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Anotace: 
 

Bakalářská práce řeší problematiku návrhu koncepce odkanalizování obce 

Jistebník 2. Je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část 

obsahuje všeobecný popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů. Dále 

legislativní a technické řešení společně s vytipováním problémů. Experimentální 

část je věnována vlastnímu návrhu jednotné stokové soustavy. Návrh je 

podložen vypracovanými výkresy a hydrotechnickými výpočty potvrzující jeho 

správnost. Výkresová dokumentace obsahuje situaci, hydrotechnickou situaci a 

15 podélných profilů jednotlivých stok. Situace s výškopisným zaměřením 

obsahuje zakreslenou jednotnou stokovou síť zakončenou na čistírně 

odpadních vod. Ve výkrese hydrotechnické situace je zaznamenáno rozdělení 

hydrotechnických okrsků. Bakalářská práce zahrnuje ekonomický návrh 

nákladu na vybudování vypracovaného řešení. 

 

Klíčová slova: kanalizace, jednotná stoková síť, odpadní vody, stoka 

 

Summary: 

Bachelor thesis addresses the issue of a draft concept of the village 

sewerage Jistebnik 2. It is divided into theoretical part and experimental part. 

The theoretical part contains a general description of the current situation and 

hydrological conditions. In addition, legislative and technical solutions together 

with forecasting problems. The experimental section is devoted to his own 

proposal for a single sewer system. The proposal is supported by the developed 

drawings and calculations hydrotechnical confirming its accuracy. The drawings 

contain the situation, the situation of hydro and 15 longitudinal sections of 

sewers. The situation with altimetry focus has plotted a single sewer system 

ended with the treatment plant. In the drawing, hydro situation is observed 

hydro allocation districts. Bachelor thesis includes the economic cost of the 

proposal drawn up to build solutions. 

 

Key words: sewage, a single sewer system, waste water, sewer 
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Seznam použitých zkratek: 
 
 
ČOV – čistírna odpadních vod 
 
ČSN – česká technická norma 
 
DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
 
OK – odlehčovací komora 
 
OV – odpadní vody 
 
ŽB - železobeton 
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1 Úvod 
Ač žijeme v moderní době 21. století, tak se ještě dnes najde velmi mnoho 

obcí, které dosud nemají na svém území vybudovanou jednotnou nebo 

oddílnou stokovou síť. Odpadní vody potom většinou končí v korytě nějaké 

blízké řeky či potoka. Tohle je i případ Jistebníku ležícího v okrese Nový Jičín, 

na který jsem se zaměřil při vypracování bakalářské práce. Bakalářská práce 

slouží jako návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 2. Jedná se o druhou 

polovinou koncepce odkanalizování obce Jistebník a navazuje na návrh 

koncepce odkanalizovaní obce Jistebník 1. Druhá část se zabývá odvedením 

odpadních a dešťových vod z Bezručovy osady a jižního centra Jistebníku, kde 

se napojuje na první úsek. Práce zahrnuje dvě varianty řešení a vypracování 

finančního návrhu pro vybranou variantu. Výkresová část je přiložena jako 

příloha. Návrh koncepce odkanalizování je podložen hydrotechnickými výpočty. 

Zrealizování kanalizace v obci by mělo vést ke zlepšení životních podmínek, 

hlavně z důvodu vybudování čistírny odpadních vod, na kterou budou svedeny 

všechny odpadní vody z obce. 

2 Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1 Historie obce Jistebník 

Historie Jistebníku se datuje od roku 1373. Z tohoto roku pochází první 

písemná zmínka. Jistebník vznikl v souvislosti s rybničním podnikáním a 

dodnes je jeho dominantou. Bílovecké panství a páni z Kravař byli prvními, 

kterým tato obec náležela. V době pobělohorských konfiskací byl již Jistebník 

samostatným statkem  a jeho majiteli bylo postupně několik rodů, např.: 

Pražcové z Bílkova. Posledními v 19. století byli Blücherové z Washlstattu. 

Jistebník je úzce spojen s rybnikářstvím a s tím souvisí i kostel ze 16. století, 

který je zasvěcen patronům rybářského cechu sv. Petru a Pavlu. V době 

rekatolizace v 17. století došlo k poněmčení obyvatelstva. Německá škola zde 

byla postavena roku 1660. Po první světové válce v letech 1923 až 1926 vznikly 

dvě menšinové školy a to obecná a měšťanská. "Jistebničtí zpěváčci", tohle je 
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název jednoho z nejlepších pěveckých sborů v zemi, který proslavil Jistebník 

v meziválečném období. Sbor vedl sbormistr a učitel místní školy František 

Lýsek. Roku 1924 byl založen odbor Matice opavské, který řídil české 

ochotnické divadlo. Čestným občanem Jistebníku se v roce 1935 stal T.G. 

Masaryk, kterému byl zde postaven pomník s pamětní deskou [1]. 

2.2 Základní informace 

Jistebník se rozkládá v rovině oderské nivy nedaleko Ostravy a leží 

v okrese Nový Jičín. V okolí se nachází 28 rybníků z níž největší má rozlohu 

0,7km2 a nese název Petr Bezruč. Díky těmto vodním plochám je Jistebník 

nejčastěji spojován s chovem ryb. V dnešní době zde žije 1520 obyvatel na 

celkové rozloze 15,86km2. Jistebník se nachází v nadmořské výšce 238m n.m. 

a je "rozdělen" na dvě části. První je tzv. "vesnice", která leží na severozápadní 

části obce okolo obecního úřadu. Druhá část je Bezručova osada na 

jihovýchodní straně u nádraží v Jistebníku. Samotný Jistebník a jeho okolí je 

vyhledáván především pro rekreační využití a cykloturistiku [1, 2]. 

 

Obrázek 1: Vyznačení obce Jistebník na mapě [3] 
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2.3 Popis stávajícího stavu 

V současné době je jen v části severozápadního úseku Jistebníku 

vybudována jednotná stoková síť, do které jsou zaústěny výtoky z jímek a 

septiků. Samozřejmostí je odvod dešťových vod touto kanalizací a také 

systémem příkopu a propustků. Tato stoková síť je zakončena pouze do 

místního Lučního potoka, což je dnes zcela nevyhovující. Většina části obce a 

hlavně Bezručova osada se musí spoléhat pouze na domovní žumpy a jejich 

vývoz fekálními vozy. Z tohoto důvodu je navrženo odkanalizování celé obce 

kompletně novou stokovou sítí s odlehčovací komorou, zakončenou na ČOV a 

jejím následným zaústěním do Lučního potoka. 

 

Obrázek 2: Luční potok 

2.4 Hydrologické poměry 

Jistebník patří do povodí Odry a je vzdálen od koryta tohoto toku jen 

několik stovek metrů. Obec patří do rajonu Fluviálních a glacigenních 

sedimentů v povodí Odry. Pro odvod vody z obce slouží pouze jeden recipient a 
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to Luční potok. Správcem Lučního potoka je státní podnik Povodí Odry. Tento 

vodní tok spadá podle listu 15-43 ze Základní hydrologické mapy do 

hydrologického pořadí č. 2-01-01-153/2, stejně jako místní rybníky. Luční potok 

pramení v obci Josefovice v nadmořské výšce 280m n.m a ústí jako levostranný 

přítok do řeky Odry v nadmořské výšce 250m n.m.. Intenzita krátkodobého 

deště pro obec Jistebník je stanovena na 157l.s-1. Luční potok teče od severu 

k jihu v západní části obce v délce asi 3km. Celková délka toku je asi 9km. 

Šířka toku v Jistebníku je 2 až 3m. Na území Bezručovy osady se nenachází 

žádný potok ani řeka. Jistebník je znám především velkým počtem rybníků pro 

chov ryb. Přesně jich je zde 31 o různých velikostech. Největším je rybník 

Bezruč s rozlohou 70ha. Jeho maximální hladina se nachází v nadmořské 

výšce 223,7m n.m. a objem akumulované vody je 715000m3. Dalšími jsou 

například: Bažantí rybník o objemu 54000m3 nebo Křivý rybník s objemem 

akumulované vody 320000m3 [13, 19, 34]. 

 

 

Obrázek 3: Obecná mapa vybraného území pro odkanalizování [3] 
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Obrázek 4: Letecká mapa vybraného území pro odkanalizování [3] 

3 Vytipování problémů 
V rámci bakalářské práce se uvažuje o odvedení odpadních vod z celkové 

plochy 24,45ha. Na této ploše je jen pár krátkých a nedostačujících 

kanalizačních stok odvádějící dešťové vody i splaškové vody ze septiků přímo 

do místního recipientu. Při naplnění septiků a odvedením splaškových vod 

pomocí gravitace, dochází ke znečištění jediného potoka v obci, což je Luční 

potok. Toto řešení je zcela zastaralé a nevyhovující, proto se s touto kanalizací 

do budoucna nepočítá a bude zrušena z důvodu jejího špatného stavu. Většina 

zástavby je také odkázána pouze na domovní žumpy.  Jejich nevýhodami jsou 

vysoké náklady na čištění a vývoz, a také hrozba rozlití splašků po terénu při 

přeplnění žumpy, což je hygienicky velmi závažný problém. Problémem 

Jistebníku také je, že na jeho území ani nikde v blízkém okolí není vybudována 

žádná ČOV.  

Jistou komplikaci a omezením při navrhování nové stokové sítě byla 

situace, že musel být brán ohled na trasu plynovodu a jeho ochranné pásmo v 

obci. 
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Obrázek 5: Viditelná trasa plynovodu v komunikaci 

V této obci by tedy mělo dojít k vybudování zcela nové jednotné 

kanalizační sítě pro odvod dešťových i splaškových odpadních vod z daného 

území. Kanalizace bude zakončena nově postavenou ČOV se zaústěním do 

místního recipientu. Před vysokými vodními stavy ve stokách bude ČOV chránit 

odlehčovací komora. Sklon terénu v obci dovoluje výstavbu kanalizace v celém 

jejím rozsahu kompletně gravitačním řešením. Bakalářská práce se nezabývá 

navržením nové ČOV a OK. 

