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zpracována v programech AutoCAD a Winplan, která je dodána v příloze. 

 

Annotation of thesis work 

 This bachelor thesis deals with the concept of sewer system in Jistebník village’s 

first borough. The introduction of the paper focuses on the detailed description of the 

current situation and describes the status of the area. In the theoretical part, the basic 

principles and construction methods of the sewerage network are shown. The following 

chapter presents the most suitable way of drawing up the project of the sewage system and 

their hydrotechnical calculations. Finally, the financial evaluation of the project is 

estimated. Drawings prepared in AutoCAD program and Winplan are attached to the paper 

as an important part of the thesis. 
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1. Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotné kanalizační sítě v obci Jistebník. 

Kvůli rozsáhlému území byla práce rozvržena na dvě etapy. Mnou zpracovaná koncepce 

odkanalizování se bude zabývat první etapou. Cílem práce je tedy co nejúčinnější  

a nejrychlejší odvod veškerých odpadních vod z horní části města k čistírně odpadních 

vod. Návrh koncepce povede ke zlepšení životních podmínek obyvatel, a také  

ke generačnímu rozvoji obce jako takové. 

 Teoretická část pojednává o popisu řešeného území Jistebníku, seznámení se 

s řešenou problematikou stávajícího stavu kanalizace v obci a zhodnocení nejúčinnějšího 

způsobu odvodu odpadních vod z daného území. Stručně jsou popsány hlavní používané 

stokové soustavy a jejich nejpodstatnější části. V teoretické části jsou dále uvedeny 

hodnoty vycházející z vypracovaných podélných profilů stok, hydrotechnické situace a 

situace jako celku. V neposlední řadě jsou zde nastíněny postupy výpočtů při řešení 

součtové metody v rámci hydrotechnických výpočtů. 

 Praktická část práce spočívá v navržení stokové sítě programem AutoCAD 2007,  

kdy se tento projekt skládá ze situace a hydrotechnické situace. Ve druhé části jsou 

v programu Winplan, zapůjčeném firmou HYDROPROJEKT CZ, a.s., zpracovány podélné 

profily jednotlivých stok. Třetí a zároveň poslední praktická část práce pojednává  

o dimenzování mnou navrženého kanalizačního potrubí pomocí součtové metody. Poslední 

oddíl práce zpracovává odhadovanou investici potřebnou k vybudování kompletní 

kanalizace první etapy obce Jistebník. 
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 Obrázek 1 - Řešené území obce Jistebník [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 2  - Trasa navržené kanalizace obce Jistebník [4] 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

 Jistebník je brán jako vesnice, administrativně ležící v okrese Nový Jičín, a náležící 

Moravskoslezskému kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bílovec. Obec 

se rozkládá 21 kilometrů severovýchodně od Nového Jičína a 10 kilometrů východně od 

města Bílovec. Celou plošnou délkou území protéká Luční potok, který je jediným 

recipientem v obci. Z turistického hlediska řadíme oblast do Poodří.  

 Na území této středně velké vesnice žije trvale zhruba 1490 obyvatel. Popisované 

území leží v průměrné výšce 238 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je  

1585 ha, z toho orná půda zabírá 53 % [3]. 

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. Národní kulturní památkou obce 

je nádražní budova Českých drah. Před budovou obecního úřadu se vyskytuje pomník 

s pamětní deskou čestného občana obce T. G. Masaryka, který připomíná historickou 

událost z roku 1935. Osobností obce je Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc., sbormistr, 

hudební pedagog, doktor věd a umění a v neposlední řadě učitel české menšinové školy 

[1].  

 Jistebník a jeho okolí se rozvíjí ve vyhledávanou rekreační oblast stále většího 

počtu turistů pěších, ale i cyklistů, pro něž je zde nepřeberné množství cyklotras, například 

Jantarova stezka a okruh Kravařská. 

