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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu odkanalizování části obce Nová Bělá, a to 

v ulici Na Šancích a Mitrovická. Odpadní vody v ulici Na Šancích budou odváděny 

gravitačně jednotnou stokovou sítí, která se bude napojovat na částečně vybudovanou 

stávající kanalizaci v této ulici a bude ústit do stávající kanalizace v ulici Mitrovická. 

Dalším cílem bakalářské práce je posouzení technického stavu a stávajících poměrů na 

hlavním kanalizačním řadu v ulici Mitrovická. V případě nevyhovující kapacity potrubí 

dané kanalizace se bude také řešit návrh případné rekonstrukce pro dosaţení 

nejoptimálnějšího řešení odvádění odpadních vod. 

 

Klíčová slova 

Kanalizace, stoka, kanalizační šachta, situace, podélný profil  



Abstract 

Bachleor thesis deals with concept of sewer system design in part of village Nova Bela, 

especially in  street Na Sancich and Mitrovicka. Wastewater in street Na Sancich will be 

discharged gravitationally collecting single sewer system, which will be connected with the 

existing partially built sewer system in this street and will lead into the existing sewer in 

street Mitrovická. Another project aim is assessing the technical and current conditions. at 

the main sewer line in street Mitrovická. In case of inconvenient capacity of the sewer 

pipes will also address the possible reconstruction of the proposal to achieve an optimal 

solution disposal of sewage. 
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1. Úvod 

Základní podmínkou zdravého bydlení a uchování ţivotního prostředí obyvatel je 

hygienicky prováděný odsun odpadních produktů. Mezi nejvýznamnější odpady patří 

odpadní produkty unášené odpadní vodou. V dnešní době likvidace tekutých odpadů 

pomocí soustavného stokového systému a čistírny odpadních vod má stále větší význam. 

Správný návrh a bezporuchový provoz těchto zařízení je jedním ze základních parametrů, 

které vytvářejí ţivotní prostředí v dané oblasti. 

Odvodnění dané oblasti představuje technicky a ekonomicky optimálně navrţený a 

provozovaný systém, který tvoří stoková síť, čistírna odpadních vod a recipient, jeţ jsou ve 

vzájemné vazbě, při zajištění maximální ochrany, respektive zachování kvality vody 

v recipientu [3]. 

Kanalizace představuje soubor technických zařízení a staveb, zajišťující neškodné 

odvádění splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného 

území, průmyslových závodů, komunikací a ostatních ploch a jejich vyčištění tak, aby po 

vypuštění do recipientu splnily zákonné podmínky na kvalitu vypouštěných odpadních vod 

a neměly negativní vliv na ţivotní prostředí. Pojem kanalizace se často zuţuje pouze na 

kanalizační síť. Předmětem odkanalizování jsou odpadní vody, které dále rozdělujeme na 

splaškové, průmyslové, dešťové a balastní [4].  
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1.  Základní charakteristika obce Nová Bělá  

Obec Nová Bělá se nachází v jiţní části Ostravy mezi městskými obvody Stará Bělá, 

Ostrava – Jih a Hrabová.  

První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1392 olomouckým biskupem Mikulášem, 

který označoval tehdejší ves Nová Bělá jako součást paskovského panství, pod které spadal 

i Paskov, Nová Hrabová, část Staré Hrabové a Malý Sviadnov. Nová Bělá patřila pod 

paskovské panství aţ do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství.  

V roce 1941 byla ale připojena pod Moravskou Ostravu a o 13 let později získala opět 

status samostatné obce. Součástí Ostravy se stala opět v roce 1971 a od 24. ledna 1990 je 

Nová Bělá označována jako městský obvod statutárního města Ostrava.  

V současné době má tato obec o katastrální výměře 688 ha zhruba 1600 obyvatel. 

Občanská vybavenost je velmi dobrá – nachází se zde mateřská a základní škola, 

vybudovaná na ulici Mitrovická v rove 1848. V Nové Bělé se také nachází zdravotnické 

zařízení, dům s pečovatelskou sluţbou, Knihovna města Ostravy a hasičský dům. V obci je 

řešena vodovodní síť, plynovod i kanalizace - chybí však ČOV (částečně předčištěné 

odpadní vody jsou odváděny do vodního recipientu). Za kulturní památku Nové Bělé je 

povaţována kaple Sv. Kříţe, vybudovaná na obecní náklady a ze sbírek občanů v roce 

1795, a taktéţ kamenný kříţ, který byl na novobělských polích vztyčen v roce 1823. Přímo 

v katastru obce se v současné době můţeme setkat s pozůstatky dráţních staveb 

projektované ţelezniční tratě Mariánské Hory – Brušperk – Kozlovice. Jedná se o 

připomínku dlouhé a především komplikované historie této stavby, která ve své závěrečné 

fázi (po změně trasování na přelomu 40. a 50. let 20. století) měla zajistit dopravní 

obsluţnost i v Nové Bělé. Nakonec se zůstalo jen u záměru [27]. 
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Obrázek 1: Letecký snímek obce s  vyznačením stávající kanalizace 

 

2.2.  Hydrologické poměry zájmového území  

Podle základní vodohospodářské mapy ČR list 15 – 43 Ostrava spadá Nová Bělá pod 

hydrologické povodí Ostravice č. 2-03-01-061 s plochou 52,101 ha.  

Okrajem zájmového území protéká potok Zif, který slouţí jako recipient pro posuzovanou 

kanalizaci. Je veden v otevřeném korytě, jehoţ průtočná kapacita postačuje pro převedení 

průtoku cca Q = 3 m3/s (kapacita pro dvou aţ pětileté průtoky). Při vyšších průtocích však 

dochází k vybřeţení potoka a k zaplavení přilehlých pozemků, zejména v dolní části toku. 

Tento stav je o to více zhoršen tím, ţe v prostoru dolní části toku (lokalita Hrabová – 

Ţiţkov) přechází tento lichoběţníkový profil potoka do zatrubněného úseku z potrubí o 

profilu 1200 mm. Tímto zatrubněním dochází k výraznému omezení odtoku vod, které se  
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pak hromadí v prostoru stávající zástavby Hrabová – Ţiţkov, kde rovněţ způsobují 

záplavy [21]. 

Povodí potoka Zif má rozlohu 5,5 km2 a při výrazných deštích dochází k velkému 

povrchovému odtoku vod. Ty jsou v důsledku morfologie terénu samovolně 

shromaţďovány v prostoru Hrabová – Ţiţkov, dále pak odtékají v ploše po zemědělských 

pozemcích směrem na východ k ulici Místecká. Ulici Místeckou pak povodňové vody 

vykřiţují přes stávající propustky a dále tyto vody odtékají do Šídloveckého potoka, 

popřípadě aţ do potoka Ščučí. Hydraulický průtok stoleté vody Q100 v potoce Zif je 

v profilu kříţení s ulicí Krmelínskou 10 m3.s-1. Hydraulická kapacita jeho koryta činí 2000 

l.s-1 a kapacita zatrubněného úseku je mnohem menší (Qkap= 1500 l.s-1) a v ţádném případě 

není schopna pokrýt tyto velké vody. 

 

Obrázek 2: Mapový podklad povodí potoka Zi f[21] 
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Řada n- letých vod u kříţení v ulici Krmelínská a klimatické údaje obce jsou popsány 

v následujících tabulkách.  

Tabulka 1: Řada n-letých vod v potoce Zif – dle sdělění ČHMÚ (m
3
.s

-1
) 

Profil Plocha povodí Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Kříţení ul. Krmelínská 5,5 km2  1,5 2 4 5 6 8 10 

Ústí do potoka Ščučí 23 km2  2,5 4 5 7,5 9,5 12,5 15 

 

Tabulka 2: Klimatické poměry obce Nová Bělá 

Nadmořská výška 248 m.n.m. 

Průměrné roční teploty ovzduší 8,6 oC 

Maximum 32,1oC 

Minimum -15,90C 

Roční sráţkový úhrn 720 mm 

Intenzita deště při p= 1  128 l.s-1 
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3. Popis stávající kanalizace a vytipování problémů 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení stávající stoky v ulici Mitrovická (kmenová 

stoka A) a navrţení případné rekonstrukce. Jedná se o jednotnou kanalizaci, která 

gravitačně odvádí odpadní vody do vodního recipientu Zif (viz. 2.2.). 

