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Anotace 

 Předložená práce „Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2“ 

navazuje na předchozí bakalářskou práci „Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná“ 

z roku 2009. Zabývá se detailním rozpracováním varianty se 3 čerpacími stanicemi a 

napojení na stávající ČOV Česká Ves. Řeší výtlačné potrubí a jednotlivé návrhy objektů 

jako jsou: čerpací stanice, odlehčovací komory, šachty, spadiště a domovní přípojky. 

Posuzuje také volbu materiálu gravitačního potrubí stok. V hydrotechnických výpočtech 

navazuje Bartoškovou metodou na metodu součtovou, která byla řešena v bakalářské práci. 

Na závěr je proveden ekonomický odhad koncepce.  

 

Klíčová slova: gravitační kanalizace, tlaková kanalizace, odpadní vody, srážkové vody, 

čerpací stanice, odlehčovací komora, domovní přípojka, kamenina, Písečná, Bělá 

  

Summary 

This thesis „Koncept of a sewer system design of village Pisecna – stage 2“ continues my 

previous bachelor work „Koncept of a sewer system design of village Pisecna“ from 2009. 

In detail is elaborated a conception concerning 3 pumping stations and thier access to ČOV 

Česká Ves. Specifically it is focused on each building design: pumping station, relief 

chamber, shaft, well holes, house connections to the sewage system. And also material of 

gravitational sewerage pipes is expertised. For hydrotechnics calculation is used Bartoska 

method which is based on summation method already used in bachelor work. At the end of 

the thesis there is an economic evaluation of the conception.   

Keywords: gravitational sewerage,  pressure sewerage, sewage, storm water, pumping 

stations, relief chamber, house connections, stoneware, Písečná, Bělá 
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1. ÚVOD 

 

1.1  Charakteristika obce a jejího okolí 

 
Obec Písečná sousedí na severu s obcí Supíkovice, na jihozápadě s obcí Česká Ves, 

na jihu a východě s obcí Mikulovice a na severovýchodě s obcí Hradec-Nová Ves. Od 

okresního města Jeseník je vzdálena 7 km (viz obr. č. 1) a od krajského města Olomouc 

75,5 km [29]. 

Geomorfologicky patří Písečná k provincii Česká vysočina, subprovincii 

krkonošsko-jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské) na rozhraní 

geomorfologického celku Rychlebské hory (podcelek Sokolský hřbet) a 

geomorfologického celku Zlatohorská vrchovina (podcelky Bělská pahorkatina a Rejvízská 

hornatina) [29].  

Území Písečné patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Písečnou protéká říčka 

Bělá, která přitéká z jihu a lomí se směrem na východ souběžně se silnicí I. třídy číslo 44 

(viz obr. č. 2). V Písečné je několik nádrží v zaplavených dolech, zejména nádrž Florián. 

Území obce pokrývá z 56,5 % zemědělská půda (18 % orná půda, 35 % louky a 

pastviny) a z více než 27 % les [29]. 

 
Obr. č. 1: Satelitní snímek obce Písečná a jejího okolí, M 1:40 000 [24] 
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Obec se člení na 3 části, a to: Písečná, Chebzí, Studený Zejf. Katastrální území je 

děleno na dvě části: Písečná u Jeseníka která má rozlohu 612,24 ha a Studený Zejf 

s rozlohou 231,51 ha. 

 
Obr. č. 2: Satelitní snímek obce Písečná, M 1:12 000 [25] 

 
Doprava v obci písečná: 

Písečnou vede železniční trať č. 292 (Železniční trať Šumperk - Krnov). 

Obcí procházejí: 

- silnice I. třídy číslo 44 (viz obr. č. 1) z hraničního přechodu v Mikulovicích 

směrem na Českou Ves, Jeseník, Velké Losiny a Rapotín, kde se napojuje na silnici 

číslo I/11, 

- silnice II. třídy číslo 455  z Písečné směrem na Supíkovice a na státní hranici s 

Polskem, 

- silnice III. třídy, odbočky na Hradec-Novou Ves a na Chebzí. 

V Písečné je železniční stanice, pošta, mateřská a základní škola, zdravotní středisko, 4 

obchody, 5 pohostinství, 2 sportovní střelnice. V blízkosti obce jsou historicky 

významné Jeskyně na Špičáku (2 km), letiště v Nové Vsi (5 km). Přes Písečnou vede 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 3

cyklotrasa, která je součástí mezinárodní cyklotrasy vedoucí z Polska přes celou 

Moravu a dále do Rakouska [29]. 

 Počet obyvatel byl v r. 2000 pro konkrétní místní část obce Písečná roven 880 (viz 

tab.č.1) 

Tab č. 1: Demografický vývoj obce [1] 

 Počet obyvatel 

2000 2015 

Obec 1055 1130 

Místní část obce 880 955 

 
1.2  Významná lokalita na území obce 

 
Na katastrálním území obce Písečná se nachází Evropsky významná lokalita 

(132/2005 Sb. [27]) Písečná – mokřad. Rozloha této dnes již unikátní oblasti činí 7,5429 ha 

a nalézá se severně nad obcí. (viz obr. č. 3). Lokalita je z druhé strany ohraničena 

železniční tratí. Žije zde ohrožený druh žáby Kuňky žlutobřiché. Jelikož je kanalizace 

ekologickou stavbou, je snahou toto prostředí zachovat [1]. 

 

Obr. č. 3: Evropsky významná lokalita Písečná – mokřad [26] 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH 

POMĚRŮ 

 

2.1  Popis stávajícího stavu odvodu odpadních vod 

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

likvidovány zaústěním do bezodtokových jímek na vyvážení nebo septiků s přepadem 

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

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

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

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

ze tří částí avšak zadání diplomové práce se týká přímo obce Písečná, bez dalších 2 částí 

obce, tj. Studený Zejf a Chebzí [1]. 

 Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci je roven nule.  Místní 

závody neprodukují technologické odpadní vody.  

2.2  Specifikace stávající čistírny odpadních vod Česká 
Ves  

 
Čistírna odpadních vod Česká Ves má projektovanou kapacitu cca 42 000 EO a je 

řešena jako mechanicko – biologická [37]. Detailnější popis ČOV viz bakalářská práce 

[bc]. Její poloha je na hranici obce Česká Ves a Písečná, v blízkosti řeky Bělé (viz obr. č. 

4), která plní roli recipientu.  

 
Obr. č. 4: Letecký snímek ČOV Česká Ves + popis [1] 
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2.3  Hydrologické poměry 

 Na území obce vtéká ze západu do řeky Bělé potok Žlebník a z jihu ve Studeném 

Zejfu potok Chebzí, protékající stejnojmennou osadou. Největším zaplaveným pískovým 

dolem je důl Florián.  

V roce 1997 byla obec postižena povodní (viz tab.č.2), která zcela zničila část 

silnice, most ve středu obce, 2 mosty ve Studeném Zejfu, lávky pro pěší, 2 obytné domy a 

dalších 65 domů zatopila. Po odstranění škod na obecním majetku ve výši téměř 34 

milionů korun byly v obci opraveny mimo jiné místní komunikace, chodníky, hřiště s 

příjezdovou komunikací, veřejné osvětlení a vodovod [29].  

V roce 2009 zde byl na řece Bělé vyhlášen 3. povodňový stupeň, avšak naštěstí 

nedošlo k žádným velkým škodám na majetku.  

 

 

Tab.č.2: Vodní režim řeky Bělé; hlásný profil č. 296 [30] 

Místo Mikulovice  

Staničení 4,90 km 

Plocha povodí 221,93km2 

Průměrný roční průtok 4,10 m3.s-1 

N-leté průtoky [m3.s-1] Q1=30,9 Q5=88,3 Q10=122 Q50=219 Q100=270 

Nula vodočtu 333,71 m n.m 

Číslo hydrologického 

pořadí 
2-04-04-091 

Průměrný roční stav 120 cm  

Stupně 

povodňové aktivity 

Bdělost  

170 cm;  

21,2 m3.s-1 

Pohotovost 

190 cm 

33,0 m3.s-1 

Ohrožení 

220cm 

56,4 m3.s-1 

Nejvyšší zaznamenané 

vodní stavy 

7. 7. 1997 

407 cm 

2. 8. 1977 

390 cm 

9. 6. 1971 

370 cm 
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Obr.č.5: Fotografie řeky Bělé v intravilánu Písečné [29] 

Průměrný srážkový úhrn v okolí lokality Písečná je 686 mm/rok. 

 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMU 

V dnešní době se zásobování vodou a odkanalizování stalo základním prvkem ve 

zkvalitnění života urbanizovaných území. Je taktéž ukazatelem životní úrovně 

obyvatelstva. Evropské unie České republice ukládá požadavky na kvalitu vypouštěných 

odpadních vod do vod povrchových a nařizuje všem obcím mít vybudované 

odkanalizování do roku 2012.   

V obci Písečná chybí odkanalizování pomocí jednotné kanalizace a odvod 

odpadních vod je řešen převážně formou septiku. Je zde pouze dešťová kanalizace, která je 

v havarijním stavu a s pomocí septiků znečišťuje řeku Bělou, která protéká obcí.  Na 

hranici obcí Česká Ves a Písečná je umístěna čistírna odpadních vod, která byla navržena a 

budována s ohledem na budoucí napojení kanalizace okolních obcí.  

Rozvoj inženýrských sítí je ukazatelem materiální životní úrovně společnosti, 

funkčnost a spolehlivost sítí vypovídá o řídicích schopnostech vedení společnosti, a to i na 

politické úrovni. Není přitom předurčeno, že vysoká míra technického rozvoje společnosti 

jednoznačně rozhoduje o spolehlivosti sítí. Společnost se postupně stává na sítích funkčně 

závislou, a to různou měrou na různých sítích, na významu nabývá spolehlivost sítí [6]. 
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Řeka Bělá se vlévá několik km za obcí Písečnou do Polska. Písečná je tak 

posledním znečišťovatelem na území České Republiky. Přihlédneme-li k faktu, že Poláci 

zpracovávají vodu z řeky Bělé pro pitné účely, je nová jednotná kanalizace nutností. Ať už 

z pohledu hygieny obce, tak i vizitky ČR vůči Polsku.  Proto je úkolem této práce zajistit 

bezpečný odvod splaškových vod na ČOV Česká Ves [1]. 

 Dalším problémem v nejnižších místech obce, které se nacházejí v údolí podél řeky 

Bělé, je výskyt povodní a ohrožení tak budoucího díla kanalizace.  

 

 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1 Územní plánování, urbanizace 

Postupnou urbanizací krajiny došlo výrazně ke změně jejich hydrologických 

parametrů. Snížila se retence krajiny a infiltrace vody do půdy, byly zrušeny drobné vodní 

toky, plochy sloužící původně pro vsakování byly zpevněny. Díky neuváženým změnám 

došlo ke změně odtokových poměrů v krajině, kvůli nimž při vydatnějších srážkách může 

docházet ke vzniku povodní. Ty podle nedávných zkušeností mají velmi negativní vliv na 

život mnoha obyvatel urbanizovaných území [42] v okolí vodních toků. Taktéž dochází 

k devastaci krajiny v extravilánu.  

 
 

4.2  Účel odvodňovacích staveb   

Současný rozvoj městského odvodnění se opírá o stále intenzivnější úsilí lidského 

rodu zabezpečit si trvalý hospodářský růst při zachování nebo dokonce vylepšení životních 

podmínek na Zemi. Tuto myšlenku - na počátku iniciovanou nemnoha ekologickými 

aktivisty a zájmovými organizacemi - dnes již přijala pod názvem „trvale udržitelný 

rozvoj" politická reprezentace všech hospodářsky vyspělých států. Kvalita životního 

prostředí se v 21. století stává součástí společensky uznávaných sociálních hodnot. 

Městské odvodněni patří mezi nejdražší a projekčně nejsložitější stavby městské 

infrastruktury. Proto je jejich hospodárný návrh neustále středem pozornosti jak vědeckého 

výzkumu, projekční praxe, tak i legislativy [2].  

Návrhem a účelem odvodňovacích staveb se zabývá [38]. 
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4.3  Povrchové vody 
Podle Zákona č. 20/2004 Sb. o vodách [43], povrchovými vodami jsou vody 

přirozeně se vyskytující na zemském povrchu: tento charakter neztrácejí, protékají-li 

přechodné zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v 

nadzemních vedeních. 

Z hlediska čistoty vody u nás jsou důležité vodní toky trvale tekoucí buď přiro-

zeným (případné upraveným) korytem jako bystřiny, potoky, řeky anebo v umělém korytě 

jako kanály a nádrže apod., také vody nacházející se ve slepých ramenech a rybnících. 

Uvedené vodní útvary tvoří takřka všechny povrchové vody v ČR [4]. 

 

4.4    Znečišťující látky 

Podle Zákona 20/2004 Sb. (Vodní zákon)  [43] a Nařízení vlády ČR 61/2003 Sb.[44], 

(které stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod) je třeba chránit povrchové a 

podzemní vody před znehodnocením odpadními vodami a závadnými látkami. Odpadní 

vody a škodlivé látky ohrožují jakost nebo zdravotní nezávadnost vod [4]. 

 

Zdroje znečištění závadnými látkami: 

• bodové 

Přímo produkují odpadní vody. Jedná se např. o výpust kanalizace, únik ropných 

látek z továrny či skladu.  

• Plošné 

Přispívají ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Nepřímo odvádí 

nesoustředěným tokem závadné látky. Jedná se o rozptýlené zdroje a například 

může jít o skládky, srážky, zemědělství – splachy, eroze.  

4.5  Složení městských odpadních vod 
Složení městské odpadní vody je určeno složením jejích jednotlivých částí. tj. 

vodami splaškovými, průmyslovými, balastními a srážkovými. Složení těchto částí i jejich 

vzájemný poměr není vždy shodný, a proto existuje i značná variabilita ve složení městské 

odpadní vody. Vlivem průmyslového znečištění dochází někdy ke značnému zvýšení 
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koncentrace některých látek, naopak balastní vody někdy silně městské odpadní vody 

zřeďují. 

Kolísání průtoku městských odpadních vod je v bezdeštném období provázeno 

kolísáním koncentrace znečisťujících látek, které má obvykle stejný denní rytmus - s 

rostoucím průtokem roste i koncentrace znečištění, což lze mimo jiné vysvětlit snižováním 

podílu balastních (podzemních) vod s nízkou koncentrací znečištění [3]. 

 
 

4.6 Hydrologie stokových sítí 
Musíme podtrhnout zásadní odlišnosti „obecné" hydrologie a hydrologie 

urbanizovaných povodí (především měřítka plochy, měřítka času). Obor stokování je 

oborem, zahrnujícím ve své heterogenitě specifické aplikace řady vědních disciplin - v 

oblasti hydrologie urbanizovaných území tato skutečnost výrazně vystupuje do popředí. 

