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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován návrh koncepce 

odkanalizování městské části Břidličná, který řeší problematiku odvodu odpadních 

vod z tohoto území. V první části je obsáhlý popis stávajícího stavu, dále pak 

legislativní a technické principy řešení. V další části je rozebrána problematika a 

důvod zpracování této bakalářské práce, na základě, které byly uvaţovány tři 

alternativy řešení. Cílem této práce bylo vypracování návrhu nejlepší moţné 

varianty. Nedílnou součástí práce je výkresová dokumentace, sloţena ze situace, 

hydrotechnické situace zpracované v programu AutoCad, dále pak podélných 

profilů všech navrţených stok, vzorového hektaru a součtové tabulky. 

Klíčová slova: kanalizace, odpadní voda, stoka, hydrotechnická situace, 

podélný profil 

 

Summary 

In the presented barchelor thesis is elaborated design of concept of sewer 

system in the town district Břidličná, which solves the problem of disposal of waste 

water from this area. The first part the description of present situation,  the 

legislative principles and technical solutions are explained. The next section 

analyzes the problem and the reason of this thesis, three alternatives have been 

considered as the solutions. The aim of this study was the developement of the 

best possible design options. An integral part of this work are technical drawings, 

which consist of a situation draft, the hydrotechnical situation draft brought out with 

AutoCAD, also as the longitudinal profiles of all proposed sewers, standard 

hectare and summary table.  

Keywords: sewarage, sewerage water, sewer, hydrotechnic situation, the 

longitudinal profile 



                                                                                                            

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 
 

ČOV - čistírna odpadních vod 

OV - odpadní voda 

OK - odlehčovací komora 

ČS - čerpací stanice 

PV - podzemní voda 

PE – polyethylen 

PP - polypropylen 

PVC - polyvinylchlorid 

DN -  jmenovitá světlost potrubí (vnitřní průměr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

Obsah 

1. Úvod................................................................................................................. 1 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů ............................................ 2 

2.1. Popis stávajícího stavu .............................................................................. 2 

2.2. Hydrologické poměry ................................................................................. 3 

3. Vytipování problému ........................................................................................ 4 

4. Principy řešení ................................................................................................. 6 

4.2.1  Účel stokovaní ....................................................................................... 7 

4.2.2.  Odpadní vody ........................................................................................ 9 

4.2.3. Soustavy stokových sítí ..................................................................... 11 

4.2.4 Systémy stokových sítí .......................................................................... 12 

4.2.5 Způsoby dopravy odpadních vod....................................................... 15 

4.2.6 Tvar a velikost stok ............................................................................ 16 

4.2.7 Materiály stokových sítí ..................................................................... 18 

4.2.8 Způsoby uloţení kanalizačního potrubí ............................................. 20 

4.2.9 Směrové a výškové vedení stok ........................................................ 21 

4.2.10 Objekty na stokové síti ................................................................... 22 

5. Posouzení moţných variant a rozpracování doporučené  varianty řešení ..... 26 

5.1.   Posouzení moţných variant ...................................................................... 26 

5.1.1 Varianta č. 1 ...................................................................................... 26 

5.1.2 Varianta č. 2 ...................................................................................... 27 

5.1.3 Varianta č. 3 ...................................................................................... 28 

5.2. Všeobecná část .......................................................................................... 29 

5.2.1 Identifikační údaje stavby ...................................................................... 29 

5.2.2 Podmiňující předpoklady ....................................................................... 30 



                                                                                                            

5.2.3 Výkresová část ...................................................................................... 30 

5.2.4 Hydrotechnické výpočty [Příloha č. 17]. ................................................ 30 

6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení ........................ 37 

7. Závěr .............................................................................................................. 41 

Seznam pouţité literatury: ..................................................................................... 43 

Seznam obrázků ................................................................................................... 46 

Seznam tabulek .................................................................................................... 46 

Seznam příloh ....................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana Paličková: Návrh koncepce odkanalizování městské části Břidličná 

2010                                                                                                               ~ 1 ~                                                                                                                                                         

1. Úvod  

Předmětem bakalářské práce je návrh pro vybudování splaškové 

kanalizace v Městské části Břidličná, který má za úkol vypracování moţného 

řešení odvodu odpadních vod z tohoto území.  

V teoretické části je nastíněn popis současného stavu zahrnující strukturu 

a popis hydrologických poměrů města. Další kapitola je věnována vytipování 

problému, která shrnuje problémy a důvody z jakých je vhodné kanalizaci 

vybudovat. Další části práce jsou legislativní a technické principy řešení, které jsou 

úzce spjaté s problematikou návrhu, přičemţ jsou rozpracovány technické 

moţnosti řešení. Konečnou fází teoretické části je posouzení moţných variant 

řešení a následné rozpracování doporučené varianty řešení, u které je vypočítán 

ekonomický odhad nákladu na výstavbu. 

 V praktické části je komplexní řešení návrhu stokové sítě zpracované 

v programu AutoCad, kde je zpracována celá stoková soustava. Při zpracování 

této části je kladen důraz na morfologii terénu a na polohu stávajících 

inţenýrských sítí, ze kterého se určil způsob a systém odvedení odpadních vod do 

čistírny odpadních vod. Po zakreslení celé stokové sítě byly jednotlivé stoky 

převedeny do programu Winplan, aby mohly být zpracovány podélné profily všech 

stok.  
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1. Popis stávajícího stavu 

Město Břidličná, dříve Frýdlant nad Moravicí, se nalézá v údolí na soutoku 

řeky Moravice a potoka Poličky, na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku, 

v Bruntálské vrchovině v nadmořské výšce 550 m. Břidličná je městem od roku 

1973, dnes má dvě místní částí - Vajglov a Albrechtice u Rýmařova. 

Rozsáhlé objekty továrny KOVOHUTĚ na zpracování hliníku zabírají 

podstatnou část údolí řeky Moravice. Na jiţním svahu nad továrnou, nad nově 

vzniklým centrem města, byly postupně vystavěny bytové domy. Okrajové části 

města vyplňuje zástavba rodinných domků.  

Celkový počet obyvatel k 25. 3. 2010 činí 3581 

Zeměpisná poloha Břidličné je určena přibliţně 49°54' severní šířky a 

17°22' západní délky. Průměrná nadmořská výška katastrálního území Břidličná je 

602 m. 

Katastrální území Břidličná má výměru 1403,7 ha, z čehoţ je zemědělské 

půdy 588,5 ha a lesních pozemků 632,5 ha.  

V katastru Břidličné je 40% půdy hlinitokamenité a 60% 

kamenitodrolkovité. Podklad je břidličnatý štěrk, avšak často jiţ v hloubce 50 cm 

Ize narazit na celistvou skálu. V části Břidličná-Lesy se nachází lávový čedičový 

proud, dříve těţený jako stavební kámen (v roce 1908 čedičové lomy). V okolí 

města se nalézá také značné mnoţství jiţ nevyuţívané břidlice [1], [2].  
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[Obr. č.1]  Mapa řešené oblasti [35].   

 

[Obr. č.2]  Letecký pohled řešené oblasti [34].   

2.2. Hydrologické poměry 

Městem Břidličná prochází nejvýznamnější recipient Moravice, který 

protéká Moravskoslezským krajem, a zčásti tvoří historickou zemskou hranici 

Moravy a Slezska. Je to nejvýznamnější přítok řeky Opavy. Moravice pramení v 
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Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1134,8 m, zhruba 3 km jiţně od vrcholu 

Pradědu. Nejprve teče jihovýchodním směrem. Její hladinu vzdouvají vodní 

nádrţe Slezská Harta a Kruţberk. U zříceniny hradu Vikštejn se postupně obrací 

na severovýchod, protéká městem Hradec nad Moravicí a Opavou, pod kterou se 

vlévá zprava v nadmořské výšce 241,9 m do stejnojmenné řeky. Délka toku činí 

100,5 km. Plocha povodí měří 899,9 km2[3].  

Na území města Břidličná se do Moravice vlévá pravostranný přítok 

recipientu Polička. 