Kaţdé rozšíření případně rekonstrukce kanalizace i v malých obcích představuje určitou 

osobitost. V první řadě je třeba vycházet z průzkumu stávajícího díla. Rozšíření se dá 

oddálit aplikací nových trendů ve stokování a intenzifikací čistírenských procesů [8]. 

Tato 1898 m dlouhá stoka je vyrobena z betonu a nachází se zde 40 šachet. Mezi šachtami 

Š14 a Š15 se nachází odlehčovací komora s bočním přelivem, ze které odlehčené dešťové 

vody odtékají přímo do recipientu a neodlehčené splaškové vody jsou odváděny do 

septiku. Po částečném předčištění se v šachtě Š5 opět napojují na stávající stoku 

s dešťovou odpadní vodou. 

Světlost potrubí se v různých částech kanalizace liší a pohybuje se v rozmezí 300–1200 

mm. Podrobnější popis znázorňuje tabulka 3. 

Tabulka 3: Popis profilu potrubí stoky A  

 

Kanalizace v ulici Mitrovická však není jediným řadem v obci. Na tuto stoku se napojuje 8 

dalších řadů (stoka A1 – A8), které jsou zohledněny pouze při výpočtu návrhového 

průtoku. Další parametry těchto stok nejsou řešeny.  

Profil potrubí (mm) Délka úseku (m) Šachty 

300 655 Š40 - Š28 

600 481 Š28 - Š17 

800 106 Š17 - OK 

1000 42 OK – Š13 

800 46 Š13 - Š12 

1000 14 Š12-Š11 

1200 554 Š11 - VO 

1898 
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Tabulka popisuje napojení vedlejších stok A1 –A8stok na hlavní kmenovou stoku A: 

Tabulka 4: Napojení vedlejších stok na kmenovou stoku A 

Stoka Šachta Kanalizační okrsek  

A1 Š4 17 

A2 Š38 2 

A3 Š36 4 

A4 Š32 6 

A5 Š28 8 

A6 Š19 10 

A7 Š12 12 

A8 Š9 12 

 

Hlavním nedostatkem stávající kanalizace v ulici Mitrovická je špatný technický stav a 

nedostatečná kapacita potrubí, která byla prokázána výpočtem. Rozsah a způsob 

rekonstrukce je popsán v kapitole 5.3. 

Dalším cílem práce je návrh konceptu nové kanalizace v ulici Na Šancích, která se bude 

napojovat na část vybudované kanalizace v této ulici (stoka B1) a zároveň bude ústit do 

stoky v ulici Mitrovická (stoka A). Na navrţenou stoku se budou také napojovat stávající 

stoky B2 – B4. Podobně jako vedlejší stoky A1 – A8, nebudou ani tyto stoky 

v hydrotechnických výpočtech podrobně řešeny.  

Dalším kritériem pro navrţení správného konceptu kanalizace je zohlednění plánované 

výstavby poblíţ ulice Na Šancích. Na stávajících pozemcích je v současné době 

vybudován meliorační odvodňovací systém, který odvádí zeminou prosakující sráţkovou 

vodu z těchto pozemků do níţe poloţených míst. Recipientem tohoto systému je zejména 

Šídlovecký potok a v horní části odvodňované plochy také potok Zif. Při výstavbě dojde 

k narušení tohoto drenáţního systému. Je proto nutné klást důraz na to, aby výstavba 

nových objektů a inţenýrských sítí tak, aby nedošlo k narušení těchto hlavních sběrníků, 

zejména v jejich dolních úsecích [21]. Návrh musí splňovat podmínky určené společností 

Ovak a.s., které byly stanoveny po odborných konzultacích s Ing. Stanislavem Ličkou, 

pracovníkem oddělení vodohospodářského rozvoje.  
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4. Principy řešení 

 

Ačkoli výstavba vodohospodářských investic je vţdy komplexním řešením, lze jejich 

přípravu rozdělit na následující tři základní okruhy, které je nutné nejdříve řešit a posléze 

v konečné fázi vhodně propojit. Jedná se o problematiku legislativní, technickou, 

technologickou a finanční [12].  

Kapitola řeší zásady navrhování stokové sítě, trasování stok, směrové a výškové vedení 

stok a zakládání stok legislativního pohledu. Důleţitým kritériem je volba typu stokové 

sítě a materiálu potrubí, případně plánovaná výstavba objektů na stokové síti. Všechny tyto 

aspekty řeší následující teoretická část.  

4.1. Zásady navrhování stokové sítě 

Podkladem pro řešení koncepce kanalizací jsou výpočty mnoţství odpadních vod, územní 

plány měst nebo obcí podle stavebního zákona a odvětvové generely vodovodu. V rozsahu 

krajů je jako podklad pro výstavbu kanalizací určen zákonem č. 274/2001 Sb. Zákon o 

vodovodech a kanalizacích. Zásady řešení stokových sítí uvádí norma ČSN 75 6101 odst. 

5.4.1 ad. Stoky a objekty na nich musí být vodotěsné. Navrhovaná stoka musí mít jeden 

průtočný profil, zdvojení je moţné jen při strmé niveletě, u shybek zdvojení s menším a 

větším potrubím, přiměřeně k průtokům. Zmenšení průtočného profilu se provádí jen za 

odlehčovací komorou, separátorem, retenční nádrţí, nebo na průběţné stoce, pokud bude 

zachováno proudění o volné hladině [2].  

4.2. Trasování stok 

Trasování stok a jejich uloţení v příčném profilu komunikací ve městech a obcích má 

zohledňovat poţadavky ČSN 73 6005 v tom smyslu, ţe mají být stoky veřejné kanalizace 

ukládány do veřejných ploch a pozemních komunikacích, a to přednostně do 

nezpevněných ploch přidruţeného dopravního prostoru, není – li to moţné, pak do 

chodníku, není – li ani to moţné, pak do dopravního prostoru s osou komunikace. Trasy 

vedení kanalizace mají být co nejkratšími spojnicemi zdrojů a cílů převáděných odpadních 

vod, mají být přímé a přístupné pro údrţbu a opravu. K šachtám musí být zajištěn příjezd 
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těţkých vozidel (proto není dobré vést trasy soukromými pozemky. Kříţení stok s vodními 

toky se provádí podle místních podmínek, buď osově kolmým podvedením stoky 

v dostatečném sklonu pode dnem řeky, nebo shybkou [2]. 

4.3. Směrové a výškové řešení stok  

Stoky se mezi sousedními kanalizačními šachtami nebo jinými objekty vedou v přímé 

trase, s výjimkou úseků u průlezných (DN 600 a větší) a průchodných stok (DN 1500 a 

větší). Přímková osa stok má být zachována mezi dvěma sousedními šachtami 

v přidruţeném dopravním prostoru a ve volném terénu min. 1 m jako doporučené opatření 

proti zámrazu, při kříţení dráhy a pozemní komunikace 1,50 m. Největší hloubka uličních 

je obvykle do 6 m, netýká se sběračů, při hlubším uloţení přichází v úvahu štolování. 

Gravitační stoky jednotné i oddílné splaškové soustavy musí být při souběhu a kříţení 

uloţeny hlouběji neţ vodovodní potrubí. Nad stávajícími stokami se nesmí zřizovat 

podzemní ani nadzemní stavby [2].  

Vzdálenost stok od budov se řídí poţadavkem (ČSN 75 6101) na bezpečnou vzdálenost 

dna výkopu rýhy pro stoku od základu budovy. Navrhovat stoky pod stromy nebo stromy 

vysazovat v těsné blízkosti stok (do 1,5 m) není dovoleno, aby nedošlo k narušení stok 

kořeny stromů. Podle zákona č 274/2001 Sb. Jsou ochranná pásma stok do DN 500 v šířce 

1,5 m od okraje potrubí, nad DN500 jsou 2,5 m [2]. 

4.4. Zakládání stok 

Stoky se navrhují podzemní, zakryté, s uzavřeným příčným profilem. Otevřené stoky se  

navrhují jen výjimečně, např. pro odvedení vyčištěných odpadních vod z extravilánu nebo 

pro neznečištěné dešťové vody v parcích a hřbitovech. Pro návrh zakládání se vyhodnocují 

údaje o vlastnostech odpadních vod, zatíţení stoky nadloţím a nahodilým zatíţe ním 

povrchu, hydrostatický tlak protékajících odpadních vod a případný vztlak a vlastnosti 

podzemní vody, druh a vlastnosti základové půdy, předpoklady sedání podloţí. Podzemní 

stoky se budují buď v otevřeném výkopu zemní rýhy nebo štolováním (cca pod 6 m 

hloubky). 