Jedná se o vyhodnocení dešťoměrných podkladů a v návaznosti na to o charakter 

zatěžovací srážky, způsob řešení povrchového odtoku odpadních vod po elementárních 

stokových povodích, o návaznost hydrologických a hydraulických podkladů pro řešení 

objektů na síti apod. Existuje celá řada hydrologických metod navrhování a posuzování 

stokových sítí. Je zřejmé, že postup výpočtu (a především možnost aplikace konkrétní 

metody) nejpodstatněji ovlivňuje charakter zatěžovací srážky, vycházející z určitého 

způsobu zpracování dešťoměrných podkladů [2].  

 

4.7 Srážky 

Pro řešení stokových sítí (návrh, posuzování, bilance) jsou rozhodující krátkodobé 

místní přívalové deště, charakteristické vysokou intenzitou, malou povrchovou rozlohou a 

relativně krátkou dobou trvání. Ze statistických vyhodnocení vyplývá, že se vyskytují z 

více jak 90 % v letních měsících (další druhy srážek nejsou pro návrh stokových sítí 

směrodatné). Průběhy dešťů zaznamenávají trvale instalované a v současné době stále 

častěji přenosné ombrografy Intenzita se vyhodnocuje nejčastěji ze součtové čáry srážkové 

výšky - z ombrografu [2]. 
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Kvalita vody srážkové 
Kvalita srážkových vod (déšť, tající sníh) je velice proměnlivá a závisí na mnoha 

okolnostech. Nečistoty povrchu vozovek jsou splachovány dešťovou vodou především s 

jejím prvním podílem, který může být silně znečištěn, zvláště po delším bezdeštném 

období. Uvádí se, že koncentrace organického znečištění v těchto vodách je podobná jako 

ve vodách splaškových. Proto je snaha o jejich zachycení a čistění. Další podíly dešťových 

vod jsou již podstatně méně znečištěny. Při velké intenzitě deště dochází ke splachování 

písku, jehož množství se i několikanásobně zvětšuje oproti bezdeštnému období. 

V zimě se dostává se srážkovými vodami z tajícího sněhu velké množství solí ze 

sypaných vozovek, což se projeví přechodně velkým nárůstem koncentrace chloridu (i více 

než na dvojnásobek). Všeobecně lze konstatovat, že srážkové vody v průměru odpadní 

vody nařeďují, a to někdy velmi podstatně [3]. 

Je důležité z hlediska znečištění srážkových odpadních vod brát v úvahu také faktor 

času (viz obr.č.6). Mnohem znečištěnější srážková voda je na začátku přívalového deště, 

což je cca 10-15min. U jednotné kanalizace při nižších sklonech dna potrubí, dochází při 

bezdeštném průtoku ke zvýšení suspendovaných látek. Ty jsou pak při deštném průtoku 

proplachovány a způsobují kvalitativní rozdíl, který je značný. Samotné splaškové vody 

jsou tedy v porovnání s kombinací srážkových (prvních 10-15min deště) a splaškových 

vod méně znečištěné.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr.č.6 : Průběh znečištění při průtoku srážkových vod v jednotné stokové síti[4] 
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4.8 Směšování odpadních vod s vodou v recipientu 

 

Odpadní voda pod výustí do recipientu se smísí s povrchovou vodou. Směšování je 

složitý proces. Ze zkušenosti je známo, že obvykle dochází k úplnému promíchání s 

povrchovou vodou na kratším nebo delším úseku vodního toku a závisí na hydraulických 

charakteristikách vodního toku [4]. 

 

Vlivy odpadních vod na vodní recipient 
1.   Zanášení koryta řek suspendovanými usaditelnými látkami, příp. znečisťování břehů 

makroskopickými látkami unášenými vodou. 

2.   Estetické a organoleptické závady (pachové). 

3.   Vyčerpání rozpuštěného kyslíku, především mikrobiálním rozkladem organických 

látek, a tím znemožnění života organizmů vyšších a vyvolání závad, uvedených v bodu ad  

4.   Epidemiologické závady vlivem přítomnosti patogenních organizmů -virů, bakterií, 

červů aj. 

5.   Kontaminace vody toxickými, nebo jinak škodlivými látkami (těžké kovy, chlorované 

organické látky, fenoly aj.). 

6.   Přívod látek způsobujících eutrofizaci povrchových vod. 

7.   Zvyšování solnosti (obsahu solí) vody. 

8.   Změnu teploty, především její zvyšování, což může být významné při vypouštění 

velkého množství vod chladících [3]. 

4.9 Zásady navrhování kanalizace 

4.9.1 Zakládání stokových sítí 

Existuje řada postupů a teorií aplikovaných především na konkrétní materiál. Při 

posuzování statické únosnosti stok při zatížení nadložím se vychází ze základních 

podmínek statické rovnováhy. Podrobné řešení namáhání stokových průřezů při zohlednění 

všech spolupůsobících faktorů (statické a dynamické zatížení) je složité a měla by jej 
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vypracovávat odborná a kompetentní osoba. Např. geotechnik, statik či mechanik hornin a 

zemin.  

 

4.9.2  Vlastností stavebních materiálů stokových sítí    
                                      

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky[45] definuje požadavky na 

materiál stokových sítí takto: „Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované 

životnosti díla. Musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, 

biologickým a jiným vlivům protékají-cích odpadních vod a proti agresivním účinkům 

okolního prostředí. Současně má umožnit bezpečné a účinné čistění stok" [15]. 

 

Obvykle uváděné požadavky na vlastnosti trub pro stokové sítě jsou obecně známé: 

1.   Statická únosnost trub (odolnost proti vnějšímu zatížení) 

2.   Chemická odolnost proti vlivu protékající látky. 

3.   Chemická odolnost proti okolnímu prostředí (zemina, voda, elektrochemické vlivy) 

4.   Odolnost proti obrusu.                                                                                         

5.   Těsnost trub a spojů 

6.   Mrazuvzdornost. 

7.   Rozměrové požadavky. 

8.   Hydraulická hladkost vnitřního povrch trub. 

9.   Vyhovující sortiment tvarovek. 

10. Jednoduchost stavebních prací. 

11. Životnost. 

12. Investiční náročnost [15]. 

 
 

4.9.3 Vertikální a horizontální uložení kanalizace 

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

trase s výjimkou pseků u průlezných (DN800 a větší)a průchodných stok (DN 1500 a 

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

v podélném profilu. Proto se v místech kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, 

dále ještě tam, kde se mění příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky 
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a v místě spojení více stok navrhují revizní nebo vstupní šachty, pokud tam není jiný 

objekt s obdobnou funkcí [9]. 

 

Není dovoleno navrhovat stoky pod stromy ani v jejich blízkosti (asi do 1,5 m). Při 

vedení poblíž líce budovy se bezpečná vzdálenost dna výkopu (viz obr.č.7) od líce budovy 

uvažuje podle vzorce: 

L=(H-h)/tg φ 

 

H - hloubka dna výkopu [m], 

h - hloubka základů budovy pod terénem [m], 

φ - úhel vnitřního tření zeminy v daném míst 

 

Obr.č.7 : Bezpečná vzdálenost dna výkopu od líce budovy [2] 

Stoky jednotné, případně oddílné splaškové soustavy musí ležet tak hluboko, aby 

bylo možné odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory (sklepy, skladiště, apod.), 

jedná se tedy o hloubku Ha (viz obr. č. 8), případně Hb. jsou-li u jednotné soustavy 

odvodňovány dvory [2]. 

Hloubka Ha, případně Hb,  závisí na: 

• hloubce podsklepení budov. 

• hloubce vypočítané z reprezentativní vzdálenosti od vzdálenější stěny budov La, 

případně od dvorních vpustí Lb (hloubka l m) ke stoce a z minimálního sklonu 

přípojky: 
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- DN 150 ........................ 2%, 

- DN>200....................... 1%, 

• Ha, Hb se snižují o 1/2 tloušťky stoky (napojení přípojky do stoky, záleží na 

druhu napojení), 

• Ha, Hb se stanovují vždy v městské části se stejnou zástavbou, podsklepením a 

šířkou ulic, výsledné hodnoty se zaokrouhlí na 5-10 cm [2]. 

 

Obr..č.8: Hloubka uložení stoky jednotné stokové soustavy [2] 

 

Při výpočtu hloubek (viz obr.č.9) je možné vycházet ze vzorce:  

h = h1+h2+š*ip+l*iz+0,45 , 

 

Obr. č.9: Schéma pro výpočet hloubky stoky [2] 

 

hl - hloubka dna sklepa pod úrovní vozovky [m], 

h2 - výška hladiny návrhového průtoku [m], 

i - vzdálenost uliční stok}* od líce budovy (=délka přípojky) [ni], 

iz — sklon dna hlavního domovního svodu (ukládá se 0,4 - 0,5 m pod podlahu sklepa, 

sklon se volí 2 - 5%). 
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Orientačně lze uvažovat hodnotu rozdílu svršku vozovky a vrchní části kanalizace: 

• 1,70 - 2,35 m u středně hluboce založených staveb. 

• 1,70 - 1,80 m u mělce založených staveb [2]. 

 

V případě napojení 2 různých profilů (vstupního a výstupního) je snaha takového 

uspořádání, aby byly hladiny při návrhovém průtoku ve stejných výškách (viz obr. č.10). 

 

Obr.č.10: Napojeni hladin ve spojných objektech – např. šachty [5] 

 

Vztah potrubí k povrchu území 

Je nutné ukládat potrubí do minimální hloubky. Jedna se o minimální krytí potrubí, tzv. 

nezamrznou hloubku. Krytí je definováno jako svislá vzdálenost od povrchu vozovky 

(příp. povrchu upraveného terénu) k vnějšímu povrchu potrubí. Krytí je tak výška zeminy 

+ možná tloušťka zpevnění povrchu terénu (konstrukce vozovky nebo chodníku) nad 

potrubím. Minimální krytí v komunikaci je dáno na 1,8m, mimo komunikaci 1m a při 

křížení dráhy a pozemní komunikace 1,5m.  

 

Krytí potrubí souvisí s ochranou před nepříznivými vlivy, jako jsou: 

•  statické působení: 

•   stálého zatížení od zeminy; 

•   nahodilého zatížení od provozu na povrchu; 

•    dynamické účinky provozu na komunikacích; 

•     mechanické poškození; 

•     mráz; 

•     podzemní voda [6]. 
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Potrubí má být uloženo tak hluboko, aby nebylo vystaveno účinkům nahodilého zatížení 

od provozu na komunikaci, avšak ne tolik, aby nedošlo k narušení vlivem tlaku zeminy [6]. 

 
4.9.4 Mezní sklony a mezní rychlosti ve stokových sítích 

Stanovení minimálních přípustných sklonů ve stokách je otázkou nejen hydraulickou, ale i 

technickou a zejména provozně ekonomickou. Na odvodňovaném území mohou nastat při 

volbě sklonu dva extrémy: při návrhu velmi malých sklonů vychází velké průřezy stok 

(průtoková rychlost je malá), stoka se zanáší a je nutné ji často čistit: pokud navrhneme 

sklon stoky takový, aby odpadla nutnost častějšího čištění, může eventuálně na plochém 

území nastat nutnost odpadní vody po určité době přečerpávat [2].   

Imhoffovo kriterium: Imhoff definoval více kriterií pro stanovení minimálního sklonu. 

Známé je kriterium, podle kterého je za minimální považován ten sklon, při němž při 100% 

plnění má odpadní voda průtočnou rychlost 1 m/s [2]. 

 

Maximální průtočná rychlost ve stokách může být 5 m.s-1. 

V objektech a stokách (například skluzech) budovaných z kameninových, 

litinových, sklolaminátových, čedičových trub, trub z PVC nebo stok zděných z 

kanalizačních cihel nebo dlažebních kamenů na cementovou maltu, může být maximální 

průtočná rychlost vody 10 m.s-1. 

Při průtočných rychlostech větších než 5 m.s-1 je nutno chránit objekty na stokové 

síti v části vystavené účinku vodního proudu proti obrusu, popř. dynamickým a kavitačním 

účinkům [2]. 

 

4.9.5 Křížení vodních toků 

 
- nadchodem, kdy lze využít: 

-  silniční mosty (nikoliv železniční), kdy konstrukce vedení musí být nad 

hladinou Q100 příslušného vodního toku; 
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-  jednoúčelové trubní mosty (obr. č.11), jejichž konstrukce může být samonosná, 

kdy nosnou konstrukci tvoří pouze vlastní vedení (používá se zpravidla do šířky 

toku max. 30m), příhradová nebo závěsná; 

-   podchodem nebo shybkou  

Při využití nadchodu hrozí poškození vedení (vandaly, mrazem, bleskem,…) a v případě 

vodovodů a teplovodů je nutné použít teplenou izolaci. Na počátku a na konci přechodu 

vodního toku by měla být vedení osazena uzávěry, v případě nadchodu také kompenzátory 

(pokud je to nutné) [6]. 

 
Obr. č. 11: Nadchody inženýrských sítí u vodních toků: a- samonosný; b-příhradový; C-

závěsný [6] 

 

V případě řešení křížení podchodem (resp. shybkou) je předepsáno krytí (vzdá-

lenost mezi vnějším povrchem vedení, popř. jeho ochrannou konstrukcí, a dnem koryta 

toku) 1,2 m u splavných loků a 0,5 m u nesplavných toků (viz v obr. č.12). Při navrhování 

podchodů pod vodním tokem je účelné vést několik sítí ve sdružené trase[6]. 

 

 

Obr.č.12: Vodovodní shybka (použitelné i pro výtlačné potrubí kanalizace) [6] 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 18

 

Křížení železničních tratí 
Křížení sítě se železnicí má být provedeno v pravém úhlu, přičemž vedení se ukládá 

do ochranné konstrukce(viz obr.č.13) odolné korozi (chránička, podchod, kolektor,…), aby 

bylo možné vedení vyjmout bez porušení drážního tělesa. U trubních vedení je vhodné 

navrhnout průměr chráničky, aby v příčném řezu vznikla mezi vnějším povrchem potrubí a 

vnitřním povrchem chráničky byla rovna 1,2 násobku průtokové plochy potrubí. Sklon 

potrubí i chráničky má být minimálně 0,3 %. U potrubí s průtokem vody je ochranná 

konstrukce zřizována i z důvodu ochrany tělesa dráhy před podmáčením při úniku vody[6]. 

 

Obr.č.13: Křížení potrubí se železniční tratí [6] 

Ideálním řešením při křížení železniční tratě jsou bezvýkopové práce (viz obr.č.14). 

Ovlivnění provozu na trati je tak minimální. Bezvýkopovou metodou lze řešit i více situací 

než jen pouze křížení se železniční tratí. Lze ji použít kdekoliv, kde je potřeba snížit 

prašnost, minimalizovat omezení dopravy, snížit náklady na výkopové práce při nadměrné 

hloubce výkopu aj. Těmito metodami se podrobněji zabývá literatura [31]. 