3. Vytipování problému 

Plocha, kterou je nutno odvodnit je 20,8 ha. V součastné době je řešené 

území odvodněno jednotnou kanalizací, částečně i samostatnou dešťovou 

kanalizací. Jednotná kanalizace je svedena částečně do čerpací jímky a částečně 

na čistírnu bývalých Kovohutí. Samotná dešťová kanalizace je vyústěna do 

zakrytého náhonu. Stávající ČOV s nedostatečnou kapacitou je přetíţena a její 

chod přetěţuje balastní voda z jednotné kanalizace. Při větších deštích ani 

přetíţená kapacita čistírny nestačí a odpadní voda je svedena do čistírny 

Kovohutí, kterou neúměrně zatěţuje balastními vodami.  

Hlavním problémem je, ţe při větších deštích dochází k přeplnění stávající 

kanalizace a jejímu výtoku kanalizačními šachtami ve spodní části na terén a 

přilehlé komunikace. Splašky se dostávají na přilehlý terén, kde vytvářejí 

hygienické znečištění. Dalším důvodem pro vybudování nové stokové sítě je její 

stáří a netěsnost. Při špatné těsnosti stok dochází k  přísunu balastních vod do 

kanalizace, coţ můţe zapříčinit i její přetíţení.  

Z těchto důvodů je nutné přistoupit k vybudování zcela nové kanalizace 

pro sráţkové i splaškové odpadní vody v navrţeném území, neţ kanalizace 

stávající. Vybudováním nové  kanalizace dojde k odstranění daného problému ze 

zájmového území.  Stávající jednotná kanalizace bude zrušena, z důvodu její 

netěsnosti a špatnému stavu [4].  
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,,Je obvykle nezbytné zkoumat fungování odvodnění zájmového území 

před a po jeho urbanizaci (v jeho průběhu, event. i zpětně, historicky) v souvislosti 

s obvykle uplatňovaným požadavkem „nenarušení/neovlivnění ve větším rozsahu 

odtokových režimů v území“. Tím se samozřejmě nemůže chápat každé ovlivnění 

a jakákoliv změna, protože by se takový požadavek stal vlastně nesplnitelným. 

Nemohlo by dojít k žádné urbanizaci (k realizaci aktivit vymezených urbanistickou 

koncepcí a koncepcí technické obsluhy tohoto území). Je to nezbytné chápat tak, 

že v místních i širších územních vztazích by neměly či nesmí být vyvolány a 

neměly by či nesmí nastat problémy, tj. výsledný účinek odvodnění území, 

realizovaný technickými a dalšími opatřeními, by se neměl či nesmí výrazně 

odlišovat od toho původního. Takové zadání je pak reálnější (technicky i 

ekonomicky zvládnutelné) a jsou kontrolovatelné výsledky aktuálně i zpětně 

včetně splnění reálných ekologických podmínek a požadavků. Nápravné kroky 

spočívají ve zpomalení odtoku srážkových vod užitím prvků územní technické 

retence, řízením odtoku veřejnou kanalizací, užitím vsakovacích prvků a systémů 

apod. [27].” 

Profil terénu umoţňuje svedení OV v podstatě z celého území gravitačním 

způsobem, pouze u jedné části je nutno převést OV tlakovou kanalizaci. Celá 

stoková síť bude svedena na součastnou ČOV, která se nachází v blízkosti 

recipientu Moravice.  Stávající ČOV s nedostatečnou kapacitou je přetíţena a její 

chod přetěţuje balastní voda z jednotné kanalizace. Z těchto důvodů nevyhovuje 

poţadavkům, proto bude nutná rekonstrukce ČOV, které si nárokuje jiţ nová 

kanalizační síť. Rekonstrukce stávající ČOV není součástí bakalářské práce.¨ 
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4. Principy řešení 

4.1.   Legislativní řešení 

254/2001 Sb. Vodní zákon 

Současný vodní zákon (VZ) respektuje a akcentuje princip samostatného 

čištění a vypouštění odpadních vod průmyslových ze zdroje, společného čištění 

průmyslových odpadních vod s vodami městskými v centrální čistírně odpadních 

vod s následným vypouštěním do vod povrchových. 

Vodní zákon vyvíjí výrazný tlak na sniţování zatíţení povrchových vod 

odpadními vodami s ukazateli znečištění charakterizující zvlášť nebezpečné (i 

nebezpečné) závadné látky. Postupného zlepšení kvality vypouštěných odpadních 

vod i povrchových vod má být dosaţeno zavedením kombinovaného principu. 

Vypouštění odpadních vod průmyslových do vod podzemních i do půdních vrstev, 

ze kterých mohou proniknout do vod podzemních, je zakázáno. 

Z tohoto pohledu je třeba, aby kaţdý producent průmyslových odpadních 

vod zhodnotil svoji situaci v tom, co s nimi "dělá", jak je zneškodňuje. Pokud k této 

činnosti potřebuje povolení podle vodního zákona, měl by se na tento důleţitý 

správní akt soustředit. Zejména je třeba věnovat pozornost jeho získání a 

dodrţování [5].  

Účel a předmět zákona 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, jakoţ i 

vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v 
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zájmu zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a 

ochrany před účinky povodní a sucha [6]. 

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

potřebu  

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a 

provozu vodovodů a kanalizací slouţících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a 

kanalizace"), přípojek na ně, jakoţ i působnost orgánů územních samosprávných 

celků a správních úřadů na tomto úseku. 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve 

veřejném zájmu. 

Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichţ je 

průměrná denní produkce menší neţ 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale 

vyuţívajících vodovod nebo kanalizaci menší neţ 50. 

Vodoprávní úřad1) můţe na návrh nebo z vlastního podnětu rozhodnutím 

stanovit, ţe se tento zákon vztahuje téţ na vodovody a kanalizace uvedené v 

odstavci 3, jestliţe je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat 

nebo ochrany ţivotního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni 

alespoň 2 odběratelé [7].  

4.2.  Technické řešení 

4.2.1  Účel stokovaní 

Hlavním účelem stokování je zachování trvale udrţitelného rozvoje. Je to 

snaha do budoucna zachovat takové ţivotní prostředí nebo ještě lepší. Hlavní 

podmínka uchování ţivotního prostředí a zdravého bydlení obyvatel je hygienicky 

prováděný odsun odpadních produktů. Nejvýznamnějšími odpady jsou odpadní 

produkty unášené OV. 
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„Budoucí scénáře nakládání s odpadními vodami, ať už se jedná o 

centralizovaná nebo decentralizovaná řešení, se snaží v maximální možné míře 

zabránit vnosu nutrientů do recipientů Systémy známé pod jmény DESAR 

(DEcentralised SAnitation and Reuse), ROSA (Resource Oriented SAnitation), 

EcoSan (Ecological Sanitation) se zaměřují na dělení odpadních vod u zdroje a 

jejich následné znovuvyužití [28].  .” 

Kanalizace představuje soubor zařízení, které umoţňuje neškodné 

odvádění dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod z letišť, závodů, 

komunikací a urbanizovaných území. Čištění uvedených OV musí byt na takovou 

míru, aby byla dodrţena vodohospodářská hodnota vodního toku pro zásobování 

obyvatel pitnou, průmyslovou a uţitkovou vodou. 

Cílem kanalizace je zajistit spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné 

odvádění odpadních vod z určitého území nebo připojené nemovitosti do zařízení 

na čištění odpadních vod a dále do vodního recipientu a odvádění části 

dešťových vod, určené podle místní potřeby, ze zástavby. 

„With rapid economic development and urban growth, water shortage and 

resource pollution is now a serious problem for urban water supply in many 

Chinese cities. At same time, with enlargement of urban areas and increase of 

sealing areas (reduction of green spaces, new road and building construction etc.), 

runoffs of rainwater increase greatly, which lead to the increase of frequency and 

intensity of urban floods. The majority of water used for indoor domestic purposes 

is normally discharged after use as wastewater. This wastewater is collected by 

sewe system and treated at a centralized wastewater treatment plant, then 

discharged into the waters. Also little polluted rainwater is collected and 

discharged from residential areas into the waters as early and much as possible. 

