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Anotace 

 V předložené práci je zpracována koncepce odkanalizování obce Písečná a jsou 

navrženy některé možné varianty řešení. Jelikož obce nemá kanalizaci a odvod 

splaškových vod je řešen jednotlivě formou septiku, je úkolem této práce zkvalitnění 

služeb a obecně života v obci. Dále pak zajištění čistoty řeky Bělé. Práce řeší odvádění 

splaškových odpadních vod z území obce Písečná (u Jeseníka) a částečně z obce Česká 

Ves na stávající zrekonstruovanou ČOV v České Vsi tak, aby bylo dosaženo co největší 

efektivity kanalizace s ohledem na místní poměry a ekonomické hledisko.  Nabízí tak a 

řeší jednu z několika nabízených variant odkanalizování obce. 

 

Klí čová slova: gravitační kanalizace, stoka, splaškové odpadní vody, čistírna odpadních 

vod, čerpací stanice, Písečná, Bělá 

  

Summary 

In this bachelor work is introduced a concept of sewer system design of village 

Pisecna and are proposed some possible options of solution . Because there is not sewerage 

in this village and sewage drain is solutioned by septik tank the task of this work is to 

improve the quality of services and generally life in the village. And then to ensure water 

pollution of the river Bela. In this work there is a solution of sewage discharge from area of 

village Pisecna (close to Jesenik) and partly from the village Ceska Ves to a reconstructed 

sewage disposal plant  in Ceska Ves to reach the highest efficiency of sewerage in respect 

to conditons and economics of the village. So there is one solution from possible options of 

sewer system of the village.  

 

Keywords: gravitational sewerage, sewer, sewage, sewage disposal plant, 

pumping station, Pisecna, Bela 
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ČOV      čistírna odpadních vod 

 

ČS      čerpací stanice 

 

OK      odlehčovací komora 

 

OV     odpadní vody 

 

EO      ekvivalentní obyvatel 

 

CHSK     chemická spotřeba kyslíku 

 

BSK5     biologická spotřeba kyslíku 

 

CHKO    chráněná krajinná oblast 

 

IO     inženýrské objekty 
 
 
ČSN    česká technická norma 
 
 
DN    jmenovitá světlost potrubí (vnitřní průměr) 
 
 
PP    polypropylen
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1. ÚVOD 

 1.1 Charakteristika obce a jejího okolí  
 

1.1.1 Základní údaje o obci  
 Název Písečná nese od roku 1948, předtím byla označována jako Sandhýbl, což 

byla podoba německého Sandhübel, tj. písečný vrch, kopec. V roce 1924 byly k Sandhýblu 

připojeny osady Studený Zejf (něm. Kaltenseifen - ve smyslu studeného potoka a rýžoviště 

zlata) a Chebzí (Hollunder - k označení černého bezu). Písečná leží v údolí řeky Bělé 7 km 

severovýchodně od Jeseníku (střední nadmořská výška 405 m.n.m.). Středem obce 

prochází státní silnice I.tř./44 Jeseník-Mikulovice-Polsko (viz.obr.č.1). Obcí prochází 

železnice z Jeseníku do Mikulovic. Stávající zástavba je na spodním konci obce 

rovnoměrně rozložena podél silnice a po obou březích řeky Bělé. Zástavba je rozložena ve 

výškách 380 - 360 m n.m. V Písečné žije 29 obyvatel s časově omezeným pobytem 

(rekreantů). Do roku 2015 lze předpokládat mírný nárůst počtu obyvatel časově omezeným 

pobytem na 30 [1].  

     Bývalé osady jsou umístěny od Písečné směrem k jihu, v údolí řeky Bělé, Studený Zejf 

(484 m.n.m.) a potom v údolí stejnojmenného potoka Chebzí (520 m.n.m.). Dnešní Písečná 

leží přibližně ve středu původní rozsáhlé vsi v údolí Bělé, zvané Waltersdorf 

(Waltherovice), která se připomíná již roku 1284 a která pravděpodobně zanikla před 

rokem 1420. Již tehdy zde byly hamry a dolovala se železná ruda i zlato. Písečná je členem 

Mikroregionu Zlatohorsko, který se rozkládá v severovýchodní části bývalého okresu 

Jeseník. Novodobá historie Písečné je spojena s rozmachem kamenického průmyslu v 

druhé polovině 19. a na počátku 20. století. V obci vznikla postupem doby celá řada 

kamenických závodů, resp. filiálek firem z jiných míst Frývaldovska, které se věnovaly 

hlavně zpracování a opracování žuly i mramoru. Zvyšovala se také těžba písku, zejména 

po roce 1930 [1].  

Při posledním sčítání v roce 2000 žilo v Písečné 1055 osob (viz tab.č.1) v 226 

domech, z toho v části Studený Zejf 158 lidí v 39 domech a v části Chebzí jen 15 lidí v 5 

domech. Katastrální výměra obce činí  844ha a katastrální území je součástí chráněné 

krajinné oblasti Jeseníky.  
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Obr. č. 1: Satelitní snímek okolí obce Písečná [4] 
 

 
Tab č. 1: Demografický vývoj obce [5] 

 Počet obyvatel 

2000 2015 

Obec 1055 1130 

Místní část obce 880 955 

 
 

1.1.2 Bezprost řední okolí obce 
 
Na katastrálním území obce Písečná se nachází Evropsky významná lokalita (132/2005 Sb. 

[3]) Písečná – mokřad. Rozloha této dnes již unikátní oblasti činí 7,5429 ha a nalézá se 

severně nad obcí. (viz obr. č. 2). Lokalita je z druhé strany ohraničena železniční tratí. Žije 

zde ohrožený druh žáby Kuňky žlutobřiché. Jelikož je kanalizace ekologickou stavbou, je 

snahou toto prostředí zachovat.  
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Obr. č. 2: Evropsky významná lokalita Písečná – mokřad [2]. 

 

 

 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH  

POMĚRŮ 

 
2.1 Popis stávajícího stavu odvodu odpadních vod  

      U převážné většiny nemovitostí obce Písečná a části Česká Ves jsou splaškové OV 

likvidovány zaústěním do bezodtokových jímek na vyvážení nebo septiků s přepadem 

napojeným do recipientu nebo v lokální domovní ČOV pro 11 obyvatel. Obce má pouze 

dešťovou kanalizaci, do které se dostávají splašky, jež jsou nepřípustné. Písečná se 

rozkládá kolem řeky Bělé, kterou Poláci upravují na pitnou vodu a Písečná je posledním 

znečišťovatelem. Proto je nutné řešení odkanalizování splaškových vod. Písečná je složena 

ze tří částí (viz. kapitola 1.1.1), avšak zadání bakalářské práce se týká přímo obce Písečná 

(+ část České Vsi), bez dalších 2 částí obce, tj. Studený Zejf a Chebzí. 
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Tab. č.2: Základní údaje obce Písečná [5]. 

 

 

2.2 Významní producenti odpadních vod  
Z významnějších průmyslových podniků jsou zde: 

- EXIMO s.r.o. – výroba kov. nástaveb a vleků – 72 zaměstnanců 

- Slezský kámen – výroba drti a granulátu – 45 zaměstnanců 

- Hanatex – mlýn – 31 zaměstnanců 

- Silnice závod Šumperk – obalovna Písečná – 6 zaměstnanců 

- ALL WOOD – sklad dřeva – 26 zaměstnanců 

 

Tyto závody neprodukují technologické odpadní vody. Splaškové odpadní vody jsou 

shromažďovány v jímkách na vyvážení (na ČOV Česká Ves). 