,,V České republice však dosud ještě existují sídla, kde veřejná kanalizace 

chybí, není zkompletována, či se jedná (zejména v případě sídel venkovského 

typu) o existenci jen dešťové oddílné kanalizace nestandardní technické úrovně 

řešení, zneužívané ve smyslu nekorektního napojení přelivů septiků i přímého 

převodu splaškových odpadních vod (přímým napojováním žump a domovní 

kanalizace). Technický stav veřejné kanalizace mnohde vykazuje řadu i 

závažných problémů. Výskyt velkého množství balastních vod vznikajících 

infiltrací, netěsnostmi kanalizace, či výskyt znehodnocování podzemních vod 
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exfiltrací odpadních vod, výskyt rizika kavernózních jevů v blízkosti kanalizace 

s nepříznivými dopady na ostatní inženýrské sítě a místní komunikace nebo 

absence ČOV”  [4].  

4 Principy řešení (legislativní, technické) 

4.1 Legislativní řešení 

Zpracování a schválení plánů rozvoje kanalizací pro své území nebo jeho 

část zajišťuje kraj v samostatné působnosti. Rozvojové plány stokových sítí  

obsahují koncepci odkanalizování určitého území a čištění OV. Návrh koncepce 

odkanalizování musí mít hospodárné řešení. Dále musí navazovat na plány pro 

rozvoj kanalizace sousedícího území. Plány pro rozvoj kanalizací musí být před 

schválením projednány s obcemi, vlastníky a provozovateli kanalizací, 

Ministerstvem zemědělství, správcem místního povodí a s daným vodoprávním 

úřadem. V situaci kdy plán rozvoje kanalizací zasahuje do ochranných 

přírodních pásem a chráněných území musí být tento návrh projednán 

s Ministerstvem zdravotnictví, a s Ministerstvem životního prostředí. Plány 

rozvoje musí být schváleny na dobu nejdéle 10 let. Rozvojový plán kanalizací 

slouží jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace a pro 

činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu, obce a kraje v samostatné i 

přenesené působnosti [16]. 

4.2 Termíny a definice 

Termíny a definice vycházejí z normy ČSN 75 6101 [10]. 

Stoková síť: soustava stok a objektů na nich (např. vstupních šachet, 

odlehčovacích komor) pro zachycování a odvádění OV z daného území  

Kanalizační přípojka: potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa 

vyústění vnitřní kanalizace nebo z dešťové vpusti až po zaústění do stoky 

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

sítě v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem a jejichž přítomnost 

v stokové síti není žádoucí 
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Uliční vpusť: dešťová vpusť osazená obvykle ve vozovce 

Chodníková vpusť: dešťová vpusť osazená v chodníku 

Kombinovaná vpusť: dešťová vpusť osazená v chodníku s bočním 

přítokem vody z vozovky 

Horská vpusť: dešťová vpusť s velkou plochou mříže a s akumulačním 

prostorem na splavenin, pro zachycení srážkových vod z terénu obvykle 

strmějšího než 8%, z nezpevněného terénu nebo z terénu s velkým povodím 

Žlabová vpusť: dešťová vpusť osazená v úrovni odvodňované plochy, u 

které je charakteristickým rozměrem délka 

Hltnost vpusti: množství vody, které je dešťová vpusť schopna zachytit a 

odvést při konkrétních podmínkách v místě osazení 

Kruhová stoka: stoka s kruhovým průtočným profilem 

Vejčitá stoka: stoka s průtočným profilem, který má ve dně menší 

poloměr zakřivení než ve stropě a nejvyšší poloměr zakřivení mají boční stěny 

Tlamová stoka: stoka s průtočným profilem, který má dno ve tvaru části 

kruhového oblouku a stěny a strop ve tvaru celé půlkružnice 

4.3 Porovnání kanalizací mezi lety 1950 a 2000 

Vývoj odkanalizování a čištění odpadních vod v bývalém Československu 

a následně v České republice je možno dokumentovat na několika 

následujících statistických údajích [7]: 

• Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci, byl v 

roce 1950 31,2%, v roce 1975  60% a v roce 2000 necelých 75%.  

• V roce 1950 byla délka stokové sítě 7284km a do roku 2000 

vzrostla přibližně na 22 tisíc km.  

• Množství OV vzrostlo z 261 mil. m3/rok v roce 1950 na 886 mil. 

m3/rok v roce 1990 a do roku 2000 pokleslo na 530 mil. m3/rok. 

Tento sestupný trend v posledním desetiletí minulého století byl 

důsledkem výrazného poklesu odběrů vody z veřejných vodovodů. 
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• V roce 1955 fungovalo v ČSR 78 komunálních čistíren odpadních 

vod, v roce 1975 to bylo 378 ČOV a v roce 2000 již téměř 1100 

komunálních ČOV.  

• Objem čištěných OV činil v roce 1950 46 mil. m3/rok a v roce 2000 

dosáhl již 500 mil. m3/rok.  

• Podíl čištěných OV byl v roce 1955 jen 25 %, v roce 2000 již 95 %. 

4.4 Statistické údaje vodovodů a kanalizací za rok 2006 v ČR 

Při zpracování těchto údajů, bylo vycházeno z literárního pramenu [7]. 

• Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 8 215 000 

• Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci: 80 % 

• Počet obyvatel napojených na kanalizaci s mechanicko-biologickou 

ČOV: 7 535 000 

• Délka kanalizační sítě: 36 629 km 

• Počet čistíren odpadních vod: 2 017 

• Z toho mechanicko – biologických: 1 953 

• Celková kapacita čistíren odpadních vod: 3 776 000 m3/den 

4.5 Odpadní vody 

Odpadní vody jsou takové, které mají po použití změněnou jakost (složení, 

případně teplotu), nebo to mohou být i jiné vody, které ovlivňují jakost 

povrchových nebo podzemních vod. Za OV se považují ty, které byly použity 

v obcích, městech, průmyslových závodech, zdravotnických zařízeních aj.. Mezi 

ostatní OV se řadí srážkové, pokud byly po dopadu na zemský povrh 

znečištěny.  Mezi OV patří: všechny druhy vod odváděné stokovou sítí, tekuté 

odpady, znečištěné vody z průmyslu, vody z drenážních systémů, atd.. Mezi 

látky, kterým má být před vniknutím do stokové sítě zabráněno patří např.: 

radioaktivní, infekční, hořlavé nebo výbušné látky, pesticidy, jedy, žíraviny aj. 

[8]. 
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4.5.1 Splaškové OV  

Voda z domácností obsahující záchodové OV a nečistoty z mytí a praní 

nebo zbytky jídel z mytí nádobí. Mezi ně patří vody z WC, koupelen, kuchyní, 

technické občanské vybavenosti apod.. V těchto vodách jsou nečistoty hrubě 

dispergované, koloidní, rozpuštěné a jemně rozptýlené. Co se týče povahy 

látek, tak se řadí do skupiny organických [8]. 

4.5.2 Dešťové OV 

Soubor všech druhů atmosférických srážek, spadlých na povrh daného 

území, které následně odtékají do stok. Dešťové vody průchodem ovzduší, ale 

hlavně následným oplachem terénu dostávají organické i anorganické 

znečištění. Toto znečištění může dosahovat až úrovně znečištění splašků. 

Dešťové vody se dělí na znečištěné a neznečištěné. Mezi znečištěné patří vody 

odtékající ze znečištěných silničních komunikací, průmyslových a 

zemědělských areálů. Neznečištěné vody jsou takové, které odtékají ze střech, 

silnic s nízkou hustotou provozu, pěších zón, zahrad, parků atd.. Znečištěné 

dešťové vody by měly být odváděny  stokovou sítí. Co se týče dešťových vod 

neznečištěných, tak ty by se měly v co největší míře vsakovat do zemského 

povrchu, nebo odvádět oddílnou stokovou soustavou přímo do recipientu [8]. 

4.5.3 Průmyslové OV 

Odvětví, které produkují např. kovy, chemikálie, dřevo a výrobky z papíru, 

jsou hlavními uživateli vody. Snad každý vyrobený produkt používá vodu při 

některé části výrobního procesu. Průmyslové vody se využívají pro takové účely 

jako je výroba, zpracování, mytí, ředění, chlazení atd.. Mezi průmyslové 

odpadní vody se zařazují vody použité při výrobním procesu v průmyslových 

závodech, ale i v menších provozovnách. Druh a síla znečištění může být velmi 

různá. Silně znečištěné průmyslové OV musejí být nejdřív předčištěny nejdříve 

přímo v daném závodě a až následně mohou být vypuštěny do stokové sítě. 

Důvod nerovnoměrnosti odtokem těchto OV ze závodů je dán směnností 

závodu nebo pracovním cyklem [8, 29]. 



Lukáš Neuwirth: Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 2 

2011 11 

4.5.4 Infekční vody 

Jsou to vody pocházející z infekčních oddělení nemocnic, laboratoří, 

výroben očkovacích látek, sanatorií atd.. Infekční vody mohou obsahovat 

choroboplodné zárodky. Před vypuštěním do stokové sítě musí být infekční 

vody hygienicky zabezpečeny a choroboplodné zárodky zničeny. V opačném 

případě se musí infekční vody likvidovat samostatně v místě vzniku. Zásady pro 

odvádění OV ze zdravotnických zařízení jsou uvedeny v ČSN 75 6406 [8]. 