2.1. Hydrologické poměry 

 Luční potok, který protéká celou obcí a je zároveň recipientem, pramení na severní 

straně obce. Postupně protéká až k jihu, kde se poté společně s potokem Polančicí vlévají 

jako levostranný přítok do řeky Odry. Tok je přibližně 7,5 km dlouhý a s nadmořskou 

výškou 238 metrů nad mořem se toto území vyznačuje mírným klimatickým podnebím 

s ročním úhrnem srážek přibližně 820 mm. Obec se rozkládá na terase oderské nivy v 

blízkosti Ostravy a zaujme návštěvníka krásným okolím. Osada vznikla v souvislosti s 

existencí rybníků a rybničního podnikání, které vzniklo již v 1. polovině 15. století jako 

výnosný způsob hospodaření. Postupně byl založen komplex tzv. Jistebnických rybníků,  

od Ostravy až ke Studénce, se svéráznou faunou a flórou. Mezi nejznámější rybníky 

z tohoto komplexu patří: Kukla, Prosňák, Oderský rybník, Křivý, rybník Bezruč (75ha), 

Bažantní rybník atd. (celkem 27). Díky snadné dostupnosti, kráse přírody a všestranných 

služeb řadíme Jistebník mezi nejnavštěvovanější místa v Poodří [1], [2]. 
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 2.2. Popis stavu kanalizace dotčeného území 

 Obec Jistebník má v současnosti vybudovanou neúplnou jednotnou kanalizační síť  

z betonových trub DN 300 - DN 1000. Tato kanalizační síť je značně zastaralá, 

s nedostačující kapacitou. Výrazně zde chybí čistírna odpadních vod, bez které jsou 

odpadní vody po individuálním předčištění v septicích či jímkách zaústěny do stávající 

kanalizace, případně přímo do povrchových vodotečí. Samotná původní kanalizace je 

v některých místech svedena do místního Lučního potoka, což je určitě hlavní důvodem 

výstavby nové kanalizace a čistírny odpadních vod [5]. Původní provedení vybudované 

kanalizace negativně ovlivňuje přípustné hodnoty znečištění povrchových vod v recipientu, 

které se řídí nařízením vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod dle sbírky zákonů č. 229/2007 Sb. [11]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 3 - Luční potok 
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3. Vytipování problémů 

 V dobách minulých nebyla na odvádění odpadních vod kladena vysoká priorita,  

tudíž se ve většině případů tolik neřešila výstavba jednotných kanalizačních systémů,  

natož oddílných. Dnešní požadavky společnosti v rámci Evropské unie jsou ovšem velice 

přísné a vyžadují si tyto výstavby kanalizací, ale i kvalitu vyčištěné odpadní vody 

vypouštěné přes čistírnu odpadních vod dále do recipientu (každý vodní útvar, do kterého 

jsou svedeny vody či odpadní vody) [6]. 

 Podle směrnice musejí jak biologické čistírny, tak i zařízení na odstraňování živin, 

splňovat vysoká kritéria výkonu [7]. 

 Jistebník patří do Oblasti povodí Odry, která je jednou z osmi oblastí na území 

České republiky, pro niž byl ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy  

č. 2000/60/ES pro rámec činnosti Společnosti na úseku vodní politiky (tzv. Rámcová 

směrnice) zpracován plán oblasti povodí. V duchu ustanovení Rámcové směrnice je 

základním cílem plánu dosáhnutí co nejlepšího stavu ve všech vodních útvarech oblasti 

povodí Odry, dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných látek, pokud by se v nich 

vyskytly. V neposlední řadě dosáhnout snížení živin ve vodách, a tak přispět ke snížení 

koncentrací těchto látek v mořském prostředí, aby byly blízké hodnotám jejich přirozeného 

výskytu. Dobrého stavu by mělo být dosaženo nejpozději do 15 let od data nabytí účinnosti 

Rámcové směrnice, tzn. do roku 2015, při možnosti časového posunu (za určitých 

podmínek a okolností) až do roku 2027 [8]. 

