyhotovení projektu stokové sítě byla splašková 

stoka ponechána z již vypracované jednotné stokové sítě, avšak profily stok byly změněny 

na dostatečný průměr dle hydraulických výpočtů, tedy DN 300. Zvlášť byla navržena 

dešťová kanalizace, která se ukládá výše než splašková, jelikož v případě netěsnosti 

splaškového potrubí nebude ohrožena jakost odpadních vod dešťových (viz Příloha č. 2). 

V hydrotechnické situaci bylo území rozděleno do sedmi kanalizačních povodí, jež sestává 

z 37 kanalizačních okrsků. K hydraulickým výpočtům byla opět použita Bartoškova 

metoda a navržené profily stok byly znázorněny v podélných profilech přiložených 

v příloze č. 6. Dešťová stoková síť jednotlivých kanalizačních povodí byla vždy zakončena 

výustními objekty. Vzorový příčný řez objektu VO5 byl zhotoven v měřítku 1:50 a slouží 

k zaústění druhého kanalizačního povodí do recipientu. Z důvodu velkého zájmu obyvatel 

o jímání dešťové vody byly k jímání této vody z veřejných ploch realizovány uliční vpusti 

napojené na dešťovou stoku, jejíž umístění je patrné jak ze situace, tak podélných profilů 

(viz Příloha č. 3,4,6).  

Z ekonomického hlediska byly jednotlivé části kanalizace sečteny a ceny obou 

variant porovnány (viz tabulky 14,21). Z původní ceny 68 470 330 Kč vypočtených 

v bakalářské práci [6] byla po přepočtu Bartoškovou metodou a připočtení odlehčovací 

komory a výustního objektu cena o 16 691 834 Kč levnější, tudíž 51 778 496 Kč. Kdežto 

při návrhu oddílné stokové soustavy byla předvídaná vyšší cena za realizaci stanovená na 

hodnotu 94 437 046 Kč. Z toho vyplývá, že rozdíl obou variant řešení bude kolísat okolo 

40 miliónů korun. Musíme brát v úvahu, že se jedná pouze o větší část obce, tudíž se 

částka může vyšplhat k dvojnásobným hodnotám. 

Zpracování návrhu koncepce odkanalizování části obce Jistebník nepřineslo pouze 

samotné zpracování této problematiky na konkrétní lokalitu, ale znamenalo i rozšíření 

znalostí a dovedností získanou praktickými zkušenostmi s projekčními softwary a 

komunikaci s lidmi v oboru vodohospodářství. 
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