This water management method in urban areas has lead to a range of water 

crises, including floods and scarcity. Therefore, new concepts to ease this 

situation should be developed. As alternative water management method, 

domestic wastewater and rainwater can be collected, treated and reused on site, 

thereby promoting more water efficient use. On-site water management at this 

level offers the opportunity to provide benefits for the consumer and the 
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environment. The principal of innovative water management is to minimize the 

consumption of drinking water and the production of stormwater and waste-water 

cost-effectively. In this study innovative water management concept will be 

introduced, which could alleviate the situation of water problems caused by 

conventional centralized water system as well as insufficient wastewater treatment 

system in China [19].”  

4.2.2.  Odpadní vody  

Odpadní vody, jsou vody, jejichţ kvalita byla zhoršena lidskou činností, tím 

voda změnila své vlastnosti oproti těm původním.  

Znečištění vody můţe být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými 

látkami, za znečištění se ale povaţuje i například tepelné nebo radioaktivní 

znečištění. V naprosté většině případů musí být odpadní voda před vypuštěním do 

recipientu čištěna. Odpadní vody můţeme blíţe specifikovat fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi[9].  

Odpadními vodami jsou veškeré druhy vod odváděných stokovou sítí. 

Dělíme je na splaškové, sráţkové, průmyslové a městské. Dále pak jsou to 

odčerpávané podzemní vody z hydraulické ochrany u průmyslových objektů, vody 

z drenáţních systémů k odvodnění pozemních staveb. Také to jsou vody jakkoli 

znečištěné z výrobního provozu a tekuté odpady (např. kejda). 

„The RayWOx system, a photocatalytic water-cleaning system that 

removes organic and inorganic contaminants that are difficult to breakdown from 

wastewater, was inaugurated at the German Aerospace Center facility in 

Lampildshausem. The RayWOx system features a new type of solar receiver 

consisting of glass pipes. Wastewater mixed with an iron salt - the iron ion serving 

as photocatalyst - and hydrogen peroxide flows through the tubes until the 

absorbed solar radiation has decomposed the contaminants. The process is 

effective for decontaminating water containing pharmaceutical agents; The system 

operating at Lampildshausem has a solar reactor that can clean ∼ 4500 L of 

industrial wastewater, removing of all oxidizable contamination in 2 hr [20]. ” 
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Druhy odpadních vod 

 Splaškové OV  -  vzniká kaţdodenní lidskou činností - pochází z 

domácností, škol, úřadů, od ţivnostníků a podobně. Splašky mají přibliţně 

stejné sloţení. Kromě splašků obsahuje v případě jednotné kanalizace i 

oplachové vody (vodu z mytí ulic) a dešťovou vodu ze sráţek. Zpracovává se 

na městských čistírnách odpadních vod (ČOV). Mnoţství znečištění 

přiváděného na městskou ČOV se vyjadřuje jako počet ekvivalentních 

obyvatel. 

 Infekční OV - jsou to vody z nemocnic, z TBC sanatorií, z mikrobiologických 

laboratoří a výroben očkovacích látek 

 Průmyslové OV - vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter 

znečištění vody záleţí na druhu průmyslu, ale i pouţité technologii výroby. 

Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (coţ je voda 

přímo pouţitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (coţ je voda pouţívaná 

na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná „pouze“ tepelně). Průmyslová 

odpadní voda se čistí buď přímo v podniku (tam někdy stačí vodu předčistit a 

pak vypustit do kanalizace, nebo přímo v městské ČOV. 

 Sráţkové vody – nejsou to vody odpadní, můţeme je rozdělit na znečištěné 

(z parkovišť) nebo neznečištěné (z pěších zón a parků). 

 Balastní vody – vody dostávající se do kanalizace vlivem netěsnosti spár, 

kořenovým systémem 

,,Balastní vody - vody (zejména podzemní), které se dostaly do stokové 

sítě v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem a jejichž přítomnost ve 

stokové síti není žádoucí [21].” 

,,Three macrofiltration processes were evaluated as a first stage of tertiary 

treatment of municipal wastewater. The processes studied were pressure sand 

filter (PSF), disc filter (DF) and mesh filter (MF). The performance of each process 

was assessed by analysing the effluent for suspended solids, turbidity, E. coli, 

nematode eggs and particle distribution analysis. In all processes, the quality of 

the effluent with respect to suspended solids and turbidity was found to be 
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dependent on the influent, with the PSF achieving the best results. The effluent 

particle analysis likewise indicated a superior retention capacity by PSF, while the 

DF and MF presented an increase in small particles. All effluent contained E. coli 

and pathogenic nematode eggs were not detected. However, other types of 

nematode eggs were observed, so the presence of this pathogen in effluents 

cannot be discarded. Costs analysis reveal than DF and MF present a higher cost 

than PSF, owing to the high power consumption. These technologies may be 

applied as pre-treatment of tertiary disinfection process, pointing up the PSF as 

the most effective process, allowing direct water reuse for uses with lower quality 

demands [15].”  

4.2.3.  Soustavy stokových sítí 

Jednotná soustava – odvádějí se zde všechny druhy odpadní vody, jak 

vody splaškové tak i sráţkové. Mnoţství sráţkových vod je větší neţ vod 

splaškových, které jsou stálé a jejich mnoţství se nemění. Stoky musí mít 

dostatečný spád, aby se neusadily nečistoty dřív, neţ dorazí na ČOV. Vzhledem k 

tomu, ţe stokovou sítí se dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění stok.   

   Hlavní nevýhodou této soustavy je budování odlehčovacích komor, které 

vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. Odlehčovací komory 

oddělují dešťové vody od vod sráţkových. OK jsou konstruovány tak, aby při 

vzrůstajícím průtoku vlivem deště došlo při určitém průtoku k přepadání vody do 

odlehčovací stoky a odtud do recipientu nebo do dešťové nádrţe. Nevýhodou 

odlehčovacích komor je, ţe i při velmi vysokém naředění splaškových vod vodami 

dešťovými, dochází k zanášení čerstvého fekálního znečištění do recipientu 

Při budování jednotných stokových sítí platí zásada, ţe tam kde největší 

bezdeštný průtok přesáhne 10% návrhového průtoku se stoky dimenzují na 

celkový největší průtok všech odváděných vod. 

Oddílná soustava – principem je ţe jsou zde různé druhy OV odváděny 

samostatnými trasami stokové sítě. Mají dvě oddílné soustavy a to sráţkové a 

splaškové. Sráţkové vody jsou odváděná do recipientu a  splaškové jsou zde 
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zvlášť odváděny na ČOV. Sráţkové vody jsou umístěny nahoře kvůli budoucí 

havárii, aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod.  

„Teoreticky nejvhodnější pro realizaci oddílné kanalizace je tedy lokalita 

(obec) umístěná v úzkém údolí protékaném dostatečně vodnatou vodotečí. V 

tomto případě dochází k výrazné úspoře na profilech stoky, neboť vody dešťové 

lze svést vždy přímo krátkým potrubím do vodoteče, při absenci odlehčovacích 

komor [21].” 

Modifikovaná soustava - dva systémy, jedním odtéká splašková voda na 

ČOV, druhým teče voda dešťová (z okapů a silnic), Splaškové vody jsou 

odváděny hluboko uloţenými stokami, dešťové vody mělce uloţeným potrubím. 

 

4.2.4 Systémy stokových sítí 

Stoky se projektují tak, aby byly odpadní vody nejvýhodnější trasou 

dopraveny do ČOV. Zároveň se dodrţují takové sklony stok, aby se nezanášely, 

nebo aby bylo případné nutné čištění 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, aţ 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]. 
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Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí 

 Radiální systém, pouţívá se při odvodnění uzavřených kotlin. Stoky se 

paprskovitě sbíhají v nejniţším místě, z tohoto místa je OV odváděna gravitačně 

nebo přečerpáváním přímo na ČOV [8]. 

 

[Obr. č. 3] Radiální systém uspořádání gravitační stokových sítí [8] . 

 Větevný systém, je vhodný v členitém terénu s nepravidelnou zástavbou. 

Stoky se vedou nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem ke kmenové stoce 

[8]. 

 

[Obr. 4] Větevný systém uspořádání gravitační stokových sítí [8].  