 V kapitole 2.1 již bylo řečeno, že pro obec Jistebník byla v minulosti vybudována 

jednotná kanalizační síť z betonových trub DN 300 – 1000. Ovšem pouze v určitých 

úsecích. Tento návrh by tedy měl obsahovat buďto rekonstrukci stávající zastaralé 

kanalizace, nebo výstavbu kompletně nového kameninového potrubí. Odpadní vody jsou 

řešeny tak, že jsou zaústěny do této stávající kanalizace po individuálním předčištění 

v septicích či jímkách a dále je tato kanalizace svedena do místního Lučního potoka. 

Vypracovaná varianta tedy počítá se zcela novým kameninovým potrubím. Hlavním 

důvodem vybudování jednotné kanalizace je plánovaná výstavba čistírny odpadních vod, 

tudíž je nezbytným požadavkem na zkvalitnění a zjednodušení odtoku odpadních vod 

splaškových a dešťových realizovat výstavbu nové jednotné stokové sítě. 
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4. Principy řešení 

 4.1. Kanalizace  

 Představuje koncepci zařízení, která umožňuje bezproblémové odtékání dešťových, 

splaškových a průmyslových odpadních vod z obydleného území, komunikací, letišť, 

závodů apod. Zabezpečuje jejich vyčištění do takové míry, aby byla dodržena hospodářská 

hodnota vodních toků pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zásobování průmyslu 

užitkovou vodou, a také možnost rekreace. Pojmem kanalizace bývá docela často nepřesně 

myšlena kanalizační síť [9]. 

 4.2. Stoková síť 

 V podstatě se jedná o soustavu trubních rozvodů a jiných potřebných zařízení, které 

se používají k odvádění odpadních vod z nemovitostí a z veřejných prostor do městské 

čistírny odpadních vod, či přímo do recipientu. I když stoková síť je jen částí kanalizace, 

používá se pro tento název nesprávné označení ,,kanalizace” [17]. 

 4.3. Základní termíny a definice v odvětví kanalizace 

4.3.1. Zásady při navrhování stokové sítě 

 Projekt stokové sítě je zpracováván podle územně plánovací dokumentace a opírá se  

o stavební zákon č. 183/2006 Sb. [10]. Podkladem pro vypracování projektu má být 

generální plán (generel) kanalizace vypracovaný pro sídliště, města, či obce. 

 V projektu má být vyřešeno odvedení odpadních vod, ochrana odkanalizovaného 

území před cizími vodami a samozřejmě musí být prokázán kladný vztah kanalizace 

k vodnímu recipientu ve smyslu kladných právních předpisů (nařízení vlády). 

 Soulad kanalizace s ostatním technickým vybavením jako jsou inženýrské sítě, 

elektřina, plynovod, vodovod, a jiné. 

Tabulka 1- Souběhy s inženýrskými sítěmi [12] 

  
vodorovná 

vzdálenost (m) 
svislá 

vzdálenost (m) 

Vodovod 0,6 0,1 

Plynovod 1 0,5 

Sdělovací kabely 0,5 0,2 

Tepelná vedení 0,3 0,1 

Síťové kabely 0,5 – 1,0 0,5 
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 Volba stokové soustavy musí být provedena na základě provozních, technických  

a hygienických podmínek, poněvadž je zde nutnost dodržovat zásady hospodárnosti  

a ochrany životního prostředí. 

 Ve vypracovaném projektu má být vyznačena, či polohopisně a výškově opsána, 

trajektorie průtoku odpadních vod od místa, kde tato voda vtéká do stokové sítě,  

až po čistírnu odpadních vod, respektive recipient. 

 Omezení přítoku dešťových vod do stok se realizuje retencí nebo vsakováním na 

zeleni. 

 Životnost nově vybudované stokové sítě se určuje minimálně na 30 let dopředu  

od uvedení do provozu [13]. 