Po odzkoušení vodotěsnosti potrubí se zemní rýha zasype, zásyp se po vrstvách hutní. Pro 

zvětšení únosnosti trub se pouţije jejich částečné nebo úplné obetonování. Hrdlové trouby 
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betonové a ţelezobetonové se ukládají na podkladní beton na dně rýhy a na podloţku ze 

dvou betonových kvádrů pod kaţdou troubu. Pak se trouby obetonují tzv. sedlem. 

Kanalizační potrubí se obvykle do kolektorů neukládá, protoţe většinou nejde skloubit 

sklon kolektoru a kanalizace [2].  

4.5. Soustavy stokových sítí 

Kanalizace je definována jako síť nebo systém stok. S  tím souvisejí stavební práce určené 

pro sběr odpadních vod, dopravu prostřednictvím potrubí, samotné potrubí a pomocné 

práce, které napomáhají navrácení odpadních vod do stavu vhodného pro ţivotní prostředí 

[17]. 

Stokové soustavy můţeme rozdělit na 3 typy: 

 Jednotná soustava  

 Oddílná soustava 

 Modifikovaná soustava 

Jednotná soustava slouţí pro odvádění všech druhů odpadních vod – splaškových, 

průmyslových a sráţkových jednotnou stokovou sítí.  

Mezi výhody tohoto druhu kanalizace patří zejména úspora investičních nákladů, pozitivní 

vliv na provozování sítě, spočívající v jejich samočinném proplachování při průtocích 

dešťových vod., coţ omezuje nebezpečí zanášení stok hlavně v úsecích s minimálním 

sklonem. 

Nevýhodou jednotné stokové sítě je však to, ţe se za dešťových průtoků připouští přímé 

vypouštění splaškových vod do vodního recipientu se všemi negativními hygienickými 

dopady na ţivotní prostředí. Tento negativní vliv můţe být eliminován vybudováním 

dešťových zdrţí řešených jako nádrţe průtočné záchytné, nebo usazovací [3].  

Stokové sítě, zejména jednotné, fungující na našem území, jsou stále více zatěţovány 

dešťovými vodami, které vznikají na nově zastavovaných pozemcích, zpevněných 

plochách atd. a se kterými v prvotním návrhu nebylo uvaţováno. Rozvoj lidských sídel, 

obchodních zón a podobných staveb zvyšuje mnoţství vody, které nemůţe přirozeně 

zasakovat v místě spadu a odtéká kanalizační sítí. To můţe představovat zvýšené riziko 



 

Zuzana Juřinová: Návrh koncepce odkanalizování Nová Bělá 

2010  11 

 

vzniku problémových situací při dlouhodobých nebo přívalových sráţkách. Z pohledu 

odborníků vodohospodářství i ochrany prostředí je ideálním řešením nechat dešťovou vodu 

zasáknout do podloţí. Pokud to není moţné, např. z důvodu nevyhovujících geologických 

podmínek, doporučuje se alespoň výstavba např. podzemní retenční nádrţe s integrovaným 

zařízením pro regulaci poţadovaného odtoku dešťové vody z pozemku do kanalizace [9]. 

Oddílná soustava se od jednotné liší tím, ţe se různé druhy odpadních vod nemísí a pro 

kaţdý druh je budovaná samostatná síť. Splaškové, případně průmyslové nebo ostatní 

odpadní vody jsou odváděny splaškovou sítí přímo na čistírnu odpadních vod, sráţkové 

vody samostatnou, zpravidla mělčeji uloţenou sítí, buď přímo do vodního toku, nebo přes 

dešťové zdrţe. Nedochází ke kontaktu splaškových a ostatních závadných látek odpadních 

vod se ţivotním prostředím.  

Nevýhodou této soustavy jsou kromě vyšších investičních nákladů i vyšší prostorové 

nároky na souběţné 2 trasy kanalizace. U splaškových stok navíc hrozí zvýšené nebezpečí 

zanášení, zejména v úsecích s minimálními sklony.  

Oddílná soustava se uplatňuje zejména při odkanalizování menších obcí, dále u obcí s málo 

vodnými vodními toky, které by nezajistily dostatečné ředění odlehčovacích vod 

z odlehčovacích komor [3]. 

Modifikovaná soustava je kombinace oddílné a jednotné soustavy. Převáţná část 

zájmového území je řešena soustavou jednotnou a okrajové části za přirozenou rozvodnici 

je odvodňována soustavou oddílnou. Mezi modifikované soustavy řadíme také soustavu 

poloodílnou. Princip spočívá v odvádění splaškových vod hlouběji uloţenými stokami a 

dešťové vody stokami poloţenými výše. Při přívalovém dešti nejvíce znečištěné dešťové 

vody ze začátku deště se prázdní spojovacím potrubím ze dna dešťových stok splaškových. 

Po jejich zahlcení nad úroveň dna dešťových stok dochází potom také k odtoku vody 

dešťovými stokami přímo do recipientu. Největší znečištění ze začátku deště a z výplachu 

dešťových stok je tak svedeno splaškovými stokami do čistírny a relativně čistá dešťová 

voda je odváděna přímo do recipientu [3]. 

V zahraničí mohou být vyuţívány i jiné typy stokových sítí. V  Brazílii byla na počátku 80. 

let vyvinuta zjednodušená kanalizace, jejíţ výstavba se preferuje v příměstských oblastech 

s hustou zástavbou a dostatečně spolehlivým zásobováním pitnou vodou.  
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Moderní design, zaloţený na dosaţení maximálního průtoku při minimálním tahovém 

tlaku 1Pa, dokazuje, ţe odpadní vody aţ z 234 domácností mohou být dopraveny do stoky 

o profilu 100 mm. V industrializovaných zemích se zjednodušená kanalizace snadno 

adaptuje na vyšší konstrukční poţadavky [18].  

Zkušenost s těmito systémy ukázala, ţe bylo dosaţeno úspor nákladů z 20% na 50%. 

Provoz a poţadavky na údrţbu jsou obdobné jako na běţné kanalizace. Zjednodušená 

kanalizace byla poprvé vyvinuta  v Sao Paulu v Brazílii, později se rozšířila do Kolumbie a 

Bolívie [19]. 

4.6. Způsoby odvádění odpadních vod 

Odpadní vody se odvádějí 2 způsoby – tradičně a alternativně.  

Za tradiční způsob se povaţují jednotné a oddílné soustavy s gravitační dopravou 

odpadních vod. Důraz je kladen především na jednoduchost a spolehlivost provozování. 

Tato zařízení se vyznačují vysokými dopravními výkony, které plynou především 

z potřeby odvádění dešťových odpadních vod [3]. 

Alternativní způsoby odkanalizování lze členit na : 

 Kanalizaci tlakovou - s pouţitím zařízení na hydraulickém či pneumatickém 

principu.  Systém tlakového odvádění splašků je proces odvádění vody, který je za 

určitých okolností podstatně hospodárnější neţ spádová kanalizace. Zvláště ve 

středo- a východoevropských zemích s rozsáhlými zemědělskými oblastmi a 

řídkým osídlením můţe tlakové odvádění vody představovat řešení nezávadné 

likvidace odpadních vod, které lze úspěšně realizovat a téţ financovat z prostředků 

fondů EU [7]. 

V souvislosti s poţadavkem na vybudování nových kanalizačních sítí se řada 

investorů rozhoduje mezi tradiční gravitační stokovou sítí, nebo tlakovou 

kanalizací. Ve většině případů, zejména s ohledem na sloţitější terén, se ukazuje 

jako vhodnější řešení tlaková kanalizace [6]. 

 Kanalizaci podtlakovou, vakuovou 
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 Kanalizaci maloprofilovou gravitační, která se pouţívá pro předčištěné odpadní 

vody (pro předčištění se pouţívá sedimentace, cezení, drcení hrubých nečistot, atd. 

[1]. 