4.5.5 Oplachové vody 

Vody použité při čištění komunikací, chodníků, parkovišť a různých dalších 

zpevněných ploch. Bývají znečištěny jako dešťové OV. Při dimenzování 

stokových sítí a ČOV se s nimi nepočítá, protože intenzity skrápění nedosahují 

ani zdaleka intenzit deště [8]. 

4.5.6 Ostatní OV 

Zde patří OV, které nelze zařadit do některé z dříve zmíněných skupin. 

Mohou to být i vody, které se do stokové sítě dostaly za nepředvídaných 

okolností [8]. 

4.5.7 Chemické vlastnosti OV 

Chemické složení odpadních vod nelze jednoznačně určit. OV obsahují 

organické a anorganické látky. U dešťové vody je prakticky nemožné určit 

obecně platné složení odpadní vody ani na stejném místě. Obsah jednotlivých 

látek v odpadní vodě silně kolísá v závislosti na mnoha okolnostech jak během 

dne, tak podle ročních období. To se týká zejména dešťových odpadních vod. 

Podle intenzity deště a místa dopadu kolísá množství organických i 

anorganických látek. Pro stanovení průměrného složení odpadní vody se 

používá slévaný vzorek. Takový vzorek se získá odebíráním stejného množství 

odpadní vody v určený čas během dne a jeho smíšením. Slévaný vzorek 

dešťové vody lze sice zachytit během jednoho deště, ale už následující dešťová 

voda bude mít jiné složení v závislosti na délce bezdeštného období [6]. 
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4.5.8 Mikrobiologické vlastnosti OV 

Množství a druh mikroorganismů v OV závisí na způsobu užívání objektu, 

na době zdržení odpadní vody v systému, na její teplotě a chemickém složení. 

OV obsahují patogenní i nepatogenní organismy. Podle obsahu kyslíku 

probíhají v OV aerobní (probíhající za přítomnosti molekulárního kyslíku) nebo 

anaerobní procesy (probíhající v prostředí bez přítomnosti molekulárního 

kyslíku). Podle toho se v OV vyskytují různé mikroorganismy: bakterie, houby, 

plísně, prvoci, kvasinky a další skupiny [6]. 

4.5.9 Negativní vlivy OV na recipient  

Při zpracování těchto údajů, bylo vycházeno z literárního pramenu [11]. 

• Narušení estetických a organoleptických vlastností  

• Usazování látek a zanášení koryta 

• Nebezpečí kontaminace vody toxickými látkami 

• Mikrobiálním rozkladem organických látek může dojít  k vyčerpání 

rozpuštěného kyslíku a následnému úmrtí organismů 

• Narůstání obsahu soli ve vodě 

• Náhlé změny teploty 

• V přítomnosti virů, bakterií může dojit k epidemiologickým závadám 

4.6 Kanalizační soustavy 

Při volbě kanalizační soustavy se řídíme místními podmínkami, výškovými 

poměry odvodňovaného území a hledisky hospodárnosti návrhu stokové sítě. 

Odlišnost kanalizačních soustav se technicky liší podle [9]:  

• Odvodnění území – soustavná stoková síť  

• Odváděných odpadních vod – jednotná nebo oddílná stoková síť 

• Hydraulického řešení průtoku v síti – gravitační, tlaková, podtlaková 

• Situačního řešení stokové sítě 
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4.6.1 Jednotná stoková síť 

Tato varianta stokové sítě odvádí splaškové i dešťové OV společně 

jednou stokou. Její výhoda je, že situačně je jednodušší než soustava oddílné 

stokové sítě. Při dimenzování vyžaduje poměrně velké příčné profily stok pro 

odvedení OV z přívalových dešťů. Naopak mezi nevýhody patří to, že přivádí do 

ČOV splaškové OV naředěné dešťovými vodami. Pro omezení průtokového 

množství OV ve stokách kanalizace směrem k ČOV se část OV odvádí v době 

přívalových dešťů přes OK přímo do recipientu [9]. 

 

Obrázek 6: Schéma jednotné stokové sítě [8] 

4.6.2 Oddílná stoková síť 

Tento typ stokové sítě má v kompletním provedení dvojí síť (splaškovou a 

dešťovou). Nevýhodou tohoto řešení je složitost a finanční nákladnost dvou, 

nejčastěji souběžných stok. Výhodou je, že oddílné splaškové stoky zpravidla 

nepotřebují tak velké příčné profily jako dešťové oddílné stoky, které mají 

častokrát stejné dimenze jako stoky jednotné kanalizace, kde o dimenzování 

obvykle rozhoduje průtok dešťových vod. Oddílná stoková síť je proto velmi 

finančně nákladná. Další výhodou je, že na ČOV přitékají neředěné splaškové 

OV a také čištění dešťových OV je poměrně jednodušší. V obcích a menších 

městech může být oddílná stoková síť někdy nesoustavná, s více vyústěními do 

místních recipientů. Také může být podle místních poměrů ve vegetačních 

plochách otevřená jako rigoly nebo odvodňovací příkopy, a tím využívat 

povrchovou retenci a vsakování dešťových neznečištěných vod do země [9]. 
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4.7 Systémy stokových sítí 

Odpadní vody by měly vždy být dopraveny na ČOV co nejvýhodnější 

trasou. Při navrhování kanalizace musejí být dodržovány sklony stok, aby se 

nezanášely nebo naopak aby nedocházelo k překračování dovolených rychlostí 

OV. Pro navrhování kanalizace slouží systémy stokových sítí [8]. 

4.7.1 Úchytný systém 

Přejímání OV z jednotlivých sběračů obstarává úchytná stoka, která je 

umístěna v komunikaci podél recipientu. Tento systém se využívá v dlouhých 

táhlých údolích. Možnost zřízení OK pro zmenšení dimenzí úchytné stoky [8]. 

 

Obrázek 7: Schéma úchytného systému [8] 

4.7.2 Větevný systém 

Jeho využití je v členité krajině. OV v tomto systému tečou stokami do 

nejnižšího bodu v co nejkratší trase a s nejvýhodnějším sklonem [8]. 

 

Obrázek 8: Schéma větevného systému [8] 
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4.7.3 Pásmový systém 

Při návrhu více výškových stokových pásem vzniká pásmový systém. 

V určitých pásmech se mohou nacházet výše zmiňované systémy stok. Využívá 

se hlavně tam, kde je potřeba uměle zdvihnout OV pro zaústění do recipientu. 

Musí se brát ohled na to, aby čerpané množství vody bylo co nejmenší [8]. 

 

Obrázek 9: Schéma pásmového systému [8] 

4.7.4 Radiální systém 

OV v tomto systému jsou odváděny gravitačně nebo přečerpáváním 

z nejnižšího místa kotliny, do kterého se stoky paprskovitě sbíhají [8]. 

 

Obrázek 10: Schéma radiálního systému [8] 
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4.8 Objekty na stokové síti 

Pro zajištění správné funkce kanalizace, je potřeba umístění objektů na 

stokové síti. Tyto objekty dále slouží k čištění a údržbě stok. Jako stavební 

materiál objektů na stokové síti se používá např. beton, ŽB, kanalizační cihly a 

různé další materiály využívající se i při výstavbě stok. Odolnost vnitřního 

povrchu objektů proti účinkům protékajících OV musí být stejná jako u stok. Tím 

dojde k zajištění relativně stejné životnosti objektů i stok. Kovové části objektů 

(žebříky, poklopy, stupadla, mříže, aj.) musejí být vyrobeny z materiálu 

nepodléhající korozi. Vstupní otvory objektů na stokové síti, které jsou umístěny 

na místech kde mají přístup dopravní prostředky, smí být osazeny pouze 

kruhovými poklopy o průměru minimálně 600mm. Tyto poklopy musí být 

zabezpečeny proti vysunutí. Na jiných místech mohou být poklopy tvaru čtverce 

o hraně minimálně 600mm. Otvory vstupních objektů v komunikačních plochách 

nesmí tvořit překážku ohrožující provoz (maximální odchylka 5mm pod terén a 

0mm nad terén). Mimo komunikace musí vstupní části kanalizace vyčnívat nad 

terén v intravilánu 100mm a v extravilánu v rozmezí od 300 do 500mm. Na 

zemědělských plochách by měly být označeny také směrovou tyčí. Šachty ve 

vozovce by neměly být na dálnicích a v extravilánu [10]. 

4.8.1 Dešťové vpusti 

Využívají se k odvodnění silnic, chodníků a zpevněných ploch. Bývají 

součástí komunikačních staveb a jsou většinou provozovány právnickými 

osobami. Existují 3 typy vpustí: uliční, chodníková a horská vpusť [11]. 

4.8.2 Vyústní objekty 

Slouží pro vypouštění OV do recipientu nebo nádrží. Navrhují se zpravidla 

na konkávním břehu řeky s dostatečnou hloubkou a proudem. Zaústění do 

větších vodních toků a rybníků se realizuje jako dnové výusti, které nesmí 

ohrozit plavbu. Dnové výusti se umisťují do nezamrzné hloubky [11]. 
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4.8.3 Spojné šachty a komory 

Ve spojných šachtách s kruhovým půdorysem dochází k soutoku a 

spojování stok do DN400. Spojné komory slouží k při spojování stok s DN500 a 

více. Rozdíl mezi spojnou šachtou a komorou je ten, že u komory monolit tvoří 

jak základ objektu tak i část komory nad úrovní stropu stoky [11]. 

4.8.4 Vstupní šachty 

Tyto šachty se umisťují tam kde se mění směr přímých úseků stok. Dále 

v místech, kde se mění sklon nebo příčný profil stoky nebo kde daná stoka 

končí. Slouží ke spojení dvou i více stok a k rozdělení dlouhých úseků [11]. 