 

 

2.3 Specifikace stávající čistírny odpadních vod Česká Ves   
 

Čistírna odpadních vod Česká Ves  

Polská ul., č.p. 452, 790 81 Česká Ves 

projektovaná kapacita zhruba 42 000 EO 

 

    2000 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na kanalizaci 
Obyvatel 0 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na ČOV  
Obyvatel 0 

Počet EO Obyvatel 897 

Produkce odpadních vod m3/d 107,05 

BSK5 kg/d 54 

NL kg/d 50 

CHSK kg/d 108 
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2.3.1 Stručná charakteristika ČOV Česká Ves 
 Čistírna odpadních vod Česká Ves je řešena jako mechanicko-biologická čistírna 

se simultánní nitrifikací a denitrifikací, dosrážením fosforu, s anaerobní termofilní 

stabilizací kalu, samostatným plynovým hospodářstvím a dopracováním kalu 

v kompostárně. [7]. 

   Čistírna je situována 4 km od okraje města Jeseník, na opačném okraji obce Česká Ves, 

v sousedství obce Písečná. Recipientem je řeka Bělá. (viz obr. č. 6) 

 
Obr. č. 6 : Letecký snímek ČOV Česká Ves + popis [4] 

 

2.3.2 Zpracovávané odpadní vody na ČOV Česká Ves 

Čistírna zpracovává smíšené městské odpadní vody, pocházející z jednotné 

kanalizace města Jeseník, obce Česká Ves a oddílné splaškové kanalizace obcí Bělá pod 

Pradědem a Lipová Lázně. Dále je to návoz jímek shromažďujících odpadní vody (žump) 

z neodkanalizovaných objektů a kal z domovních čistíren odpadních vod z výše 

jmenovaných obcí a dalších v širším okolí. Pro zpracování odvodněného kalu z ČOV je 

dále přijímán vyjmenovaný odpad z obcí, který je zapotřebí pro technologii kompostování 

(tráva, seno, listí, dřevní odpad). 
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2.3.3 Napojená kanalizace na ČOV Česká Ves 

Ve městě Jeseník existuje historicky vzniklá jednotná kanalizační síť s řadou 

dešťových odlehčovacích komor, na kterou je napojena většina obyvatel města. Obec 

Česká Ves je napojena z větší části na jednotnou kanalizaci, dolní část pravobřežní části 

oddílnou splaškovou kanalizací přes čerpací stanici. Na uvedenou jednotnou kanalizaci je 

napojena oddílná splašková kanalizace z části Jeseníka Bukovic vč. Dětřichova a dále obce 

Lipová Lázně a Bělá pod Pradědem. Tyto všechny odpadní vody jsou odváděny do 

stávající čistírny odpadních vod hlavním sběračem o průměru 1000 mm, který je v čistírně 

napojen na lapač štěrku. Vypínací komora s odlehčením je umístěna cca 80 m před 

lapákem štěrku, mimo areál čistírny. 

 

 
Obr. č. 7 : Fotografie ČOV Česká Ves,  v pozadí obce Písečná [6] 

 

 

ČOV Česká Ves je hydraulicky (tab. č. 3) a látkově (tab. č.4)  dimenzovaná pro zatížení 

dle následujících tabulek : 
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Tab. č.3: Množství přiváděných odpadních vod na ČOV Česká Ves [7] 

Množství přiváděných odpadních vod 

  m3/d m3/h l/s 

Průměrný denní přítok Q24 12 600 525,0 145,8 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd,m 1,24 - - 

Maximální denní přítok   Qd  15 625,0 651,0 180,8 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh,m 1,75 - - 

Maximální hodinový přítok Qh - 1 139,3 316,5 

Maximální dešťový přítok do ČOV Qdešť - 2 083,2 578,7 

Maximální dešťový přítok do aktivace Qdešť,ak - 1 302,1 361,7 

 
Tab. č. 4: Látkové znečištění odpadních vod [7] 

Znečištění odpadních vod 

Počet ekvivalentních obyvatel EO 41 667   

  g/EO/d kg/d mg/l 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 60,00 2 500,0 198,4 

Chemická spotřeba kyslíku CHSK 120,00 5 000,1 396,8 

Nerozpuštěné látky NL 30,24 1 260,0 100,0 

Amoniakální dusík N-NH4 7,72 321,9 25,5 

Celkový dusík TN 11,88 495,2 39,3 

Celkový fosfor TP 2,42 100,8 8,0 

 

 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU  

Jelikož obce nemá jednotnou kanalizaci a odvod splaškových vod je řešen jednotlivě 

formou septiku, dochází k znečistění recipientu únikem splaškových vod přes stávající 

dešťovou kanalizaci, která je v havarijním stavu. Řeka Bělá se vlévá několik km za obcí 

Písečnou do Polska. Písečná je tak posledním znečišťovatelem na území České Republiky. 

Přihlédneme-li k faktu, že Poláci zpracovávají vodu z řeky Bělé pro pitné účely, je nová 

jednotná kanalizace nutností. Ať už z pohledu hygieny obce, tak i vizitky ČR vůči Polsku.  

Proto je úkolem této práce zajistit bezpečný odvod splaškových vod na ČOV Česká Ves. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

 
4.1  Systémy stokových sítí   
  Obecně platí, že stoky jsou navrženy tak, aby jimi byly odpadní vody 

nejvýhodnější trasou dopraveny do ČOV. Přitom se respektují sklony stok takové, aby se 

stoky nezanášely, nebo aby případné nutné čištění bylo omezené na minimální rozsah 

úseků stok, nebo naopak aby nebyly velké sklony stok navrhovány v dlouhé trati ve 

spádnici terénu tam, kde by byly soustavně dosahovány velké rychlosti, až překračovány 

dovolené rychlosti ve stokách. V zásadě jsou systémy stok radiální, větevný, úchytný podle 

tvaru uspořádání stok a systém pásmový, který vyjadřuje řešení výškového uspořádání stok 

v konkrétních podmínkách [8]. 

 Radiální systém, obr. č. 8, se používá při odvodnění kotlin. Stoky se paprskovitě 

sbíhají v nejnižším místě kotliny, odtud je odpadní voda odváděna gravitačně nebo 

přečerpáváním [8]. 

 Větevný systém, obr. č. 9, je vhodný v členitém terénu. Stoky vedou pokud možno 

nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k nejnižšímu bodu soustředění odpadních 

vod [8]. 

  Úchytný systém, obr. č. 10, se používá v dlouhých táhlých údolích. Úchytná stoka 

v komunikaci podél vodního toku přejímá postupně odpadní vody z jednotlivých sběračů 

[8]. 

 Pásmový systém, obr. č. 11, vznikne při návrhu několika výškových pásem stok. 

V jednotlivých pásmech může být systém stok radiální, větevný či úchytný. Rozdělení 

odvodňované oblasti na výšková pásma je výhodné tam, kde je nutno počítat s umělým 

zdvihem odpadních vod, aby mohly být zaústěny do recipientu a aby čerpané množství 

bylo minimální. Z nejvyššího pásma jednotné soustavy je možné odvést do ČOV , případně 

recipientu, gravitačně veškeré druhy odpadních vod za každého stavu hladiny v recipientu. 

Středních pásem jednotné soustavy může být několik, s ohledem na úroveň území a 

podzemních částí budov je nutné přečerpávat jen některé odpadní vody (případně se 

navrhne oddílná soustava, pak se musí přečerpávat pouze splašky). Z nejnižšího pásma (jde 

zpravidla o zástavbu v inundačním území vodoteče) je nutné bez ohledu na navrženou 

soustavu veškeré odpadní vody přečerpávat [8]. 
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Obr. č. 8: Radiální systém stokové sítě [8]             Obr. č. 9: Větevný systém stokové sítě [8] 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Úchytný systém stokové sítě [8]         Obr.č.11: Pásmový systém stokové sítě [8] 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

5.1  Posouzení možných variant řešení  
 

5.1.1 Varianta- Napojení na nově budovanou čistírnu odpadních vod 

 Varianta návrhu kanalizace je řešena vybudováním nové čistírny odpadních vod 

na nejnižším místě obce (viz obr. č. 12), tudíž je odvod splaškových vod řešen gravitačním 

způsobem. Není třeba budovat tlakovou kanalizaci. Tato varianta je sice jednodušší 

vzhledem k budování kanalizační sítě, avšak ekonomicky nevýhodná z důvodu budování 

nové čistírny odpadních vod. Stávající ČOV na okraji obce Česká Ves je kapacitně 

dostačující a byla projektována a budována s ohledem na budoucí napojení okolních obcí, 

tzn. i obce Písečná. Proto tuhle variantu řešit nebudu.  