 

Obr.č.14: Provádění otevřeným výkopem a bezvýkopově [6] 
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4.9.6 Objekty na stokové síti a jejich navrhování 

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

správné funkce stokové sítě a pro bezpečné provádění všech potřebných prací při kontrole, 

čištění a údržbě stok [2]. 

Pro výstavbu a provoz platí ČSN 73 6701 [45] Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Z materiálů se používají beton, železobeton, kanalizační kamenina, plasty, kovové prvky 

(stupadla, poklopy odolné korozi) atd. Vstupní otvory jsou kruhové a mají mít min. průměr 

600 mm, výjimečně čtvercové (nepojízdné plochy) o stranách 600 mm. Výškově jsou 

vstupy navrhovány a prováděny v závislosti na umístění. V komunikaci je to nad terénem 0 

mm a pod terénem 5 mm. Mimo komunikaci je to nad terénem v intravilánu 100 mm a v 

extravilánu 300-500 mm (na zemědělsky obdělávaných pozemcích a jsou opatřeny 

směrovou tyčí) [2]. 

VSTUPNÍ ŠACHTY 

Vstupní šachty (viz obr.č.15) se navrhují tam, kde se: 

• mění směr přímých úseků trubních stok; 

• mění se sklon stoky; 

• mění příčný profil stoky; 

• ukončují úseky stokové sítě; 

• spojují dvě nebo více stok; 

• rozdělují dlouhé přímé úseky [2]. 

 
Obr.č.15: Příčné řezy vstupní šachtou 
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SPADIŠTĚ 

Spadiště (viz obr.č.16 ) jsou objekty, jejichž účelem je překonat stupněm velký 

sklon, při kterém by ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální 

povolené rychlosti. Sklon stok mezi spadišti volíme takový, aby bylo dosaženo maximální 

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

pro DN 250 - 400, respektive 3 m pro DN 450 -600 [2]. 

 

Část šachty i dno spadiště, vystavené nárazu přívalové vody, musí být opatřeny 

pevným a odolným obkladem. K odvádění bezdeštného odtoku splaškových odpadních 

vod je spadiště opatřeno samostatnou vertikální troubou světlosti min. DN 200 vyústěnou u 

dna spadiště. Za větších průtoků, kdy již tato trouba nestačí k odvedení celého množství 

odpadních vod, přepadá voda z dané výšky na dno spadiště [2]. 

 

 

Obr.č.16: Příčný řez spádištěm 

VÝUSTNÍ OBJEKTY 

Výustní objekty jsou zařízení na vypouštění odpadních vod do vodních toků nebo 

nádrží, mají podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou v recipientu. Pro 

výusti jsou vhodné plochy na konkávním břehu toku s dostatečnou hloubkou vody a 

dostatečným proudem aby nedocházelo k zanášení stok splaveninami z recipientu. Při 

vypouštění vod do velkých řek,  rybníků a jezer se aplikují tzv. dnové výusti. Objekt nesmí 

ohrozit plavbu,  umísťuje se do nezámrzné hloubky (viz obr. č.17) [2]. 
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Výustní objekty bývají často vystaveny silným účinkům proudící vody a proto je třeba 

věnovat velkou pozornost jejich zakládání. Větší objekty se zakládají v jímkách na hluboké 

a pevné základy. Proti účinkům proudící vody se chrání i štětovými stěnami, dlažbou nebo 

kamenným zahozeni. Břeh se v blízkosti výusti zpevňuje, popřípadě se upravuje i určitý 

úsek vodního toku. Pokud je možnost občasného vzdouvání vody z recipientu do stokové 

sítě, osazují se na výustních objektech uzávěry (koncové klapky, kanalizační stavítka 

atd.)[2]. 

 

 

Obr.č.17 : Výustní objekty [2] 

 

 

ODLEHČOVACÍ KOMORY 
Odlehčovací komory patří k nejdůležitějším a zároveň k nejsložitějším objektům 

stokových sítí z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i konstrukčního, 

přičemž tato jednotlivá hlediska se vzájemně ovlivňují a úzce spolu souvisejí. Zdravotně 

inženýrská problematika odlehčovacích komor souvisí s celkovým koncepčním řešením 

stokových sítí, s následným návrhem technologie čištění odpadních vod i s otázkami 

čistoty recipientů. 

Konstrukčně musí být odlehčovací komora uspořádána tak, aby oddělovala z 

celkového průtoku nad ní množství vody, o které má být průběžná stoka odlehčena, a toto 

množství aby odváděla odlehčovací stokou do recipientu. Oddělení se děje nejčastěji 

přepadem přes přeliv, jehož koruna je umístěna nade dnem odlehčovacího koryta ve výši 

odpovídající průtoku, při němž má být odlehčovací komora uvedena v činnost. 

Při řešení stokových sítí se aplikuje celá řada nejrůznějších typů odlehčovacích 

komor od jednoduchých s přepadem až po typy velmi složité s mechanickou regulací [2]. 
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Mezi základní typy odlehčovacích komor se řadí: 

• odlehčovací komory s přepadem bez regulace odtoku s přepadem: 

- přímým, 

- jednostranným bočním. 

- oboustranným bočním. 

• odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem, 

• odlehčovací komory s přepadajícím paprskem (štěrbinové), 

• odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou (etážové). 

• ostatní odlehčovací komory (s násoskou, stavítkem…) [8]. 

 

Schémata a popis vybraných typů odlehčovacích komor 

Odlehčovací komory s přepadem 

• přímým (viz obr. č.18) - odlehčování se provádí ve směni osy přívodní stoky. 

Rozdíl mezi jednotlivými typy je v orientaci přelivu na směr přítoku odpadní vody 

do odlehčovací komory. Základními typy jsou přepad přímý kolmý, přímý šikmý, 

přímý obloukový a přímý lomený [2]. 

 

 

Obr. č. 18:Odlehčovací komory s přímým přepadem [2] 

• bočním (viz obr. č.19) - směr odlehčování je odkloněn od směru přívodní stoky. 

Snaha o zvýšení účinnosti bočního přepadu vedla ke konstrukci odlehčovací 

komory s bočním přepadem v oblouku, při kterém se využívá odstředivá síla 

proudící vody v oblouku. Oboustranný přepad umožňuje oproti jednostrannému 

délku přelivné hrany a tím i délku celé odlehčovací komory zkrátit [2]. 
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Obr.č.19 : Odlehčovací komory s bočním přepadem [2]. 

 

Zmenšení průtočného profilu stok ve směru toku se provádí jen za: 

-odlehčovací komorou 

-na průběžné stoce jen bude-li zachováno proudění o volné hladině [12] 

 

ČERPACÍ STANICE 

Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod tam, kde není možné zajistit 

gravitační odvod odpadních vod. Jedná se o stavebně-technologický prvek kanalizace.  Jde o 

nejporuchovější a energeticky nejnáročnější element stokové sítě. Proto je při pořizovací 

ceně nutné brát ohled i na budoucí náklady spojené s čerpáním.  

Celkové náklady na čerpání po dobu životnosti čerpadla lze rozdělit na: 

- Nákupní cenu čerpací techniky, která tvoří cca 5% celkových nákladů. 

- Náklady na její údržbu, které dosahují cca 10% 

- Náklady na potřebnou elektrickou energii, které jsou přibližně 85% z celkových 

nákladů na čerpání během životnosti technologie [16]. 

 
Zvýše uvedeného jednoznačně plyne, kam by provozovatel čerpací techniky měl 

nasměrovat svou hlavní pozornost a kde lze také nalézt největší zdroj úspor provozních 

prostředků. Cena čerpací techniky tvoří jenom tu pomyslnou špičku ledovce, zatímco 

skryta zůstává jeho největší část, náklady na elektrickou energii [16]. 
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Obr.č.20- Rozdělení objemů v domácí čerpací jímce [11] 

Popis objemů čerpací jímky (viz obr.č.20): 

• pracovní objem je objem mezi zapínací a vypínací hladinou, které ovládají 

čerpadlo. Má být určen tak, aby frekvence spínání nezmenšovala životnost čerpadla 

a hospodárnost provozu. 

• mezi „zapínací“ úrovní a „signalizační“ hladinou je stanovena bezpečnostní 

rezerva. Ta slouží jako vyrovnávací objemová rezerva pro pokrytí rozdílu mezi 

maximálním přítokem a dopravním množstvím čerpadla v období přítokové špičky. 

• „havarijní objem“ je rezerva mezi „havarijní (poplašnou)“ hladinou a maximální 

hladinou (či bezpečnostním přepadem). Jeho velikost by měla korespondovat 

s dobou plnění jímky, za kterou je schopen provozovatel zajistit opravu nebo 

odstranit výpadek elektrického proudu. Je tedy závislý na pružnosti provozovatele. 

• pod pracovním objemem je „mrtvý prostor“. Je dán požadovanou výškou sacího 

hrdla nade dnem, a převýšením vypínací (minimální) hladiny nad sacím hrdlem tak, 

aby čerpadlo nenasávalo vytvářenou vírovou depresí vzduch. Při jeho stanovení je 

nutno dodržet konstrukční požadavky výrobce čerpadla [11]. 
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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
Problematika kanalizačních přípojek navazuje do značné míry na oblasti územních 

vztahů, územního plánování a bezprostředně souvisí s problematikou vnitřních instalací ve 

vztahu k veřejné kanalizaci i s oblastí legislativy.  

Základním podkladem v oblasti kanalizačních přípojek je norma CSN 75 6101 - 

Stokové sítě a kanalizační přípojky [45]. Ta navazuje na šíře orientované a koncipované 

legislativní podklady [2]. 

 

Kanalizační přípojka je podle zákona č. 274/2001 Sb [46]. Samostatnou stavbou 

tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku 

k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.  Zřizuje ji na své 

náklady odběratel a pak je vlastníkem přípojky. Přípojka musí být vodotěsná [10]. 

 

Tento zákon se vztahuje na kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. kanalizace zři-

zované a provozované ve veřejném zájmu, nevztahuje se na kanalizace, u nichž je 

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

využívajících kanalizaci menší než 50. Vodoprávní orgán však může stanovit, že se tento 

zákon vztahuje také na tuto kanalizaci v případě, že je to v zájmu ochrany veřejného 

zdraví, zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li připojeni alespoň 2 

odběratelé. Na neveřejné kanalizace se nevztahují ustanovení tohoto zákona, ale platí pro 

ně příslušná ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. -Vodní zákon [47], občanský a obchodní 

zákon [2]. 

 

Navrhování kanalizačních přípojek, technické parametry přípojek 

 Každá nemovitost má mít vlastní samostatnou přípojku. U rozsáhlých objektů nebo 

areálů je možné napojení více přípojkami po odsouhlasení provozovatele stokové sítě. 

Odvodnění dvou a více nemovitostí jednou přípojkou - např. při zahušťování zástavby, při 

výstavbě dalších nemovitostí na okraji stávající zástavby nebo v nepříznivém terénu je 

možné jen výjimečně a se souhlasem provozovatele. Vycházejíce z výše uvedené kmenové 

normy oboru „stokování" uvádím další vybrané požadavky pro zásady navrhování 

kanalizačních přípojek v zestručněné podobě. [2] 
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• Kanalizační přípojky, které jsou vodohospodářským dílem, musí být vybaveny 

měrnou šachtou umožňující měření průtoku a odběr vzorků. Měrná šachta musí být 

osazena tak, aby byla vždy přístupná. 

• Počet, poloha a dimenze přípojek se navrhuje s ohledem na hospodárné provedení 

a provoz i s ohledem na situativní uspořádání odvodňované nemovitosti ve vztahu k řešení 

její vnitřní kanalizace. 

• Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při větší světlosti 

než DN 200 je nutné doložit hydrotechnický projekt. 

• Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky světlosti DN 200 je 1 %. při 

jmenovité světlosti DN 150 jsou to 2 %. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 

40 %. 

• Kanalizační přípojka musí být trasována v co možná v nejkratším směru, v 

jednotném sklonu, v přímém směru a kolmá na stoku - mimo napojovacího oblouku nebo 

krátkých přípojek cca 2 m. 

• Hodnoty určené normativně pro stoky jako nejmenší vzdálenosti mezi jed-

notlivými podzemními prvky technické infrastruktury platí i pro kanalizační přípojky. 

Křižování kanalizačních přípojek s dalšími podzemními vedeními se navrhuje tak, aby 

nenastávalo ohrožení vzájemné působnosti jednotlivých sítí z hlediska obslužnosti [2]. 

 

Napojování kanalizačních přípojek 

• Kanalizační přípojka se smí připojit na stoku jen do určené stokové (obvykle zaslepené) 

vložky a odbočky nebo do místa určeného provozovatelem kanalizace. Jiný postup 

definuje a určuje provozovatel. 

• Kanalizační přípojky do světlosti DN 200 včetně přípojek od dešťových vpustí, se 

připojují situačně na stoky v úsecích mezi šachtami pod úhlem 45° až 90 ° (mezi směrem 

přítoku v přípojce a směrem přítoku ve stoce). Uhel větší než 90° je nepřípustný. Toto 

směrové vedení přípojek se v místě zaústění do stok upravuje příslušnými oblouky. 

• Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky,  

• Přípojky do jmenovité světlosti DN 200 se mohou výjimečně zaústit do vstupních 

koncových šachet, do průběžných šachet jen se souhlasem provozovatele. Zaúsťují se 

většinou dnem v úrovni hladiny bezdeštného průtoku [2]. 
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Je třeba rozlišit napojování přípojek: 

A) přímo do kanalizačních trub (např. navrtávkou viz obr.č.21); 

B) samostatná výstavba přípojek (z šachty do šachty). 

1. uvedený systém představuje nejnovější trend při napojování a opravách kanalizačních 

domovních přípojek. Při výstavbě je kladen důraz na přesnost napojení a utěsnění v místě 

spoje domovní přípojky s kanalizačním potrubím [8]. 

 

Obr.č.21: Navrtávka do základního řadu [8] 

 

4.9.7  Primární legislativa: 
Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. [46] 

Zákon č. 20/2004 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. [43] 

Zákon č. 258/2001 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

předpisů. [48] 

 
Sekundární legislativa (vyhlášky): 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb. O obsahu vodní bilance, způsobu 

jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. [49] 

 
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 139/2003 Sb. O evidenci stavu povrchových a 

podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy. [50] 

 

 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 28

5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A 

ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

V rámci bakalářské práce byly navrženy 3 varianty řešení celkového odkanalizování 

území obce Písečná. Byla vybrána varianta č. 3, tj. napojení na stávající ČOV v České Vsi 

pomocí výtlaku 3 čerpacích stanic (viz kapitola 5.1). Varianta byla rozpracována a 

předchozí práce tak věnovala pozornost hlavně gravitačním stokám a jejich dimenzaci za 

pomocí hydrotechnických výpočtů, konkrétně součtovou metodou. 