 

Obrázek 11: Vstupní kameninová šachta: 1) litinový poklop, 2) šachtový kroužek, 3) vyrovnávací 
kroužek, 4) ochrana proti korozi, 5) ŽB roznášecí prstenec, 6) těsnící kroužek, 7) kameninová 

trouba, 8) těsnící mezi kroužek, 9) tvrdé polyuretanové těsnění, 10) měkké polyuretanové těsnění, 
11) ocelové úchyty pro transport, 12) kameninová napojení, 13) kameninová protikorozní ochrana. 

14) kameninový žlab 180°, 15) kameninový základ, 16) betonová výplň, 17) výška šachty [14] 
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4.8.5 Lapáky splavenin 

Lapáky splavenin zabraňují nečistotám vniknout do stokové sítě. Bývají 

umístěny v extravilánu při odvodňování otevřenými příkopy, které jsou zaústěny 

do trubní sítě [11]. 

4.8.6 Spadiště 

Účelem spadišť je pomocí stupně překonat velký sklon, aby nedocházelo 

ve stoce k překročení maximální rychlosti průtoku. Pro DN250 – 400 je dána 

maximální výška spadiště stanovena na 4m. Při DN450 – 600 je povolena 

maximální výška 3m. Dno spadiště i část šachty musí být vyztuženo odolným 

obkladem kvůli nárazům přívalové vody. Při bezdeštném průtoku je voda 

odváděna samostatnou vertikální troubou, která je vyústěna u dna spadiště.  Při 

vyšších průtocích tato trouba nestačí odvádět OV, a voda tak padá z výšky na 

dno spadiště [11]. 

4.8.7 Skluz 

Podobný jako spadiště. Využívá se k překonání strmého sklonu ve stoce. 

Použití na dlouhých úsecích s velkým sklonem, kde se nevyplatí 

z ekonomických důvodů navrhovat spadiště. Sestavení skluzu je z jeho vlastní 

skluzové stoky a z objektu, který je umístěn na konci skluzu pro utlumení 

přebytečné pohybové energie a odvedení vzduchu, který byl stržen vodou [11]. 

4.8.8 Shybky 

Tento typ objektů se využívá při převedení OV např. pod silnicí, vodním 

tokem, železnicí atd.. Používá se tehdy pokud je niveleta stoky je ve stejné 

výšce jako překážka. Trouby musí být uloženy pod překážkou a musí být 

zachována gravitační funkčnost potrubí. Shybka musí být navržena tak, aby 

rychlost průtoku v ní byla nejméně 3m.s-1, aby se v potrubí neusazovaly pevné 

látky. Z hydraulického hlediska se dělí na shybky úplné a neúplné. Úplná 

shybka má strop pod dnem přítokové a odtokové stoky. Naopak u neúplné 

shybky leží strop nad dnem přítoku a odtoku. Šachty by měly být postaveny na 

obou koncích shybku z důvodu údržby [11, 30]. 
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4.8.9 Odlehčovací komory 

Odlehčovací komory jsou objekty na stokové síti, které slouží k rozdělení 

velkého množství zředěných dešťových vod  se splaškovými vodami při 

přívalových deštích v systému jednotné kanalizace [31]. 

4.9 Materiály stok 

4.9.1 Kamenina 

Kameninové tvarovky a trouby jsou vyráběny z přírodního kameninového 

jílů s různou příměsí ostřiv. Po vypálení je povrch trub pokryt glazurou, díky níž 

je zajištěna nenasákavost trub a odolnost jejich povrchu. Hlavní výhoda trub z 

kameniny je jejich dlouhá životnost, odolnost proti působení vlivů zemní vlhkosti 

a proti obroušení povrchu. Naopak nevýhodou kameniny jsou především 

mechanické vlastnosti (nízká pevnost, velká křehkost materiálu a relativně velká 

hmotnost). Potrubí, u kterého je vyžadována vyšší odolnost vůči chemikáliím, 

se vyrábí z chemické kameniny. Spojování kameninových trub je prováděno 

hrdlovými spoji s použitím pryžových kroužků, které jsou zalisovány do hrdla i 

na hladký konec spojovaných trub už při výrobě. Po zasunutí trub do hrdla na 

sebe dosedají. Spojování kameninových trub používané před rokem 1990 

nebyly řešeny zcela ideálně a vykazují poruchy. Dá se tedy předpokládat, že 

kameninová kanalizace z těchto let je již netěsná [5]. 

4.9.2 Beton a železobeton 

Betonové a železobetonové trouby se používají především pro kanalizační 

stoky s většími průměry. Nebo případně tam, kde je nutná extrémní odolnost 

proti zatížení. Trouby se vyrábí z betonu, s vysokou odolností. Jsou především 

vhodné pro odvádění chemicky neagresivních OV. Je-li potřeba tak lze trouby 

osadit kameninovou nebo čedičovou výstelkou. U standardní trouby je jeden 

konec rozšířen (hrdlo). V tomto hrdle je trouba opatřená pryžovým těsněním. 

Betonové trouby a propojovací kusy jsou vyráběny s rozsahem vnitřních 

průměrů od 150 do 1600mm. Betonové trouby jsou kromě kruhového průřezu 

vyráběny také jako vejčité kanalizační trouby. Vejčité trouby se méně zanášejí a 

mají lepší průtokové vlastnosti [17]. 
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4.9.3 PVC 

Kanalizační potrubí z plastu se využívají pro výstavbu ležaté kanalizace do 

hloubek až 6 m. PVC trouby jsou dlouhodobě stabilní, chemicky odolné a také 

ekonomicky nenáročné. Kanalizační trouby a tvarovky  jdou vyráběny z 

neměkčeného PVC - U v rozsahu DN110 – DN500. Jsou určeny především pro 

výstavbu a rekonstrukci kanalizačních sítí a domovních kanalizačních přípojek. 

Dají se také využívat pro odvod odpadních a splaškových vod z objektů bytové 

výstavby, občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských objektů. PVC 

trouby a tvarovky odolávají teplotě až 60˚C  při  průměrech DN100 - DN200. Při 

průměrech DN250 – DN500 odolávají teplotě do 40˚C. PVC potrubí je 

nesnadno hořlavé a dle ČSN 73 0823 jsou zařazeny do třídy hořlavosti B [21].   

4.9.4 Azbestocement 

Azbestocementové trouby jsou vyráběny z azbestových vláken, směsí 

cementu a vody. V dnešní době se potrubí z běžného azbestocementu již 

nepoužívá z důvodu prokázaného negativního vlivu azbestových vláken na 

lidský organismus. Při výměně nebo opravách tohoto potrubí hrozí, že se do 

ovzduší mohou uvolňovat azbestová vlákna [17]. 

4.10 Pokládka kameninových trub 

Při pokládce kameninových trub musí být zajištěno, aby dno rýhy bylo 

suché, dostatečně tuhé a nenarušené. Dno také nesmí obsahovat kameny, 

skálu, nebo jiné cizorodé látky jako dřevo kořeny atd.. Při pokládce je 

doporučováno využívat hutněnou spodní vrstvu lože provedenou ze 

zhutněného písku nebo betonu. Spodní vrstva lože musí být vysoká minimálně 

100mm. Po umístění trouby na spodní vrstvu lože se pokládá horní vrstva lože 

v tloušťce odpovídající navrženému úhlu uložení. Horní vrstva lože musí být 

řádně zhutněna na požadovaný stupeň zhutnění (např. vibračním pěchem). 

Následně je proveden boční obsyp trub vhodným materiálem. V případě použití 

pažení se provádí povytažení a následné řádné zhutnění této vrstvy lehkým 

hutnícím mechanismem (např. vibropěchem). Dalším krokem je položení 

krycího obsypu trub. Zhutnění této vrstvy se provádí s co nejvyšší opatrností 
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lehkým hutnícím mechanismem. Na závěr se provede hlavní zásyp rýhy výkopu 

po vrstvách dle projektové dokumentace určenou zeminou [25]. 

Město Edmonton je jedním z prvních měst v Severní Americe kde byly 

použity inovativní bezvýkopové technologie. Toto město má intenzivní síť dobře 

naplánovaných dešťových vpustí a kanalizačních systémů, které byly postaveny 

v průněhu minulého století prostřednictvím inovativního tunelovaní a 

bezvýkopových technologií. Město Edmonton se stalo průkopníkem ve výstavbě 

podzemní infrastruktury, především kanalizace a vodovodů [26]. 

4.11 Čištění kanalizace stokové sítě 

Čištění stokové sítě se provádí z důvodu zanesení stok. K tomuto se 

většinou používají kombinované kanalizační vozidla. Výhodou této metody 

s využitím kanalizačního vozidla je možnost čištění a odsávání čištěného 

materiálu přímo do cisterny ve stejném okamžiku (mnohokráte rychlejší než 

ruční těžení materiálu ze šachet). Dá se taktéž použít kombinace čistícího a 

fekálního vozidla sólo, ovšem tím se čištění velmi prodraží.  

 

Obrázek 12: Kombinované čistící vozidlo [18] 
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Kombinovaná čistící nástavba neboli kombina je rozdělena na vodní a 

kalovou komoru. Vodu nasává tlakové čerpadlo z vodní komory a pomocí trysky 

přitahuje materiál do vstupní šachty. Vakuokompresor (vývěva) utváří v kalové 

komoře vakuum a tím vysává ze šachty čištěný materiál. Při plném stavu kalové 

komory je voda odsazena od pevného kalu. Tato voda je pak vypuštěna zpět do 

kanalizace a vysáté materiály (písek, stavební suť nebo jiné kaly) jsou 

odvezeny a uloženy na čistírnu odpadních vod. Následně na ČOV se dále 

zpracovává vypuštěný kal. Při vyprazdňování cisterny dojde k otevření zadního 

víka a vysunutí pístu nebo sklopení nástavby (dle typu výrobce). Kvůli velikosti 

a hmotnosti je nástavba montována na nákladní vozy. V současnosti moderní 

kombinovaná vozidla dokáží navíc recyklovat nasáté odpadní vody. V kalové 

komoře je nasátá voda přes soustavu filtrů vyčištěna a přepuštěna do vodní 

komory a může se znova používat. Recyklační automobil může být využíván 

téměř v nepřetržitém provozu [12]. 