 
Obr. č. 12 : Schematický nákres odvodu splašek na nově budovanou ČOV 
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5.1.2 Varianta- Napojení na stávající ČOV v České Vsi pomocí 

výtlaku 1 čerpací stanice 

 Varianta nabízí řešení, kdy jsou splašky odváděny na stávající čistírnu odpadních 

vod v České Vsi. Splašky jsou svedeny pomocí gravitační kanalizace do nejnižšího místa 

v obci, kde je vybudována jímka s čerpací stanicí. Splašky jsou pak dále čerpány výtlakem 

do čistírny odpadních vod v České Vsi. (viz obr. č. 13) Tato varianta byla mnou zamítnuta, 

jelikož čerpací stanice nemá takový výkon, aby na vzdálenost od čerpací stanice do ČOV 

Česká Ves byla schopna čerpat splaškové odpadní vody takového množství.  

 

 
Obr. č. 13 : Schematický nákres odvodu splašek na stávající ČOV Česká Ves pomocí jedné 

čerpací stanice 
 

5.1.3 Varianta- Napojení na stávající ČOV v České Vsi pomocí výtlaku 3 

čerpacích stanic 

 Varianta návrhu odkanalizování je řešena napojením na stávající čistírnu 

odpadních vod v České Vsi pomocí výtlaku. Výtlak je uskutečňován pomocí 3 čerpacích 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná 

2008/2009 12

stanic, kdy jímky čerpací stanice č. 1 a čerpací stanice č. 2, jsou umístěny na nejnižších 

bodech jednotlivých břehů (tj. levého a pravého) řeky Bělé. Čerpací stanice č.1 tak čerpá 

splašky z levého břehu+ horní části obce Písečná, ČS č.2 z pravého břehu. Výtlak těchto 

čerpacích stanic končí v jímce čerpací stanice č. 3, která vytlačuje splaškové vody do ČOV 

Česká Ves (viz obr. č. 14). Do jímky ČS č. 3 je ještě gravitačně odvedeno menší obydlené 

území levého břehu. Tato varianta je podle mého názoru nejlepší variantou z možných 3, 

jelikož odvádí splašky na již vybudovanou čistírnu odpadních vod s pomocí 3 čerpacích 

stanic, jenž jsou schopny spolehlivě zajistit výtlak do ČOV.  Proto bude předmětem mého 

dalšího vývoje bakalářské práce.  

 

 
Obr. č. 14 : Schematický nákres odvodu splašek na stávající ČOV Česká Ves pomocí 3 čerpacích 

stanic 
 

 

 

 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná 

2008/2009 13

 

5.2  Rozpracování 3.varianty řešení  

5.2.1 Identifika ční údaje stavby 

Název stavby: Jednotná kanalizace Písečná 

Místo stavby:               Písečná u Jeseníka, Česká Ves 

Katastrální území:   Písečná u Jeseníka, Česká Ves 

Kraj:     Olomoucký 

Charakter stavby:   Nová 

 

5.2.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

A, Poloha v obci 
Navrhovaná stavba se nachází v zastavěné části obce Písečná u Jeseníka a částečně 

v obci Česká Ves. Zástavba lokality je tvořena převážně rodinnými domy a rekreačními 

objekty. Stávající zástavba je na spodním konci obce rovnoměrně rozložena podél silnice a 

po obou březích řeky Bělé. 

 Trasy kanalizačních stok jsou situovány do místních asfaltových komunikací, tj. 

převážně do veřejných pozemků a do soukromých travnatých parcel. Dále pak je trasa 

vedena v kraji státní silnice číslo II/455 a III/4551. Navržené trasy gravitační kanalizace 

nekřižují řeku Bělou. Navržené trasy výtlakové kanalizace Bělou 1x křižují, a to s pomocí 

již stávající mostní konstrukce. 

 Jedná se o rozsáhlou liniovou stavbu, při níž dojde k dotčení několika parcelních 

čísel.  

 

B, Možnosti napojení stavby na ve řejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu 

 
V řešené lokalitě není vybudována splašková kanalizace. V obci jsou vybudovány 

jen krátké úseky dešťové kanalizace, která slouží pouze k odvádění dešťových vod od 

objektů vzdálenějších od vodoteče. Doposud jsou OV likvidovány zaústěním do 

bezodtokových jímek na vyvážení nebo septiků s přepadem napojeným do recipientu nebo 

v lokálních ČOV.     



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná 

2008/2009 14

 

Zásobení pitnou vodou  

Území je napojeno na veřejný vodovod, který je v majetku VaK Jesenicka, a.s. a ve správě 

JVS, spol. s r.o. Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Jeseník. Vodovodní řady 

jsou v obydlené části obce, předpokládá se jejich rozšíření. V situaci nejsou zakresleny. 

Zásobení plynem 

Územím obce Písečná, podél severního okraje obce,  je veden  stávající  dálkový VTL  

plynovod DN 200 mm. 

Stávající stav plynofikace  obce   Písečná  vychází   ze  zpracované     prováděcí 

dokumentace s tím, že přívod zemního plynu je zajištěn prodloužením  páteřního 

středotlakého rozvodu ze stávající regulační stanice plynu Česká Ves. Z  regulační 

stanice  Česká Ves  je vyřešeno zásobování celé obce Písečná, včetně místní části 

Studený Zejf. V situaci není plynofikace zakreslena.  

 

Dopravní napojení  

 Celé řešené území je dopravně propojeno se státní komunikací  I/44 (Mohelnice - 

Šumperk - Jeseník - Mikulovice - st. hranice - délka: 5.10 km),  komunikací II. třídy II/455 

(Velké Kunětice - Písečná  - délka: 1.89 km), III. třídy III/4551 (Písečná - N. Ves  -  délka: 

0.50 km) a s železniční tratí Mikulovice – Jeseník se zastávkou Písečná.  

 

Průmysl  

Průmysl se nachází v severní části při výjezdu z obce (podél II. a III. komunikace). 

 

C, Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 
charakteristika 
V dané lokalitě nebyly provedeny žádné nové geologické ani hydrogeologické 

průzkumy. Bylo zpracováno Posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických 

poměrů v trase kanalizace Písečná na základě stávajících geologických sond z archívu 

Geofondu Praha. Zemina  dle zkušeností s okolní výstavbou byla zařazena do 3. až 5. třídy 

těžitelnosti s předpokládanou hladinou podzemní vody v hloubce 2 m, přičemž v blízkosti 

potoků bude hladina podzemní vody v hloubce cca 1m [8]. 
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Obcí protéká řeka Bělá (hydrologické číslo pořadí je 2-04-04-089) – správce 

Povodí Odry, s.p., do které se zleva vlévá bezejmenný potok – správce Zemědělské VH 

správa. V průtoku místní částí přibírá zleva potok Žlebník – správce Lesy ČR, správa toků 

(bývalý zdroj vody pro mlýn). 

 

D, Poloha v ůči záplavovému území 
Řešená lokalita se nachází z velké části v záplavovém území. 