4.3.2. Druhy stokových sítí 

 Stoková síť jednotné soustavy – jedna z nejběžnějších variant, kdy se zde odvádí 

splaškové i dešťové odpadní vody společně. Její výhodou je fakt, že je situačně jednodušší 

než stoková síť oddílné soustavy. Vyžaduje poměrně velké příčné profily (dimenze) stok  

pro odvedení vod z přívalových dešťů. Naopak nevýhodou takto navržené soustavy je 

přivádění splaškových odpadních vod, ředěných spolu s dešťovými, na čistírnu odpadních 

vod. Pro omezení průtokového množství odpadních vod ve stokách směrem k čistírně 

odpadních vod se část odpadních vod odvádí v období dešťových přívalů do recipientu 

odlehčovacími komorami [14]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 4 - Jednotná stoková síť 



Dávid Mravec: Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 1 
 

8 
Ostrava 2011 

 Stoková síť oddílné soustavy – má ve finálním provedení dvojí síť - jak 

splaškovou, tak i dešťovou. Hlavní nevýhodou je složitost a nákladnost dvou, většinou 

souběžných stok. Oddílné splaškové stoky převážně nepotřebují tak velké příčné profily 

jako oddílné dešťové, které se vyskytují s totožným dimenzováním stoky jako stoky 

jednotné kanalizace, u kterých obvykle rozhoduje průtok dešťových vod. Z tohoto důvodu 

je kompletní oddílná dvojí soustava stavebně nákladná. Výhoda této soustavy je převážně 

v menších městech a obcích, kdy může být použita oddílná soustava, kde pouze splašková 

síť je soustavná a úplná se zaúsťuje do čistírny odpadních vod, kdežto dešťová síť může 

být nesoustavná, s více vyústěními do místních recipientů [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Oddílná stoková síť 

 Modifikovaná stoková soustava – vzniká kombinací jednotné a oddílné stokové 

soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku. Princip této 

metody spočívá v odvádění splaškových vod hluboko pod uloženými stokami, zatímco 

dešťové vody mělce uloženým potrubím [9]. 

4.3.3. Situační uspořádání stokových sítí  

 Tímto pojmem rozumíme uspořádání gravitačních stok v zájmovém území za 

účelem odvedení odpadních vod a jejich soustředění do nejnižšího místa. Prioritním 

kritériem je navržení stok tak, aby jimi byly odpadní vody co nejrychlejší a nejvýhodnější 

trasou dopraveny na čistírnu odpadních vod. 
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 Podle situačního uspořádání se gravitační stokové sítě dělí na: 

 Větevný systém – navrhován v členitém území s nepravidelnou zástavbou, která 

neumožňuje pravidelné uspořádání stok. Stoky se vedou nejkratším směrem k hlavní 

kmenové stoce, do níž ústí hlavní stoky. Na ty jsou napojeny sběrače s uličními 

stokami. Takto uspořádaný systém je podobný rozvětvenému stromu [19]. 

 

  

 1 – kmenová stoka 

 2 – hlavní stoky 

 3 – sběrače 

 

 
 

   Obrázek 6 - Větevný systém [19] 

 Úchytný systém – se aplikuje při pravidelném uspořádání území ve tvaru plochých  

a dlouhých údolí podél vodního toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku  

a do ní ústí jednotlivé sběrače s uličními stokami. Důležitým aspektem tohoto systému 

je dostatečná hloubka recipientu [19].  

 

 1 – úchytná stoka 

 2 – sběrače 

 3 – uliční stoky 

 

 

    

   Obrázek 7 - Úchytný systém [19] 

 Pásmový systém – toto uspořádání se navrhuje při odvodnění rozsáhlejšího území 

s většími výškovými rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem. 

Vody odpadní se odvádějí stokami nižších řádů do pásmových sběračů [9]. 
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 Č.S. – čerpací stanice 

 

 

 

 

    

   Obrázek 8 - Pásmový systém [19] 

 Radiální systém – tento dostředný systém se užívá při odvodnění uzavřených kotlin 

bez přímého spojení k recipientu. Voda se stahuje do nejnižšího území buď gravitačně 

nebo přečerpáváním na ČOV, či do nejblíže se vyskytujícího objektu gravitační 

kanalizace. 