Dispozice pro vytvoření samočisticí kanalizace byly vyvinuty ve 

výzkumném projektu Ciria. V laboratorních a terénních studiích byly prověřeny 

a porovnány výsledky a odpovídající rovnice byly vybrány pro odhad pohybu 

sedimentů v potrubí. Vlastní čistící výkon byl definován v podmínkách třech 

navrhovaných kritérií pro přepravu jemně zrnitých materiálů v suspenzi, dále 

hrubších sedimentů jako splavenin a nakonec erozních soudržných ložisek. 

Informace o typických charakteristikách sedimentů v kanalizaci ve Velké Británii 

byly přezkoumány a využity pro návrh minimálních rychlosti proudění pro různé 

typy a velikosti kanalizace [27]. 

4.12 Odtoková kanalizace v Los Angeles 

Odtoková kanalizace v Los Angeles je rozsáhlá síť podzemních trubek a 

otevřených kanálů, které byly navrženy tak, aby se zabránilo povodním. Voda 

odtékající z ulice vstupuje do systému kanalizace otvory v chodnících, tzv. 

dešťovými vpustmi. Tyto záchytná místa slouží jako vstupní body pro dešťové 

vody na cestě do oceánu. Odtékající voda buď prochází filtračním procesem, 

který je zcela oddělen od splaškové kanalizace nebo ve většině případů není 

dešťová voda nijak upravována a zaústění vede přímo do moře.   
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Původní odtokový systém dešťových vod byl vyvinut v roce 1930 

armádním sborem inženýrů. V letech 1920 až 1930 nastala velká výstavba 

města, při které mizely nezpevněné a nezastavěné plochy a voda se neměla 

kam vsakovat. Tím se zvýšilo množství vody, které odtékalo do místních řek a 

potoků. Koryta těchto recipientů nedokázala pojmout všechnu přitékající 

dešťovou vodu a hrozily rozsáhlé záplavy. Na reakci inženýrů ze společnosti 

Army Corp byl zahájen vývoj podzemního městského odvodnění. Postupem 

času jak se město Los Angeles rozrůstalo tak se vyvíjel a rozrůstal i složitý 

odvodňovací systém. 

Dnes je v Los Angeles celkem 35 tisíc záchytných míst dešťových vod. 

Více než 1000mil podzemních potrubí a 100mil otevřených kanálů zahrnuje 

městská odtoková kanalizace. Voda je odváděna z celkové plochy asi 1060 

čtverečných mil. Při suchém dni proteče kanalizací v Los Angeles  přibližně 100 

milionů galonů vody. Při dešti může toto množství protékající vody narůst až na 

10miliard galonů s rychlosti 35mil/hod a hloubkou 25stop [15]. 

5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení 

Bakalářská práce se zabývá posouzením dvou variant řešení, z níž byla 

vybrána ta výhodnější. Oba způsoby návrhu lze řešit pouze gravitačně 

s pomocí dostatečného sklonu terénu a se zakončením na nově vybudované 

ČOV. Doporučená varianta byla graficky rozpracována a podložena 

hydrotechnickými výpočty. 

5.1 Varianta 1 

První variantou řešení je návrh oddílné stokové soustavy jako koncepce 

odkanalizování obce Jistebník 2. V tomto řešení je dešťová kanalizace 

zaústěna přímo do Lučního potoka bez jakéhokoliv přečištění. Splašková 

kanalizace je zakončena na ČOV, která je zaústěna do Lučního potoka.  Jak se, 

ale ukázalo tak u toho to návrhu převažují nevýhody nad výhodami. Mezi 

výhody patří pouze oddělení dešťových vod od splaškových a tím i méně OV 

přitékajících na ČOV. Mezi nevýhody patří velmi velké finanční nároky na 
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vybudování této stokové soustavy s novou ČOV. Další nevýhodou je, že nelze 

nijak zabránit vtoku hygienicky závadných vod a látek do dešťové kanalizace. 

Za největší nevýhodu je považováno, že v obci Jistebník je velmi málo prostoru 

na vybudování oddílné stokové sítě a tudíž je tento návrh zcela nereálný. 

Zmenšení prostoru výrazně ovlivňuje trasa stávajícího plynovodu a v určitých 

místech i velmi malé rozestupy mezi recipientem, komunikací a zástavbou. 

5.2 Varianta 2 

Druhou variantou řešení je návrh jednotné stokové sítě jako koncepce 

odkanalizování obce Jistebník 2. Tento návrh počítá se současným odváděním 

dešťových i splaškových vod společnou kanalizační sítí. Jednotná stoková síť je 

řešena gravitačně se zakončením na ČOV. Jako ochrana je před ČOV 

umístěna odlehčovací komora z důvodu vysokých průtoků při vydatných 

deštích. Zaústění ČOV i přepad z OK je veden do Lučního potoka. Nevýhodou 

řešení je dimenzování stok na vyšší průtoky OV a přítok většího množství OV 

na ČOV. Výhodou oproti oddílné stokové síti jsou nižší finanční náklady. Jako 

hlavní výhoda se jeví menší náročnost na prostor pro vybudování jednotné 

stokové sítě. Z tohoto pohledu je varianta č.2 označena jako doporučená. 

 

Obrázek 13: Zakreslení navrhované stokové sítě v obecné mapě [3] 
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5.3 Rozpracování doporučené varianty řešení 

Podrobně je rozpracována varianta č.2 zmíněná v kapitole 5.2. Je 

navržena jednotná stoková síť s gravitačním vedením OV zaznačena na obr.13. 

Návrh ČOV, OK, a kanalizačních přípojek není součástí bakalářské práce. 

5.3.1 Situace 

Situace je zpracována jako příloha č.1. Jako podklad slouží situační mapa 

Jistebníku v měřítku 1:1000 s výškopisným zaměřením terénu. V návrhu je 

zakresleno celkem 15 gravitačních stok s DN v rozmezí od 300 do 1100mm. 

Celková délka kanalizační sítě je 4987m. Velikost plochy, která je odvodněna 

stokovou sítí je 24,45ha. Nejmenší rozestup mezi šachtami je 5m a největší 

vzdálenost šachet je 50m. Jako materiál stok byla použita kamenina.   

Stoka A je hlavní stokou. Stoky A1, A2, A2.1, B, B1, B1.1, B1.2, B2, B2.1, 

B3, B4, B4.1, B5, B6 jsou považovány jako stoky vedlejší. Stoka A v šachtě Š23 

a stoka A2 v šachtě Š93 navazují na Návrh koncepce odkanalizování obce 

Jistebník 1. Na stokové síti je umístěno celkem 159 vstupních šachet z toho je 

14 šachet spojných.  

Tabulka 1: Informace o stokách 

Stoka Délka 
stoky[m] 

Počet šachet  
(z toho spojných) DN Napojené stoky  

(v šachtě) 

A 941 24 (3) 800 - 1100 A1 (Š4), A2 (Š16) 

A1 417 14 (0) 300 - 

A2 359 11 (1) 300 - 400 A2.1 (Š91) 

A2.1 154 4 (0) 300 - 

B 
 

1330 
 

37 (6) 
 

300 – 800 
 

B1 (Š256), B2 (Š259), 
B3 (Š265), B4 (Š269), 
B5 (Š274), B6 (Š278) 

B1 313 11 (2) 300 B1.1 (Š283), B1.2 
(Š285) 

B1.1 125 5 (0) 300 - 

B1.2 65 3 (0) 300 - 

B2 355 12 (1) 300 B2.1 (Š303) 

B2.1 200 8 (0) 300 - 

B3 250 9 (0) 300 - 
B4 157 7 (1) 300 B4.1 (Š333) 

B4.1 50 3 (0) 300 - 

B5 70 3 (0) 300 - 

B6 201 8 (0) 300 - 



Lukáš Neuwirth: Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 2 

2011 26 

Při návrhu trasy kanalizace musel být brán ohled na polohu recipientu. 

Luční potok kříží stoka A mezi šachtami Š4 a Š5. A dále stoka A2 mezi 

šachtami Š16 a Š83. Trasy těchto stok vedou pod potokem a jsou chráněny 

betonovými chráničkami. Křížení bylo provedeno překopem. K dalšímu křížení 

kanalizace došlo s potrubím plynovodu.  

Tabulka 2: Křížení stok kanalizace a plynovodu 

Stoka Křížení mezi 
šachtami 

A Š15 a Š16 

A1 Š78 a Š79 
Š85 a Š86 

A2 
Š91 a Š92 

Š274 a Š275 
B 

Š278 a Š279 
B1 Š285 a Š286 

B1.2 Š285 a Š297 
Š259 a Š300 
Š303 a Š304 B2 
Š305 a Š306 

B2.1 Š303 a Š312 
Š265 a Š320 
Š322 a Š323 B3 
Š326 a Š327 
Š269 a Š329 

B4 
Š333 a Š334 

B4.1 Š337 a Š338 

 

Všechny křížení stok kanalizace s recipientem a plynovodem jsou přesně 

zaznamenány v situaci (příloha č.1) a v podélných profilech (přílohy č.3 – 17). 

5.3.2 Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace byla zpracována jako příloha č.2. 

V hydrotechnické situaci je zakresleno rozdělení kanalizačních okrsků. 