Jana Paličková: Návrh koncepce odkanalizování městské části Břidličná 

2010                                                                                                               ~ 14 ~                                                                                                                                                         

 Úchytný systém, pouţívá se u plochých říčních údolí s mírným sklonem 

k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku a do ní vedou 

sběrače, které vedou napříč údolím. Na kmenové stoce jsou umístěny OK. [8]. 

 

[Obr. 5] Úchytný  systém uspořádání gravitační stokových sítí [8].  

 

 Pásmový systém, navrhuje se v rozsáhlých územích s většími výškovými 

rozdíly při návrhu několika výškových pásem stok. V těchto jednotlivých pásmech 

můţe 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 mnoţství bylo 

minimální. Z nejvyššího pásma jednotné soustavy je moţné odvést do ČOV , 

případně recipientu, gravitačně veškeré druhy odpadních vod za kaţdého stavu 

hladiny v recipientu. 

Středních pásem jednotné soustavy můţe být několik, vyuţívá se 

kombinace gravitačního a čerpacího odvodu OV.  

 Z nejniţšího pásma je nutné bez ohledu na navrţenou soustavu veškeré 

odpadní vody přečerpávat [8]. 
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[Obr. 6] Pásmový systém uspořádání gravitační stokových sítí [8].  

4.2.5 Způsoby dopravy odpadních vod 

Způsob a doprava OV závisí především na morfologii terénu a pouţité 

soustavě odkanalizování.  

Tradičními způsob dopravy OV je odvedení gravitačním způsobem, to 

znamená z vyššího místa do niţšího, při čemţ se musí zachovat dostatečný sklon 

nivelety dna.  

Mezi alternativní způsob dopravy OV řadíme tlakovou, podtlakovou 

(vakuovou), málo-profilovou gravitační a pneumatickou kanalizaci. Tyto způsoby 

se vyuţívají především u oblastí s roztroušenou zástavbou a plochým nebo 

zvlněným reliéfem terénu. Hlavními nevýhodami těchto způsobů je absence 

dlouhodobých zkušeností, provozní náročnost systému (nároky na energii pro 

tlakovou kanalizaci, specifické materiály). Dalšími nevýhodami jsou čerpadla a 

jejich náklady na údrţbu. Celkově mají tyto systémy kratší ţivotnost a vyšší 

četnost poruch.  
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Tlaková kanalizace 

Projektuje se v případech, kdy je nutno překonat výškové rozdíly, to 

znamená protispád z důvodu morfologie terénu a výškového vedení nivelety dna 

stok. Nutností je čerpací stanice do kterých jsou gravitačně svedeny splašky 

z jednotlivých nemovitostí. Z jímky jsou pomocí ponorného čerpadla dopravovány 

splašky tlakovým potrubím do ČOV, případně stokové sítě. Před čerpadlem je 

umístěn drtič nečistot. 

 Navrhuje se z tlakových trub PE, PVC, a to min. DN 80 mm (v případě 

mělnících čerpadel i DN 50 mm). Ukládá se do nezámrzné hloubky, min. 1,0 – 1,2 

m, vyuţívá se zelených pásů a chodníků. Potrubí kopíruje terén s minimem 

výškových a směrových změn, změny směru se provádí ohyby.[8] 

Systém se skládá z: 

- gravitační přípojky do sběrné jímky 

- vlastní akumulační a čerpací jímky s ponorným čerpadlem 

- výtlaku do sběrného tlakového potrubí 

„Předností tlakové kanalizace je možnost uplatnění v odkanalizování od 

několika obcí až po samostatně osídlené nemovitosti, v ochranných pásmech, v 

oblastech s výskytem spodních vod, v rovinatých i zvlněných lokalitách. Vzhledem 

k malým průřezům potrubí od D 40 mm po D 160 mm se mohou vést od 

odpadového potrubí nemovitostí až po ČOV. Dá se počítat s napojením na již 

vybudovanou hloubkovou kanalizaci, s využitím protlaků, s vedením potrubí v 

zelených pásech s možností vyhnutí se překážkám [25].” 

 

4.2.6  Tvar a velikost stok 

Závisí  na: 

 Hydraulických podmínkách – posouzení hydraulických podmínek, coţ je 

sklon stokové sítě, který udává rychlost OV 
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 Provozních podmínkách – to znamená celkové provozování stoky jako je 

čištění a proplachování šachet 

 Stavebních podmínkách – stavba stok je závislá na podloţí a hladině 

podzemní vody 

 Ekonomických podmínkách – cena jednotlivých materiálu, která zaručí 

ţivotnost po dobu alespoň 30. let 

 Geologických podmínkách – záleţí v jaké hloubce je skalní podloţí 

z čehoţ i následně vyplívá kvalitní uloţení trub 

 

 

Po zhodnocení těchto podmínek se můţe zvolit vhodný profil stok: 

 Kruhový 

Je nejjednodušší z prefabrikátu a také nejsnadnější pro čištění. Staticky je 

méně výhodný neţ tvar vejčitý.  

Je definován vnitřním průměrem, který se značí DN. Udává se v 

milimetrech. (DN – 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600…….. mm) 

 Vejčitý 

Ze statického hlediska je nejvýhodnější a má nejlepší hydraulické 

vlastnosti. Ukládá se pouze tam, kde je dostatečná výška nadloţí  

Definován rozměrech b:H, kde znamená b šířku ku výšce H. Rozměry 

jsou 600:900 a 800:1200. 

 Tlamový 

Umisťuje se ve stísněných geologických poměrech, především tam kde je 

malá výška nadloţí. Hydraulicky a staticky je nejméně výhodný. 
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4.2.7 Materiály stokových sítí 

Materiál stok se volí podle účelů a plánované ţivotnosti díla. Důleţitými 

podmínkami při určování materiálu stokových sítí je vodotěsnost, odolnost a 

moţnost účinného a bezpečného čištění stok. 

„Z každého domu je nutné odvádět splašky, případně i dešťové odpadní 

vody, do uliční kanalizace, vlastní čistírny nebo žumpy. Odvádění odpadních vod 

se řeší domovní kanalizací z trubních systémů různých materiálů. V současné 

době se využívá nejvíce systému HT (odolný teplotně) z PVC nebo polypropylenu 

PP od širokého spektra výrobců. Pro systémy jsou k dispozici speciální tvarovky 

pro napojení zařizovacích předmětů, vpustí a sifonů [26].” 

 

Materiál: 

 Kamenina 

Výhodami jsou velká ţivotnost, otěru vzdornost, vysoká mechanická 

odolnost, nepropustnost, chemická odolnost, nízký hydraulický odpor, nízká 

energetická náročnost a moţnost recyklace. Spoje byly dříve zhotoveny 

z konopných provazců zalité asfaltem, dnes je vyuţíváno těsnících krouţku.  

 Beton a ţelezobeton 

Slouţí k odvádění neagresivních OV a jiných neagresivních tekutin o 

volné hladině. U Betonových trub se vyuţívá patek, jsou účelné z hlediska 

roznášení tlaku. Spojovány jsou na pero a dráţku. Ţelezobetonové se dělí na 

podélné, příčné a rozdělovací. Výhodou je přenos většího zatíţení. Spojování u 

ţelezobetonových trub je na sráz, péro a polodráţku.  

 Polymerbeton 

Je to kompozitní materiál tvořen z plniva a pojiva. Pouţívá se v místech, 

kde je potrubí velmi namáháno. Výhodou jsou fyzikálně mechanické vlastnosti 

(únosnost trub, pevnost trub) 
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 Čedič 

Hlavními výhodami je pevnost v tlaku, vysoká odolnost, pouţitelnost pro 

OV s pH 3-13, průměrná nasákavost, korozivzdornost, drsnost a vysoký stupeň 

tvrdosti. Čedičem zároveň zvyšujeme ţivotnost potrubí, především v místech 

s velkou rychlostí, nebo v místech spadiště a skluzu. 

 Sklolaminát  

Vyznačuje se vysokou pevnosti, stálosti, nízkou hmotnosti. Pouţívá se na 

OV o rozdílných teplotách od 40 do 100 °C. Hlavními sloţkami sklolaminátových 

trub je polyester, pryskyřice, křemičitý písek a skelná vlákna. Válce vznikají 

navíjením, odstředivým litím do duté formy. Spojování je na dutý krouţek. 