 

5.2.3 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

 

A, Účel užívání stavby 
Účelem stavby Splašková kanalizace Písečná je odvedení a čištění splaškových 

odpadních vod z území obce Písečná, k.ú. Písečná u Jeseníka a částečně z obce Česká Ves, 

k.ú. Česká Ves na stávající rekonstruovanou ČOV v České Vsi. Výstavbou kanalizačních 

stok s následným čištěním odpadních vod dojde k výraznému zlepšení životního prostředí 

v obci. Kanalizace je navržena jako jednotná splašková kanalizační síť. Do splaškové 

kanalizace mohou být napojeny splašky, tj. odpadní vody z kuchyní, koupelen, záchodů, 

vody střešní, povrchové a drenážní. Do kanalizace nesmí být napojeny močůvky, 

hnojůvky, ani žádné jiné technologické vody. 

 

B, Trvalá nebo do časná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 

C, Novostavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Jedná se o novostavbu. 

 

D, Etapizace výstavby 
Předmětnou stavbu lze provádět jako celek, případně ji rozdělit do několik etap dle 

jednotlivých lokalit. 
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5.2.4 Popis stavby 

A, Zhodnocení staveništ ě 
Návrh tras jednotlivých gravitačních větví splaškové kanalizace je dána konfigurací 

terénu a stávající zástavbou. Terén je svažitý, tvořený částečně předzahrádkami, státní 

silnicí, zatravněnými plochami, místními komunikacemi. Dle poskytnutých údajů se 

v dané lokalitě nenachází žádné kulturní památky. Část stavby – stoka C, se nachází ve IV. 

zóně CHKO Jeseníky. Stavba si vyžádá kácení vzrostlých stromů a křovin. Demolice 

nebude nutno v rámci projektové dokumentace stavby provádět.  

Nadmořská výška dotčeného území stavbou se pohybuje v rozmezí 377,00 – 411,00 

m n. m. 

B, Zásady urbanistického, architektonického a výtva rného 
řešení 
Stoková síť včetně čerpacích stanic na síti je uložena kompletně pod zemí a není 

v území rušivým prvkem. Nadzemní část budou tvořit pouze pilíř rozvaděče a stožár pro 

přenos na dispečink.  

C, Princip odkanalizování 
          Odkanalizování je řešeno gravitačním svedením splaškových vod do nejnižších míst 

levého a pravého břehu řeky Bělé. V těchto místech jsou umístěny odlehčovací komory 

OK1 a OK2 pro dostatečné zajištění bezpečnosti čerpacích stanic. V případě přítoku 

nadměrného množství splaškových vod jsou tyto vody přepadem odvedeny do recipientu 

Bělá. V bezprostřední blízkosti odlehčovacích komor jsou umístěny jímky čerpací stanice 

ČS1 A ČS2. ČS1 vytlačuje odpadní vody z kmenových stok Stoky A a Stoky B. ČS2 

zajišťuje výtlak pro kmenovou Stoku C.   Z těchto dvou ČS jsou splašky dál vytlačovány 

do odlehčovací komory OK3, která slouží kvůli bezpečnostním důvodům čerpací stanici 

ČS3. Tato stanice již vytlačuje vody na zbudovanou čistírnu odpadních vod výtlakem C. 

Na OK3 je dále ještě napojená Stoka E. Stoka D má svou vlastní odlehčovací komoru 

OK4, jenž je umístěna na stoce nedaleko ústí do ČS3 z technických důvodů. ČS3 tak 

v konečném součtu vytlačuje odpadní vody výtlaku A (ČS1), výtlaku B (ČS2)  a 

kmenových stok stoky D a stoky E. Gravitační odkanalizování okrsků jednotlivých stok  a 

jím náležejících čerpacích stanic je znázorněno na obr.č.15. 
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Obr. č. 15: Odkanalizování území kmenových stok do jednotlivých čerpacích stanic 

 
 

5.2.5 Popis jednotlivých stok 

A. stoka A s přilehlými větvemi   

Trasa páteřní kanalizační stoky A (v souběhu zhruba do ½ stoky veden výtlak A a 

od ½ veden výtlak C) je situována do státní asfaltové komunikace I. třídy číslo I/44 

(Jeseník – Mikulovice). Je napojena na stoku B šachtou Š1A.  Kmenová stoka A 

má 3 odbočné větve, tj. stoku A1, stoku A2 a stoku A3. Vedlejší stoky jsou 

umístěny v místních komunikacích s asfaltovou úpravou povrchu. OV ústí do stoky 

B těsně před přítokem do OK1 a následně do ČS1. Odkanalizovává převážnou část 

zástavby na levém břehu řeky Bělé.(viz obr. č. 15) Na stoce A2 se nachází 1x 2m 

spádiště.   Délky jednotlivých stok: kmenová stoka A- 1 334m, stoka A1- 102m, 

stoka A2- 165m, stoka A2-1- 56m, stoka A3- 89m. Celková délka gravitační stoky 

A s přilehlými větvemi - 1746m. Sklony stok: viz tab. č. 5 
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B. stoka B s přilehlými větvemi   

Trasa páteřní kanalizační stoky B je situována z velké většiny do komunikace II. 

třídy číslo II/455 (směr Supíkovice), vede před obecním úřadem a končí na hranici 

obce v komunikaci III. třídy směr Hradec-Nová Ves. Odbočné větve B1, B2, B3, 

B4, B5 a B7 jsou vedeny v místních komunikacích s asfaltovou úpravou povrchu. 

Vedlejší stoka B6 je umístěna v komunikaci II. třídy číslo II/455 (směr 

Supíkovice), kde podchází železniční trať Hanušovice - Mikulovice a je ukončena 

před vjezdem do areálu Pískovny. OV jsou svedeny do ČS1 přes OK1. 

Odkanalizovává území zástavby v horní části obce. Spádiště: Stoka B- 1x 2m, stoka 

B2- 2x 2m, stoka B3- 1x 3m, stoka B6- 1x 2m.    Délky jednotlivých stok: kmenová 

stoka B- 1075m, stoka B1- 61m, stoka B2- 115m, stoka B3- 219m, stoka B4- 

166m, stoka B4-1- 108m, stoka B5- 213m, stoka B6- 243m, stoka B7- 238m. 

Celková délka gravitační stoky B s přilehlými větvemi - 2438m. Sklony stok: viz 

tab. č. 5. 

C. stoka C s přilehlými větvemi   

Trasa páteřní kanalizační stoky C je situována do místní asfaltové komunikace. 

Odbočné větve C1, C2 a C3 jsou umístěny v místních asfaltových komunikacích a 

štěrkových cest, tj. do veřejných pozemků. OV jsou svedeny do ČS2 přes OK2. 

Tato lokalita je ve IV. ochranné zóně CHKO Jeseníky. Stoka C odkanalizovává 

zástavbu na pravém břehu řeky Bělé. Spádiště: Stoka C- 2x3m. Délky jednotlivých 

stok: kmenová stoka C- 989m, stoka C1- 202m, stoka C2- 90m, stoka C3- 91m. 

Celková délka gravitační stoky C s přilehlými větvemi - 1372m. Sklony stok: viz 

tab. č. 5 

D. stoka D 

Trasa kanalizační stoky D je situována do místní asfaltové komunikace a v blízkosti 

řeky Bělé v soukromé zahradě. Začíná zhruba u mostu pro pěší a končí téměř na 

hranici areálu fotbalového hřiště. Ústí přímo do ČS3, jelikož má z technických 

důvodu umístěnou OK4 26m před ní. Délka havarijního přepadu OK4 je 7m. Před 

šachtou Š210 se stoka kříží s výtlakem A. Délka stoky D- 224m. Sklony stok: viz 

tab.č.5. 
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E. stoka E    

Trasa kanalizační stoky E (v souběhu vedena dolní část výtlaku C).Je vedena 

soukromými zahradami. OV jsou svedeny do ČS3 přes OK3. Stoka E 

odkanalizovává malou část levého břehu, kde je hustější zástavba. Délka stoky E- 

73m. Sklony stok: viz tab.č.5. 