V každém okrsku je zapsáno jeho číslo a plocha. Celkový počet kanalizačních 

okrsků v návrhu odkanalizování obce Jistebník 2 je 44 s celkovou plochou 

povodí 24,45ha. Kanalizační okrsky byly prováděny metodou střech (půlení 

úhlů ve spojných šachtách).  
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Tabulka 3: Plochy kanalizačních okrsků 

Číslo 
okrsku 

Plocha okrsku 
[ha]  Číslo 

okrsku 
Plocha okrsku 

[ha] 
1 0,84  23 0,57 
2 0,55  24 0,69 
3 0,3  25 0,72 
4 0,97  26 0,73 
5 0,81  27 0,44 
6 0,68  28 0,46 
7 0,92  29 0,53 
8 0,7  30 0,93 
9 0,59  31 0,41 
10 0,5  32 0,61 
11 0,56  33 0,48 
12 0,99  34 0,38 
13 0,03  35 0,52 
14 0,3  36 0,68 
15 0,52  37 0,53 
16 0,4  38 0,32 
17 0,36  39 0,52 
18 0,55  40 0,37 
19 0,38  41 0,55 
20 0,72  42 0,73 
21 0,44  43 0,41 
22 0,43  44 0,33 

 

5.3.3 Hydrotechnické výpočty (příloha č.18) 

Pro vypracování hydrotechnických výpočtů byla použita součtová metoda 

(příloha č.18). Součtová metoda se využívá při navrhování stokových sítí. V této 

metodě se sčítají průtoky OV ve směru toku v jednotlivých větvích stokové sítě. 

Při návrhu se počítá s konstantními hodnotami deště, který trvá 15minut [9].  

 

Popis tabulky součtové metody: 

Sloupec číslo 1: stoka 

Označuje názvy daných stok, které byly navrženy v situaci (příloha č.1). 

BZ1 je bodový zdroj na stoce A, a BZ2 je bodový zdroj na stoce A2, které slouží 

jako napojení na návrh koncepce odkanalizovaní obce Jistebník 1. Pomocí BZ1 

a BZ2 jsou do součtové metody započítány přitékající průtoky ve stokách A a 

A2 z návrhu koncepce odkanalizovaní obce Jistebník 1. 
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Sloupec číslo 2: číslo kanalizačního okrsku 

Určuje pořadové číslo kanalizačního okrsku. Číslování je prováděno po 

toku OV v jednotlivých stokách. Kanalizační okrsky jsou zakresleny a 

očíslovány v hydrotechnické situaci (příloha č.2). 

 

Sloupec číslo 3: plocha povodí 

Udává plochu jednotlivých kanalizačních okrsků v hektarech. Plocha 

nesmí přesahovat 1ha. Plocha byla měřena pomocí funkce v programu 

AutoCAD z hydrotechnické situace (příloha č.2). 

 

Sloupec číslo 4: specifický odtok qs 

Je dán vztahem: 1104,0
45,24
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 qs…………...specifický odtok[l.s-1.ha-1] 

N…………...počet obyvatel => 750 

s……………specifická spotřeba vody => 120l/os/den 

t…………….1den => 24hodin => 86400sekund 

P……………celková plocha povodí => 24,45ha 

 

Sloupec číslo 5: odtokový součinitel ψ 

Množství dešťových vod, které se odvádějí do kanalizační sítě bez měření 

se vypočítá dle vzorce, který vychází z dlouhodobého úhrnu srážek a podle 

druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů. 

Dlouhodobý úhrn srážek zjišťuje Český hydrometeorologický ústav [20]. 

Při dešti padají srážky na plochu určité velikosti. Z této plochy následně 

část dešťové vody odtéká po povrchu, další část se vypaří a zbytek odpadní 

vod se vsákne do země. Při dimenzování stok je brán ohled na dešťové vody, 
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které odtékají po povrchu země a následně stékají do kanalizace. Hodnota 

množství odpadních vod odtékající do stoky je závislá na sklonu terénu a druhy 

povrchu země (viz Tabulka 3) [22]. 

Pro zjištění odtokového součinitele byl do situace (příloha č.1) zakreslen 

vzorový hektar. Ze vzorového hektaru v obci Jistebník byla odečtena celková 

plocha zastavěných ploch, asfaltových a betonových vozovek a travnatých 

ploch (v tomto případě zahrad a sadů). Tyto plochy byly vynásobeny vždy 

daným součinitelem (viz Tabulka 4). Vzorový hektar byl zakreslen na rovinném 

území, které mělo sklon do 1%.  

Tabulka 4: Závislost součinitele odtoku ψ na způsobu zástavby a sklonu terénu [10] 

Součinitel odtoku ψ  při konfiguraci území 
Způsob zástavby a druh pozemku popř. druh úpravy 

povrchu 
rovinné při 
sklonu do 

1% 

rovinné při 
sklonu do 1-

5% 

rovinné při 
sklonu nad 

5% 
Zastavěné plochy (střechy) 0,9 0,9 0,9 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou spár 0,7 0,8 0,9 

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,5 0,6 0,7 
Štěrkové cesty 0,3 0,4 0,5 

Nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,1 0,15 

Lesy 0 0,05 0,1 

Tabulka 5: Plocha jednotlivých ploch ve vzorovém hektaru 

Plocha S Způsob zástavby a druh pozemku popř. druh úpravy 
povrchu 

Součinitel odtoku ψ 
při sklonu do 1% [ha] [%] 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 0,0616 6,16 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou spár 0,7 0,0893 8,93 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,1 0,8491 84,91 
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ψs………….....střední odtokový součinitel [l.s-1.ha-1] 

ψn ……………odtokový součinitel (viz Tabulka 5) 

Sn…………….plocha daného povrchu [ha] (viz Tabulka 5) 
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Sloupec číslo 6: dílčí redukovaná plocha Sd 

Dílčí redukovaná plocha je součin plochy povodí a středního odtokového 

součinitele. 

spd SS Ψ⋅=  

Sd ……………dílčí redukovaná plocha [ha] 

Sp…………….plocha povodí[ha] 

ψs…………...střední odtokový součinitel [l.s-1.ha-1] 

 

Sloupec číslo 7: celková redukovaná plocha Sc 

Celková redukovaná plocha vyjadřuje součet jednotlivých dílčích 

redukovaných ploch s navazováním na hlavní stoku A. Návaznost je určována 

po směru toku OV. Co se týče ploch vedlejších stok, tak tyto plochy se počítají 

zvlášť a jsou připočteny až ve spojné šachtě, do které stoka ústí. Tím dojde 

k přičtení ploch vedlejších stok k už přičteným plochám. 

 

Sloupec číslo 8: intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště byla podle Hydraulických tabulek intenzity 

dešťů stanovena na 157 l.s-1.ha-1 [19]. 

 

Sloupec číslo 9: maximální dílčí dešťový průtok Qd 

Je stanoven jako součin plochy povodí s odtokovým součinitelem a 

intenzitou redukovaného deště. 

iSQ spd ⋅Ψ⋅=  

Qd ……………maximální dílčí dešťový průtok [l.s-1] 

Sp…………….plocha povodí [ha] 

ψs…………...střední odtokový součinitel [l.s-1.ha-1] 

i.....................intenzita redukovaného deště [l.s-1.ha-1] 
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Sloupec číslo 10: maximální dílčí splaškový průtok Qs 

Určuje se jako součin plochy povodí a specifického odtoku qs. 

sps qSQ ⋅=  

Qs ……………maximální dílčí splaškový průtok [l.s-1] 

Sp…………….plocha povodí [ha] 

qs………….....specifický odtok [l.s-1.ha-1] 

 

Sloupec číslo 11: maximální celkový splaškový průtok QsCelk 

Maximální celkový splaškový průtok vyjadřuje součet jednotlivých dílčích 

splaškových průtoků s navazováním na hlavní stoku A. Návaznost je určována 

po směru toku OV. Co se týče splaškového průtoku vedlejších stok, tak tyto 

průtoky se počítají zvlášť a jsou připočteny až ve spojné šachtě, do které stoka 

ústí. Tím dojde k přičtení splaškových průtoků vedlejších stok k už přičteným 

průtokům. 

 

Sloupec číslo 12: maximální celkový dimenzovací průtok Qdimenz 

Maximální celkový dimenzovací průtok se vypočte jako součet 

maximálního dílčího dešťového průtoku a maximálního celkového splaškového 

průtoku. 

sCelkdenz QQQ +=dim  

Qdimenz ……………maximální celkový dimenzovací průtok [l.s-1] 

Qd………………....maximální dílčí dešťový průtok [l.s-1] 

QsCelk…………......maximální celkový splaškový průtok [l.s-1] 

 

Sloupec číslo 13: sklon dna [‰] 

Sklon se udává podle výškových úrovní odvodňovaných objektů a výškou 

výpustných míst (např. ČOV nebo recipient). Sklon stoky by se neměl příliš lišit 
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od sklonu povrchu. Při prudkém sklonu povrchu jsou na stokovou síť 

umisťovány skluzy nebo spadiště pro zmírnění sklonu stoky. Naopak pro 

dosažení větších rychlostí ve stoce se navrhují větší sklony kanalizace. Sklon 

kanalizace je také závislý na hloubce uložení potrubí. Navržení sklonu bylo 

provedeno při vykreslování podélných profilů (přílohy č. 3 - 17) [23].  

 

Sloupec číslo 14: navržený profil [mm] 

Navržení profilu tedy DN bylo prováděno pomocí Hydraulických tabulek. 

Podle maximálního celkového dimenzovacího průtoku a sklonu dna byl 

v hydraulických tabulkách vyhledán a navržen odpovídající profil stoky 

kanalizace [24].   

 

Sloupec číslo 15: délka úseku [m] 

Určuje délku stoky v daném kanalizačním okrsku. Tyto délky byly změřeny 

v situaci (příloha č.1). 