Při volbě nejefektivnějšího způsobu odvádění odpadních vod se musí brát v úvahu faktory, 

ovlivňující spolehlivost stokové sítě. Ta můţe být narušena například klimatickými 

změnami. Změna klimatu představuje jednu z nejzávaţnějších a nejdalekosáhlejších výzev, 

před kterými lidstvo v 21. století stojí. Lze očekávat častější výskyt extrémních dešťových 

událostí a v návaznosti i nárůst ekonomických nákladů na pokrytí škod způsobených suchy 

a povodněmi, které budou ničivější a častější. Z pohledu městského odvodnění je zásadní, 

ţe změna sráţkové aktivity povede ke změně spolehlivosti stokových systémů, a to jak 

z hlediska škod vzniklých z odvodňovaných území, tak i z pohledu negativního dopadu na 

recipienty. Úprava metodik pro návrh jednotlivých komponent městského odvodnění tak, 

aby zahrnovaly potenciální riziko plynoucí z klimatické změny, se v tomto kontextu jeví 

jako nezbytná [13]. 

Existují i jiné způsoby odvádění vod, neţ odvádění klasickou kanalizací ústící do čistírny 

odpadních vod. Z průzkumu provedeným organizací GWAP vyplývá, ţe ve střední a 

východní Evropě bude nutno řešit asi 20 % obyvatelstva decentrálně (tedy jinak, neţ 

klasickou kanalizací ústící do komunální ČOV). Ze statistik v Německu pak vyplývá, ţe 

decentrálně bude řešeno 6-9% obyvatel Německa. Z podobnosti charakteru území, tradic a 

dalších aspektů lze vyvodit, ţe v České republice to bude více neţ 10% obyvatel, tedy více 

neţ 1 milion lidí. Z uvedených údajů vyplývá, ţe decentrální způsoby odvádění odpadních 

bude i v České republice nutností a tak namísto jejich diskreditace je třeba hledat způsoby, 

jak ho učinit co nejefektivnější [10]. 

4.7. Materiály kanalizačních trub 

Materiál pro stoky musí dokonale odolávat mechanickým vlivům (hlavně obrusu sunutým 

pískem apod.), má být odolný vůči agresivním vlastnostem látek obsaţených v odpadních 

vodách a má vykazovat dostatečnou ţivotnost. S tímto předpokladem souvisí i pevnost, 

nerozpustnost a hladkost povrchu vnitřních stěn trub. Zvýšení odolnosti proti obrusu, popř. 

proti účinkům agresivních látek, lze dosáhnout nátěry a obloţením vnitřních stěn stok 

odolnými, houţevnatým materiálem, např. kameninou, čedičem, foliemi z umělých hmot 
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apod. Nový druh ochranných obloţení musí schválit úřední vodohospodářský systém. Pro 

stokové sítě nesmí být navrţeno potrubí menšího průměru neţ 25 cm, u kameninového 

potrubí se připouští nejmenší světlost 30 cm. Při návrhu stok na největší průtok odpadních 

vod (nebo průtok dešťových vod) se uvaţuje kapacita stoky odpovídající vrcholovému 

plnění. Sklon a světlost stok se navrhuje tak, aby byla zaručena postačující unášecí síla, 

zabraňující zanášení stok [5]. 

Nejčastěji pouţívané materiály trubních systémů: kamenina, beton, ţelezobeton, plast, 

litina, sklolaminát 

Plastové potrubní systémy nacházejí ve světě stále větší uplatnění pro výstavbu tlakových 

rozvodů vody, plynu a kanalizace. Především díky stále častějšímu prosazování 

nejmodernějších způsobů pokládky vytlačují nové plastové materiály tuhá potrubí 

(kameninu, litinu, azbestocement apod.) [15]. 

4.8. Negativní vlivy na kanalizační potrubí  

Zanášení trub a jejich zarůstání bývá mnohdy velkým problémem. Obdobné potíţe se 

vyskytují i v zahraničí. Bakterie produkující síru při aerobních procesech, ale také bakterie 

způsobující oxidaci ţeleza byly nalezeny ve zkorodovaných betonových trubkách několika 

kanalizačních systémech v Japonsku. PH povrchu testovaného betonového kusu potrubí 

vystavovaném atmosféře, u kterých byl prokázán výskyt sirovodíku s koncentrací více neţ 

600 ppm v celém systému, mělo většinou niţší hodnotu. Toto je moţné přičíst výskytu 

těchto bakterií v tenké vrstvě vody, která obsahovala sirovodík a ke které se vztahovala 

zkoumaná část. Kdyţ se tyto bakterie mnoţily na povrchu betonu a produkovaly kyselinu 

sírovou při aerobních procesech, bylo sníţeno i pH vnitřní části potrubí, i kdyţ zde nebyl 

zaznamenán výskyt těchto bakterií. Kyselina sírová, tvořená bakteriemi proto 

pravděpodobně pronikla z povrchu kanalizace do vnitřní části [20]. 

Dalším negativním vlivem můţe být tvorba metanu. Výskyt emisí metanu nezískal tolik 

pozornosti jako tvorba sirovodíku. Studie dokazuje prostřednictvím terénních měření 

výskyt metanu ve dvou rozdílných kanalizačním systémech s teplotou odpadních vos 28,4 

0C a 26,6oC. Výzkum poukazuje na to, ţe výskyt značného mnoţství metanu pozitivně 

koreloval s hydraulickým retenčním časem. Experimentální studie také prokázaly, ţe 
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produkce metanu v potrubí ovlivňuje ztrátu rozpustného oxidu uhličitého mnohem více, 

neţ tvorba sirovodíku [16].  

4.9. Objekty na stokové síti 

Kanalizační síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty je nutno budovat pro 

zajištění spolehlivé, bezporuchové a nezávadné funkce stokové sítě a aby se mohly 

bezpečně vykonávat práce potřebné pro provoz, č ištění a údrţbu stok. Podle účelu, ka 

jakému jsou určeny, se jedná o objekty: vstupní šachty, spojné šachty, spojné komory, 

rozdělovací komory, spadiště, skluzy, dešťové vpusti, lapače splavenin, kanalizační 

přípojky, kanalizační shybky, kříţení stok a jiných vedení, proplachovací objekty, 

odlehčovací komory, dešťové nádrţe, větrací zařízení, sněhové svrţe, čerpací stanice, 

vyústí. [4]. 

Vstupní šachty 

Vstupní šachta umoţňuje prohlídku, čištění a větrání stok. U neprůlezných i průlezných 

stok v přímé trati bývá vzdálenost šachet maximálně 50 m. U průchodných stok (s výškou 

větší neţ 150 cm) je přípustná větší vzdálenost. Při rozmisťování těchto šachet by se mělo 

přihlédnout k bezpečnosti práce, moţnosti kontroly, čištění a udrţování stok, a také 

k moţnosti dobrého větrání stok. U průlezných a průchodných stok, jsou vstupní šachty 

navrhovány ve zlomech trasy stoky ve směru horizontálním i vertikálním a dále na začátku 

a konci stoky a v místech, kde se mění průřez stoky.  

Pro stoky normálních světlostí mají vstupní šachty průměr 100 cm, přičemţ se průměr 

šachty v horní části zuţuje. Při zuţování se vytváří excentrický komolý kuţel, který je 

upravený tak, aby po jednom boku šachty byl umoţněn volný vstup po osazených 

stupadlech, vzdálených svisle od sebe 30 cm. Co se týče materiálu, ze kterých se šachty 

vyrábí, volí se prefabrikáty nebo betonové struţe, přičemţ se spodní část a dno betonují na 

místě (aţ na vloţené stoky).  

Dno nebývá hlubší, neţ je úroveň zapojených stok, a to proto, aby nevznikal prostor pro 

hromadění a zahnívání nečistot. Ve dně je umístěn ţlábek odpovídající tvaru připojených 

stok. Ţlábek bývá z poloviny kameninové trouby, zabetonované do dna. Dno a stěny 

vstupní šachty jsou opatřeny pálenou cementovou omítkou v poměru 1:2 tloušťky 15 mm a 

ochranným nátěrem. Vnější omítka (v poměru 1:3) musí být hladká, tloušťky 10 mm a 
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s asfaltovou izolací. Vstupní šachty jsou zpravidla umístěny v ose stoky, pouze v silně 

frekventovaných ulicích se umisťují bočně, tedy mimo osu stoky [5]. 