 

 

 

 1 – čerpací stanice 

 2 – výtlačný řád 

 

 

 

 

      Obrázek 9 - Radiální systém [19]  

4.3.4. Odpadní vody a jejich dělení 

 Odpadní vody - podle zákona č. 254/2001 Sb. jde o vody použité v obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo 

dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), 

jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod [16]. 

 Zkráceně řečeno je to jakákoliv voda, která po použití změní své vlastnosti 

fyzikální (teplota,…), chemické (pH), zejména pokud může ovlivnit jakost povrchových 

nebo podpovrchových vod. 
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 Podle původu a druhu znečištění se odpadní vody dělí: 

 Splaškové – Jedná se o odpadní vodu, odtékající z kuchyní, hygienických místností, 

prádelen apod. Tato voda obsahuje rozpuštěné a nerozpuštěné organické i neorganické 

látky. Ve splaškové vodě se mohou vyskytovat různé mikroorganismy. Podle Evropské 

normy se uvádí podrobnější dělení splaškové vody na černou a šedou. Šedou vodou 

rozumíme vody, které neobsahují fekálie a moč, naopak černá voda tyto složky 

obsahuje. 

 Průmyslová – Odpadní voda, která byla změněna a znečištěna použitím v průmyslu, 

zemědělství nebo v drobných provozech. Průmyslová odpadní voda se vyznačuje 

širokou škálou různých látek a jejich rozdílných koncentrací. Zneškodňování těchto 

látek a předčištění průmyslových odpadních vod je velmi rozsáhlý obor, který vyžaduje 

speciální znalosti o jednotlivých škodlivinách a neřeší se v rámci zdravotně-

technických instalací [17]. 

 Dešťová – Přirozená srážková voda, jež nebyla znečištěna jakýmkoliv použitím. Jsou 

to zejména rozpuštěné plyny a látky zachycené průchodem atmosférou, a to jak 

organické, tak neorganické. Dešťovými vodami se označují vody odváděné jednak ze 

střech, komunikací a parkovišť, ale také ze zatravněných a jiných ploch (např. vlivem 

tání sněhu a ledu). Odvádějí se do společné nebo oddílné dešťové kanalizace. 

Stanovení navrhovaného množství dešťových odpadních vod je velice obtížná úloha 

[15]. 

 Infekční – obsahují choroboplodné zárodky a jsou to odpadní vody z infekčních 

oddělení nemocnic, z různých laboratoří, sanatorií a jiných [13]. Tyto vody musí být 

předčištěny před tím, než se vypustí do kanalizace. 

 Ze zemědělství a zemědělské výroby – do této kategorie jsou zařazeny zejména 

odpadní vody z provozoven zemědělské živočišné výroby, což jsou převážně 

oplachované vody z mléčnic nebo přípraven krmiva. 

 Ostatní odpadní vody – odpadní vody, jež nelze přiřadit k některé z předchozích 

uvedených skupin, nebo které do stokové sítě vnikly za nepředvídaných situací, což 

jsou v prvé řadě balastní vody. 
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4.3.5. Objekty na stokové síti 

 Na stokové síti je vyžadováno umístění a provedení objektů tak, aby byla splněna 

správná funkce této sítě a také proto, aby mohly být bezpečně vykonávány všechny 

důležité práce při samotném provozu, čištění a v neposlední řadě údržbě stok [13]. 

 Vstupní šachty – poskytují přístup pověřeným osobám, za účelem provedení údržby 

zařízení ve stokové síti. Minimální vnitřní rozměry kruhové vstupní šachty je 1000 mm  

a obdélníkové 600 mm x 900 mm, kdy mohou být jakékoliv hloubky. Většina 

moderních šachet jsou 1800 mm hluboko, ovšem při mělkém uložení stoky může být 

hloubka minimálně 1000 mm [30]. Vzdálenost dvou šachet, pokud se jedná o 

neprůleznou šachtu, může být maximálně 50 m. Vstupní šachta má většinou 

monolitický základ. Vstupní část je tvořena kruhovými prefabrikáty, přechodovým 

prefabrikovaným dílem, vyrovnávacím věncem a litinovým poklopem. 