 

Sloupec číslo 16: kapacitní průtok při plnění Qkap [l.s
-1] 

Je to průtok dosažen při kapacitním plnění. Kapacitní průtok při plnění je 

určen z Hydraulických tabulek v závislosti na maximálním celkovém 

dimenzovacím průtoku. Kapacitní průtok je spjatý s navrženým profilem a 

sklonem dna [24].   

 

Sloupec číslo 17: kapacitní rychlost při plnění vkap [m.s-1] 

Je to rychlost dosažená při kapacitním plnění. Kapacitní rychlost při plnění 

je určena z Hydraulických tabulek a je spjata s kapacitním průtokem při plnění 

[24].  
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Sloupec číslo 18: skutečné plnění h [m] 

Určuje skutečnou výšku plnění ve stoce. Výsledkem skutečného plnění je 

součin poloměru profilu v metrech a součinitele získaného z Hydraulických 

tabulek v závislosti na hodnotě Kappa (sloupec č.24) [24].   

 

Sloupec číslo 19: skutečná rychlost při plnění vskut  [m.s-1] 

Udává skutečnou rychlost dosaženou při kapacitním plnění. Vypočítá se 

jako součin setiny hodnoty Kappa(sloupec č.24)  a kapacitní rychlosti při plnění. 

kapskut vv ⋅=
100

χ
 

vskut …………… .skutečná rychlost při plnění [m.s-1] 

ϰ…………………součinitel Kappa (sloupec č.24)   

vkap………….......kapacitní rychlost při plnění [m.s-1] 

 

Sloupec číslo 20: jednotlivá doba průtoku tjedn  [s] 

Vyjadřuje dobu průtoku v daném úseku stoky. Vypočte se jako podíl délky 

daného úseky a skutečné rychlosti při plnění. 

skut
jedn v

s
t =  

tjedn…………...... jednotlivá doba průtoku [s] 

s………………...délka daného úseku [m] 

vskut …………… skutečná rychlost při plnění [m.s-1] 

 

Sloupec číslo 21: celková doba průtoku tcelk  [s] 

Vyjadřuje součet předchozích jednotlivých časů průtoků pro každou stoku 

zvlášť. 
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Sloupec číslo 22: celková doba průtoku tcelk  [min] 

Udává přepočtené hodnoty z sekund na minuty u celkové doby průtoků. 

 

Sloupec číslo 23: součinitel Lambda λ 

Součinitel Lambda se vypočítá jako stonásobek podílu celkového 

dimenzovacího průtoku a kapacitního průtoku. 

100dim ⋅=
kap

enz

Q

Q
λ  

λ…….…………... součinitel Lambda λ 

Qdimenz………...... maximální celkový dimenzovací průtok [l.s-1] 

Qkap…...………… kapacitní průtok při plnění [l.s-1] 

 

Sloupec číslo 24: součinitel Kappa ϰ 

Součinitel Kappa je interpolovaná hodnota z Hydraulických tabulek závislá 

na součiniteli Lambda [24].  

5.3.4 Podélné profily 

Vypracované podélné profily jsou přiloženy jako přílohy č.3 - 17. Počet 

podélných profilů je stejný jako počet stok, celkem tedy 15. Podélné profily byly 

zpracovány softwarem Winplan – Podélný profil kanalizace.  

 

Stoka A – hlavní stoka (příloha č. 4) 

Celkem 7 kanalizačních okrsků 

Niveleta 10‰ 

Kanalizační okrsek 1 má kameninové potrubí s DN800 o délce 200m. 

• 4 lomové šachty, napojení na stoku A v Návrhu koncepce odkanalizování 

obce Jistebník 1 

• Krytí minimální 2,82m, maximální 3,40m 
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Kanalizační okrsek 2 má kameninové potrubí s DN800 o délce 130m. 

• 3 lomové šachty 

• Krytí minimální 3,41m, maximální 3,97m 

 

Niveleta 5‰  

Kanalizační okrsek 7 má kameninové potrubí s DN1000 o délce 223m. 

• 4 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku A2 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 3,99m, maximální 4,46m 

 

Kanalizační okrsek 8 má kameninové potrubí s DN1000 o délce 130m. 

• 3 lomové šachty 

• Krytí minimální 4,31m, maximální 4,89m 

 

Kanalizační okrsek 9 má kameninové potrubí s DN1000 o délce 148m. 

• 4 lomové šachty 

• Krytí minimální 3,61m, maximální 5,54m 

 

Kanalizační okrsek 13 má kameninové potrubí s DN1000 o délce 20m. 

• 1 spojná šachta – napojení na stoku A1 

• Krytí minimální 5,36m, maximální 5,39m 

 

Kanalizační okrsek 44 má kameninové potrubí s DN1100 o délce 90m. 

• 3 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B, 1 odlehčovací 

komora 

• Krytí minimální 4,84m, maximální 5,61m 

• Napojení na ČOV 
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Stoka A1 – vedlejší stoka (příloha č. 3) 

Celkem 3 kanalizační okrsky 

Niveleta 9‰  

Kanalizační okrsek 10 má kameninové potrubí s DN300 o délce 117m. 

• 4 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,75m, maximální 3,20m 

 

Kanalizační okrsek 11 má kameninové potrubí s DN300 o délce 140m. 

• 4 lomové šachty 

• Krytí minimální 3,23m, maximální 4,02m 

 

Kanalizační okrsek 12 má kameninové potrubí s DN300 o délce 160m. 

• 5 lomové šachty 

• Krytí minimální 4,11m, maximální 5,23m 

 

Stoka A2 – vedlejší stoka (příloha č. 5) 

Celkem 3 kanalizační okrsky 

Niveleta 8‰  

Kanalizační okrsek 3 má kameninové potrubí s DN400 o délce 52m. 

• 2 lomové šachty, napojení na stoku A2 v Návrhu koncepce 

odkanalizování obce Jistebník 1 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,93m, maximální 2,98m 

 

Kanalizační okrsek 5 má kameninové potrubí s DN500 o délce 143m. 

• 3 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku A2.1 

• Krytí minimální 2,90m, maximální 3,54m 
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Kanalizační okrsek 6 má kameninové potrubí s DN500 o délce 164m. 

• 5 lomových šachet 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,35m, maximální 4,00m 

 

Stoka A2.1 – vedlejší stoka (příloha č. 6) 

Celkem 1 kanalizační okrsek 

Niveleta 9‰  

Kanalizační okrsek 4 má kameninové potrubí s DN300 o délce 154m. 

• 3 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Krytí minimální 2,87m, maximální 3,41m 

 

Stoka B – vedlejší stoka (příloha č. 7) 

Celkem 11 kanalizačních okrsků 

Niveleta 3‰  

Kanalizační okrsek 14 má kameninové potrubí s DN300 o délce 35m. 

• 1 lomová šachta, 1 koncová šachta 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,84m, maximální 3,52m 

 

Kanalizační okrsek 17 má kameninové potrubí s DN400 o délce 75m. 

• 3 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B6 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,34m, maximální 2,80m 

 

Kanalizační okrsek 19 má kameninové potrubí s DN400 o délce 75m. 

• 1 lomové šachta, 1 spojná šachta – napojení na stoku B5 

• Krytí minimální 2,40m, maximální 2,85m 
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Kanalizační okrsek 20 má kameninové potrubí s DN400 o délce 150m. 

• 3 lomové šachty 

• Krytí minimální 2,78m, maximální 2,94m 

 

Kanalizační okrsek 24 má kameninové potrubí s DN500 o délce 155m. 

• 3 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B4 

• Krytí minimální 2,49m, maximální 2,98m 

 

Kanalizační okrsek 28 má kameninové potrubí s DN600 o délce 115m. 

• 2 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B3 

• Krytí minimální 2,55m, maximální 3,16m 

 

Kanalizační okrsek 29 má kameninové potrubí s DN600 o délce 145m. 

• 3 lomové šachty 

• Krytí minimální 3,29m, maximální 4,84m 

 

Kanalizační okrsek 35 má kameninové potrubí s DN700 o délce 142m. 

• 2 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B2 

• Krytí minimální 4,67m, maximální 4,97m 

 

Kanalizační okrsek 41 má kameninové potrubí s DN700 o délce 165m. 

• 3 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B1 

• Krytí minimální 4,73m, maximální 5,42m 

 

Kanalizační okrsek 42 má kameninové potrubí s DN800 o délce 163m. 

• 6 lomových šachet 

• Krytí minimální 5,10m, maximální 5,59m 
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Kanalizační okrsek 43 má kameninové potrubí s DN800 o délce 110m. 

• 4 lomové šachty 

• Krytí minimální 5,26m, maximální 5,52m 

 

Stoka B1 – vedlejší stoka (příloha č. 8) 

Celkem 3 kanalizační okrsky 

Niveleta 25‰  

Kanalizační okrsek 36 má kameninové potrubí s DN300 o délce 133m. 

• 4 lomových šachet, 1 koncová šachta, 1 spadiště (2m) 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,85m, maximální 4,57m 

 

Niveleta 10‰ 

Kanalizační okrsek 38 má kameninové potrubí s DN300 o délce 85m. 

• 1 lomová šachta, 1 spojná šachta – napojení na stoku B1.2 

• Krytí minimální 3,97m, maximální 4,35m 

 

Kanalizační okrsek 40 má kameninové potrubí s DN300 o délce 95m. 

• 2 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B1.1 

• Krytí minimální 4,01m, maximální 4,66m 

 

Stoka B1.1 – vedlejší stoka (příloha č. 9) 

Celkem 1 kanalizační okrsek 

Niveleta 30‰  

Kanalizační okrsek 39 má kameninové potrubí s DN300 o délce 125m. 

• 4 lomových šachet, 1 koncová šachta 

• Krytí minimální 2,28m, maximální 3,73m 
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Stoka B1.2 – vedlejší stoka (příloha č. 10) 

Celkem 1 kanalizační okrsek 

Niveleta 10‰  

Kanalizační okrsek 37 má kameninové potrubí s DN300 o délce 65m. 