 

F. výtlak A zaústěný do OK3 

Trasa výtlaku vede v asfaltové cestě a je popsána viz výše. Začíná u ČS1 a skrz 

OK3 končí v jímce ČS3. OK3 a ČS3 jsou jeden stavební objekt. Délka výtlaku A- 

780,5m po společnou sběrnou šachtu- Š210A  s výtlakem B. Šachta je umístěna 2m 

před OK3 a tento úsek je gravitační. Délka havarijního přepadu OK1 u ČS1 je 14m 

po výústní objekt VO1.  

G. výtlak B zaústěný do OK3 

Trasa výtlaku vede v asfaltové cestě podél stoky C až po most pro pěší, kde je 

výtlak pomocí konstrukce na mostní konstrukci přemostěn přes recipient Bělá. 

Nacházi se v lokalitě IV. ochranné zóny CHKO Jeseníky. Délka výtlaku B- 819m 

po společnou sběrnou šachtu- Š210A  s výtlakem A. Šachta je umístěna 2m před 

OK3 a tento úsek je gravitační. Délka havarijního přepadu OK2 u ČS2 je 13m po 

výústní objekt VO2.  

H. výtlak C zaústěný do ČOV Česká Ves 

Trasa výtlaku vede v soukromé zahradě podél stoky E, dále pak křižuje výtlak A a 

následně vede podél stoky A až k čistírně odpadních vod Česká Ves.  Délka 

výtlaku C- 832m.. Délka havarijního přepadu OK3 u ČS3 je 12m po výústní objekt 

VO3.  
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Tab.č.5: Rozsah sklonů dna stok na daných okrscích 

S
T

O
K

A
 

Č
ÍS

LO
 

K
A

N
A

L.
  

O
K

R
S

K
U

 

S
K

LO
N

 
D

N
A

 

 

B5 40 
63 

  41 

B 42 20 

    ‰ B4 43 18 

      
B4-
1 44 6 

A 1 

6 

B4 45 18 

  2 B 46 
20   3   47 

  4   48 

  5 B3 49 3 

  6   50 3 

  7   51 48 

A3 8 48 B 52 

20 A 9 

6 

  53 
  10   54 

  11   55 

  12 B2 56 45 

  13 B 57 26 

  14 B1 58 12 

  15 B 59 
26 

A2 16 48   59A 
A2-
1 17 62 C 60 

26 A2 18 33   61 

A 19 

6 

  62 

  20   63 
7 

  21   64 

A1 22 
22 

C3 65 48 

  23 C 66 

7 A 24 

6 

  67 

  25   68 

  26 C2 69 30 

B 27 
25 

C 70 

7 
  28   71 

B7 29 

14 

  72 

  30   73 

  31 C1 74 
13 

B 32 

25 

  75 

  33 C 76 7 

  34 D 77 

11 B6 35 

48 

  78 

  36   79 

  37 E 80 7 

  38 

 

B 39 25 

      
      



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná 

2008/2009 21

5.2.6 Členění stavby na inženýrské objekty a provozní soubory 

Stavba je členěna na inženýrské objekty a na provozní soubory následně: 

 

Inženýrské objekty: 

A, IO 01 Gravitační splašková kanalizace 

B, IO 02 Výtlak A, B, C 

C, IO 03 Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 

 

Provozní soubory: 

D, PS 01 Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 

 

Provozní soubory budou předmětem řešení v navazující diplomové práci.  
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Inženýrské objekty 

A, IO 01 Gravitační splašková kanalizace 

Rozsah 

Tab. č. 6- Rozsah jednotlivých DN gravitačního odkanalizování 
Stoka-název DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 

celkem 

  PP 

  (m) 

A 160 185 284 224 481 0 1334 

A1 102 0 0 0 0 0 102 

A2 165 0 0 0 0 0 165 

A2-1 56 0 0 0 0 0 56 

A3 89 0 0 0 0 0 89 

B 226 193 154 240 256 6 1075 

B1 61 0 0 0 0 0 61 

B2 115 0 0 0 0 0 115 

B3 219 0 0 0 0 0 219 

B4 166 0 0 0 0 0 166 

B4-1 108 0 0 0 0 0 108 

 B5  213 0 0 0 0 0 213 

B6 243 0 0 0 0 0 243 

B7 238 0 0 0 0 0 238 

C 350 189 436 14 0 0 989 

C1 202 0 0 0 0 0 202 

C2 90 0 0 0 0 0 90 

C3 91 0 0 0 0 0 91 

D 224 0 0 0 0 0 224 

E 73 0 0 0 0 0 73 

hav. přepad z OK1- ČS1 14 0 0 0 0 0 14 

hav. přepad z OK2- ČS2 13 0 0 0 0 0 13 

hav. přepad z OK3- ČS3 12 0 0 0 0 0 12 

hav. přepad z OK4 7 0 0 0 0 0 7 

celkem 3237 567 874 478 737 6 5899 
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Profil, materiál 

Materiálem budou polypropylénové trubky, DN300, DN400, DN500, DN600, DN700, 

DN800. 

 

Trasa 

Návrh tras jednotlivých gravitačních větví splaškové kanalizace je dána konfigurací terénu 

a stávající zástavbou. Terén je svažitý, tvořený částečně předzahrádkami, státní silnicí, 

zatravněnými plochami a místními komunikacemi. 

Páteřní stoky z jednotlivých lokalit jsou zaústěny do tří čerpacích stanic, dvou umístěných 

v nejnižších místech obce a odtud výtlakem napojeny na třetí čerpací stanici. Ta odvádí 

OV nejen dvou již uvedených čerpacích stanic, ale také odčerpává malou část levého břehu 

řeky Bělé. OV odvádí na ČOV Česká Ves. Gravitační stoka A kříží 1x potok Žlebník 

v blízkosti ČOV Česká Ves. Gravitační stoka B 1x protlakem podchází železniční trať 

Hanušovice - Mikulovice. 

 

Uložení potrubí 

Kanalizační potrubí se položí na pískové lože tl. 100 mm a obsype se pískem 300 mm nad 

vrch potrubí. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném 

terénu vytěženou zeminou.  

V místech výskytu podzemní vody – navržena drenáž DN 100. 

Výkop pro kanalizaci se navrhuje v celém rozsahu svislý pažený, šířky 1100 mm vč. 

pažení. 

 

Niveleta potrubí 

vychází z konfigurace terénu  

 

Objekty na kanalizaci 

Podchody pod komunikacemi budou řešeny dle požadavku správce komunikace, podchody 

budou provedeny protlakem (příp. překopem). 
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Šachty na stokách  

Na stokách budou osazeny kanalizační šachty betonové DN 1000. Na výtlaku budou 

revizní šachty betonové DN 1000, poklopy na šachtách pachutěsné a vodotěsné. 

 

 

B, IO 02 Výtlak A, B, C 

Výtlak A - výtlak z ČS1 – napojeno do ČS3 

Výtlak B – výtlak z ČS2 – napojeno do ČS3 

Výtlak C – výtlak z ČS3 – napojeno na stávající ČOV v České Vsi 

 

Rozsah 

Tab. č. 7 – Rozsah výtlačného potrubí 
Název  DN 100 Délka  

  PE celkem 

  (m) (m) 

Výtlak A 780,5 

  

780,5 

Výtlak B 819,0 

  

819,0 

Výtlak C 832,0 832,0 

 celkem  2431,5 

 

 

Profil, materiál 

Materiálem bude tlakový PE 100. 

 

Trasa 

Trasa výtlaku B kříží řeku Bělou 1x pomocí mostní konstrukce. Její trasa vede z větší části 

souběžně s gravitační stokou C. Výtlak A vede z větší části souběžně s gravitační stokou 

A. Výtlak C taky vede z větší části souběžně s horní částí gravitační stoky A. Trasy jsou 

popsány viz výše.  
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Uložení potrubí 

Potrubí výtlaku se uloží na hutněné pískové lože tl. 150 mm a obsype se pískem 300 mm 

nad vrch potrubí. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve 

volném terénu vytěženou zeminou.  Na potrubí se připevní vyhledávací vodič Cu 4 mm2 

(viz příloha D-21). 