 Litina 

Je značná svou odolností proti korozi, nárazům a proti potěru. Dále je 

význačná dobrou formovatelností, ţivotností a odolnosti vůči vnitřnímu přetlaku. 

Moţnost uloţení trub v extrémních podmínkách s malým krytím. Hlavními 

nevýhodami je vysoká hmotnost a finanční náročnost. V agresivním prostředí je 

nutná povrchová úprava PE folii a katodová ochrana v místech bludných proudu. 

Vyuţívá se u vnitřních kanalizací (odvod z domácností). Spoje jsou na těsnící 

krouţek. 

 Plasty 

- „FRP is widely used as an effective repair solution for rehabilitating 

degraded structural members in various conditions. However, in case of 

submerged structural members, FRP retrofitting becomes ineffective due to its 

incompatibility to aquatic conditions such as deficient underwater material 

characteristics, long duration required curing, and low attaching epoxy bond 

strength in wet conditions. In this study, Aqua-Advanced-FRP (AAF) is developed 

with newly invented aqua epoxy to enhance the underwater retrofitting methods. 

To verify the performances of AAF, material and structural tests were carried out. 

For the material properties of AAF, compressive strength, tensile strength, flexural 

strength, thermal expansion coefficient, hardening shrinkage strain, and chemical 

resistance capacity were tested. For the structural performances of AAF retrofitted 
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members, bond strength, compressive strength, flexural strength, and column test 

on concrete specimens attached with AAF were conducted. The test results 

showed that the developed AAF drastically improves the structural performances 

of retrofitted members in underwater conditions with stable behavior [18]. ” 

Materiál: PE HD - (vysokoodolnostní polyethylen), má všeobecné vyuţití, 

zejména pro odvádění splaškových a povrchových vod ze silnic a cest. 

                PVC    - (polyvinylchlorid) vyuţívají se pro pitnou vodu, trubky a 

tvarovky pro podzemní kanalizaci, jsou pouţitelné pro pH 2-12 do teploty 60°C. 

Spojují se na gumový krouţek. 

                 PP   - (polypropylen) trubky a tvarovky pro vnitřní a vnější 

kanalizace, jsou odolné a nepodléhají vysoké teplotě. 

„Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních 

systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické 

i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost 

[24].” 

4.2.8 Způsoby uloţení kanalizačního potrubí 

Hlavní zásadou při budování výkopu je, ţe se hloubí proti sklonu, aby 

podzemní voda mohla odtékat. Dno rýhy se dokopává ručně a odvod PV se 

provádí za pomoci drenáţe, jejíţ záměr končí po vybudování stoky. Drenáţe 

nesmíme zapojit do vlastní vybudované stoky, výjimečně se můţou zapojit na 

odvod dešťové vody.  

Loţe pod potrubím je štěrkové na něj se pokládá betonová deska, která je 

přizpůsobená sklonu kanalizace, pak se klade přímo potrubí nebo se udělají sedla 

pro poloţení trub. Při kladení trub je třeba věnovat pozornost na kvalitu trub, 

poškozené nelze pouţívat. Trouby se kladou od nejniţšího konce rýhy, přičemţ 

spodní plocha trouby musí celou plochou sednout v celé délce podloţí. Těsnění 

nesmí zasahovat do průtočného profilu. Při kladení nesmí vzniknout proti sklon, 

protoţe by mohlo dojít k usazování.  
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„BROCHIER INLINER je sanační bezvýkopovou technologií, která 

umožňuje opravy rozsáhle poškozené kanalizace a potrubí (trhliny, koroze, 

střepiny apod.) a opravy porušení statické stability potrubí. Univerzálnost 

technologie spočívá v tom, že je ji možno použít i na rozvody chemických 

kanalizací. Použitý rukáv je odolný vůči kyselinám, louhům i agresivním 

petrochemikáliím.  

Při použití této sanační technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem 

pryskyřice (polyesterové, epoxydové, vinylové apod.) naimpregnovaný rukáv 

zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v 

potrubí starém. Tloušťka stěny je 6-21 mm poškozeného potrubí, kalibrován 

kalibrovací hadicí a vytvrzen horkou vodou. Kvalita je zaručena certifikátem DQS - 

Systém dle DIN ISO 9001 [29].” 

 

4.2.9 Směrové a výškové vedení stok 

Stoky se navrhují do veřejných ploch a pozemních komunikací 

v maximální hloubce 6 m a krytí potrubí je 1,5 m. Je nutno se domluvit 

s provozovatelem kanalizace. Stoky jednotné soustavy se umisťují do osy 

komunikace. Důraz musí být kladen na kladení stok pod stromy a v blízkosti 1,5 

m. 

Při navrhování kanalizací se dbá na vzdálenosti stok od jiného vedení, kdy 

minimální přípustná vzdálenost kanalizačního potrubí od plynu je 1 m, od 

vodovodu 0,6 m. U síťových kabelů do 110 KV je minimální přípustná vzdálenost 

0,5 m a u síťových kabelů nad 1 m.  

Poţadavky dle normy ČSN 736005 

„ Předmět normy” 

„Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického 

vybavení v etapě územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných a 

nezastavěných územích v hranicích měst a obcí. 
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Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených  ve  veřejných plochách, v 

prostoru místních komunikací a v průtahu silnic1). Norma neřeší uspořádání sítí  

technického vybavení vzhledem k drahám (kromě tramvajových tratí v prostoru 

místních komunikací), vodním tokům, v oblastech se seismicitou nad 60 a ve 

svážlivém území. 

Norma neobsahuje ustanovení pro projektování jednotlivých sítí 

technického vybavení [10]. ”  

4.2.10  Objekty na stokové síti 

 Šachty - plní úlohu vstupních míst pro provozní pracovníky za účelem 

revize stokové sítě, zároveň slouţí jako větrací objekty. Umísťují se na konci stok, 

v lomových bodech, v místech změny profilu, také se jimi rozdělují dlouhé přímé 

úseky stok. Délka dvou vstupních šachet v přímém úseku má být ve stokách 

nejvýše 50 metrů. 

 

[Obr. č. 7] Detail vstupní šachty z betonových dílců [11]. 
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Následující článek se zabývá procesem, pro odhad poklopů u 

kanalizačních šachet. 

,,We present a knowledge discovery and data mining process developed 

as part of the Columbia/Con Edison project on manhole event prediction. This 

process can assist with real-world prioritization problems that involve raw data in 

the form of noisy documents requiring significant amounts of pre-processing. The 

documents are linked to a set of instances to be ranked according to prediction 

criteria. In the case of manhole event prediction, which is a new application for 

machine learning, the goal is to rank the electrical grid structures in Manhattan 

(manholes and service boxes) according to their vulnerability to serious manhole 

events such as fires, explosions and smoking manholes. Our ranking results are 

currently being used to help prioritize repair work on the Manhattan electrical grid 

[17].” 

 Spadiště a skluz - jsou to umělé vytvořené stupně na zmenšení přímého 

spádu stoky v místech, kde by rychlost proudící vody byla příliš velká. Spadiště se 

také pouţívají k propojení stok s různou výškovou úrovní. Dno spadiště je 

obloţeno obrusu vzdorným materiálem, například čedičem. V horní části bývá 

vstupní šachta. Navrhují se vţdy v šachtách. Maximální výška spadiště jsou 4m 

(doporučené 2 m). 

 Vpusti 

Dešťové vpusti jsou to průmyslové objekty, které se budují pro odvodnění 

vozovek, chodníků a zpevněných ploch. Většinou nejsou provozovány majitelem 

kanalizace.  Rozdělujeme je na uliční, chodníkové a horské vpusti. 

Zásady návrhu, pouţití a rozmístění vpustí obsahuje ČSN 73 6005, ČSN 

73 6101 a ČSN 73 6110. Na jednu vpusť se počítá 400 m2 odvodňované plochy. 

Maximální vzdálenost vpustí je cca 40 - 60m, závisí na podélném sklonu terénu a 

přívodu sráţkových vod. Neumisťují se na nároţí křiţovatek, na přechodech a 

před vjezdy. 
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 Sněhové svrţe 

Slouţí k rychlejšímu odstranění sněhu z ulic.  Je moţné vyuţití sněhových 

svrţí, umístěných na prostorných stokách, jimiţ proudí stále voda. Stoková voda 

jest poměrně teplá a sníh, není-li silně zmrzlý, tak v ní rychle taje. 