 Spojné šachty – mají kruhový půdorys základu a provádí se v nich soutok. Vstupní 

část je totožná s vstupní šachtou, liší se pouze žlábkovitým spojením jednotlivých stok 

ve dně. 

 Spojná komora – se provádí na stokách velkých průměrů, kde je monolitický jak 

základ, tak i část šachty až nad úroveň stropu kanalizace. Vrchní část šachty je 

provedena z prefabrikovaného dílu. 

 Spadiště – je objekt na toku, umožňující překonat strmý sklon terénu stupněm ve dně 

stoky. Výstavba se provádí z důvodu nepřekračování maximální možné průtočné 

rychlosti ve stokách. Skládá se z běžné vstupní šachty, přítokového potrubí, vlastního 

spádiště a odtokového potrubí. Maximální výšky spádiště jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Pokud je stupeň vyšší než 600 mm, je bezdeštný průtok odveden kameninovou troubou 

o jmenovité světlosti min. DN 200 vyústěnou na dno spádiště. Díky tomu jsou svedeny 

menší průtoky a šachta je k dispozici pro revize stok [9]. 

   Tabulka 2 - Maximální povolená výška spadiště 

Maximální povolená výška spadiště 

pro DN 250 - 400 pro DN 450 - 600 

4 m 3 m 
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 Skluzy – se zřizují v místech, kde by bylo velice nákladné a obtížně realizovatelné 

zřizovat soustavu spádišť. Skluzem je nazýván úsek stoky se strmým sklonem  

a s průtočnou rychlostí 5 až 10 m.s-1. Konec skluzu je opatřen objektem k utlumení 

pohybové energie a k odvedení vzduchu, který je vyloučen z vody [9]. 

 Shybky – jsou objektem umožňujícím převedení odpadních vod pod překážkou (vodní 

tok, jiná stoka, komunikace atd.). Tento objekt se využívá v případě, když tyto odpadní 

vody nelze převést gravitačně. Základní podmínkou pro návrh shybky jsou uvedeny 

v ČSN 75 6101. Shybky se rozlišují na shybku úplnou, kdy strom spojovacích potrubí 

leží pod úrovní dna přívodní a odváděcí stoky, nebo shybku neúplnou, u které 

spojovací potrubí leží nade dnem přívodní a odváděcí stoky [9]. Je nutno mít již 

v okamžiku návrhu této shybky dokonale promyšlenou technologii její výstavby, 

zejména při křižování vodního toku [21]. 

 Křižování stok – je navrhováno podchodem s komunikacemi a s dráhou,  

dle ČSN 75 6101 a dle dispozic správce komunikace, nebo kolejové tratě. Podchod je 

nutno dodržovat kolmo ke křížené překážce. Stoka je v podchodovém tělese 

zabezpečena ochranným potrubím většího profilu (chráničkou), to se buduje v celé 

délce podchodu. Jako základní se volí způsob hloubení bez výkopové technologie, což 

je např. protlačování, štolování apod. Křižování stok s vedením plynovodů s velmi 

vysokým tlakem musí vyhovovat ČSN 38 6410, s vodními toky ČSN 73 6820 a ČSN 

73 6822 [24]. 

 Odlehčovací komory – se budují v jednotných stokových soustavách a jejich hlavním 

účelem je odlehčování směsi splaškových a dešťových odpadních vod do vodního 

recipientu. Tento fakt umožňuje úspornější návrh kmenové stoky za odlehčovací 

komorou, poněvadž návrhový průtok odpadních vod bude menší než bez komory.  

Návrh těchto odlehčovacích komor se řídí technickou normou TNV 75 6262. Rozdělují 

se na čtyři základní typy – s čelním přelivem, s jednostranným bočním přelivem, se 

škrtící tratí, s přepadajícím paprskem s různou úpravou dna [19]. 