 

Objekty na výtlaku 

Viz. výše uvedeno – IO 01 Gravitační splašková kanalizace – objekty na kanalizaci.  

 

Zkoušení a tolerance 

V rámci předávání výtlaku bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN. 

 

Výtlaku bude věnována větší pozornost v navazující diplomové práci.  

 

C, IO 03 Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 

 

ČS budou vybaveny kalovými čerpadly – 1+1. 

ČS1 – na levém břehu řeky Bělé, bude osazena na travnaté ploše směrem pod kostelem na 

pozemku obce, je přístupná ze stávající komunikace, příjezdná komunikace bude v rámci 

projektu dobudována. 

ČS2 – na pravém břehu řeky Bělé, bude osazena na travnaté ploše s keři na pozemku obce, 

je přístupná ze stávající místní komunikace, příjezdná komunikace bude v rámci projektu 

dobudována. 

ČS3 – na levém břehu řeky Bělé, bude osazena na travnaté parcele v blízkosti řeky Bělé a 

místního mostu.  Je přístupná ze stávající komunikace, příjezdná komunikace bude v rámci 

projektu dobudována. 

Čerpací stanice řeší přečerpávání splaškových odpadních vod: 

- ČS1 – ze stoky A, B a jejich odbočných větví 

- ČS2 – ze stoky C a jejich odbočných větví  

- ČS3 – ze stoky D, E, výtlak A, výtlak B 
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Vlastní ČS tvoří podzemní objekt obdélníkového půdorysu, tvořený 

z prefabrikované nádrže. Nádrže jsou obetonovány, čímž je eliminován vztlak podzemní 

vody. Zastropení horní části je provedeno železobetonovým stropem tl. 200 mm, kde se  

při betonáži osadí vstupní a montážní poklop + poklop nad česlicovým košem. 

Vedle ČS bude umístěná odlehčovací komora, která zajišťuje limitovaný přítok OV 

na ČS.  Součástí OK jsou havarijní přepady DN 300 včetně výustních objektů, OK1 dl. 14 

m, OK2 dl. 13m, OK3 12m. Kvůli technickým důvodům projektanta je vybudována na 

stoce D navíc odlehčovací komora OK4, její přepad je DN 300 

s výústním objektem délky 7m.  

 

 

5.2.7 Požadavky na záv ěrečné úpravy území 
 

Po skončení stavebních prací musí být terén uveden do původního stavu.  

 

Úprava místních komunikací a komunikací II. a III. třídy 

 Zásyp rýhy nesedaným materiálem (drcené kamenivo) 

 

konstrukce vozovky:  

- ABS III – tl. 2x50 mm  

- PS A – spojovací postřik 0,5 kg/m2  

- obalované kamenivo OK I  -tl. 80 mm 

- postřik živičný infiltrační 1,0 kg/m2 

- štěrk fr. 32/63, prosypaný drtí fr. 16/22 se zhutněním – tl. 350 mm 

     

Celková tloušťka 530 mm. 

 

V rámci výstavby stok – v asf. komunikaci II. a III. tř. a v místní asf. 

komunikaci:  

- ABS vrstva 50 mm  - na šířku: 

- míst. asf. komunikace - rozšíření o 0,30 cm na obě strany rýhy (odfrézování 

obrusné vrstvy v tl. 50 mm, včetně provedení asf. vrstvy v tl. 50 mm),  
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- komunikace II. a III. třídy – dle podmínek správce komunikace. 

Úprava štěrkových cest 

štěrkodrť, kamenivo drcené 20 cm + zakalení 

 

Úprava povrchu po výstavbě stok v zelených plochách  

- sejmutí 20 cm ornice před stavbou  

- zpětné rozprostření ornice a osetí   

 

5.2.8 Údaje o provedených a navrhovaných pr ůzkumech 
Bylo zpracováno Posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů 

v trase kanalizace Písečná na základě stávajících geologických sond z archívu Geofondu 

Praha. [7]. 

Po vyhodnocení geologie byly převzaty podklady a zkušenosti z jiných staveb 

v dané lokalitě. Předpokládaná hladina podzemní vody v hloubce 2 m, přičemž v blízkosti 

potoků bude hladina podzemní vody v hloubce cca 1 m [7]. 

 

Zatřídění zemin se předpokládá: 

3. třída – 50 % 

4. třída – 40 % 

5. třída – 10 % 

 

Před zahájením vlastní realizace je nutno provést IG sondy v místě obou čerpacích 

stanic a na trasách hlavních sběračů – především v místech protlaků a podchodů pod 

komunikacemi a dráhou. 

  

Památková péče 

Dle vyjádření Národního památkového ústavu se  plánovaná akce nachází na území 

s archeologickými nálezy. Proto požadují, aby organizace oprávněná provádět 

archeologické výzkumy uzavřela dohodu s investorem o podmínkách provedení 

záchranného archeologického výzkumu. Dohodu nutno uzavřít před zahájením prací [7]. 

 Dle vyjádření archeologického ústavu: Území, na kterém se tato stavba uskuteční, 

je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení 

zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před 
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zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického 

výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit 

provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým 

výzkumem [7]. 

Dále se stavba nachází v CHKO Jeseníky. 

 

5.2.9 Požadavky na sanace, bourací práce a kácení p orost ů 
V rámci výstavby kanalizace nebudou žádné požadavky na sanace, nebude nutno 

provádět bourací práce.  

Stavba si vyžádá kácení ovocných stromů, křovin a stávajících náletů. Demolice 

nebude nutno v rámci projektové dokumentace stavby provádět. 

 

5.3  Technické podmínky dot čeného území a údaje o provozu 
stavby  
V rámci výstavby kanalizačních stok budou dodrženy veškeré podmínky orgánů a 

organizací státní správy, včetně podmínek provozovatelů stávajících sítí. Výstavba 

kanalizačních stok bude prováděna po jednotlivých úsecích, stavební rýha bude postupně 

zasypávána. 

 

Zkoušky vodotěsnosti  

Účelem je prokázání vodotěsnosti vně vybudovaných stok. Provádějí se  

úsekově, spoje trub musí zůstat před zkouškami vodotěsnosti volné.  

 Před provedením zkoušek je vhodné provést kamerové zkoušky pro zjištění kvality 

díla.  

 Pro provádění zkoušek vodotěsnosti se použije ČSN 75 6909 [14]. 

 

 

5.3.1 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zem ních prací 
Vyvolanou investicí budou po ukončení výstavby kanalizace opravy komunikace I., 

II., III. t řídy a místních komunikací, v nichž bude kanalizace uložena. Zásyp stavební rýhy 

v travnatém terénu bude proveden zpětně výkopkem. 

Výkopový materiál v komunikaci není vhodný pro zpětný zásyp stavební rýhy. Zásyp 

stavební rýhy v komunikaci bude proveden nesedavým materiálem – štěrkem. 
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Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby 

a) vytlačená kubatura – uloží se na skládku  - 10 km 

b) asfalt vzniklý nařezáním asfalt. Vozovek – určen k recyklaci – zpětný zásyp 

stavební rýhy. 

  

A, Základní údaje o provozu 

Provoz a údržbu bude řešit vypracovaný provozní řád kanalizace po ukončení 

výstavby.  

Projektovaná stavba nebude vyžadovat stálou obsluhu, ale pravidelnou údržbu a kontrolu 

v rámci provozování jako celku. 

 

B, Likvidace odpadů 

Při realizaci stavby vznikne stavební odpad, zatříděný dle Katalogu odpadů č. 

381/2001 Sb. [9] do skupiny 17 00 00. Jde o výkopovou zeminu a úlomky asfaltu a betonu. 