 Byly vypracovány výkresy: 

- Situace (bez kanalizačních přípojek) 

- Hydrotechnická situace 

- Podélné profily gravitačních stok 

Diplomová práce pokračuje v řešení odkanalizování obce Písečná za pomocí varianty 

napojení na stávající ČOV v České Vsi pomocí výtlaku 3 čerpacích stanic a věnuje se 

konkrétně: 

- Volbou materiálu v rámci varianty řešení 

- Hydrotechnickým výpočtům Bartoškovou metodou, jenž navazuje na metodu 

součtovou 

- Návrhem kanalizačních domovních přípojek  

- Výkresům detailů objektů (domovní přípojka, vstupní šachta, spadiště, detaily uložení 

potrubí) na gravitačních stokách dle ČSN [51] 

- Výkresům podélných profilů výtlaku dle ČSN [51] 

- Dimenzací odlehčovacích komor OK1, OK2, OK3 a OK4 

- Návrhem čerpacích stanic ČS1, ČS2, ČS3 

- Návrhem objektu nad ČS1 a OK1 

- Ekonomickému zhodnocení koncepce 

5.1 Varianta- Napojení na stávající ČOV v České Vsi 
pomocí výtlaku 3 čerpacích stanic 

 Varianta návrhu odkanalizování je řešena napojením na stávající čistírnu 

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

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

bodech jednotlivých břehů (tj. levého a pravého) řeky Bělé. Čerpací stanice č.1 tak čerpá 
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 splašky z levého břehu+ horní části obce Písečná, ČS č.2 z pravého břehu. Výtlak těchto 

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

Česká Ves (viz obr. č. 22). Do jímky ČS č. 3 je ještě gravitačně odvedeno menší obydlené 

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

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

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

dalšího vývoje bakalářské práce [1]. 

 

 
Obr. č. 22 : Schematický nákres odvodu odpadních vod na stávající ČOV Česká Ves pomocí 3 

čerpacích stanic [bc]. 
 

5.1.1  Popis gravitačních stok řešených v bakalářské práci: 

A. stoka A s přilehlými větvemi   

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

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

(Jeseník – Mikulovice). Je napojena na stoku B šachtou Š1A.  Kmenová stoka A 
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má 3 odbočné větve, tj. stoku A1, stoku A2 a stoku A3. Vedlejší stoky jsou 

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

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

zástavby na levém břehu řeky Bělé.(viz obr. č. 22) Na stoce A2 se nachází ve 

vzdálenosti 57 od vtoku do kmenové stoky A 2m spádiště.   Délky jednotlivých 

stok: kmenová stoka A- 1 334m, stoka A1- 102m, stoka A2- 165m, stoka A2-1- 

56m, stoka A3- 89m. Celková délka gravitační stoky A s přilehlými větvemi - 

1746m [1]. 

B. stoka B s přilehlými větvemi   

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

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

obce v komunikaci III. třídy směr Hradec-Nová Ves. Křižuje v horní části 

železnici. Tento problém je řešený mikrotunelováním. Odbočné větve B1, B2, B3, 

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

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

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

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

Odkanalizovává území zástavby v horní části obce. Délky jednotlivých stok: 

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

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

Celková délka gravitační stoky B s přilehlými větvemi - 2438m [1]. 

C. stoka C s přilehlými větvemi   

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

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

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

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

zástavbu na pravém břehu řeky Bělé. Délky jednotlivých stok: kmenová stoka C- 

989m, stoka C1- 202m, stoka C2- 90m, stoka C3- 91m. Celková délka gravitační 

stoky C s přilehlými větvemi - 1372m [1]. 

D. stoka D 

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

řeky Bělé v soukromé zahradě. Začíná zhruba u mostu pro pěší a končí téměř na 
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hranici areálu fotbalového hřiště. Ústí přímo do ČS3, jelikož má z technických 

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

šachtou Š210 se stoka kříží s výtlakem A. Délka stoky D- 224m [1]. 

E. stoka E    

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

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

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

73m [1].  

 

5.1.2    Volba varianty materiálu gravitačních stok 

 V bakalářské práci byl navržen jako materiál gravitačních stok PP-polypropylén. 

V diplomové práci jsem se rozhodl zvolit jinou variantu. Materiál byl přehodnocen na 

kameninu, a to hned z několika důvodů: 

 

- Hloubka uložení stok dosahuje hodnot až kolem 5,5m 

- Stoka A a B jsou umístěny v komunikacích zatížené frekventovanou dopravou (je 

potřeba materiál s vyšší únosností) 

- Životnost plastových trub a jiných materiálů je oproti kamenině výrazně nižší (viz 

obr.č.23) 

- Tepelná stálost plastu je v porovnání s kameninou nižší 

- Zkušenosti z praxe u kameniny jsou rozsáhlejší než u plastových materiálů 

 
Obr.č.23: Porovnání materiálů podle dodavatele kameniny (převzato ze Study at the 

Max Planck-Institute-Německo) [8] 
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Kamenina je keramický materiál vyrobený z přírodního jílu, šamotu a vody; na povrchu je 

většinou opatřený vysoce odolnou zemitou glazurou. 

Vlastnosti kameniny: 

- přírodní ekologicky nezávadný a recyklovatelný materiál 

- vysoká životnost - více než 100 let 

- vysoká mechanická pevnost neměnná s časem 

- odolnost vůči otěru, chemická odolnost, odolnost vůči změnám teploty 

- vynikající hydraulické vlastnosti díky hladkosti sklovité vnitřní glazury 

- těsnost a nepropustnost ochranného hrdlového spoje 

- odolnost vůči vysokotlakému čištění  [32]. 

 
Obr.č.24: Fotografie kameninového potrubí, Areál VŠB-TUO, Autor Milan Konkol 

 Jelikož je odkanalizování velmi drahou pořizovací záležitostí (viz kap. 6.2), mělo 

by být zájmem investora a projektanta, aby hlavní části kanalizace sloužily co nejdéle, tj. i 

pro další generace.  

 Faktor životnosti trub (viz tab.č.3) může být spolehlivě označen jako kvalitativní 

ukazatel trub. Zde je potřeba neopomenout i ostatní technická kritéria. Důležitým faktorem 

životnosti trub je praktická zkušenost provozovatelů s daným materiálem. Např. 

s kameninou, betonem, kamenem jsou mnohaleté zkušenosti (viz tab.č.3), které dosahují 
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více než 100let.   S ostatními materiály jsou mnohem kratší zkušenosti, které se odvíjí od 

období, kdy byly poprvé pro stokové systémy využity.  

 

 Požadavek na výstavbu stok z trub s co nejvyšší životností by měl být 

samozřejmým požadavkem vlastníka i provozovatele systému. Stoková síť vybudovaná z 

trub s nízkou životností musí být obnovena dříve, než síť vybudovaná z trub s dlouhou 

životností. Při tom, jak při výstavbě stok, tak při jejich obnově, valná část nákladů je 

vynaložena na zemní práce, dopravu hmot, obnovu vozovek, čerpání vody a poměrně 

malou částí celkových nákladů jsou náklady na pořízení trub. Proto argumenty některých 

prodejců stokových materiálů ohledně nízkých cen jejich výrobků v porovnání s jinými 

jsou zavádějící. Nelze porovnávat cenu výrobku s životností 50 let s výrobkem s životností 

100 let. Každý výrobek je třeba posuzovat podle několika důležitých kriterií, přičemž cena 

je pouze jedním z nich. U potrubí z plastů je navíc ještě velmi složitá kontrola kvality 

výrobků. Kontrola vyžaduje odbornost posuzovatele a také značné zkušenosti z oboru [15]. 

 

 

Tab.č.3:Ověřená životnost k r.2005/odhadovaná průměrná životnost [15] 

Materiál Ověřená životnost Odhadovaná životnost 

Kamenina (od r. 1895) 110 let 120 let 

Zděné stoky (od r. 1897) 108 100 

Litina (shybka 1903-1985) 88 80 

Laminát (1975 - 30 70 

PVC (1990 - 15 50 

Čedič (1967 - 38 150 

Železobeton (1935 - 70 90 

ŽB - čedič  (0) - 120 
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Požadavky provozovatele na trubní materiály stokových sítí  
 
Výstavbou a provozování stokových sítí jsou sledovány tři základní cíle společenského 

významu: 

•  Ochrana životního prostředí a ochrana veřejného zdraví. 

•  Dlouhodobá funkčnost sítí, která je dána především jejich správným 

dimenzováním s uvážením budoucího rozvoje obce a stanovením podmínek 

zabraňujícím přetěžování 

•  Optimalizace veřejných investic pří zajištění dlouhodobé životnosti stokové 

sítě s vyloučením potřeby její předčasné obnovy [15]. 

 

Výše kvalitativních požadavků na stokové materiály je zpravidla přímo úměrná 

ceně materiálu.  Jednotková cena stoky, to je cena jednoho běžného metru dokončené 

stavby stokové sítě určená jako podíl celkových investičních nákladů stavby a délky 

vybudované stokové sítě závisí na místních podmínkách staveniště, na dimenzi a druhu 

trubního materiálu, na volby mezi zejména zemní práce, manipulace s výkopkem, čerpání 

vody, obnova vrstev komunikace a v případě ražené kanalizace pak především ražba štol. 

Pro hrubou orientaci se uvádí, že procentuální podíl dodávky a montáže trub DN 300 v 

pažené rýze na celkové ceně díla, v případě stavby prováděné v komunikaci menšího města 

se pohybuje v rozmezí 5,5 - 14 % podle druhu použitého materiálu a podíl DN 600 ve 

stejných podmínkách v rozmezí 14,5 - 25 % [15]. 

 

 Je mylné při posouzení variant technického a koncepčního řešení brát ohled 

pouze na investiční náklady. Protože podle zkušeností levnější varianta častokrát vykazuje 

vyšší provozní náklady a naopak.  

 Jako spojovací systém mezi jednotlivými kameninovými troubami je použit 

spojovací systém C a (spoj K - polyuretanový). 

 

5.1.3 Uložení kameninového potrubí gravitačních stok 

Před započetím výkopových prací je nutné budoucí stavbu kanalizace geodeticky 

zaměřit. Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření. Tímto se zabývá v diplomové 

práci [21]. 
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Správné a plně funkční uložení kameninového kanalizačního potrubí závisí nejen na 

vysoké kvalitě použitých trub a na precizním provedení stavby dodavatelskou firmou, ale 

stejnou měrou také na kvalitě projektových prací [35]. 

 

Uložení potrubí je jeden z mnoha faktorů ovlivňujících budoucí životnost a provozní 

spolehlivost díla. Jde o spolupůsobení trub, potrubních spojů a podloží trub. Kvalita díla 

odkanalizování je nejen přímo úměrná jakosti trub a jejich těsnění, ale i kvalitě 

vyhotovených prací při montáži. Např. budování podloží pro trouby, uložení trub a 

následném zasypání a hutnění vrstev zemin.  

 

Statické posouzení 

Statické posouzení zatížení a podrobné řešení namáhání stokových průřezů při 

zohlednění všech spolupůsobících faktorů je složité a měla by jej vypracovávat odborná a 

kompetentní osoba (geotechnik, statik či mechanik hornin a zemin) např. v souladu 

metodických pokynů pro statické výpočty potrubí. Na základě tohoto faktu není 

v předložené práci věnován prostor statickému výpočtu.  

Provedení výkopu stavební rýh, pokládka trub, zasypání rýhy a hutnění musí být 

provedeno podle platných předpisů a norem. 

 

Doporučení výrobce při použití kameninového potrubí: 

• při pokládce přednostně začínáme u nejnižšího bodu potrubního vedení, přičemž 

hrdla trub směřují nahoru.  

• vnitřní plocha hrdla a plocha konce dříku trouby (plochy spoje) musí být při 

zasunutí do sebe čisté.  

• ostré hrany konce dříku trub, které byly zkráceny, musí být před zasunutím 

zakulaceny (zejména pro spoj typu F).  

• Pro ulehčení zasunutí trub do sebe se doporučuje použití výrobcem dodávaného 

kluzného prostředku. Teplota při pokládce by neměla být nižší než - 5°C.  

• Spád mezi dvěma kontrolními šachtami musí být konstantní.  

• Směr pokládky musí být v přímkové linii [35]. 

 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 36

Varianty uložení 

 V předložené práci jsou řešeny dva způsoby uložení potrubí s ohledem na 

frekvenci dopravy a zatížení jednotlivých komunikací, v nichž jsou stoky navrženy. 

Jedná se o uložení: 

o na betonovém loži (viz obr.č.25 vlevo) 

o do pískového lože. (viz obr.č.25 vpravo) 

Způsoby uložení kameninového potrubí jsou detailně rozkresleny v příloze č. 4.2 – Detaily 

uložení kameninového potrubí na bet. loži a příloze č. 4.3 – Detaily uložení kameninového 

potrubí s obsypem do pískového lože.  

 

 
Obr.č.25: Detail uložení kameninového potrubí v bet. loži(vlevo) a do pískového lože (vpravo): 1- 

zásyp rýhy se zhutněním, 2- hutněný podsyp, 3- hutněné pískové lože, 4- obsyp potrubí hutněným 

pískem, 5- podkladní beton, 6- podkladní bet. pražec, 7- prostý beton, 8- kameninová trouba, 9- 

konstrukce vozovky, 10- svislá stěna rýhy s pažením, 11- štěrk, 12- drenážní trubka 

 

Způsob uložení na jednotlivých stokách 

 Jelikož jsou kmenová stoka A a stoka B navrženy ve vozovkách o vysokém 

dopravním zatížení, bylo nutné zvolit stabilnější a zároveň pracnější metodu uložení, a to 

pomocí betonového lože [41]. Zbývající kmenové a vedlejší stoky jsou uloženy do 

pískového lože. Jsou to konkrétně stoky: C, D, E, A1, A2, A2-1, A3, B1, B2, B3, B4, B4-

1, B5, B6, B7, C1, C2, C3. 
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 Celkově tedy je uloženo v betonovém loží 2409 m a do pískového lože 3490m 

kameninového potrubí.  

 

Hladina podzemní vody ve vztahu k výstavbě 

 Z důvodů vyšší hladiny podzemní vody slouží ve fázi ukládání trub drenážní 

perforovaná trubka, která je uložená ve štěrku pod úrovní rýhy výkopu. Rýha výkopu má 

sklon minimálně 3% směrem k drenážnímu odvodnění na kraji výkopu. Po skončení 

výstavby její funkce končí. 

 

 

5.1.4 Vstupní kanalizační šachty 

 Slouží k zavzdušnění, odvětrání, údržbě, čištění a kontrole. Dále pro svedení 

kanalizačních potrubí do jednoho směru nebo pro změnu směru, sklonu nebo průřezů 

potrubí [34]. 

 Celkový počet šachet je 226. Z toho 37 na kmenové stoce A, 37 na kmenové 

stoce B, 38 na kmenové stoce C, 11 na stoce D a 5 na stoce E. Zbývající počet 98 

kanalizačních šachet je umístěn na vedlejších nepáteřních stokách.   