Na příhodných místech, ve vzdálenosti asi 1 km od sebe se vyzdí 

prostorné jámy, o poklopu asi ve světlosti 800 / 800 mm.  Aby bylo dost místa pro 

svrhování sněhu a manipulaci s ním, zřídíme vlevo a vpravo od jámy plošinu asi 3 

aţ 4 m dlouhou, 1,5 m širokou, na 2,0 m zaklenutou a opatřenou sestupem pro 

dělníky. Výhodné jest vloţit do sněhové komory hydrant, aby byla po ruce voda 

k rozptylování a rozmáčení sněhu[12]. 

 Kanalizační shybka 

Umoţňuje převedení OV přes vodní tok, korektor, metro nebo komunikaci, 

kdyţ je nelze jinak převést. 

Dělí se: - Úplné - stropní shybky leţí pod dnem přítoku a odtoku stoky 

             - Neúplné - strop je nade dnem přítoku a odtoku 

 Odlehčovací komory 

Jsou součástí stokové sítě. Pouţívají se k převedení přívalových 

dešťových vod do řeky. Jakmile dosáhne hladina vody ve stoce úrovně přepadu, 

přeteče do OK, kterou je odváděna přímo do vodního toku. Pouţívají se 

k odlehčení směsi splaškových vod, aby se sníţil profil dále pak před kanalizační 

shybkou, ČOV a také před ČS. 

Základními typy jsou OK s příčným přepadem, bočním přepadem, se 

škrtící tratí, s přepadajícím paprskem (štěrbinové) a s horizontální dělící stěnou 

(etáţové) [13]. 

,,K tolik často zmiňované otázce čistoty recipientů není možno přistupovat 

pouze z pohledu počtu budovaných ČOV a kvality jejich čistírenských procesů, ale 

i počtu a technické úrovně ostatních objektů na kanalizační síti. Stokové objekty, 

které bezesporu patří k těm, jenž nejvíce ovlivňují recipient z hlediska čistoty, jsou 

odlehčovací komory (OK). Dobře navržená OK tak zajišťuje nejen minimalizaci 
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investičních nákladů na celý stokový systém, ale i minimalizaci dopadu na 

znečištění toku. V tomto vztahu ekonomie versus ekologie též hraje 

nezanedbatelnou roli vztah k vodnímu toku. Bohužel zrovna tyto objekty patří z 

mnoha hledisek k nejsložitějším objektům na stokové síti. Velmi důležitá jsou 

hlediska hydraulického a konstrukčního návrhu a kvalita vlastní výstavby. 

Pokusem o usnadnění projekčního návrhu i stavební realizace je dodávka 

typizovaných OK od naší firmy (štěrbinových, čelních i bočních). Tyto objekty byly 

v posledních letech v centru pozornosti vývoje a výzkumu prováděného naší 

firmou za spolupráce s renomovanými akademickými pracovišti a provozními 

organizacemi [23] .” 

 Čerpací stanice 

Je to zařízení tlakové kanalizace slouţící k akumulaci a přečerpávání OV 

do rozvodů tlakové kanalizace nebo pro akumulaci a přečerpávání odpadních vod 

do stávající sítě spádové kanalizace z níţe poloţených míst.  

Pouţívá se k akumulaci a přečerpávání OV do rozvodů tlakové kanalizace 

nebo k hromadění a přečerpávání OV do stávající sítě gravitační kanalizace z níţe 

poloţených míst [14].  

Dělí se na průběţné, které jsou umístěné na trase stok a koncové určené 

k přečerpávání OV do recipientu nebo ČOV. 

 Kanalizační přípojky 

Odvádějí OV z nemovitosti do stokové sítě 

Řídí se ČSN 756101 
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5. Posouzení moţných variant a rozpracování 

doporučené  varianty řešení 

5.1.   Posouzení moţných variant 

5.1.1   Varianta č. 1 

Předpokládá vybudování splaškové kanalizace v navrţeném území, kdy 

dojde k oddělení odvodu splaškových a dešťových OV ze zájmového území, 

přičemţ jiţ stávající jednotná kanalizace by po nutné úpravě odváděla pouze 

dešťové OV. 

Hlavní problematikou zvolení této varianty, je fakt, ţe při větších deštích 

dochází k přeplnění jednotné kanalizace a jejímu výtoku kanalizačními šachtami 

ve spodní části na terén a přilehlé komunikace. Splašky se dostávají na přilehlý 

terén, kde vytvářejí hygienické znečištění.  

Z těchto důvodů vznikla v prvopočátku myšlenka vybudování splašková 

kanalizace v navrţeném území. Dobudováním nové splaškové kanalizace by 

došlo k oddělení odvodu splaškových a sráţkových OV ze zájmového území. 

Stávající jednotná kanalizace by po úpravě, jeţ není součástí této práce, nadále 

odváděla jiţ pouze dešťové odpadní vody. 

Tato moţná varianta se zdála nejvhodnější. Po revizi kanalizace potrubní 

kamerou, byly odhaleny skryté vady a netěsnost potrubí a náklady na opravu by 

byly vysoké a vzhledem k budování nové kanalizace zbytečné. Z těchto 

závaţných příčin bylo třeba přistoupit k jiným moţným variantám, kde bude 

vybudována jednotná kanalizace. 

Problematikou posouzení stavu kanalizačního potrubí se zabývá i 

následující článek. 

„The need of immediate supportive measures for sustainability of 

municipal infrastructures calls for better understanding of the behavior of various 
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infrastructure network systems and their components. This paper presents a study 

which uses artificial neural network to investigate the importance and influence of 

certain characteristics of seweer pipes upon their structural performance, 

expressed in terms of condition rating. In this study, back propagation and 

probabilistic neural network  (NN) models were developed and validated. The data 

used in the development of these models were provided by the municipality of 

Pierrefonds, Quebec. It comprised of parameters related to sewer pipelines, pipe 

diameter, buried depth/cover, bedding material, pipe material, pipeline length, age, 

and closed circuit television (CCTV) based structural condition rating. The first six 

parameters are the independent variables of the models whereas CCTV based 

condition rating for these pipes is the dependent variable (i.e., the output of the 

models). The developed NN models were used to rank the parameters, in order of 

their importance/influence on pipe condition. It was found that, among the studied 

parameters, material attributes have highest influence on pipe structural condition, 

respectively, followed by the geometric and physical attribute group. Sensitivity 

analysis was then performed to simulate the structural condition of a pipe at a 

range of values of each input parameters. Results of sensitivity analysis describe 

the nature and degree of the influence of each parameter on pipe structural 

condition. The developed models are expected to benefit academics and 

practitioners (municipal engineers, consultants, and contractors) to prioritize 

inspection and rehabilitation plans for existing sewer mains [16]. 

5.1.2  Varianta č. 2 

Z výchozí varianty č. 1 se vyvinula nutnost vybudování jednotné 

kanalizace, přičemţ variantou č. 2 (viz obr. 8), bylo zamýšleno gravitační svedení 

jednotné stoky E1 a E2 do stoky C. Varianta byla uvaţována z důvodu překonání 

výškového rozdílu na stoce E1, coţ znamená protispád z důvodu morfologie 

terénu. Stoka E1 a E2 by byla svedena do nejniţšího místa, kde by byla napojena 

na stoku E, která by svedla gravitačně OV do níţe poloţené stoky C. 
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Z důvodu velkého a nepřesného sklonu terénu pro uvaţovaný návrh stoky 

E byla tato varianta zamítnuta a muselo se přistoupit k jinému moţnému řešení. 

 

[Obr. č. 8], Mapa Břidličné, varianta č. 2 

5.1.3   Varianta č. 3 

Tato varianta (viz obr. 9) částečně vychází z varianty č. 2, kdy OV ze stok 

E1 a E2 budou svedeny do nejniţšího místa a přes odlehčení budou svedený do 

nově vybudované čerpací stanice. Z tohoto místa pak povede tlakové potrubí, 

které se bude napojovat na kmenovou stoku A.  