Dodavatel stavby musí při její realizaci respektovat zákon č. 254/2001 Sb. [10] O vodách, 

114/1992 Sb. [11] O ochraně přírody a krajiny ve znění zákona 238/1999 Sb. a 185/2001 

Sb. [13] O odpadech.  

Veškeré odpady vznikající při výstavbě a provozu lze předat ke zneškodnění pouze 

firmě k této činnosti vybavené a oprávněné nebo využít odpovídajícím způsobem a to 

v souladu s obecně závaznou vyhláškou města nebo obce.  

 Dále je třeba splnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádření ŽP. 

 

 

5.4  Zajišt ění bezpečnosti provozu stavby p ři jejím užívání  

5.4.1 Řešení vlivu stavby na zdraví osob nebo na životní p rost ředí 
Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti čistoty vod. 

Jedná se o ekologickou stavbu. Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na 

životní prostředí.  
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 Vzhledem k tomu, že výstavbou stok budou dotčeny státní silnice I., II., III. třídy a 

místní komunikace, které jsou úzké, někde nejsou objízdné, bude tato výstavba probíhat po 

krátkých úsecích, s následným provedením zkoušky vodotěsnosti stoky, rychlým záhozem 

výkopu a uvedením úseku dotčené silnice či místní cesty do provozu. Pozornost je nutno 

věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na komunikace i vlastních komunikací.  

 

 Odvádění splaškových odpadních vod z obce Písečná a Česká Ves navrženou 

splaškovou kanalizací a jejich likvidace na stávající ČOV bude mít jednoznačně pozitivní 

vliv na životní prostředí, neboť nebudou znečišťovány místní vodoteče, následně ani řeka 

Bělá.   

 Trasy kanalizačních stok jsou vedeny tak, aby nebyla v maximálně možné míře 

dotčena vzrostlá zeleň.  

 Značný vliv na ochranu životního prostředí bude mít výběr zodpovědného 

dodavatele stavby, který je povinen po skončení výstavby uvést všechny dotčené pozemky 

do původního stavu. 

 

5.5 Řešení ochrany p řírody a krajiny  
 Část řešeného území Písečné se nachází v CHKO Jeseníky.  Na základě odborného 

stanoviska CHKO Jeseníky tok řeky Bělé protékající obcí tvoří severovýchodní hranici 

CHKO Jeseníky. Část navržené stokové sítě v CHKO Jeseníky se nachází ve IV. zóně 

CHKO, zastavěné části obce Písečná. Většina navržených tras v CHKO Jeseníky vede pod 

stávajícími komunikacemi. 

Výkopové práce budou respektovat vzrostlou zeleň.  Navržené křížení vodních toků 

bude řešeno tak, aby nebyly na tocích budovány žádné stupně a nedošlo k narušení 

kontinuity toku. 

5.6 Návrh ochranných a bezpe čnostních pásem vyplývajících 
z charakteru realizované stavby  

 
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. [13] vznikne výstavbou 

kanalizace nové ochranné pásmo 1,5 m. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu.  
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5.7 Hydrotechnické výpo čty 

 

Nejprve byla vytvořena katastrální situace stokové sítě (viz příloha č. 1.1), která je 

vyhotovena v programu AutoCAD. Tato situace zobrazuje celkově navrženou stokovou síť 

se směry proudění odpadní vody a objekty, které jsou na této stoce zhotoveny [15].  

 Byla tvořena podle katastrální mapy obce Písečná i s počítačově zpracovanými 

výškovými kótami.  

 Následovalo vyhotovení hydrotechnické situace (viz příloha č. 1.2), která je 

zhotovena ručně podle katastrální situace. Před dimenzováním stokové sítě bylo nutné určit 

pro každý úsek stoky plochu povodí stoky (kanalizační okrsek). Byla použita metoda 

ideálních střech, kdy se kanalizační povodí rozdělí do jednotlivých okrsků pomocí půlení 

úhlů v daných uzlech (šachtách). Plocha takto získaných kanalizačních okrsků byla zjištěna 

pomocí nitkového planimetru [15].  

 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě (příloha č. 3.1): 

Sloupec: 

1. Stoka 

Zde jsou uvedeny názvy stok. B. Z. (tj. bodový zdroj) představuje čerpací stanici, 

ze které je čerpáno určité množství splaškových vod do šachty v daném kanalizačním 

okrsku [15].  

 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsek je plocha povodí daného úseku stoky, zjištěná podle přílohy 1.2, 

ze které se odvádí odpadní vody [15].  

 

3. Plocha povodí Ss 

Plocha kanalizačního okrsku byla zjištěna dle nitkového planimetru. Celková 

plocha povodí je 48,28 ha.  

 

 

 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná 

2008/2009 32

4. Specifický odtok splašků qs se vypočetl dle vztahu (1): 

 

 

 

 

(1) 

 955…..počet obyvatel s ohledem na demografický vývoj 

 120……spotřeba vody (l.os-1.den-1), 

 48,05….celková plocha povodí (ha). 

 

V dané oblasti není žádný vyšší producent odpadních vod, se kterým by se muselo 

při výpočtech počítat.  

 

5. Odtokový součinitel Ψ 

Z celkového množství srážky spadlé na určitou plochu část vody odteče po 

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

povrchu do stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a sklonu terénu (viz tab. č. 8) [15].  

Pro výpočet odtokového součinitele byly do katastrální situace zakresleny vzorové 

hektary (což je plocha 1 ha). Jsou to reprezentativní plochy pro odlišné druhy ploch [15].  

Z takto zvolené plochy byl vypočten střední součinitel odtoku ΨS podle vztahu (2): 

ΨS = 
S1* Ψ1 + … + Sn* Ψn 

 

,kde  

��
�

�
 

 

 (2) 

ΨS……střední součinitel odtoku,  

Ψ……..součinitel odtoku dle (tab. 3), 

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

 

 

 

 955 * 120    

qs = 
86400 

= 0,0275 l.s-1.ha-1 
 , kde                                

  48,28  
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Tabulka 8: Součinitelé odtoků Ψ pro podrobný výpočet stokové sítě [15]   

Způsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

rovinné při 

sklonu do 1 % 

svažité při sklonu 

1 až 5 % 

prudce svažité při 

sklonu nad 5 % 

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

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se 

zálivkou spár 

0,70 0,80 0,90 

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

Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

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

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

Lesy 0,05 0,05 0,10 

 

Vzorový hektar (H1) 

• Pro rovinné území při sklonu do 1%  

 

Zastavěné plochy   S1…0,0849ha = 8,49 %  Ψ1 = 0,90 

Asfaltové vozovky  S2…0,0890 ha = 8,90 %  Ψ2 = 0,70 

Zeleň    S3…0,8261 ha = 82,61%  Ψ3 = 0,05 

 

ΨS = 
0,0849 * 0,9 + 0,0890 * 0,7 + 0,8261 * 0,05 

= 0,18 
1 

Vzorový hektar (H2) 

• Pro svažité území při sklonu 1% až  5% 

 

Zastavěné plochy   S1…0,1599 ha = 15,99%  Ψ1 = 0,90 

Asfaltové vozovky  S2…0,2032 ha = 20,32 %  Ψ2 = 0,80 

Zeleň    S3…0,6369 ha = 63,69 %  Ψ3 = 0,10 

 

ΨS = 
0,1599 * 0,9 + 0,2032 * 0,8 + 0,6369 * 0,1 

= 0,37 
1 
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Vzorový hektar (H3) 

• Pro prudce svažité území se sklonem nad 5% 

 

Zastavěné plochy   S1…0,0487 ha = 4,87%  Ψ1 = 0,90 

Asfaltové vozovky  S2…0,0485 ha = 4,85 %  Ψ2 = 0,90 

Zeleň    S3…0,9028 ha = 90,28 %  Ψ3 = 0,15 

 

ΨS = 
0,0487 * 0,9 + 0,0485 * 0,9 + 0,9028 * 0,15 

= 0,22 
1 

 

Podrobně zakreslené vzorové hektary (příloha č. 1.2). 