Spojné šachty 

Spojné šachty se umisťují v soutoku dvou nebo více stok. V podstatě jde o objekty velmi 

podobné vstupním šachtám. Ve dně mají tyto šachty ţlábky korespondující se zaústěnými 

stokami. Ţlábky mají tvar oblouků takového usměrnění, aby průtok mohl být soustředěný a 

nevtvořily se mrtvé kouty (zahnívání usazených nečistot). Zaúsťování ze stok do hlavních 

stok musí být tangenciální, aby nedocházelo ke ztrátám a ke vzdouvání odpadní vody. Při 

spojování dvou nebo více stok větších rozměrů je nutno vybudovat spojnou komoru, ve 

které se můţe zřídit i spadiště [5]. 

 

Odlehčovací komory 

Odlehčovací komory slouţí k odlehčení směsi splaškových a dešťových odpadních vod a 

bývají nejkritičtějším místem jednotné stokové sítě. V bezdeštném období musí umoţnit 

odtok veškerých vod do čistírny odpadních vod a v době dešťových sráţek oddělit 

mnoţství přiváděných vod na čistírnu. Technické řešení odlehčovacích komor spočívá 

v oddělení části průtoku a to nejčastěji přepadem přes přelivnou hranu komory. Existují 

různé druhy odlehčovacích komor od jednoduchých s přepadem aţ po sloţité komory 

s mechanickou regulací. Pro běţné pouţití jsou navrhovány typizované odlehčovací 

komory [3]. 

 

Rozdělení odlehčovacích komor: 

 komory, kde dochází k regulaci odtoku a odpadní voda je oddělována přepadem  

  čelním, šikmým, obloukovým, bočním jednostranným nebo oboustranným  

 komory se škrtící tratí s přepadem. Škrtící trať je úsek s menším průměrem na  

odtoku z odlehčovací komory, čímţ dojde ke vzdutí v komoře a přepadu do 

odlehčovací stoky 

 odlehčovací komory s přepadajícím paprskem – štěrbinové. Kde bezdeštný průtok  

do zvoleného mnoţství propadá štěrbinou a je odváděn na čistírnu odpadních vod a  

větší mnoţství odtéká do odlehčovací stoky 

 etáţové komory, kde bezdeštný průtok podchází vodorovnou stěnu a vyšší průtoky 

nad stěnou jsou odváděny do odlehčovací komory [3]. 
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 trubní odlehčovací komora – je to sestava dvou na sobě leţících trub, které jsou 

vzájemně propojeny štěrbinou. Při zvýšení průtoku, který nestačí škrtící trasa 

odvádět, dojde ke zvýšení hladiny ve spodní troubě a po dosaţení úrovně 

propojovací štěrbiny je přebytečná a minimálně znečištěná voda odváděna do 

odlehčovací stoky a dále do recipientu. V dubnu 2007 byly instalovány první „trubní 

odlehčovací komory TOK „ v České republice – v Moravském Krumlově a v Děčíně 

[11]. Hlavní výhodou této komory je ekonomická výroba, jednoduchá montáţ na 

místě a zvýšená ochrana recipientu.  

 

Kaţdá odlehčovací komora musí být navrţena tak, aby splňovala dané podmínky svého 

umístění na stokové sítí. Stanoví se buď průtok odváděn na čistírnu jako násobek 

bezdeštného odtoku nebo na základě intenzity mezního deště.  

V praxi je nejpouţívanější postup podle kritérií ředícího poměru nejčastěji 1+6 aţ 1+8 [3]. 
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5. Posouzení možných variant řešení rozpracovaní dané varianty 

 

Kapitola se zabývá posouzením různých variant řešení pro odvádění odpadních vod v ulici 

Na Šancích. Porovnávají se dva návrhy řešení stokové sítě – oddílná a jednotná kanalizace.  

V ulici Mitrovická je nutnost rekonstrukce kanalizační sítě jednoznačná, proto se více 

variant řešení nebude uvaţovat.  

Varianta č. 1 – návrh oddílné kanalizace 

Principem tohoto řešení je odvádění splaškových a dešťových vod odděleně ulicí Na 

Šancích. Vybudování této kanalizace je však za daných podmínek značně nereálné. Kromě 

vyšších investičních nákladů je nevýhodou i nepravidelný sklon terénu zájmového území.  

Hlavní nevýhodou tohoto řešení je však nutnost oboustranného napojení stoky do stávající 

kanalizace, které musí být v tomto projektu zohledněno. Navrhovaná stoka musí navazovat  

na částečně vybudovanou kanalizaci v ulici Na Šancích a zároveň se napojovat na hlavní 

kanalizační řad v ulici Mitrovická, který je řešen jako jednotná stoková síť. Z tohoto 

důvodu je návrh oddílné kanalizace prakticky nemoţný.  

 

Varianta č. 2 – návrh jednotné kanalizace 

Po odborné konzultaci ve společnosti Ovak, a.s. byla přijata varianta vybudování jednotné 

kanalizace, která bude gravitačně odvádět veškeré odpadní vody ulicí Na Šancích. Stoka 

bude vedena středem komunikace, přičemţ se musí dbát na oboustranné napojení stoky do 

stávající kanalizace (ulice Na Šancích, Mitrovická).  

Podklady pro vypracování konceptu: 

 Katastrální situace obce Nová Bělá se zaměřením stávající kanalizační sítě          

         (1:1000) 

 Situace ulice Mitrovická s výškovým zaměřením stávajících šachet (1:1000) 

 Výškové zaměření ulice Na Šancích (1:500) 

 Hydrotechnická situace  

 Podélné profily 

 Hydrotechnické výpočty 
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Katastrální situace oblasti, situace ulice Mitrovická s výškovým zaměřením šachet a 

výškové zaměření ulice Na Šancích byly dodány společností Ovak a.s. Návrh konceptu 

kanalizace a hydrotechnická situace korespondují se získanými podklady a jsou navrţeny 

v programu AutoCad 2007. Podélné profily obou stok jsou zpracovány v programu 

Winplan – Podélný profil kanalizace verze 5.0. Hydrotechnické výpočty byly provedeny 

součtovou metodou a zahrnují především průtokové poměry v obou stokách. 

5.1. Situace 

Situační zaměření obce, zpracované v programu AutoCad 2007 v měřítku 1:1000 (z 

důvodu tisku změněno na 1:2000) bylo dodáno Ing. Stanislavem Ličkou ze společnosti 

Ovak, a.s. a zahrnuje také zaměření stávající kanalizační sítě v celé obci – kmenová stoka 

A s přítkoky A1 – A8 a stávající stoky B1 – B4. V situaci jsou zakresleny asfaltové i 

betonové vozovky, obytné domy, zelené plochy a pozemky.  

Podrobný popis stávající stoky A je uveden v kap. 3.   

Stoka B byla navrţena v ulici Na Šancích jako jednotná kanalizace, která se napojuje na 

stávající kanalizaci (stoka B1) v šachtě Š64 a ústí do stoky A v šachtě  Š1. Na stoku se 

napojují 3 stávající stoky (stoka B2 – B4), a to v šachtách Š58, Š45 A Š42. Délka stoky je 

1001 m a nachází se zde celkem 23 šachet. Jako materiál stoky byl zvolen beton, stejně 

jako u stávajících stok kanalizační sítě celé obce.  

5.2. Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace byla zpracována v programu AutoCad 2007. Způsob navrţení a 

výpočtu kanalizačních okrsků bylo provedeno metodou ideálních střech, která se obecně 

pouţívá v zastavěném území při sklonu terénu do 5 %. Pro kaţdý výpočtový úsek stoky se 

určí graficky jeho povodí o ploše Ss. V této metodě se vyuţívá půlení úhlů souběţných 

stok, popřípadě půlení vzdálenosti souběţných stok.  

V hydrotechnické situaci je zakresleno 26 kanalizačních okrsků o celkové výměře 68,57 

ha. Dílčí povodí bylo přiděleno i vedlejším stokám A1 – A6 a B1 a B2. V situaci je  
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vyznačen směr toku jednotlivých stok a také názvy stok spolu s pouţitým materiálem a 

délkou stoky. 

V tabulce 5 jsou uvedeny jednotlivé kanalizační okrsky a jejich plošná výměra.  