Tento způsob řešení byl nejlepší moţnou variantou, proto bude v této 

práci dále rozpracován. 
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[Obr. č. 9], Mapa Břidličné, varianta č. 3 

 

5.2. Všeobecná část 

5.2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Jednotná kanalizace Břídličná 

Místo stavby: Břidličná, okres Bruntál 

Katastrální území: Břidličná 

Kraj: Moravskoslezský 

Charakter stavby: Nová 

 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro 

následné provedení stavby byla projektová dokumentace pro stavební řízení 

s polohopisným a výškopisným zaměřením. V této situaci jsou zakresleny veškeré 
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zastavěné plochy, asfaltové a betonové vozovky, nezastavěné plochy a také 

podzemní vedení plynovodu a vodovodu. 

5.2.2 Podmiňující předpoklady 

Úkolem bakalářské práce je návrh kanalizace. Předloţky inţenýrských sítí 

a napojení na stávající technické vybavení bude řešeno v diplomové práci. 

 

5.2.3 Výkresová část 

 Situace [Příloha č. 1] Do situační mapy města byla navrţena v 

programu AutoCad jednotná kanalizační 

soustava. Navrţená kanalizace bude připojena na stávající čistírnu 

odpadních vod. V situaci [viz. Příloha č. 1] je zaznačené polohopisné i výškopisné 

zaměření, gravitační stoková síť, výtlaková stoková síť, inţenýrské sítě. 

 Hydrotechnické situace [viz příloha č. 2], obsahuje kanalizaci v  

celkovém kanalizačním povodí gravitačních stok, jeţ je rozděleno na 41 

kanalizačních okrsků, které jsou označeny a popsány.  

 Další součásti práce jsou podélné profily [viz přílohy č. 3 – 15], kde 

byl zpracován psaný podélný profil, znázorňující výškové body, staničení šachet 

mezi sebou a terénu. Psaný podélný profil se převedl z AutoCADU do programu 

Winplan. 

5.2.4 Hydrotechnické výpočty [Příloha č. 17].   

Při zpracování hydrotechnických výpočtů jsem vycházela z bakalářské práce 

ŠILAROVÉ, P.:  Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 2, 

Bakalářská práce; Ostrava: VŠB – TUO, HGF 2009[30]. 
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 Sloupec 1 -  STOKA 

V prvním sloupci jsou uvedeny názvy stok v posloupnosti dle pořadí 

kanalizačních okrsků. 

 Sloupec 2 - ČÍSLO KANALIZAČNÍCH OKRSKU 

Kanalizační okrsek je plocha povodí dané části stoky, její pořadí je určené 

dle směru toku, kdy číslování kanalizačních okrsků začíná u kmenové stoky a 

končí u ČOV. 

 Sloupec 3 - PLOCHA POVODÍ 

Jsou to plochy všech kanalizačních okrsků daného úseku stoky, ze které 

se odvádí odpadní vody. Součtem všech těchto kanalizačních okrsků nám vzniká 

celková plocha povodí, která činí 20,8 ha. Jednotlivé plochy jsou ke zhlédnutí 

v příloze hydrotechnická situace [Příloha 2]. 

 Sloupec 4 - SPECIÁLNÍ ODTOK qs [l/s·ha] 

  = =  l/s·ha 

 

 Sloupec 5 - ODTOKOVÝ SOUČINITEL  ψ 

Z celkového mnoţství sráţek spadlých na určitou plochu část vody odteče 

po povrchu, část se vsákne a část se vypaří. Pro dimenzování je důleţitá ta část, 

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

terénu, který zjistíme z tabulky Součinitelé odtoků ψ pro podrobný výpočet 

stokové sítě [Tabulka č. 1].  
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[Tabulka 1] Součinitelé odtoků ψ pro podrobný výpočet stokové sítě 

 

Pro výpočet tohoto odtokového součinitele byl navrţen vzorový hektar viz. 

[Příloha 16], ze kterého byla vypočítána plocha jednotlivých typu pozemku a 

následně byly tyto hodnoty dosazeny do vzorce pro výpočet středního součinitele 

odtoku ψs. 

Způsob zástavby 
a druh pozemku 
popř. druh 
úpravy povrchu 

 

Součinitel odtoku  ψ  při konfiguraci území 

 

Rovinné při 
sklonu do 1 % 

 

Svaţité při 
sklonu 1 aţ 5 % 

 

Prudce svaţité 
při sklonu nad    

5 % 

 

Zastavěné plochy 
(střechy) 

0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a 
betonové 
vozovky, dlaţby 
se zálivkou spár 

0,70 

 

0,80 

 

0,90 

 

Obyčejné dlaţby 
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 
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Ze vzorového hektaru byla vypočítaná konfigurace terénu prudce svaţitá při 

sklonu nad 5 %. 

Způsob zástavby a druh 
pozemku popř. druh 

úpravy povrchu 

 

Prudce svaţité při 

sklonu nad 5 % 

 

Plocha 

 

[ha] [%] 

Zastavěné plochy 
(střechy) 

0,90 0,1925   19,25  

Asfaltové a betonové 
vozovky, dlaţby se 

zálivkou spár 

0,90 

 

0,3831 38,31 

Nezastavěné plochy 0,30 0,4244 42,44 

[Tabulka 2] Součinitelé odtoků ψ pro danou situaci viz. [Příloha č. 16]  Vzorový 

hektar. 

=  0,65 

 

 Sloupec 6 - REDUKOVANÁ PLOCHA DÍLČÍ  Sd [ha] 
 

Vypočítaná ze vztahu :     

Sp  plocha povodí [ha] 

ψ    odtokový součinitel 

 

 

 Sloupec 7 - REDUKOVANÁ PLOCHA CELKOVÁ  Sc [ha] 

V tomto sloupci se sčítaly zvlášť všechny redukované plochy dílčí v 

návaznosti na hlavní stoku a to po směru toku OV. Plochy vedlejších stok se 

počítají zvláště a započítávají se ve spojných šachtách se stokou, do které jsou 

zaústěny a připočítávají se k dosud sečteným plochám. 
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 Sloupec 8 - NTENZITA  REDUKOVANÉHO DEŠTĚ 

Intenzita redukovaného deště pro Bruntál je dána i = 115 l/s/ha [4]. 

 Sloupec 9 - DEŠŤOVÝ PRŮTOK DÍLČÍ Qd [l/s]: 

Vypočítá se ze vzorce: 

 

 
 

         odtokový součinitel 

            Sp     plocha povodí [ha] 

i     intenzita deště [l/s ∙ ha] 

 

 Sloupec 10 - DÍLČÍ SPLAŠKOVÝ PRŮTOK Qs [l/s]: 

Vypočítá se ze vzorce: 

 

 

Sp plocha povodí [ha] 

qs specifický odtok splašků [l/s ∙ha] 

 

 Sloupec 11 - CELKOVÝ  SPLAŠKOVÝ PRŮTOK Qsc [l/s] 

Celkový splaškový průtok se vypočítá podobně jako celková redukovaná 

plocha. Sčítají se zde dílčí splaškové průtoky. 

 Sloupec 12 - CELKOVÝ DIMENZOVACÍ PRŮTOK Qdim[l/s] 

 Celkový dimenzovací průtok se počítá pro kaţdý kanalizační okrsek 

zvláště. Začíná se po směru toku OV a k vypočítanému dimenzovanému průtoku 

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

vedlejších stok. 
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Qsc    celkový splaškový průtok [l/s] 

Qd    dílčí dešťový průtok [l/s] 

 

 Sloupec 13 - SKLON DNA[‰]  

Interpolací výškových kót v situaci byly zjištěny výškové kóty šachet a 

terénu. Pomocí počítačového programu Winplan bylo vyneseno staničení 

jednotlivých šachet a koty jednotlivých šachet a terénu. Pomoci těchto údajů se 

zvolil jednotlivý profil kanalizace a podle hloubky uloţení stoky se určovaly sklony 

v promilích.  

 Sloupec 14 - NAVRŢENÝ PROFIL DN[mm] 

Navrţený profil stoky se určil z Hydraulických tabulek stok pro betonové 

potrubí, kruhového tvaru. Navrţený profil se vypočítal podle dimenzovaného 

průtoku, sklonu stoky a kapacitního průtoku Navrţený profil byl zanesen do 

podélného profilu v programu Winplan. 