 

Technické parametry šachet 

 Šachty jsou o průměru 1000mm z betonu třídy C 40/50. Síla stěny je 120mm. 

Jsou tvořené šachtovými díly umožňující variabilitu. Těsnění mezi díly je pryžové. 

Největší možná stavební hloubka je 10m bez dalšího statického výpočtu. Detailní popis 

řezů šachtou Š86 na stoce B viz.příloha č.4.4. 

Šachtové díly: 

- Šachtové dno s hrdlem 

- Šachtová skruž s hrdlem 

- Šachtový kónus s hrdlem 

- Šachtový poklop 

 Šachtové poklopy (viz obr.č.26) jsou vybrány podle zatížení a frekvence dopravy. 

Na stoce A a B to jsou poklopy na šachtách s únosností třídy D 400. Zbývající stoky C, D a 

E mají zakrytí šachet s pomocí poklopů o únosnosti třídy B 125. 
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Obr.č.26: Šachtové poklopy- vlevo třída D400, vpravo třída B125 [34] 

 

5.1.5  Spádišťové šachty 

 Celkový počet spádišťových šachet na stokové síti je 9. Převážně všechny mají 

spadiště výškový rozdíl 2000mm (viz tab.č.4). Detailní výkres spádišťové šachty s 

označením  Š184 je v příloze č. 4.5.   

 

 

Tab.č.4: Seznam spádišťových šachet na stokové síti a jejich specifikace 

Stoka Označení 

šachty 

Výškový rozdíl přítoku 

a odtoku [mm] 

Kmenová Stoka B Š164 2000 

Kmenová Stoka C Š180 2000 

Kmenová Stoka C Š183 2000 

Kmenová Stoka C Š184 2000 

Stoka A2 Š44 2000 

Stoka B2 Š100 2000 

Stoka B2 Š102 2000 

Stoka B3 Š108 3000 

Stoka B6 Š143 2000 
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5.1.6 Kanalizační domovní přípojky 

Domovní přípojky jsou navrhovány dle normy CSN 75 6101 - Stokové sítě a 

kanalizační přípojky [45]. Je kladen důraz, aby každá jednotlivá nemovitost měla svoji 

vlastní přípojku. Při navrhování byly zohledněny vzdálenosti k nejbližším gravitačním 

stokám. Je tak snaha, aby byly domovní přípojky co nejkratší z ekonomického a neméně 

důležitého hlediska údržby a správné funkce. Dále pak jsou navrženy všechny v přímém 

směru a kolmo na gravitační stoku. 

  Na území Písečná se nenachází žádný objekt, u nějž by bylo nutné budovat větší 

přípojku než DN150mm. Při takové světlosti není dle výše uvedené normy potřeba 

hydrotechnického výpočtu.  

Jako materiál přípojek jsou zvoleny polypropylenové trouby  Magnacor od společnosti 

Osma. Ta se zabývá plastovými polypropylenovými potrubními systémy pro beztlakové 

kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi. 

 
Obr.č.27: Fotografie napojení plastové přípojky na kameninové potrubí před vstupní betonovou 

šachtou, Areál VŠB-TUO, Autor Milan Konkol 

 

 Každá domovní přípojka je osazena měrnou šachtou vždy minimálně 1m před 

nemovitostí. Šachta je firmy Kaczmarek, typ DIAMIR 425. Skládá se z šachtového PP dna 

s hrdly pro připojení hladkostěnných nebo korugovaných rour. Teleskop je složen 
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z teleskopické roury, z těsnění pro připojení do korugované šachtové roury a litinového 

poklopu [33]. 

  Příklad napojení na Stoku A přípojkou 3P je vykreslen a popsán v příloze č. (viz 

příloha č. 5.1).  

Celkově bylo navrženo 202 domovních  přípojek (seznam viz příloha č. 5.2):  

- 102 pravostranných přípojek   

- 94 levostranných přípojek 

- 6 napojených do koncové šachty 

Rozmístění přípojek na jednotlivých stokách (viz tab.č.5) 

 

Tab.č.5: Počet domovních  přípojek na jednotlivých stokách 

Stoka Počet (L-levostraných, P- pravostranných,  

S – napojených do šachty ) 

A 39 (13L;26P) 

A1 5 (2L;1P;1S) 

A2 3 (2L;1P) 

A2-1 2 (1L;1S) 

A3 3 (3P) 

B 44 (19L;25P) 

B1 3 (1L;2P) 

B2 4 (3L; 1P) 

B3 15 (9L;5P;1S) 

B4 4 (3L; 1P) 

B4-1 3 (3P) 

B5 6 (1L;5P) 

B6 5 (3L; 2P) 

B7 6 (1L;5P) 

C 40 (28L; 12P) 

C2 5 (1L;3P;1S) 

C3 4 (2L;1P; 1S) 

D 7 (3L;4P) 

E 4 (2L; 1P; 1S) 
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5.1.7  Výtlačné potrubí 

V rámci diplomové práce byly vypracovány podélné profily výtlaků A, B a C.(viz 

přílohy 3.1,3.2 a 3.3)  Jako materiál bylo zvoleno polyethylenové potrubí značky Rehau, 

typ RAU-PE 100. Ukládají se do pískového lože. Jako spojovací metoda byla zvolena 

metoda sváření natupo. Výhodou oproti systému pevných trub je vysoká flexibilita a 

možnost dodání jako návin (viz obr.č.28). To snižuje náročnost a délku výstavby.  

 
Obr.č.28: Polyethylenové potrubí Rehau, typ RAU-PE 100. [36] 

 

 

Výtlak A (podélný profil viz příloha 3.1) 

Trasa výtlaku vede v asfaltové cestě. Začíná u ČS1 a končí v šachtě Š210 před 

jímkou ČS3. Délka výtlaku A- 779,5m (viz tab.č.x) po společnou sběrnou šachtu- Š210  

s výtlakem B. Šachta je umístěna 3m před ČS3 a tento úsek je gravitační [1]. 

 

Výtlak B (podélný profil viz příloha 3.2)  

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

výtlak pomocí konstrukce na mostní konstrukci (viz obr.x kapitola 4.x) přemostěn přes 

recipient Bělá. Nacházi se v lokalitě IV. ochranné zóny CHKO Jeseníky. Délka výtlaku B- 

818m (viz tab.č.x)po společnou sběrnou šachtu- Š210  s výtlakem A. Šachta je umístěna 

3m před ČS3 a tento úsek je gravitační [1]. 

 

Výtlak C (podélný profil viz příloha 3.3) 

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

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

výtlaku C-832m. (viz tab.č.6) [1]. 
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Tab.č.6: Rozsah výtlačného potrubí 

Výtlak Materiál DN (mm) Délka (m) 

A RAU-PE 100 100 779,5 

B RAU-PE 100 80 818 

C RAU-PE 100 150 832 

Celkem - - 2429,5 

 

5.1.8 Odlehčovací komory 

Odlehčovací komory na jednotné stokové síti patří k rozhodujícím objektům 

městského odvodnění. Současný stav jejich návrhu, posuzování, provozování atp. je z 

pohledu systémového přístupu, legislativních a metodických podkladů vnímán odbornou 

veřejností jako neuspokojivý [17]. 

Způsoby hydrotechnického návrhu a posouzení pro účely stanovení přípustného 

množství a znečištění vypouštěných ředěných odpadních vod se zabývá [18]. 

 

 Celkový počet odlehčovacích komor na navržené stokové síti je 4. Jsou to OK1, 

OK2, OK3 a OK4. 

OK1 – odlehčuje kmenové stoky A a B za pomocí výustního objektu VO1 do 

recipientu Bělé. Je umístěna těsne před jímkou čerpací stanice, a to v zemi pod zelenou 

plochou v blízkosti nejfrekventovanější křižovatky obce u obecního úřadu. 

Odlehčování je provedeno na základě přímého přepadu. Objekt OK1 a čerpací stanice 

ČS1 se nachází pod zemí a nad ní je zabezpečen pomocí dřevěné boudy s obitím a 

uzamčeným vstupem proti nepovolaným osobám. Délka potrubí od OK1 až po VO1 je 

14m.  

OK2 – odlehčuje kmenovou stoku C za pomocí výustního objektu VO2. Je umístěna 

na morfologicky nejnižším místě obce Písečná. Zabezpečuje ochranu přilehlé čerpací 

stanici ČS2.Odlehčování je uskutečňováno za pomocí přímého přepadu.  

OK3 – Odlehčuje kmenovou stoku E a jsou na ní napojeny výtlaky A a B. Za pomocí 

výustního objektu VO3 je odváděna přebytečná odpadní voda do recipientu Bělá. 

Přilehlou čerpací stanicí je ČS3, které OK3 zabezpečuje přímým přepadem ochranu 

před nadměrným množstvím vod.  
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OK4- Odlehčuje pouze stoku D. Je umístěna cca 26m před ČS3 na stoce D. 

Přepadající voda je odváděna výustním objektem VO4 do recipientu. Odlehčovací 

komora je s přímým přepadem.  

Návrh a výpočet odlehčovacích komor viz kap.5.10. 

 

5.1.9  Čerpací stanice 

Všechny 3 čerpací stanice mají před vtokem odlehčovací komory, které jim 

zajišťují bezpečný chod a chrání je tak při vyšších průtocích. Odpadní vody z odlehčených 

stok tečou do jímek čerpacích stanic, odkud jsou odčerpávány kalovým čerpadlem.  

Čerpací jímky jsou budovány minimálně na 4h akumulaci odpadních vod při 

bezdeštném průtoku. Jímky mají objem rozdělený na provozní, rezervní a havarijní.   

Každá ČS je opatřena 2 kalovými čerpadly pro případ poruchy jednoho z nich. 

Výtlačné potrubí je napojeno přírubovým spojem na patkové koleno. Je vedeno 

vnitřkem čerpací stanice a vyúsťuje v místě napojení vnějšího výtlačného řadu.  

Akumulačním prostorem rozumíme ten objem čerpací jímky, při jehož naplnění 

nedochází k havarijnímu stavu a zpětnému nátoku odpadní vody do kanalizace. Velikost 

akumulačního prostoru se stanovuje propočtem, kdy jako vstupní parametr je průměrný 

přítok odpadní vody vztažený na předpokládanou dobu výpadku, popř. poruchy čerpací 

stanice. Úkolem akumulačního prostoru je tedy zachytit nátok odpadní vody po dobu 

trvání poruchového stavu a tak zajistit odvod odpadních vod z připojených objektů [14]. 
 

Čerpací stanice patří k nejnáročnějším technickým prvkům na stokové síti. I díky 

tomuto mají téměř nejnižší životnost ze všech elementů (viz níže).  

 

Životnost elementů vyskytujících se na stokové síti [8]: 

Podle zemského sdružení pro vodu LAWA (SRN) je průměrná životnost: 

stoky (z kameniny):     80 (100) let 

kanalizačních šachet:     50 let 

výtlačného potrubí a shybky:    28 - 50 let 

dešťové odlehčovací komory, dešťové zdrže 

stavební část:      (40) 50 - 70 let 
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strojně-technologická část:    5 - 20 let 

čerpací a zvedací zařízení 

stavební část:      25 - 40 let 

strojně-technologická část: 

(např.šnekové čerpadlo):    8 - 20 let   

 

Popis ČS: 

ČS1 – Přečerpává odpadní vody z kmenových stok A a B do odlehčovací komory OK3. 

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

na pozemku obce, je přístupná ze stávající komunikace, příjezdná komunikace bude 

v rámci projektu dobudována. Nad jímkou ČS1 a OK1 je zastřešující dřevěný objekt, který 

braní přístupu. 

ČS2 – Přečerpává odpadní vody z kmenové stoky C do odlehčovací komory 

OK3.Umístěna na pravém břehu řeky Bělé na travnaté ploše. V těsném okolí vede 

komunikace. 

ČS3 – Přečerpává odpadní vody z kmenové stoky D a E a zároveň všechny vody čerpací 

stanice ČS1 a ČS2 do ČOV Česká Ves. Umístěna na levém břehu řeky Bělé na travnaté 

ploše. V těsném okolí vede komunikace.  

Vlastní ČS tvoří podzemní objekt obdélníkového půdorysu, tvořený 

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

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

betonáži osadí vstupní a montážní poklop + poklop nad česlicovým košem [1] 

Provoz čerpacích stanic je řízen prostřednictvím ovládacího rozvaděče. Jako 

snímače hladiny jsou použity hydrostatické spínače pracující na principu hydrostatického 

tlaku sloupce vody. 

Návrh a výpočet čerpacích stanic viz kap.5.11 
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5.1.10 Dřevěný objekt nad ČS1 + OK1 

Účelem stavby je ochrana objektu čerpací stanice + odlehčovací komory a jejich 

náležitostí. Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. 

Zastavěné území o rozloze 3x3,5m (viz příloha č.5.1). Stavba bude provedena ze 

dřeva. Použité dřevo smrkové/jedlové. Sloupky budou připevněny ve spodní části pomocí 

pozinkovaných U patek a kotevních hmoždin a šrouby M 10x160 mm. Betonové patky 

budou provedeny do hloubky 850 mm pod povrchem terénu. Zastřešení pomocí valbové 

střechy s umístěnými kleštinami. Střešní krytina bude použitá pálená střešní krytina 

TONDACH kladena na střešní latě 35/50 mm. Při podlaze na terénu bude použitá zámková 

dlažba. Stavba je opatřena vraty na uzamykání. 

 

5.1.11 Opatření proti povodňovým stavům v recipientu 

V práci je řešena i volba technologických možností návrhů a posouzení opatření, 

které omezí nebo zmírní negativní efekt zaplavení obydleného území odpadními vodami 

na základě spolupůsobení velkých průtoků v recipientu a tak přetížení kanalizační sítě 

včetně jejich objektů. Detailním řešením záplav v urbanizovaném území se zabýva 

[optimalizace – detailni reseni] 

  

Hlavní důvody zaplavení urbanizovaného území ve vazbě na vzájemné propojení mezi 

stokovým systémem a vodními toky lze specifikovat následovně: 

•Stokový systém není rozvíjen se stejnou rychlostí jako města nebo začíná být jeho 

kapacita nedostatečná. 

• Rostoucí počet obyvatel v městských aglomeracích a s tím rostoucí procento 

nepropustných ploch. 

•Regulace řek způsobuje nepředvídatelné/neočekávané problémy v blízkosti měst      

•Dochází ke změně klimatu, tímto tématem se zabývá bakalářská práce [22]. 
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Obr.č.29:Schématické znázornění zatopení intravilánu zpětným vzdutím z vodního toku 

prostřednictvím jednotné kanalizační sítě. [40] 

 

Na obrázku (viz obr.č. 29) je znázorněn schematicky případ zatopení urbanizovaného 

území vysokou hladinou vodního toku. Jedná se o případ, kdy výusti nejsou opatřeny 

zpětnou protipovodňovou klapkou a tak dochází ke vzdutí hladiny skrz výustní objekt a 

odlehčovací komoru. Jelikož se kmenové stoky A, C, D a E nacházejí v údolí podél řeky 

Bělé, hrozí jim případ vzdutí vody z recipientu. Jejich zatopením by kanalizace dočasně 

ztratila funkci. 