Tabulka 5: Popis jednotlivých kanalizačních okrsků 

 

Kanalizační okrsek Stoka 

S povodí 

(ha) Kanalizační okrsek Stoka 

S povodí 

(ha) 

1 A 0,73 14 A1 1,61 

2 A2 4,15 15 A1 1,94 

3 A 0,14 16 A2 0,92 

4 A3 0,83 17 A3 3,35 

5 A 0,41 18 A 1,51 

6 A4 1,85 19 B1 2,67 

7 A 1,49 20 B 4,12 

8 A5 10,53 21 B2 1,43 

9 A 2,76 22 B 5,16 

10 A6 2,25 23 B 5,32 

11 A 1,92 24 B 4,15 

12 A 7,07 25 B 1,39 

13 A 0,22 26 A 0,64 

 

V kanalizačním okrsku 8 je umístěn vzorový hektar potřebný pro výpočet odtokového 

součinitele ψ  . Vypočet odtokového součinitele je uveden v kapitole 5.4 

 

5.3. Podélný profil  

Podélný profil byl vypracován v programu Winplan – podélný profil kanalizace verze 5.0. 

Byly zpracovány celkem 3 podélné profily – stoka A, stoka B a návrh rekonstrukce stoky 

A.  
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Stoka A 

Kmenová stoka má délku 1898 m a světlost potrubí se pohybuje od 300 – 1200 mm. 

Podrobnější popis je uveden v kapitole 3  

Sklon potrubí je velmi rozmanitý, pro přehlednost je uveden v tabulce. 

Tabulka 6: Popis podélného profilu stoky A 

Číslo 

šachet 

Staničení 

(m) 

Sklon 

(%0) 

Navržený 
profil 

(mm) 

Číslo 

šachet 

Staničení 

(m) 
Sklon 
(%0) 

Navržený 
profil 

(mm) 

Vo - š1 0-17 0 1200 Š20 - Š21 880 - 904 10 600 

Š1 - Š2 17 - 70 8,5 1200 Š21 - Š22 904 - 933 11,4 600 

Š2 - Š3 70 - 123 3 1200 Š22 - Š23 933 - 963 3,7 600 

Š3- Š4 123 - 206 4 1200 Š23 - Š24 963 - 993 10,7 600 

Š4 - Š5 206 - 222 3 1200 Š24 - Š25 993 - 1042 8,2 600 

Š5 - Š6 222-226 0,8 1200 Š25 - Š26 1042 - 1138 7 600 

Š6 - Š7 260 - 308 7 1200 Š26 - Š27 1138 - 1162 4,6 600 

Š7- Š8 308 - 356 3,3 1200 Š27 - Š28 1162 - 1243 7,5 600 

Š8 - Š9 356 - 424 1,8 1200 Š28 - Š29 1243 - 1374 21,4 300 

Š9 - Š10 424 - 492 0 1200 Š29 - Š30 1374 - 1448 31,6 300 

Š10- Š11 492 - 554 2,4 1200 Š30 - Š31 1448 - 1501 13,4 300 

Š11 - Š12 554 - 568 7,1 1000 Š31- Š32 1501 - 1519 21,7 300 

Š12 - Š13 568 - 614 40 800 Š32 - Š33 1519 - 1550 18 300 

Š13 - Š14 614 - 637 31,7 1000 Š33 - Š34 1550 - 1602 16,2 300 

Š14 - OK 637 - 656 17,3 1000 Š34 - Š35 1602 - 1653 12,8 300 

OK - Š15 656 - 689 4,6 800 Š35 - Š36 1653 - 1678 11,2 300 

Š15- Š16 689 - 720 -5,8 800 Š36 - Š37 1678 - 1710 11 300 

Š16 - Š17 720 - 762 25 800 Š37 - Š38 1710 - 1742 11 300 

Š17 - Š18 762 - 814 8,3 600 Š38 - Š39 1742 - 1781 14,6 300 

Š18 - Š19 814 - 851 3,2 600 Š39 - Š40 1781 - 1898 15 300 

Š19 - Š20 851 - 880 9 600 
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Srovnáním návrhového a kapacitního průtoku, který je uveden v tabulce přílohy 3 je 

zřejmé, ţe je potrubí kapacitně nedostačující. Proto byl vytvořen další podélný profil -

rekonstrukce stoky A, kde je navrţen profil vyhovující skutečnému průtoku.  

Hodnoty pro vytvoření nového podélného profilu, zejména sklon dna a profil potrubí byly 

pouţity z tabulky hydrotechnických výpočtů (příloha 6). Sklon dna se získal výpočtem 

pomocí výškových kót a délky úseku. Z Hydrotechnických tabulek stok(8)  se získal profil 

potrubí, odpovídající danému sklonu a návrhovému průtoku 

Z tabulky je zřejmé, které úseky jsou kapacitně nedostačující a vyţadují rekonstrukci. 

Jedná se o úseky mezi šachtami: 

 

Š12 – Š13  původní profil:  800     navrţený profil:  1000 

OK – Š17 původní profil:  800      navrţený profil:  1000 

Š17 – Š28 původní profil:  600    navrţený profil:   1000 

Š28 – Š36 původní profil:  300       navrţený profil:  1000 

Š36 – Š38 původní profil:  300      navrţený profil:  500 

  

Z uvedených údajů vyplývá, ţe pro dosaţení nejoptimálnějšího odvádění odpadních vod 

bude stoka A vyţadovat téměř kompletní rekonstrukci.  

 

Stoka B 

Stoka v ulici Na Šancích má délku 1001 m, světlost potrubí se pohybuje v rozmezí 500 – 

1200 mm. Sklon dna potrubí je 1,6 a 10 %0. Popis jednotlivých úseků je uveden v tabulce .  

Tabulka 7: Popis podélného profilu stoky B  

Číslo šachet  Staničení (m) Sklon (%0) Navržený profil(mm) 

Š1 - Š48 0 - 340 1,6 1200 

Š48- Š52 340 - 535 1,6 1000 

Š52 - Š58 535 - 755 1,6 800 

Š58 - Š64 755 - 1001 10 500 
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Stoka B je uloţena pod osou komunikace, v některých místech však nebyla dosaţena 

hloubka minimálního krytí zeminou z důvodu nepravidelné geomorfologie terénu. Proto 

byla navrţena rekultivace terénu, která bude zajišťovat hloubku minimálního krytí aspoň  

1 m. 

5.4. Hydrotechnický výpočet 

Cílem dimenzování stok je hydraulicky správný návrh sklonu nivelety dna stok, jejich 

profilu a rozměru příčného řezu mezi dvěma nejbliţšími kanalizačními šachtami. K  tomuto 

účelu se provádí výpočet dimenzovacích průtoků, coţ je největší průtok odpadních vod 

daného úseku stoky.  

Hydrotechnické výpočty byly provedeny součtovou metodou, coţ je jednoduchá empirická 

metoda pouţívaná pro malé soustavy stokových sítí. Postup výpočtu spočívá v součtu 

průtoků odpadní vody v jednotlivých větvích sítě ve směru průtoku. Součtová metoda 

nezohledňuje dobu dotoku odpadních vod do dimenzovacích profilů sítě stok a pouţívá 

konstantní hodnoty intenzity 15 minutového deště.  

 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě: 

Při popisech výpočtů jsem vycházela z podkladů diplomové práce Ing. Marka Hrubého 

[22].  

1. Stoka 

Ve sloupci číslo 1 jsou uvedeny názvy stok získané z hydrotechnické situace.  

 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

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

z daného území.  

 

3. Plocha Povodí Ss  

Plocha jednotlivých kanalizačních okrsků byla zjištěna v programu AutoCad výpočtem 

z hydrotechnické situace. Celková plocha povodí činí 68,57 ha.  
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4. Specifický odtok splašků  qs  se provedl dle vztahu : 

 

11..032,0
68,56

86400

1600.120

qs hasl  , kde       (1) 

 

1600 …… počet obyvatel, 

120 ……... spotřeba vody (l.os-1.den-1), 

68,56……. celková plocha povodí (ha) 

 

V dané oblasti se nenachází ţádný větší producent odpadních vod, který by se musel při 

výpočtu zohlednit.  