 Sloupec 15 - DÉLKA ÚSEKU s [m] 

Délka úseku kaţdé stoky v jednotlivém kanalizačním okrsku. Tato délka 

byla zjištěna z hydrotechnické situace. 

 Sloupec 16 - KAPACITNÍ PRŮTOK Qkap [l/s] 

Znamená průtokovou četnost ve stoce při kapacitním plnění, která se 

získá z Hydraulických tabulek. 

 Sloupec 17 - KAPACITNÍ RYCHLOST vkap[m/s] 

Znamená rychlost OV ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota vkap se 

získá z Hydraulických tabulek stok.  

 Sloupec 18 - PLNĚNÍ h [m]: 

Hodnota plnění se vypočítá z hodnoty h, která se získá z Hydraulických 

tabulek stok [23],  interpolací součinitele κ. Následně se vypočítané h vynásobí r 

(poloměr stoky v m). 
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 Sloupec 19 - SKUTEČNÁ RYCHLOST vsk [m/s] 
 

Vypočítá se ze vzorce: 

 

 

 
  

 κ    součinitel 

vkap kapacitní rychlost [m/s] 

 

 Sloupec 20 - JEDNOTLIVÁ DOBA PRŮTOKU  t [s] 

Je to doba průtoků OV v jednotlivých kanalizačních okrscích a počítá se 

dle vzorce: 

 

 

s    délka úseku [m] 

vsk  skutečná rychlost [m/s] 

 

 

 

 Sloupec 21 - CELKOVÁ DOBA PRŮTOKU  t [s] 

Zde se pro kaţdou stoku sčítaly jednotlivé průtoky zvlášť. Z doby dotoku 

OV na ČOV se zvolila metoda dimenzování stokové sítě. 

 Sloupec 22 - CELKOVÁ DOBA PRŮTOKU  t [s] 

Zde se doba celkového dotoku převedla na minuty. 



Jana Paličková: Návrh koncepce odkanalizování městské části Břidličná 

2010                                                                                                               ~ 37 ~                                                                                                                                                         

6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované 

varianty řešení 

Při řešení této kapitoly jsem vycházela z metodického pokynu pro 

orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do 

Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizaci [31]. 

Pro odhad ekonomických nákladů byl brán v potaz tvar a materiál 

stokových trub. 

Stoky kruhové 

V měrném cenovém ukazateli (Cmu) pro stanovení ceny stok jsou 

zahrnuty všechny základní objekty. 

Měrné cenové ukazatele jsou uvedeny v [Tabulce č. 3], [Tabulce č. 4] 

 

 [Tabulka č. 3] Měrný cenový ukazatel typového objektu stoky kruhové 
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Stoka A  bm  celkem Kč 
 DN 300 60  441 600 Kč 

 DN 400 60  497 400 Kč 

 DN 500 275  2 505 250 Kč 

 DN 600 100  1 038 000 Kč 

 DN 800 134  1 772 820 Kč 

 DN 900 200  3 202 000 Kč 

  celkem:  9 457 070 Kč 

     

Stoka B  bm  celkem Kč 
 DN 300 45  331 200 Kč 

  celkem:  331 200 Kč 

     

Stoka C  bm  celkem Kč 
 DN 300 30  220 800 Kč 

 DN 400 100  829 000 Kč 

 DN 500 170  1 548 700 Kč 

  celkem:  2 598 500 Kč 

     

Stoka D  bm  celkem Kč 
 DN 300 165  1 214 400 Kč 

 DN 400 315  2 611 350 Kč 

  celkem:  3 825 750 Kč 

     

Stoka D1  bm  celkem Kč 
 DN 300 120  883 200 Kč 

 DN 400 25  207 250 Kč 

  celkem:  1 090 450 Kč 

     

Stoka D2+D2a  bm  celkem Kč 
 DN 300 140  1 030 400 Kč 

  celkem:  1 030 400 Kč 

     

Stoka E  bm  celkem Kč 
 DN 300 195  1 435 200 Kč 

 DN 400 271  2 246 590 Kč 

  celkem:  3 681 790 Kč 

     

Stoka E1  bm  celkem Kč 
 DN 300 180  1 324 800 Kč 

  
celkem:  

1 324 800 Kč 
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Stoka F  bm  celkem Kč 
 DN 300 40  294 400 Kč 

 DN 400 240  1 989 600 Kč 

  celkem:  2 284 000 Kč 

     

Stoka G  bm  celkem Kč 
 DN 300 90  662 400 Kč 

 DN 400 295  2 445 550 Kč 

  celkem:  3 107 950 Kč 

     

Stoka H  bm  celkem Kč 
 DN 300 60  441 600 Kč 

  celkem:  441 600 Kč 

     

Stoka H1  bm  celkem Kč 
 DN 300 50  368 000 Kč 

  celkem:  368 000 Kč 

     

     

     

  Celkem Kč :  29 541 510 Kč 
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Pro vypočtení orientační ceny šachet, bylo vyuţito ceníku společnosti 

PREFA a.s. [32]. 

 

 Rozměry Cena 

Konus 

 

63/58/9 1770,– 

Skruţ výšky 1000 mm 

 

1000/1000/90 2052,– 

Dno výšky 1000 mm 

přímé 

 

1000/1000×600 10398,– 

Poklop litinový KASI 

(OZ) 

 

 3828,– 

[Tabulka č. 4] Měrný cenový ukazatel šachet [32]. 

 

Výpočet potřebných financí na jednu šachtu: 

 

Konus                                              1770 Kč 

Skruţ výšky 1000 mm                     2052 Kč 

Dno výšky 1000 mm přímé            10398 Kč 

Poklop litinový KASI (OZ)                3828 Kč 

CELKEM                                          18045 Kč  · 113 ks = 2 039 085 Kč 
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Cena na jednu šachtu činí 18045 Kč, při vynásobení počtem všech šachet 

nám vychází celková suma za šachty 2 039 085 Kč. 

 

Celková suma trub             29 541 510 Kč 

Celková suma šachet           2 039 085 Kč 

CELKEM                            31 580 595 Kč 

 

Celková náklady za materiál pro vybudování projektu jsou 31 580 595 Kč 

7. Závěr 

Hlavním záměrem této bakalářské práce byl návrh koncepce 

odkanalizování městské části Břidličná.  Byly uvaţovány tři varianty, kdy byla 

podrobně rozpracovaná doporučená varianta č. 3. Charakteristikou této varianty je 

gravitační svedení OV vodu jednotnou gravitační kanalizací ze zadaného území, 

kdy se na kmenovou stoku napojují OV ze stok E a E1. Tyto stoky jsou gravitacně 

svedeny do nejniţšího místa a přes odlehčení jsou svedený do nově vybudované 

čerpací stanice. Z  tohoto místa je vedené dále tlakové potrubí, které se napojuje 

na kmenovou stoku A. 

Součástí této práce je situace (viz příloha č. 1) se zakreslenou 

navrhovanou kanalizací, hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) obsahující 

celkové kanalizační povodí gravitačních stok, jeţ je rozděleno na 41 kanalizačních 

okrsků, které jsou označeny a popsány.  

Další součásti práce jsou podélné profily (viz přílohy č. 3 – 15) zpracovány 

v programu Winplan ve kterém je zakreslen stávající terén, staničení stok, šachet 

a kříţení.  Nutností pro výpočet součtové metody (viz příloha č. 17), byl vzorový 

hektar (viz příloha č. 16). 
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V rámci mé práce bylo vypočítání nákladů na materiál potřebný 

k vybudování kanalizace v městské části Břidličná, které celkově dosahují 

31 580 595 Kč 

Obsahem práce není dimenzování čerpacích stanic a odlehčovacích 

komor. Nezabývá se ani projekčním návrhem kanalizačních přípojek. Tyto části 

budou řešeny v rámci diplomové práce. 

Na závěr bych chtěla poznamenat, ţe tato bakalářská práce byla pro mne 

velkou zkušeností, která mi umoţnila rozšířit své znalosti v oblasti stokování. 
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