Proto jsou výústní objekty VO1, VO2, VO3 a VO4 opatřeny zpětnou klapkou Fluid 

Swing (viz obr.č.30), která zabraňuje zpětnému vzdutí dolní vody. 

  

 
Obr.č.30: Zpětná klapka Fluid Swing [39] 

 

Lze po podrobnějším posouzení jednotlivých přípojek na stokách A, C, D a E osadit 

přípojky taktéž zpětnou klapkou. Záleží na hloubce napojení nemovitosti a nejnižší výšce 
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zařizovacích předmětů v objektu.  Doporučenou zpětnou klapkou domovní přípojky je 

zpětná polypropylenová klapka Karmat s ruční aretací polohy zavřeno.  

 

5.2 Hydrotechnické výpočty 

Cílem dimenzování gravitační stokové sítě je hydraulicky správný a 

hospodárný návrh sklonu nivelety dna stok, jejich profilu a rozměrů příčného řezu v 

jednotlivých úsecích stok mezi dvěma nejbližšími kanalizačními šachtami.  Výpočet 

návrhových (největších) průtoků Qn pro dimenzování vychází z výpočtů množství 

odpadních vod z povodí (kanalizačních okrsků) každého výpočtového úseku 

stoky[9]. 

V předchozí práci – 1. etapě, byla spočítána součtová metoda a podle ní 

nadimenzovány světlé jmenovitosti gravitačních stok. V diplomové práci je spočítána 

Bartoškova metoda (viz příloha č. 3.1), která navazuje na součtovou z bakalářké 

práce. 

 

 

5.2.1 Bartoškova metoda 
Podstatou metody je návrh stokového průřezu na kritický déšť, tzn.  že posuzovaný 

průřez je dimenzován na tu srážku z určité řady náhradních dešťů, jejíž doba trvání je 

rovna době toku vodní částice ze začátku stoky do posuzovaného průřezu. Bartošek doplnil 

tento předpoklad redukčním zákonem, pomocí kterého se definuje tzv. redukovaná čára 

náhradních dešťů, resp. redukovaný čas působení deště.  

 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě dle Bartoška  

Při výpočtu jsem vycházel z tabulky níže (viz tab.č.7).  Pro méně jak 5000obyvatel 

se uvažuje periodicita n= 1. 
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Tab.č.7: Intenzita deště q v l.s-1.ha-1 při periodicitě n [23] 

Doba trvání 

deště v min 

Intenzita deště q v l.s-1.ha-1 při periodicitě n 

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 135 203 260 317 390 447 504 

10 83,4 130 172 215 275 325 372 

15 62,3 98,9 132 168 218 258 296 

20 49,6 81,7 109 140 182 214 247 

30 36,4 60,3 81,8 104 137 163 187 

40 29,0 48,8 65,9 85 112 132 153 

 

 

1. Výpočet celkové srážkové výšky h při délce deště t: 

                                             h  .                  ,kde         (1)         

 qt…………intenzita deště v daném čase, 

 t………skutečná doba trvání deště v sekundách. 

 

 .
 

 = 7,8 mm 

 
.

 
 = 10,32 mm 

 
 .
 

 = 3,33 mm 

 
 .    = 13,08 mm 

 
 .    = 14,72 mm 

 

2. Stanovení hodnoty tr (vliv území retence): 

      t .  .         , kde     (2)   

t…………skutečná doba trvání deště v minutách, 

r…………retence území, která byla po konzultaci s geologem určena jako středně 

propustné území na základě geologické mapy území (viz obr.č.31). To nabývá 

hodnoty r=2, 
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Obr.č.31: Geologická mapa území obce Písečné a okolí, M 1:50 000 [28] 

 

φ……….. součinitel odtoku zvolený na hodnotu 0,75 vzhledem k morfologii terénu, 

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

          t  .  , . ,   1,71min 
        t  .  , . ,  2,58 min 
        t  .  , . ,  3,37 min 
       t  .  , . ,  4,08 min 
       t  .  , . ,  5,43 min 

 

3. Stanovení doby odtoku po povodí 

                                                   t  .          , kde     (3) 

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

v……………. rychlost povrchového odtoku 0,25 m.s-1. 
 

     t  . , = 0,33 

4. Stanovení redukované doby 15minutového deště 

                                             T= t- tr- tO         , kde     (4) 
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t……………. skutečná doba trvání deště v minutách, 

tr……………. vliv území retence, 

tO…………… doba odtoku po povodí. 

 

     T5= t5- tr 5- tO= 5- 1,709- 3,33= -0,039 

     T10= t10- tr 10- tO= 10- 2,584- 3,33= 4,086 

     T15= t15- tr 15- tO= 15- 3,367- 3,33= 8,303 

     T20= t20- tr 20- tO= 20- 4,077- 3,33= 12,593 

     T30= t30- tr 30- tO= 30- 5,433- 3,33= 21,237 

 

 

Tab.č.8: Výsledné hodnoty redukované doby deště 

t [min] 5 10 15 20 30 

T [min] -0,039 4,086 8,303 12,593 21,237 

T[min/sek] -0‘2‘‘ 4‘5‘‘ 8‘18‘‘ 12‘36‘‘ 21‘14‘‘ 

 

 

Redukovaná čára dešťových intenzit  (viz obr.č.32) je podkladem pro dimenzování 

stokové sítě. Při výpočtu počítáme s redukovanou intenzitou deště, jehož doba trvání je 

rovna nejdelší době toku vodní částice k posuzovanému průřezu (kritická doba trvání). 

V případě, kdy redukovaná intenzita deště je vyšší než neredukovaná intenzita 

15minutového deště; do odpovídající doby je tedy řešení zcela shodné s návrhem při 

aplikaci prosté součtové metody. [13] 
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Obr.č.32: Redukovaná a neredukovaná čára dešťových intenzit 

 

 

Všechny doby toku nad 8minut a 18sekund jsou odečteny z redukované čáry 

dešťových intenzit a dostáváme konkrétní intenzitu srážek. Ta je upravena v tabelárním 

výpočtu a při přepočtu vychází menší průtoky na některých částech stok. Jde o koncové 

části stoky A a stoky C.  

 

 

Popis tabulky Bartoškovy metody: 

Sloupec: 

 1. Stoka 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

3. Plocha povodí 

4. Specifický odtok splašků 

5. Odtokový součinitel 
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6. Redukovaná plocha dílčí Sd 

7. Redukovaná plocha celkova Sc 

8. Intenzita redukovaného deště 

9. Dílčí průtok Qd 

10. Dílčí splaškový průtok Qs 

11. Celkový splaškový průtok Qsc 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

13. Sklon dna 

14. Navržený profil 

15. Délka úseku s 

16. Kapacitní průtok Qkap 

17. Kapacitní rychlost vkap 

18. Plnění 

19. Skutečná rychlost vsk  

20. Doba průtoku t (jednotlivě) 

21. Doba průtoku t (celkově) 

22. převod celkové doby dotoku na min 

23. Součinitel λ a κ 

Podrobný popis jednotlivých sloupců popsán v bakalářské práci [1] v rámci součtové 

metody 
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Tab. č. 9: Rozsah jednotlivých DN gravitačních stok po přepočítání Bartoškovou 

metodou[1] 

Stoka-název DN300 DN400 DN500 DN600 DN700 DN800 

celkem  Kamenina 

 (m) 

A 160 185 391 322 276 0 1334 

A1 102 0 0 0 0 0 102 

A2 165 0 0 0 0 0 165 

A2-1 56 0 0 0 0 0 56 

A3 89 0 0 0 0 0 89 

B 226 193 154 240 256 6 1075 

B1 61 0 0 0 0 0 61 

B2 115 0 0 0 0 0 115 

B3 219 0 0 0 0 0 219 

B4 166 0 0 0 0 0 166 

B4-1 108 0 0 0 0 0 108 

B5 213 0 0 0 0 0 213 

B6 243 0 0 0 0 0 243 

B7 238 0 0 0 0 0 238 

C 350 189 450 0 0 0 989 

C1 202 0 0 0 0 0 202 

C2 90 0 0 0 0 0 90 

C3 91 0 0 0 0 0 91 

D 224 0 0 0 0 0 224 

E 73 0 0 0 0 0 73 

hav. přepad z 

OK1- ČS1 
14 0 0 0 0 0 14 

hav. přepad 

z OK2- ČS2 
13 0 0 0 0 0 13 

hav. přepad 

z OK3- ČS3 
12 0 0 0 0 0 12 

hav. přepad z OK4 7 0 0 0 0 0 7 

celkem 3237 567 995 562 532 6 5899 

 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 54

V tabulce výše (viz tab. č. 9) jsou červeně vyznačeny hodnoty délek potrubí, 

které nabyly změn po přepočítaní Bartoškovou redukční metodou. V tabulce níže 

(viz tab.č.10) je porovnání výsledku obou metod.  

 

Tab.č.10: Celkové porovnání délek potrubí součtové a Bartoškovy metody 

DN potrubí 300 400 500 600 700 800 

Součtová/ 

Bartoškova 

metoda 

3237/3237 

Rozdíl:0 

567/567 

Rozdíl:0 

874/995 

Rozdíl:+121 

478/562 

Rozdíl:+84 

737/532 

Rozdíl: -205 

6/6 

Rozdíl:0 

 

5.2.2 Návrh odlehčovacích komor 

Nejdůležitějším krokem při navrhování odlehčovací komory je stanovení 

množství odpadní vody, které má z celkového množství vody přitékajícího do 

odlehčovací komory odtékat na čistírnu odpadních vod, respektive do jímky čerpací 

stanice pro výtlak.  

 

V diplomové práci je velikost průtoku odváděný do jímky čerpací stanice 

stanoven za pomocí násobku bezdeštného odtoku odpadních vod dle vztahu (5). Na 

základě praktických zkušeností je násobek ředění stanoven na m=8. 

 

                                  Qkrit= Qsc . m          , kde      (5) 

 

Qkrit………… kritický průtok neodlehčený (l.s-1), 

Qsc………….. bezdeštný odtok odpadních vod (l.s-1), 

m…………… ředící násobek. 

Dle vztahu (6) je vypočítaný průtok Q0, který je přepadem odlehčen do recipientu Bělá. 

  

                                  Q0= Qdim -Qkrit            ,kde             (6) 

 

Q0………….. odlehčený průtok (l.s-1), 

Qdim………… dimenzovací průtok (l.s-1), 

Qkrit ………… kritický průtok neodlehčený. 
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Na stokové síti vypracované varianty se nachází celkem 4 odlehčovací komory. 

Vypočítané průtoky na jednotlivých OK (viz. tab.č.11)získané z Bartoškovy metody.  

 

Tab.č.11: Průtoky na odlehčovacích komorách 

Označení 

odlehčovací 

komory 

Dimenzovaný 

průtok Qdim 

Bezdeštný 

průtok Qsc 

Kritický průtok 

Qkrit do jímky ČS 

Odlehčený průtok  

Q0 do recipientu Bělá 

(l.s-1) 

OK1 1305,91 1,037 8,296 1297,14 

OK2 267,16 0,234 1,872 265,29 

OK3 8,56 0,01 0,08 8,48 

OK4 57,86 0,045 0,36 57,5 

 

Odlehčování v odlehčovacích komorách může být realizováno za pomocí mnoha 

různých typů přepadů. Pro diplomovou práci byl zvolen typ komory s přímým ostrým 

přepadem. Pro navržení takového přepadu bylo použito vzorce (7). 

 

                    . . 2 . ]             ,kde            (7) 

 

Q…………… přepadající množství (m3.s-1), 

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

b …………  délka přelivné hrany (m), 

h …………  přepadová výška (m), 

k …………  rychlostní výška . 
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Obr.č.33: Schéma odlehčovací komory s přímým ostrým přepadem 

 

• Výpočtový návrh OK1 

Q= 1297,14 l.s-1= 1,297 m3.s-1 

b= 1,0 m 

v= 4,41 m.s-1 

. . 2 1,2970,412. 1,0. √2.9,81  4,412.9,81 4,412.9,81 0,432 m 

 

 

Přepadová výška při délce přelivné hrany 1,0 m bude rovna 0,305m. 

 

• Výpočtový návrh OK2 

Q= 265,29 l.s-1= 0,265 m3.s-1 

b= 1,0 m 

v= 1,83 m.s-1 

. . 2 0,2650,412. 1,0. √2.9,81  1,832.9,81 1,832.9,81 0,189 m 
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• Výpočtový návrh OK3 

Q= 8,48 l.s-1= 0,0085 m3.s-1 

b= 0,5 m 

v= 0,75 m.s-1 

. . 2 0,00850,412. 0,5. √2.9,81  0,752.9,81 0,752.9,81 0,03 m 

 

• Výpočtový návrh OK4 

Q= 57,5 l.s-1= 0,0575 m3.s-1 

b= 0,5 m 

v= 1,47 m.s-1 

. . 2 0,05750,412. 0,5. √2.9,81  1,472.9,81 1,472.9,81 0,105 m 

 

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že OK2, OK3 a OK4 mají podle výpočtu 

nízkou hodnotu přepadové výšky. Přelivná hrana by tak při odlehčovací komoře s přímým 

přepadem neplnila svoji úlohu. Taktéž náklady na výstavbu klasické OK by byly zbytečně 

vynaloženy. Z uvedených důvodů jsou OK2, OK3 a OK4 řešeny jako vstupní šachty 

s vyvýšeným odtokem do recipientu pomocí odlehčovací stoky.  

5.2.3 Návrh čerpacích stanic odpadních vod 

Akumulační objem jímky je budován na 4h bezdeštný průtok z OK.  
 

• Výpočet rychlosti čerpání podle vzorce (9)                              

    .
       →      (8) 

 

        →    .         , kde      (9) 

 

v……………. rychlost čerpání (m.s-1), 
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d …………….vnitřní průměr výtlaku (m), 

Q…………….průtok při čerpání (m3.s-1). 

 

• Výpočet Reynoldsova čísla podle vzorce (10) 

            .
        , kde              (10) 

Re………….. Reynoldsovo číslo,  

d …………… vnitřní průměr výtlaku (m), 

v……………. rychlost čerpání (m.s-1), 

ν……………. kinematická viskozita (m2.s-1). 

 

• Výpočet součinitele tření podle Altšula dle vzorce (11) 

           0,1 ,
        , kde            (11) 

 

 …………… součinitel tření podle Altšula,  

k……………. absolutní drsnost (m). 

 

• Výpočet ztrátové měrné energie podle vzorce (12) 

           . ∑ .          , kde            (12) 

 …………. ztrátová měrná energie (J.kg-1),  

……………. ztrátový součinitel. 