 

5. Odtokový součinitel ψ  

Z celkového mnoţství sráţek, spadlých na danou plochu, část vody odteče  po povrchu, 

část se vsákne a část vypaří. Pro dimenzovaání stoky je důleţitá ta část, která odteče do 

stoky. Hodnota závisí na druhu povrchu a také sklonu terénu. Pro výpočet odtokového 

součinitele ψ je nutné vynést do hydrotechnické situace vzorový hektar, coţ je 

reprezentativní plocha o výměře 1 ha, která je pouţitelná pro odlišné druhy ploch. Ze 

zvoleného vzorového hektaru byl vypočten střední součinitel odtoku podle vztahu: 

 

n

1

nn.11 S  ...  .S

S  ,  kde (2) 

ψs ……  střední součinitel odtoku, 

ψ………součinitelé odtoku dle (tab…),  

S………plocha povrchu daného druhu území (ha)  
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Tabulka 8: Součinitelé odtoku pro podrobný výpočet stokové sítě  [25] 

Způsob zástavby a druh pozemku popř. 

druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území 

Rovinné při 
sklonu do 1 

% 

Svaţité při 
sklonu 1 - 5 

% 

Prudce svaţité při 

sklonu nad 5% 

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

Asfaltové a bet. vozovky, dlaţby  0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlaţby zapískovanými       

spárami 0,50 0,60 0,70 

štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

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

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

Lesy 0,00 0,05 0,10 

 

Vzorový hektar je v hydrotechnické situaci znázorněn v okrsku č. 8. Pro výpočet byl pouţit 

odtokový součinitel ze svaţitého území při sklonu 1 – 5 %. Tabulka znázorňuje výpočet 

plochy jednotlivé zástavby daného území a odpovídající odtokový součinitel.  

 

Tabulka 9: Výpočet vzorového hektaru 

Způsob zástavby S (ha) ψ 

Zastavěné plochy (střechy) 0,138 0,9 

Asfaltové vozovky 0,122 0,8 

Nezastavěné plochy 0,7304 0,1 

Zeleň 0,0096 0,05 
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6. Redukovaná plocha dílčí Sd se vypočetla ze vztahu (3): 

 Sd= Ss. ψ  (ha) , kde (3) 

Ss…. …plocha povodí (ha),  

Ψ …….odtokový součinitel 

7. Redukovaná celková plocha Sc 

V tomto výpočtu se sčítaly jednotlivé redukované dílčí plochy v návaznosti na hlavní stoku 

po směru toku odpadních vod. Plochy vedlejších stok se počítají zvlášť a přičítají se aţ ve 

spojných šachtách se stokou, do které jsou zaústěny.  

 

8. Intenzita redukovaného deště i  

Intenzita redukovaného deště byla stanovena na hodnotu i= 157 l.s-1.ha-1. 

9. Dílčí dešťový průtok Qd 

Maximální dešťové vody pro dílčí úseky kanalizačních okrsků se vypočetly ze vztahu (4):  

Qd = Ss. ψ  i (l.s-1) , kde (4) 

 

 

Ss………..  plocha povodí (ha), 

Ψ …………odtokový součinitel, 

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

 

 

 

 

 

30,0
1

05,0.0096,01,0.7304,08,0.122,090,0.138,0
s
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10. Dílčí splaškový průtok Qs 

Splaškové vody pro dílčí úseky kanalizačních okrsků se vypočetly ze vztahu (5): 

Qs = Ss.qs (l.s-1) , kde (5) 

 

Ss…. plocha povodí (ha) 

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

 

11. Maximální hodinový průtok splaškových vod Qmax 

Tento průtok se stanoví z průměrného denního průtoku splaškových vod a vynásobením 

součinitelem maximální  hodinové nerovnoměrnosti.  Hodnoty získané tímto způsobem se 

označují jako extrémní hodinové průtoky splaškových vod a jsou zapotřebí pro výpočet 

odlehčených i neodlehčených odpadních vod odtékajících ze stávající odlehčovací komory.  

 

Qmax= Qs.kn  (l.s-1) , kde (6) 

 

Qs……dílčí splaškový průtok (l.s-1) 

kn…….součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

 

Hodnota součinitelé hodinové nerovnoměrnosti se získá z tabulky doporučených hodnot 

součinitelů nerovnoměrnosti podle ČSN 75 6101 [24]. Počet ekvivalentních obyvatel obce 

je 1600, pro úsek stoky přitékající na odlehčovací komoru se bude uvaţovat počet EO na 

1200. 

Tabulka 10: Doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti [25] 

Počet připojených obyvatel 1000 2000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 

Součinitel maximální 
hodinové nerovnoměrnosti 2,2 2,1 2 2 1,9 1,8 1,7 1,5 

 

Maximální hodinový průtok splaškových vod je důleţitým aspektem pro výpočet 

odlehčených dešťových vod odtékající z odlehčovací komory. Pro výpočet je nutné znát 

ředicí poměr na odlehčovací komoře, který je v tomto případě 1+7. 

Výpočet mnoţství neodlehčených splaškových vod se pak získá ze vzorce (7): 
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Qneodl. = Qmax.8  (l.s-1)  (7) 

 

Výpočet odlehčených dešťových vod se získá ze vzorce (8): 

 

Qodl. = Qd – (Qmax .8)  (l.s-1) , kde (8) 

 

Qd ……dílčí dešťový průtok (l.s-1), 

Qmax……. Maximální hodinový průtok splaškových vod (l.s-1) 

 

Takto vypočtené dílčí  dešťové vody se uvaţují pouze v kanalizačním okrsku č.12, protoţe 

se neodlehčené splaškové vody napojují zpět do stokové sítě a výpočet dešťových vod 

tímto dostává původní podobu.  

 

12. Celkový splaškový průtok Qsc 

Výpočet je podobný jako u celkové redukované plochy, sčítají se však dílčí splaškové 

průtoky. 

 

13. Maximální celkový návrhový průtok Qdim 

Tento průtok se počítá zvlášť pro kaţdý kanalizační okrsek. Postupuje se po směru toku 

odpadních vod a vypočtenému návrhovému průtoku hlavní stoky se přičtou v úseku 

napojení na hlavní stoku návrhové průtoky vedlejších stok. Výpočet je se stanoví dle 

vztahu (9): 

 

Qdim = Qd + Qsc (l.s-1) , kde (9) 

 

Qd…..dílčí dešťový průtok (l.s-1), 

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

Interpolací výškových kót z katastrální mapy ulice Na Šancích byly zjištěny výškové kóty 

šachet a terénu kde bude uloţena kanalizace. Výškové kóty dna a poklopu šachet kmenové 

stoky na ulici Mitrovická jsem získala ze situačního zaměření ulice Mitrovická, které bylo 

dodáno společností Ovak, a.s.  

Pomocí počítačového programu Winplan  - podélný profil kanalizace verze 5.0. byly tyto 

kóty vyneseny společně s přesnými vzdálenostmi šachet – staničení.  Podle hloubky 

uloţení stoky se určovaly sklony v %0. Jedná se o základní (teoretické) sklony, které byly 

určující pro postup dalšího výpočtu.  

Sklon dna stoky A byl však velmi nepřehledný, proto jsou v tabulce hydrotechnických 

výpočtů uvedeny průměrné, optimální sklony, získané výpočtem. Vypočtené sklony dna 

potrubí se poté pouţily do podélného profilu rekonstrukce stoky A. U vedlejších stok A1 – 

A6 a B1 a B2 jiţ nebyl tento údaj řešen.  

 

15. Navržený profil 

Profil stoky se navrhoval podle Hydraulických tabulek [24]. Průměr stoky se určil podle 

návrhového průtoku, teoretického sklonu stoky a kapacitního průtoku. Tento odpovídající 

průměr byl vynesen do podélného profilu. Takto se postupovalo u všech profilů stok 

kreslených ve Winplanu.  

Později byly podle skutečné rychlosti vsk  (a mnoţství krytí zeminy nad stokou měněny 

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

potřebné hodnoty podle Hydraulických tabulek. 

U vedlejších stok A1 – A6 a B1 a B2 nebyl tento údaj řešen.  

 

16. Délka úseku 

Znázorňuje délku úseku v jednom kanalizačním okrsku. Délka úseku byla zjištěna 

v programu Winplan podle Hydrotechnické situace. Byla řešena pouze u stok A a B, u 

vedlejších stok údaj zanedbán.  
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17. Kapacitní průtok Qkap  

Je to průtokové mnoţství ve stoce při kapacitním plnění. Tento údaj se získal 

v Hydraulických tabulek [24]. 

 

18. Kapacitní rychlost vkap 

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

tabulek [24]. Pomocí v kap se získá skutečná rychlost toku odpadní vody. 