 

6. Redukovaná plocha dílčí Sd se určila dle vztahu (3): 

 

Sd = Ss * Ψ  (ha) , kde 

(3) 

Ss….plocha povodí (ha) 

Ψ…..odtokový součinitel. 

 

7. Redukovaná plocha celková Sc 

Zde se sčítaly jednotlivé redukované plochy dílčí v návaznosti na hlavní stoku a to 

po směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítají zvláště a započítávají až 

ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny a připočítávají se k dosud sečteným 

plochám [15].  

 

8. Intenzita redukovaného deště i 

Intenzita redukovaného deště byla dána hodnotou 157 l.s-1.ha-1. 

 

9. Dílčí dešťový průtok Qd 

Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl 

proveden dle vztahu (4): 
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Qd = Ψ * Ss * i (l.s-1) , kde 

(4) 

Ss…..plocha povodí (ha), 

Ψ…..odtokový součinitel, 

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

 

10. Dílčí splaškový průtok Qs 

Výpočet splaškových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků byl proveden dle 

vztahu (5): 

 

Qs = Ss * qs   (l.s-1) , kde 

(5) 

Ss…..plocha povodí (ha), 

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

 

11. Celkový splaškový průtok Qsc 

Počítá se podobně jako celková redukovaná plocha. Sčítají se však dílčí splaškové 

průtoky [15]. 

 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Tento průtok se počítá pro každý kanalizační okrsek zvláště dle vztahu (6). 

Postupuje se po směru toku odpadní vody a k vypočítanému dimenzovanému průtoku 

hlavní stoky se přičtou v úseku napojení na hlavní stoku dimenzované průtoky vedlejších 

stok [15]. 

 

Qdim = Qd + Qsc (l.s-1) , kde 

(6) 

Qd…..dílčí dešťový průtok (l.s-1), 

Qsc….celkový splaškový průtok (l.s-1). 
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13. Sklon dna 

Interpolací výškových kót katastrální situace byly zjištěny výškové kóty šachet a 

terénu kde bude uložena kanalizace [15]. 

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

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

kanalizace a podle hloubky uložení stoky (asi 1,80 m pod komunikací) se určovaly sklony 

v ‰. Šlo o základní (teoretické) sklony, podle kterých se postupovalo při dalším výpočtu 

[15].  

 

14. Navržený profil 

Profil stoky se navrhoval podle Hydraulických tabulek stok (viz příloha č. 3.2), kde 

byl podle dimenzovaného průtoku, (teoretického) sklonu stoky a kapacitního průtoku, 

nalezen odpovídající průměr stoky. Tento průměr byl vynesen do podélného profilu. Tento 

postup byl dodržen u všech profilů kreslených ve Winplanu [15].  

Později byly dle skutečné rychlosti vsk (sloupec 19) a množství krytí zeminy nad 

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

měněny další potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek stok [16]. 

 

15. Délka úseku s 

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

(viz příloha č. 1.1) [15].  

 

16. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové množství ve stoce při kapacitním plněním. Pro provzdušněný proud 

se počítá podle jiných vzorců se započítáním součinitele provzdušnění ρa. Hodnota Qkap se 

získala z Hydraulických tabulek stok [16]. 

 

17. Kapacitní rychlost vkap 

Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota vkap se získala 

z Hydraulických tabulek stok [16]. Pomocí vkap se získá skutečná rychlost toku odpadní 

vody [15].  
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18. Plnění h 

Hodnota h se získala z Hydraulických tabulek stok [16]. Kde se interpolací 

součinitele κ získá přesná hodnota, která se vynásobí r (poloměr stoky v m) [15]. 

 

19. Skutečná rychlost vsk se vypočítala ze vzorce (7): 

 

vsk = 
κ 

. vkap (m.s-1) 
 

, kde 
100  

(7) 

 κ ……součinitel, 

 vkap …kapacitní rychlost (m.s-1). 

 

20. Doba průtoku t (jednotliv ě) 

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

vzorce (8): 

 

                                         

   

                                                                   (8)   

 s……délka úseku (m), 

 vsk….skutečná rychlost (m.s-1). 

 

 

21. Doba průtoku t (celkově) 

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

odpadní vody na ČOV se volila metoda dimenzování stokové sítě. V našem případě doba 

nepřesáhla 15 min, proto pro celou dimenzaci stokové sítě byla použita součtová metoda 

[15]. 

 

 

 

 

t = 
s 

(s) , kde 
vsk 
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22. Zde se doba celkového dotoku převedla na min, z důvodu lepší orientace.  

 

23. Součinitel λ a κ 

λ vypočítáme podle rovnice (9). Díky tomuto součiniteli můžeme interpolací zjistit 

z Hydraulických tabulek stok [15] hodnotu součinitele κ, pomocí které vypočítáme 

skutečnou rychlost toku odpadních vod (sloupec 19) [15].  

 

λ = 
Qdim 

. 100 , kde 
Qkap 

(9) 

 Qdim……dimenzovaný průtok (l.s-1), 

 Q kap……kapacitní průtok (l.s-1). 

 

Z provedených výpočtů byla navržena stoková síť. Navržené potrubí jednotné 

kanalizace je z polypropylenu. Ve většině části je umístěné pod komunikací a v místě 

křížení komunikace bylo umístěno potrubí do chráničky [15].  

Na navržené stokové síti se nachází několik odlehčovacích komor a čerpacích 

stanic s výtlačným potrubím [15].  

 

6. ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce byl návrh jednotné kanalizace pro obci Písečná a 

částečně i obci Česká Ves.  

Před rozpracováním návrhu bylo navrženo a posouzeno několik variant možného 

řešení s ohledem na ekonomické hledisko a místní poměry. Samotný rozpracovaný návrh 

se tak zabývá variantou, kdy se využije stávající zrekonstruovaná ČOV Česká Ves. Je to 

varianta se 3. čerpacími stanicemi, které celkově odvádí vody na ČOV Česká Ves. 

Dimenzování gravitačních stok bylo provedeno součtovou metodou, kdy se doba toku 

nevyšplhala více jak na 15min. Výsledky této součtové metody jsou v příloze 3.1. 

Dimenzování odlehčovacích komor, čerpacích stanic a výtlačného potrubí jsem neřešil a 

hodlám je řešit v navazující diplomové práci.  
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Ve výkresové části je zpracována situace (viz příloha 1.1) se zakreslenou 

navrhovanou kanalizací, bez zakreslených inženýrských sítí.  

Hydrotechnická situace obsahuje celkové kanalizační povodí gravitačních stok, 

jenž je rozděleno celkově na 80 kanalizačních okrsků. Ty jsou označeny a popsány. (viz 

příloha č.1.2) 

V podélných profilech (viz přílohy č. 2.1-2.20) je zakreslen: stávající terén, 

umístění kanalizačních stok a šachet,odlehčovací komory, čerpací stanice č.3 na stoce D 

(viz příloha č.2.19), DN stok a sklon stok. Celkově bylo na 20 gravitačních stokách 

navrženo 229 betonových prefabrikovaných šachet, 4 odlehčovací komory, 3 čerpací 

stanice. Celková délka gravitačních stok je 5899 m a materiálem je polypropylenová 

trouba.  

Bakalářská práce se nezabývá návrhem výtlaku, dimenzováním čerpacích stanic a 

ani dimenzováním odlehčovacích komor. Nezabývá se ani projekčním návrhem 

kanalizačních přípojek. Výše uvedené bude řešeno v rámci diplomové práce. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že bakalářská práce byla pro mne zkušeností nejen 

v oblasti počítačových programů, ale i prací s literaturou a v neposlední řadě komunikací 

s lidmi v rámci zpracování bakalářské práce.  
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