 

• Výpočet skutečné měrné energie podle vzorce (13) 

          . h Yz               , kde            (13) 

 …………. skutečná měrná energie (J.kg-1),  

hg……………dopravní výška (m). 

 

• Výpočet výkonu čerpadla podle vzorce (14) 

          . . Ys                     , kde            (14) 

 …………. výkon čerpadla (W),  

ρ…………… hustota vody, která má proměnlivou hodnotu na základě složení 

odpadní vody (kg.m-3). 
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• Výpočtový návrh ČS1 

Qkrit= 8,296 l.s-1 

Qspl= 1,037 l.s-1 

Akumulační objem jímky  - 20m3 

 

d= 100 mm 

Q=  0,01 m3.s-1 

ν= 1,004. 10-6 m2.s-1 

k=0,0015 mm 

l=779,5 m 

ξ=4,3 

hg= 3,8 m 

ρ= 1000 kg.m-3 

 

výsledné hodnoty spočtené dle vzorců (9- 14 viz výše): 

  1,273 m.s-1 

  126792 

  0,0168 

   109,84 J.kg-1 

   147,12 J.kg-1 

  1470 W= 1,47 kW 

 

Z výše uvedených údajů byla sestrojena charakteristika potrubí (viz obr. č. 34) i 

s teoretickou hodnotou pracovního bodu čerpadla. Charakteristiku čerpadla, účinností 

(příkonu) můžeme sestrojit, až budeme znát určitý typ čerpadla. Tuto charakteristiku určí 

přímo výrobce čerpadla. Potom se určí pracovní bod systému, který by měl ležet v oblasti 

optimální účinnosti čerpadla (viz obr. č.35) [19]. 
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Obr.č.34: Charakteristika potrubí výtlaku A 

 

 
Obr.č.35: Příklad určení pracovního bodu čerpadla  

 

• Výpočtový návrh ČS2 

Qkrit= 1,872 l.s-1 

Qspl= 0,234 l.s-1 

Akumulační objem jímky  - 5m3 

 

d= 80 mm 

Q= 0,005 m3.s-1 

ν= 1,004. 10-6 m2.s-1 

k=0,0015 mm 

l=818 m 

ξ= 
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hg= 6,4 m 

ρ= 1000 kg.m-3 

 

Výsledné hodnoty spočtené dle vzorců (9- 14 viz str 59): 

   0,995 m.s-1 

  79282 

  0,0189 

   97,94 J.kg-1 

  160,72 J.kg-1 

  803,61 W = 0,804 kW 

 

Obr.č.36: Charakteristika potrubí výtlaku B 

 

• Výpočtový návrh ČS3 

Qspl= 0,01+0,045+Qvýtlak A+QvýtlakB=15,055  l.s-1 

Akumulační objem jímky  - 22m3 

 

d= 150 mm 

Q= 0,015 m3.s-1 

ν= 1,004. 10-6 m2.s-1 

k=0,0015 mm 

l= 832 m 

ξ= 

hg= 5,2 m 
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ρ= 1000 kg.m-3 

 

Výsledné hodnoty spočtené dle vzorců (9- 14 viz str 59): 

   0,8488 m.s-1 

 126812      0,0168 

   35,22 J.kg-1 

  98 J.kg-1 

 1470W= 1,470 kW 

 
Obr.č.37: Charakteristika potrubí výtlaku C 

 

6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ 

VARIANTY ŘEŠENÍ 

Ekonomické odhady jsou dnes již nedílnou součástí koncepcí, zvlášť ve stavební 

praxi. Jedná-li se o tak finančně náročné stavební dílo, jako je odkanalizování obce, je 

ekonomický odhad považován za důležitou složku celé koncepce. Nelze tedy odhad 

opomenout.  

Odhad je vypracován na základě metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství[20], který stanovuje jednotný postup při hodnocení ekonomické hodnoty 

vodovodů a kanalizací.  
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6.1 Cenové ukazatele pro budování kanalizace 

Jednotková cena vybudovaného kameninového potrubí pro kruhové stoky uložené: 

1. Ve zpevněných plochách (viz tab. č. 12) 

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady nutné na přípravu před uložením 

potrubí (vyřezání asfaltového krytu, vyhloubení stavební rýhy, podsyp atd.) 

a náklady vznikající po uložení (např. obsyp, zasypání rýhy, hutnění atd.) 

[19]. 

2. V nezpevněných plochách (viz tab. č. 12) 

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady nutné na přípravu před uložením 

potrubí (vyhloubení stavební rýhy, podsyp atd.) a náklady vznikající po 

uložení potrubí (např. obsyp, zasypání stavební rýhy, hutnění atd.) [19]. 

Tab.č. 12: Měrný cenový ukazatel kruhových stok kameninového potrubí [20] 

DN 

Cena v Kč/bm potrubí 

Zpevněné plochy Nezpevněné plochy 

300 7130 5620 

400 8410 6810 

500 9980 8350 

600 11220 9500 

700 14255 12500 

800 17290 15500 

 

6.2 Výpočet jednotlivých položek elementů koncepce 

odkanalizování 

Převážná část všech budovaných stok je navržena do komunikací, tj, 

zpevněných ploch. 
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• Celkový odhad  nákladů  na vybudování kanalizace ve zpevněném povrchu 

(viz tab. č. 13): 

 

Tab.č.13: Náklady na vybudování gravitační kanalizace ve zpevněném povrchu 

DN Délka (m) Cena (Kč) 

300 3099 22 095 870 

400 567 4 768 470 

500 995 9 930 100 

600 562 6 305 640 

700 524 7 469 620 

Celkem 5747 50 569 700 

 

 

• Celkový odhad  nákladů  na vybudování gravitační  kanalizace v nezpevněném 

povrchu (viz tab.č.14): 

 

Tab.č.14: Náklady na vybudování kanalizace v nezpevněném povrchu 

DN Délka (m) Cena (Kč) 

300 138 775 560 

700 8 100 000 

800 6 93 000 

Celkem 152 968 560 

 

Celková cena za vybudování kruhových stok ve zpevněných a nezpevněných 

plochách je rovna 51 538 260 Kč.  
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• Celkový odhad  nákladů  na vybudování výtlačného potrubí (viz tab.č.15): 

 

Tab.č.15: Náklady na vybudování výtlaku 

DN Délka (m) Kč/bm potrubí Celková Cena 

(Kč) 

80 818 3120 2 552 160 

100 779,5 3540 2 759 430 

150 832 4070 3 386 240 

Celkem 152 - 8 697 830 

 

 

• Odhad ceny kameninového gravitačního potrubí (viz tab.č.16) 

 

Tab.č.16: Celkové ceny za kameninové potrubí 

DN Délka (m) Aktuální cena 

(Kč) /1m 

Cena celkem (Kč) 

300 3237 600 1 942 200 

400 567 800 453 600 

500 995 1600 1 592 000 

600 592 2000 1 184 000 

700 532 2500 13 300 000 

800 6 3000 18 000 

Celkem 5397 - 18 489 800 

¨ 
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• Odhad ceny PE výtlačného potrubí (viz tab.č.17) 

 

Tab.č.17: Celkové ceny za PE potrubí 

DN Délka (m) Aktuální cena 

(Kč) /1m 

Cena celkem (Kč) 

Výtlak A – 100 mm 779,5 160 124 720 

Výtlak B – 80 mm 818 115 94 070 

Výtlak C – 150 mm 832 250 208 000 

Celkem 2429,5 - 426 790 

 

• Odhad nákladů šachet  

Počet vstupních šachet:217 

Počet spádišťových šachet: 9 

Cena vstupní šachty: cca 20 000 Kč 

Cena spádišťové šachty: cca 25 000 

Celkem: 217. 20 000 + 9. 25 000 = 4 565 000 Kč 

 

• Odhad ceny čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČS3 

V cenovém ukazateli pro stanovení ceny čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny 
základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdná komunikace apod. 
[metodika] 

 

ČS1 (10l.s-1) – cca 380 000 Kč 

ČS2 (5 l.s-1) – cca 300 000 Kč 

ČS3 (15 l.s-1) – cca 575 000 Kč 

Celkem:  1 255 000 Kč 

 

• Odhad ceny odlehčovacích komor 

OK1 – cca 60 000 Kč 
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OK2 – cca 25 000 

OK3 – cca 25 000 

OK4 -  cca 25 000 

Celkem: 135 000 Kč 

 

• Celkový ekonomický odhad koncepce (viz tab.č.18) 

Tab.č.18: Celkový součet odhadu nákladů v koncepci odkanalizování obce Písečná 

Vybudování gravitační kanalizace ve 

zpevněných plochách 

50 569 700 Kč 

Vybudování gravitační kanalizace 

v nezpevněných plochách 

968 560 Kč 

Náklady na vybudování výtlaku 8 697 830 Kč 

Gravitační kameninové potrubí 18 489 800 Kč 

Výtlačné PE potrubí 426 790 Kč 

Šachty 4 565 000 Kč 

Dřevěný objekt nad ČS1 a OK1 200 000 Kč 

Čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3 1 255 000 Kč 

Odlehčovací komory OK1, OK2, OK3 a OK4 135 000 Kč 

Celkem 85 307 680 Kč 

 

Celková výše ekonomického odhadu na vybudování jednotné kanalizace obce Písečná je 

stanovena na 85 307 680 Kč.  
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce (dále jen DP) bylo pokračování a detailnější 

rozpracování bakalářské práce z r. 2009, která se zabývala návrhem jednotné kanalizace 

pro obci Písečná.  

Bakalářská práce (dále jen BC) nabízela a řešila jednu ze tří nabízených variant, a 

to konkrétně variantu se 3 čerpacími stanicemi a odvod odpadních vod na stávající čistírnu 

odpadních vod v České Vsi. V rámci BC byla vypracována situace, kde byly zakresleny 

gravitační stoky včetně šachet, objekty jako jsou odlehčovací komory a čerpací stanice a 

výtlačné potrubí. Hydrotechnické výpočty za pomocí součtové metody byly počítány na 

základě hydrotechnické situace v přílohách. Dalšími přílohami byly podélné profily všech 

gravitačních stok.  

 DP měla tak za úkol řešit jednotlivé objekty nacházející se v navržené koncepci a 

vytvořit tak podrobnější pohled do již rozpracované koncepce v BC.  Jednalo se konkrétně 

o návrh domovních přípojek (viz příloha č. 4.1), odlehčovacích komor, čerpacích stanic, 

spádišť (viz příloha č. 4.5) a šachet (viz příloha č. 4.4). Návrh odlehčovacích komor a 

čerpacích stanic je řešen výpočetně.  Nad odlehčovací komorou OK1 a čerpací stanicí ČS1 

byl navržen dřevěný objekt (viz příloha 5.1). Dále věnovala pozornost uložení gravitačního 

potrubí (viz přílohy č. 4.2 a 4.3) ve zpevněných plochách. Domovní přípojky byly 

zakresleny jak do situace (viz příloha č. 1.1), tak do podélných profilů (viz příloha č. 2.1-

2.20) vypracovaných v předchozí práci. Byly vypracovány taktéž podélné profily výtlaku 

A, B a C(viz přílohy č.3.1-3.3) Posuzována byla také varianta materiálu gravitačních stok, 

kdy byla zvolena jako nejideálnějším materiálem kamenina. Pro srovnání se součtovou 

metodou z BC byla v DP spočítána Bartoškova metoda, podle které byly navrženy 

gravitační stoky. Bartoškova metoda redukovala potrubí na kmenové stoce A v celkem 5 

kanalizačních okrscích, na kmenové stoce C se jednalo o 1 kanalizační okrsek.   

Na závěr práce byl proveden ekonomický odhad. Celková výše odhadu je rovna 

85 307 680 Kč a je patrné, že se jedná o nákladnou stavbu. Nejnákladnější položkou 

v odhadovaném rozpočtu je vybudování gravitační kanalizace ve zpevněných plochách.  

Na závěr bych chtěl říci, že diplomová práce byla pro mne zkušeností, rozvíjející 

mé znalosti v oboru vodovodů a kanalizací. 

 
 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 69

 
Seznam použité literatury: 
 
[1] KONKOL, Milan. Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná. Ostrava, 2009. 42 

s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství. Dostupné z 

WWW: <http://dspace.vsb.cz/handle/10084/74630>. 

[2]  HLAVÍNEK, Petr; MIČÍN, Jan; PRAX, Petr; HLUŠTÍK, Petr;MIFEK, Radim. 

Stokování a čištění odpadních vod: Stokování. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta stavební, 2006. 132 s. 

[3] HLAVÍNEK, Petr; MIČÍN, Jan; PRAX, Petr; HLUŠTÍK, Petr; MIFEK, Radim. 

Stokování a čištění odpadních vod: čištění odpadních vod. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. 142 s. 

[4] HLAVÍNEK, Petr; ŘÍHA, Jaromír. Jakost vody v povodí. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. 242 s. 

[5] PRAX, Petr; HOLMA, Dušan. Projekt vodní hospodářství obcí: Stokování. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. 63 s 

[6] BERÁNEK, Josef, et al. Inženýrské sítě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, 2005. 58 s. 

[7] RACLAVSKÝ, Jaroslav; TUHOVČÁK, Ladislav; MALANÍK, Stanislav. 

Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, 2006. 215 s. 

[8] RACLAVSKÝ, Jaroslav; TUHOVČÁK, Ladislav; MALANÍK, Stanislav. 

Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, 2006. 215 s. 

[9]  HASÍK, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. 2. upravené vydání. Ostrava: VŠB 

- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 

2009. 134 s. ISBN 978-80-248-1984-6. 

[10] HASÍK, Otakar; DOSTÁLOVÁ, Jarmila. Vodní stavitelství. 1. vydání. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství, 2002. 238 s. ISBN 80-248-0078-0. 

[11]   BERÁNEK, Josef; PRAX, Petr. Navrhování tlakové kanalizace. Vydání první. 

Brno : Noel 2000, 1998. 110 s . ISBN 80-86020-08-8. 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 70

[12]   KYNCL, Miroslav. Hydrotechnická vybavenost. 1. vydání. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálního inženýrství, 2008. 118 s. 

ISBN 978-80-248-1685-2. 

[13] MIČÍN, Jan. Stokování a čištění odpadních vod. Brno : Ediční středisko VUT Brno, 

Fakulta stavební, 1982. 112 s. 

[14] MATERNA, Otakar. Kompaktní čerpací stanice odpadních vod. In MERTOVÁ, 

Jitka; HLAVÍNEK, Petr; PRAX, Petr. Městské vody 2005 : Optimalizace návrhu a 

provozu stokových sítí a ČOV, - Sborník přednášek konferen. Vydání první. Brno 

(Česká republika) : NOEL 2000, 2005. s. 468. ISBN 80-86020-47-9. 

[15] ŠEJNOHA, Jiří. Požadavky provozovatele na trubní materiály stokových sítí. In 

MERTOVÁ, Jitka; HLAVÍNEK, Petr; PRAX, Petr. Městské vody 2005 : 

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, - Sborník přednášek 

konferen. Vydání první. Brno (Česká republika) : NOEL 2000, 2005. s. 468. ISBN 

80-86020-47-9. 