• 4 lomových šachet, 1 koncová šachta 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,75m, maximální 4,19m 

 

Stoka B2 – vedlejší stoka (příloha č. 11) 

Celkem 3 kanalizační okrsky 

Niveleta 20‰  

Kanalizační okrsek 30 má kameninové potrubí s DN300 o délce 155m. 

• 4 lomových šachet, 1 koncová šachta 

• Krytí minimální 2,76m, maximální 3,33m 

 

Kanalizační okrsek 31 má kameninové potrubí s DN300 o délce 105m. 

• 2 lomové šachty, 1 spadiště (2m) 

• 2x křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 3,02m, maximální 4,93m 

 

Kanalizační okrsek 34 má kameninové potrubí s DN300 o délce 95m. 

• 3 lomové šachty, 1 spojná šachta – napojení na stoku B2.1 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 4,28m, maximální 4,95m 
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Stoka B2.1 – vedlejší stoka (příloha č. 12) 

Celkem 2 kanalizační okrsky 

Niveleta 10‰  

Kanalizační okrsek 32 má kameninové potrubí s DN300 o délce 95m. 

• 2 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Krytí minimální 2,88m, maximální 3,19m 

 

Kanalizační okrsek 33 má kameninové potrubí s DN300 o délce 105m. 

• 5 lomových šachet 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 3,05m, maximální 4,55m 

 

Stoka B3 – vedlejší stoka (příloha č. 13) 

Celkem 3 kanalizační okrsky 

Niveleta 40‰  

Kanalizační okrsek 25 má kameninové potrubí s DN300 o délce 75m. 

• 2 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,39m, maximální 3,75m 

 

Kanalizační okrsek 26 má kameninové potrubí s DN300 o délce 85m. 

• 3 lomové šachty 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 3,37m, maximální 3,89m 

 

Niveleta 20‰ 

Kanalizační okrsek 27 má kameninové potrubí s DN300 o délce 90m. 

• 2 lomové šachty, 1 spadiště (2m) 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,24m, maximální 5,26m 
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Stoka B4 – vedlejší stoka (příloha č. 14) 

Celkem 2 kanalizační okrsky 

Niveleta 30‰  

Kanalizační okrsek 21 má kameninové potrubí s DN300 o délce 45m. 

• 1 lomová šachta, 1 koncová šachta 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 3,67m, maximální 4,86m 

 

Niveleta 10‰ 

Kanalizační okrsek 23 má kameninové potrubí s DN300 o délce 112m. 

• 3 lomové šachty, 1 spadiště (1m), 1 spojná šachta – napojení na stoku 

B4.1 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 2,72m, maximální 4,05m 

 

Stoka B4.1 – vedlejší stoka (příloha č. 15) 

Celkem 1 kanalizační okrsek 

Niveleta 30‰  

Kanalizační okrsek 22 má kameninové potrubí s DN300 o délce 50m. 

• 2 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Křížení s plynovodem 

• Krytí minimální 3,21m, maximální 3,66m 

 

Stoka B5 – vedlejší stoka (příloha č. 16) 

Celkem 1 kanalizační okrsek 

Niveleta 5‰  

Kanalizační okrsek 18 má kameninové potrubí s DN300 o délce 70m. 

• 2 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Krytí minimální 2,23m, maximální 2,47m 
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Stoka B6 – vedlejší stoka (příloha č. 17) 

Celkem 2 kanalizační okrsky 

Niveleta 5‰  

Kanalizační okrsek 15 má kameninové potrubí s DN300 o délce 110m. 

• 3 lomové šachty, 1 koncová šachta 

• Krytí minimální 2,28m, maximální 2,94m 

 

Kanalizační okrsek 16 má kameninové potrubí s DN300 o délce 91m. 

• 4 lomové šachty 

• Krytí minimální 2,33m, maximální 2,75m 

6 Odhad ekonomických nákladů rozpracované 
varianty řešení 

Součástí bakalářské práce je také odhad ekonomických nákladů pro 

zrealizování rozpracované varianty řešení. Při navrhování výsledné ceny byl 

brán ohled na materiál, stok, tvar stok, délku stok, počet vstupních šachet a OK. 

Náklady na vybudování nové ČOV nejsou součástí bakalářské práce. Odhad 

nákladů na kanalizační potrubí vyplývá z Metodického pokynu pro orientační 

ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů. Celková cena jednoho metru 

kameninové stoky je včetně ceny základních objektů. Náklady na vybudování 

vstupních šachet a OK jsou určeny podle aktuálního ceníku firmy Prefa Brno. 

Šachty byly rozděleny do kategorií s průměrem do DN800 a nad DN800 [28, 32, 

33]. 

Tabulka 6: Cena potrubí [28] 

DN potrubí[mm] Délka[m] Cena za metr[Kč] Celkem[Kč] 

300 2392 7130 17054960 

400 352 8410 2960320 
500 462 9980 4610760 

600 260 11220 2917200 

700 307 14250 4374750 

800 603 17290 10425870 

1000 521 24480 12754080 

1100 90 29380 2644200 
Celkem: 4987 Celkem: 57742140 
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Tabulka 7: Cena šachet do DN800 [33] 

Do DN800 Cena za 1 
šachtu[Kč] 

Počet 
šachet Cena celkem[Kč] 

Deska zákrytová 3510 142 498420 
Konus 1560 142 221520 

Skruž 1670 142 237140 

Dno 10740 142 1525080 

Těsnění 200 142 28400 

Poklop litinový 3820 142 542440 

Výkopové práce 8000 142 1136000 
Celkem: 29500 142 4189000 

 

Tabulka 8: Cena šachet nad DN800 [33] 

Nad DN800 Cena za 1 
šachtu[Kč] 

Počet 
šachet Cena celkem[Kč] 

Deska zákrytová 4780 17 81260 

Konus 2250 17 38250 

Skruž 8770 17 149090 

Dno 27490 17 467330 

Těsnění 390 17 6630 
Poklop litinový 3820 17 64940 

Výkopové práce 8000 17 136000 
Celkem: 55500 17 943500 

 

Tabulka 9: Cena odlehčovací komory[32] 

Položka Cena[Kč] 

Odlehčovací komora 91500 

Výkopové práce 20000 
Celkem: 111500 

 
 

KčCCCCC OKŠŠSCelk 6298614011150094350041890005774214021 =+++=+++=  

CCelk…….……………odhadovaná cena návrhu 

CS………..................odhadovaná cena stok[Kč] 

CŠ1…...……………...odhadovaná cena šachet do DN800[Kč] 

CŠ2…...……………...odhadovaná cena šachet nad DN800 [Kč] 

COK…...…………......odhadovaná cena odlehčovací komory [Kč] 
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KčCC CelkCelk 6930000069284754%1062986140%1010

•

==+=+=  

CCelk10…….………….celková odhadovaná cena návrhu s rezervou 10% 

CCelk………...............odhadovaná cena návrhu[Kč] 

 

Celkový zaokrouhlený odhad ekonomických nákladů rozpracované 

varianty řešení činí 69 300 000Kč včetně 10% rezervy. 
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7 Závěr 
V bakalářské práci byl vypracován návrh koncepce odkanalizovaní obce 

Jistebník 2. Před začátkem vypracovávaní návrhu byl osobně prozkoumán a 

zdokumentován terén v obci. Návrh prezentuje způsob celkového 

odkanalizování obce Jistebník jednotnou stokovou sítí. Práce byla rozdělena na 

část teoretickou a experimentální. V teoretické části byl popsán stávající stav 

(viz kapitola 2.3) společně s hydrologickými poměry, které obsahují informace o 

Lučním potoku, což je jediný vodní tok v obci (viz kapitola 2.4). Dalším bodem 

teoretické části bylo vytipování problémů. Hlavním problémem obce Jistebník 

je, že na jeho území ani v blízkosti není vybudovaná čistírna odpadních vod a 

stará nevyhovující kanalizace, která odvádí odpadní vody jen z minimální 

plochy obce je zaústěna přímo do místního recipientu (viz kapitola 3). Při 

návrhu koncepce odkanalizování obce Jistebník 2 bylo vycházeno 

z legislativních a technických principu řešení (viz kapitola 4). V experimentální 

části byly porovnány dvě varianty řešení. Varianta 1 s návrhem oddílné stokové 

soustavy byla zamítnuta z důvodu malého prostoru v obci pro vybudování 

daného řešení (viz kapitola 5.1). Z těchto příčin byl tedy vypracován návrh 

druhé varianty řešení s jednotnou stokovou sítí (viz kapitola 5.2). Návrh 

koncepce odkanalizování je zaznamenán ve výkresové dokumentaci. Trasa 

kanalizace byla zakreslena společně s odlehčovací komorou a čistírnou 

odpadních vod do situační mapy obce Jistebník v měřítku 1:1000 (příloha č.1). 

ČOV i OK jsou zaústěny do recipientu Luční potok. Odvodňovaná plocha byla 

rozdělena metodou střech (půlením úhlů ve spojných šachtách) do 44 

kanalizačních okrsků o celkové ploše 24,45ha a zakreslena do hydrotechnické 

situace (příloha č.2) . Výkresová dokumentace obsahuje vypracované podélné 

profily všech patnácti navržených stok o celkové délce 4987m (přílohy č.3 – 17). 

Kompletní návrh je podložen hydrotechnickými výpočty vypracovanými 

součtovou metodou (příloha č.18). Odhad ekonomických nákladů rozpracované 

varianty řešení činí 69,3miliónu Kč (viz kapitola 6). Součástí bakalářské práce 

není navržení ČOV, OK a domovních přípojek. Tato problematika bude 

rozpracována v případné diplomové práci. 
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