 

19. Plnění h 

Hodnota plnění h se získala opět z hydraulických tabulek. stok. Interpolací součinitele  se 

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

 

20. Skutečná rychlost vsk se vypočetla dle vzorce (10): 

 

kapsk vv .
100

 (m.s-1) , kde (10) 

 

………součintel, 

vkap……kapacitní rychlost (m.s-1) 

 

21. Jednotlivá doba průtoku t 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednom kanalizačním okrsku.  

Byla vypočítána dle vzorce (11): 

skv

s
t  (s) , kde (11) 

 

s….délka úseku (m),  

vsk….skutečná rychlost (m.s-1) 

 

22. Celková doba průtoku t 
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Ve sloupci č. 22 se sčítaly jednotlivé doby průtoku, a to zvlášť pro kaţdou stoku. Podle 

doby dotoku odpadní vody do recipientu se volila metoda dimenzování stokové sítě. Pokud 

doba nepřesáhla 15 minut, coţ v našem případě platí, je pouţita součtová metoda pro celou 

dimenzaci stokové sítě.  

 

23. Zde se doba celkového dotoku  převedla na min., z důvodu lepší orientace.  

 

24. Součinitel  a  

Součinitel  vypočteme podle níţe uvedené rovnice. Díky tomuto součiniteli můţeme 

zjistit z Hydraulických tabulek. [23] hodnotu součinitele , pomocí které se vypočte 

skutečná rychlost tomu odpadních vod (sloupec 20).  

 

100.dim

kapQ

Q
  , kde (12) 

 

Qdim…..návrhový průtok (l.s-1), 

Qkap…..kapacitní průtok (l.s-1) 

 

25. Koeficient plnění h se získal z Hydraulických tabulek stok (8) a byl vyuţit při 

výpočtu skutečného plnění h (sloupec 19).  

 

26. Pomocný výpočet poloměru stoky r, který se získal z navrţeného  profilu porubí 

 (sloupec 15). 

 

27. Skutečný profil stoky A  

Zde jsou popsány stávající profily kmenové stoky A. Porovnáním s kapacitním průtokem a 

navrţeným profilem stávající stoky je patrné, ţe současný stav je nevyhovující téměř ve 

všech úsecích stoky. Návrh případné rekonstrukce je popsán v kapitole 5.3 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

 

Zásadní pro úspěšné zajištění finančních zdrojů (vlastní zdroje obce, úvěry, dotace) na 

přípravu a realizaci projektu je stanovaní správných návrhových parametrů, zvolení 

optimální koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v obci (aglomeraci) a nalezení 

vyváţeného technického řešení ve vazbě na výši investičních (celkových) a provozních 

nákladů. V neposlední řadě jde také o zvládnutí procesu výběru zhotovitele sluţeb 

(projektová dokumentace, stavební dozor), výběru zhotovitele stavby včetně technologické 

části a také o zvládnutí procesu provozování systému odvádění a čištění odpadních vod.  

V menších obcích pod 2000 EO jsou náklady na odkanalizování a čištění odpadních vod 

obvykle vyšší neţ u obcí větších neţ 2000 EO.  Vyšší náklady jsou nejen na čištění 

odpadních vod, ale také na odkanalizování, coţ je dáno charakterem a hustotou zástavby, 

konfigurací terénu apod. [14]. 

Při výpočtu ceny materiálu jsem vycházela z Metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství [26]. 

Při vyhodnocení ceny kanalizační šachty jsem pouţila ceník společnosti PREFA Brno, a.s. 

[27]. Náklady na jednotlivé díly šachty jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 11: Cena kanalizační šachty dle PREFA Brno a.s. 

Kanalizační šachta DN 1000, šířka stěny 90 mm   

Poklop betonový 780 Kč 

Konus 1 770 Kč 

Skruţ výšky 1000 mm 2 052 Kč 

Dno výšky 600 mm přímé 8 772 Kč 

Elastomerové těsnění 204 Kč 

 Celkové náklady: 13 578  Kč 

 

Celkový odhad ceny materiálu pro stoku A je uveden v tabulce. Hodnocení vycházelo 

z návrhu celkové rekonstrukce stoky.  
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Tabulka 12: Odhad nákladů pro betonové potrubí stoky A  

betonové potrubí (stoka A)   

DN (mm) Kč/m délka potrubí (m) celková cena(Kč) 

300 7360 156 1 148 160 

500 9110 499 4 545 890 

1000 16010 1037 16 602 370 

1200 19250 206 3 965 500 

Kanalizační šachta  13 578 Kč 40 Ks 5 430 120 

      Celková cena (Kč):   31 692 040 

 

Náklady na materiál činí 31 692 040 Kč. 

 

V tabulce 14 jsou uvedeny ceny materiálu potřebného na vybudování stoky B:  

Tabulka 13: Odhad nákladů pro betonové potrubí stoky B 

betonové potrubí (stoka B)   

DN (mm) Kč/m délka potrubí (m) celková cena (Kč) 

500 9110 246 2 241 060 

800 13230 220 2 910 600 

1000 16010 195 3 121 950 

1200 19250 340 6 545 000 

Kanalizační šachta  13 578 23 Ks  312 294 

Celková cena (Kč):   15 130 904 

 

Náklady na materiál stoky B činí 15 130 904 Kč. 

 

Při odhadu ekonomických nákladů se kromě ceny materiálu musí brát v úvahu i náklady 

potřebné na stavební práce jak k přípravě před uloţením potrubí, tak i náklady vzniklé po 

uloţení potrubí. Do celkových nákladů se počítají i objekty na stokové sítí, jako jsou 

kanalizační šachty, odlehčovací komory apod.  
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7. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit technický stav stávající kanalizace v ulici 

Mitrovická a navrhnout novou kanalizaci v ulici Na Šancích.  

Při návrhu koncepce se vycházelo ze základní charakteristiky obce a hydrologických 

poměrů, které jsou popsány v kapitole 2. a také z obecných teoretických postupů 

navrhování stokové sítě, uvedených v kapitole 4. 

V kapitole 3 je uveden podrobný popis technického stavu stávající kanalizace a její moţné  

nedostatky, které bylo třeba posoudit. Jednalo se především o nedostatečný kapacitní stav, 

který bylo nutné prověřit. Z tohoto důvodu byly vypracovány hydrotechnické výpočty dle 

součtové metody, (příloha 6) jejichţ postup je popsán v kapitole 5.4. 

Nejdůleţitějším kritériem pro zjištění nedostatečné kapacity byly maximální dimenzovací 

průtoky daných úseků stoky, které jsou vyřešeny v první části tabulky hydrotechnických 

výpočtů. Návrhové průtoky byly vyneseny do podélného profilu posuzované stoky A a 

porovnáním s kapacitními průtoky, vypočtenými programem Winplan (kapacitní průtoky 

dle Pavlovského) byl prokázán nedostatečný kapacitní stav potrubí téměř ve všech úsecích.  

V druhé části tabulky se uţ vychází z hodnot, které odpovídají optimálnímu technickému 

stavu kanalizace. Byl navrţen optimální sklon dna, určený výpočtem z podélného profilu 

stoky A. Pomocí tohoto výpočtu a Hydraulických tabulek PREFA byly navrţeny i 

optimální profily daného potrubí.  

Z těchto údajů byl vytvořen nový podélný profil stoky A, který znázorňuje její stav po 

rekonstrukci.  

Podrobný popis podélného profilu stávající a zrekonstruované kana lizace je uveden 

v kapitole 5.3. 

Vlastní návrh nové kanalizace v ulici Na Šancích vycházel ze dvou různých variant řešení, 

popsaných v kapitole 5. Jako nejvhodnější byla vybrána varianta č. 2 – Návrh jednotné 

kanalizace, která splňuje všechny zásady, uvedené v kapitole 3. 
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V kapitole 5 jsou také popsány podklady, ze kterých se při navrhování nové stoky 

vycházelo a ze kterých byla vytvořena Hydrotechnická situace (kap. 5.2., příloha 2), 

podélné profily (kapitola  5.3, přílohy 3,4 a 5)  a hydrotechnické výpočty, popsané 

v kapitole 5.4 (příloha 6).  

Tyto podklady byly také určující pro hydrotechnické výpočty stoky A.  

Bakalářská práce řeší také ekonomický odhad nákladů na výstavbu a rekonstrukci stoky, 

který je řešen v kapitole 6. Celkový odhad nákladů činí 46 822 944 Kč bez stavebních 

prací. 
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