[16] ZAPLETAL, Jan. Cost of ownership : Zjištění skutečných nákladů na čerpání. In 

MERTOVÁ, Jitka; HLAVÍNEK, Petr; PRAX, Petr. Městské vody 2005 : 

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, - Sborník přednášek 

konferen. Vydání první. Brno (Česká republika) : NOEL 2000, 2005. s. 468. ISBN 

80-86020-47-9. 

[17]  MUCHA, Aleš. Odlehčovací komory na jednotné stokové síti: informace o 

aktivitách odborné skupiny kanalizace při ČS VTS. In MERTOVÁ, Jitka; 

HLAVÍNEK, Petr; PRAX, Petr. Městské vody 2005 : Optimalizace návrhu a 

provozu stokových sítí a ČOV, - Sborník přednášek konferen. Vydání první. Brno 

(Česká republika) : NOEL 2000, 2005. s. 468. ISBN 80-86020-47-9. 

[18] KULANOVÁ, Hana, et al. Řešení problematiky odlehčovací komory na území 

hlavního města Prahy. In MERTOVÁ, Jitka; HLAVÍNEK, Petr; PRAX, Petr. 

Městské vody 2005 : Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, - 

Sborník přednášek konferen. Vydání první. Brno (Česká republika) : NOEL 2000, 

2005. s. 468. ISBN 80-86020-47-9. 

[19] HRUBÝ, Marek. Návrh jednotné kanalizace v obci Bobrovníky. Ostrava, 2006. 52 

s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut 

environmentálního inženýrství . 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 71

[20] Čj.: 401/2010-15000. Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací 

(aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a 

kanalizací: pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování 

obnovy vodovodů a kanalizací. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2010. 18 s. 

[21] HOLEŠOVÁ, Miroslava. Geodetické práce při výstavbě kanalizace. Ostrava, 2010. 

38 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Hornicko-geologická fakulta. 

[22] SOTOLOVÁ, Andrea. Klimatické změny a havarijní zabezpečenost. Ostrava, 2008. 

35 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. 

[23] TRUPL, Josef. Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy. 

Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský , 1958. 76 s. D-572835. 

[24]  Mapy Google [online]. 2011 [cit. 2011-04-03]. Lokalita kolem obce Písečná. 

Dostupné z WWW: <http://maps.google.com/?hl=cs>. 

[25] Mapy mapy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-03]. Obce Písečná. Dostupné z WWW: 

<http://mapy.cz>. 

[26]   Evropsky významná lokalita : Písečná - mokřad [online]. 2007 [cit. 2011-04-03]. 

Příloha nařízení vlády. Dostupné z WWW: <http://www.nature.cz/natura 

2000/narizeni_vlady/ CZ0713385.html>. 

[27]   Nařízení vlády -stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit   

132/2005 Sb, 22.prosince 2004. 

[28] Geovědní a geologické mapy [online]. 2010 [cit. 2011-04-12]. Lokalita Písečná u 

Jeseníka. Dostupné z WWW: <http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ku-

720691/>. 

[29]     Písečná (okres Jeseník). In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. 

Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2.9.2006, last modified on 21.1.2011 

[cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Písečná_(okres_Jeseník)>. 

[30] Český hydrometerologický ústav [online]. 2003 [cit. 2011-04-09]. Hlásná a 

předpovědní povodňová služba. Dostupné z WWW: <http://hydro.chmi.cz/hpps 

/hpps_prfdyn.php?seq= 2505267#>. 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 72

[31] STEIN, Dietrich. Practical guideline for the application of microtunnelling 

methods : for the ecological, cost-minimised installation of drains and sewers. 

Stein & Partner. Bochum : Stein & Partner, 2005. 111s s. ISBN 3-9810648-0-1. 

[32] Aquaservis Mělník s.r.o. [online]. 2011 [cit. 2011-04-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www. aquaservis-mk.cz/36-Kanalizacni-kamenina>. 

[33] Plastmont [online]. 2007 [cit. 2011-04-11]. Plastové šachty Kaczmarek. Dostupné z 

WWW: <http://www.plastmont.cz/k-sachty01a.htm>. 

[34] Prefa Brno [online]. 2010 [cit. 2011-04-11]. Kanalizace - šachty. Dostupné z 

WWW: <http:// www.prefa.cz/system/files/down__pb_kanalizace_03z.pdf>. 

[35] Steinzeug-Keramo [online]. 2002 [cit. 2011-04-13]. Odborný servis. Dostupné z 

WWW: <http://www.keramo-kamenina.cz/>. 

[36] Rehau - Unlimited Polymer Solution [online]. 2011 [cit. 2011-04-16]. Inženýrské 

sítě. Dostupné z WWW: <http://www.rehau.cz/ 

A6230B8F2DAE36B8C12571D3002FD1 AA.shtml>. 

[37] SMITH, Paul G.; SCOTT, John G. Dictionary of Water and Waste Management. 
Second edition. London: IWA Publishing, 2005. 486 s. ISBN 1843391031 

 
[38] BIZIER, Paul. Gravity Sanitary Sewer Design and Construction. Montreal : 

American Society of Civil Engineers, 2007. 400 s. ISBN 9780784409008. 

[39]  Prostředí a fluidní technika [online]. 2002 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: 
<http://www.pft-uft.cz/nabidka/fluidswing.php>. 

 
[40] Metodická příručka : Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí. Praha : 

Asociace čistírenských expertů české republiky, 2009. 83 s. 
 
[41] RANDOLF, Rudolf . Kanalisation und Abwasser - Behandlung. Berlin : VEB 

Druckerei der Werkatigen, 1965. 472 s. 
 
[42] Global climate change and its impacts on water resources planning and 

management : Assessment and challenges. Stoch Environ Res Risk Assess. 2011, 
25, s. 583-600. ISSN 14363240. 

 
[43] Česko. ZÁKON ze dne 11. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, 
částka 7, s. 352. 

 
 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 73

[44] Česko. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. In 
Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, 24/2003, s. 898. 

 
[45] ČSN 75 6101 (756101). Stokové sítě a kanalizační přípojky. Brno : ISO, 2004. 40 s. 
 
[46] Česko. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 

o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). In Sbírka zákonů, 
Česká republika. 2001, 104/2001, s. 6465. 

[47] Česko. ZÁKON 254/2001 ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2001, částka 98, s. 3914-
3994. 

[48] Česko. NAŘĺZENĺ VLÁDY 258/2001 Sb. ze dne 6. června 2001, kterým se mění 
nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti 
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a 
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek. In Sbírka 
zákonů, Česká republika. 2001, částka 99, s. 4521. 

 
[49] Česko. VYHLÁŠKA 431/2001 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 

2001 o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 
bilanci. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2001, částka 162, s. neznámý. 

[50] Česko. VYHLÁŠKA 139/2003 Sb. ze dne 27. března 2002 o evidenci stavu 
povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému 
veřejné správy. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, částka 53, s. neznámý. 

[51] ČSN 01 3463. Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace. Praha: Český 
normalizační institut, 1997. 44 s. 

 
Seznam obrázků: 
 

1. Obr. č. 1:Satelitní snímek obce Písečná a jejího okolí, M 1:40 000  str. 1 
2. Obr. č. 2: Satelitní snímek obce Písečná, M 1:12 000   str. 2 
3. Obr. č. 3: Evropsky významná lokalita Písečná – mokřad   str. 3 
4. Obr. č. 4: Letecký snímek ČOV Česká Ves + popis    str. 4 
5. Obr. č. 5: Fotografie řeky Bělé v intravilánu Písečné   str. 6 
6. Obr. č. 6: Průběh znečištění při průtoku srážkových vod  

v jednotné stokové síti      str. 11 
7. Obr. č. 7: Bezpečná vzdálenost dna výkopu od líce budovy   str. 13 
8. Obr. č. 8: Hloubka uložení stoky jednotné stokové soustavy   str. 14     
9. Obr. č. 9: Schéma pro výpočet hloubky stoky     str. 14    
10. Obr. č. 10: Napojeni hladin ve spojných objektech – např. šachty  str. 15 
11. Obr. č. 11: Nadchody inženýrských sítí u vodních toků   str. 17 
12. Obr. č. 12: Vodovodní shybka       str. 17 
13. Obr. č. 13: Křížení potrubí se železniční tratí     str. 18 
14. Obr. č. 14: Provádění otevřeným výkopem a bezvýkopově     str. 18 
15. Obr. č. 15: Příčné řezy vstupní šachtou     str. 19 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 74

16. Obr. č. 16: Příčný řez spádištěm       str. 20 
17. Obr. č. 17: Výustní objekty        str. 21 
18. Obr. č. 18: Odlehčovací komory s přímým přepadem    str. 22 
19. Obr. č. 19: Odlehčovací komory s bočním přepadem    str. 23 
20. Obr. č. 20: Rozdělení objemů v domácí čerpací jímce    str. 24 
21. Obr. č. 21: Navrtávka do základního řadu      str. 27 
22. Obr. č. 22: Schematický nákres odvodu odpadních vod na stávající 

 ČOV Česká Ves pomocí 3 čerpacích stanic     str. 29 
23. Obr. č. 23: Porovnání materiálů podle dodavatele kameniny   str. 31 
24. Obr. č. 24: Fotografie kameninového potrubí     str. 32 
25. Obr. č. 25: Detail uložení kameninového potrubí     str. 36 
26. Obr. č. 26: Šachtové poklopy        str. 38 
27. Obr. č. 27: Fotografie napojení plastové přípojky na kameninové 

 potrubí         str. 39 
28. Obr. č. 28: Polyethylenové potrubí Rehau, typ RAU-PE 100   str. 41 
29. Obr. č. 29: Schematické znázornění zatopení intravilánu    str. 45 
30. Obr. č. 30: Zpětná klapka Fluid Swing      str. 45 
31. Obr. č. 31: Geologická mapa území obce Písečné a okolí   str. 49 
32. Obr. č. 32: Redukovaná a neredukovaná čára dešťových intenzit   str. 51 
33. Obr. č. 33: Schéma odlehčovací komory s přímým ostrým přepadem  str. 56 
34. Obr. č. 34: Charakteristika potrubí výtlaku A     str. 60 
35. Obr. č. 35: Příklad určení pracovního bodu čerpadla    str. 60 
36. Obr. č. 36: Charakteristika potrubí výtlaku B     str. 61 
37. Obr. č. 37: Charakteristika potrubí výtlaku C     str. 62 

Seznam tabulek: 
 
 

1. Tab. č. 1- Demografický vývoj obce       str. 3 
2. Tab. č. 2- Vodní režim řeky Bělé; hlásný profil č. 296   str. 5  
3. Tab. č. 3- Ověřená životnost k r.2005/odhadovaná průměrná životnost str. 33 
4. Tab. č. 4- Seznam spádišťových šachet na stokové síti a jejich 

 specifikace        str. 38 
5. Tab. č. 5- Počet domovních  přípojek na jednotlivých stokách  str . 40 
6. Tab. č. 6- Rozsah výtlačného potrubí     str. 42 
7. Tab. č. 7- Intenzita deště q v l.s-1.ha-1 při periodicitě n   str. 48 
8. Tab. č. 8- Výsledné hodnoty redukované doby deště    str. 50  
9. Tab. č. 9- Rozsah jednotlivých DN gravitačních stok po  

přepočítání Bartoškovou metodou      str. 53 
10. Tab. č. 10- Celkové porovnání délek potrubí součtové a Bartoškovy  

metody         str. 54 
11. Tab. č. 11- Průtoky na odlehčovacích komorách     str. 55 

 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 75

12. Tab. č. 12- Měrný cenový ukazatel kruhových stok kameninového    
potrubí         str. 63 

13. Tab. č. 13- Náklady na vybudování gravitační kanalizace  
ve zpevněném povrchu       str. 64 

14. Tab. č. 14- Náklady na vybudování kanalizace  
v nezpevněném povrchu       str. 64 

15. Tab. č. 15- Náklady na vybudování výtlaku      str. 65 
16. Tab. č. 16- Celkové ceny za kameninové potrubí    str. 65 
17. Tab. č. 17- Celkové ceny za PE potrubí      str. 66 
18. Tab. č. 18- Celkový součet odhadu nákladů v koncepci  

odkanalizování obce Písečná       str. 67 

 
 
Seznam příloh: 
 
Seznam výkresů: 
 

1.1. Situace: Měřítko- 1:1000, Formát- 36xA4 
1.2. Hydrotechnická situace: Měřítko- 1:1000, Formát- 36xA4 
1.3. Přehledná situace: Měřítko – 1:1000, Formát – 24xA4 

 
2.1. Podélný profil Stoky A: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 8xA4 
2.2. Podélný profil Stoky A1: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.3. Podélný profil Stoky A2: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.4. Podélný profil Stoky A2-1: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.5. Podélný profil Stoky A3: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.6. Podélný profil Stoky B: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 7xA4 
2.7. Podélný profil Stoky B1: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.8. Podélný profil Stoky B2: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.9. Podélný profil Stoky B3: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.10. Podélný profil Stoky B4: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.11. Podélný profil Stoky B4-1: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.12. Podélný profil Stoky B5: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.13. Podélný profil Stoky B6: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.14. Podélný profil Stoky B7: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.15. Podélný profil Stoky C: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 7xA4 
2.16. Podélný profil Stoky C1: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.17. Podélný profil Stoky C2: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.18. Podélný profil Stoky C3: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 
2.19. Podélný profil Stoky D: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 3xA4 
2.20. Podélný profil Stoky E: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 2xA4 



Milan Konkol: Návrh koncepce odkanalizování obce Písečná – etapa 2 
 

2010/2011 76

 
3.1 Podélný profil výtlaku A: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 6xA4 
3.2 Podélný profil výtlaku B: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 6xA4 
3.3 Podélný profil výtlaku C: Měřítko- 1:1000/1:100, Formát- 6xA4 

 

4.1  Detail napojení přípojky 3P: Měřítko- 1:25, Formát- 4xA4 
4.2 Detail uložení potrubí na bet. loži: Měřítko- 1:20, Formát- 6xA4 
4.3 Detail uložení potrubí do pískového lože: Měřítko- 1:20, Formát- 4xA4 
4.4 Detail betonové šachty Š86: Měřítko- 1:20/1:5, Formát- 3xA4 
4.5 Příčný řez spádišťovou šachtou Š184: Měřítko- 1:20, Formát- 2xA4 

 
5.1 Dřevěný objekt nad ČS1 a OK1: Měřítko- 1:50, Formát- 4xA4 
 

 
 

 
Seznam tabulek: 

 
5.2  Tabulka Bartoškovy metody,  Formát- 2xA4 
5.3 Tabulka přípojek na stokové síti,  Formát- 3xA4 

 

 
 
    

 
 
 
 

 