 

 

 

 Obrázek 10 - Odlehčovací komora s bočním přelivem jednostranným [19] 
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4.3.6. Tvary stokových sítí 

 Doporučené tvary profilů stok jsou převážně kruhový, vejčitý a tlamový (stlačený). 

Tvar profilu přednostně závisí na hydraulických, geologických, a územních podmínkách 

staveniště, požadavcích provozovatele stokové sítě a v neposlední řadě na ekonomických 

možnostech, kterými investor disponuje. Na gravitační stokové síti není povoleno používat 

potrubí menší jmenovité světlosti než DN 250 pro kameninové a plastové potrubí  

a DN 300 pro ostatní materiály [19]. 

 Kruhový profil – je definován vnitřním průměrem D v mm. Popisovaný profil je 

hodnocen jako nejpoužívanější průřezový profil stok. Výhoda tohoto profilu je 

z hlediska konstrukčního a výrobního. 

 Vejčitý profil – je profilem, který je nejvýhodnější z hydraulického a statického 

hlediska. Hlavní a zásadní nevýhodou je převýšení profilu, kdy se tento tvar může 

použít v daném úseku pouze v případě dostatečné výšky nadloží. Mimo běžného 

Vídeňského typu se používá i speciální typ, tzv. Pražský normál, jež je konstruován ze 

složených kruhových oblouků. 

 Tlamový profil – se také označuje jako stlačený, používán ve stísněných výškových 

poměrech a pro úseky s velkými trvalými průtoky, které zajišťují dostatečné 

proplachování profilu. Z hlediska hydraulického i statického je tento profil 

nejnevhodnějším [19]. 

Obrázek 12 - Vejčitý profil [13] Obrázek 13 - Tlamový profil [13] 

Obrázek 11 - Kruhový profil [19] 
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4.3.7. Materiály stok 

 Materiál stokové sítě je volen podle účelu a plánované životnosti díla. Vyskytuje se 

zde řada požadovaných vlastností, které musí materiál stok splňovat: 

 Vodotěsnost 

 Bezpečná odolnost proti vlivům: 

- chemickým 

- mechanickým 

- biologickým 

- dopravované odpadní vody 

- agresivnímu působení přilehlému prostředí 

- namáhání stok 

 Umožnění bezpečného a účinného čištění stok 

 Trouby se na potrubí jednotné či oddílné stokové soustavy používají podle platných 

norem. Materiály, které vyhovují výše uvedeným požadavkům, jsou: 

 kamenina, 

 beton, 

 železobeton, 

 polymerbeton, 

 čedič, 

 sklolaminát, 

 šedá, tvárná litina, 

 plasty, 

 vláknocement, 

 kombinace výše uvedených [19]. 

Zahraniční zkušenosti s potrubním materiálem 

 Práce popsaná v této studii pojednává o snaze určit nákladově nejefektivnější 

potrubní materiál pro použití ve stokových sítích. V prvním případě betony, které jsou 

kruhového tvaru potažené epoxidem, polyuretanem a kombinací epoxidu a křemičitanu 

sodného, byly testovány z důvodu zjištění povlakových schopností chránit beton proti 

korozi. Ve druhém případě byla srovnávána cena nového vytvrzeného betonu s betonem 

potaženým těmito povlaky. Ekonomická analýza byla poté provedena i na porovnání cen 
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také s HDPE trubkami. Výsledky ukázaly, že navržené nátěrové hmoty byly schopny 

prodloužit životnost betonových trub daleko více než HDPE trubky. Chovaly se jako 

bariéra proti agresivnímu prostředí a byly schopny snížit rychlost koroze v potrubním 

systému. Pomocí navržených povlaků byly náklady dvakrát tak úspornější, než při 

výstavbě nového potrubí. Také nové betonové trubní systémy jsou z hlediska nákladu 

efektivnější než HDPE trubky pro průměr potrubí vetší než DN 600 [32]. 

Kamenina 

 Kameninové kanalizační trouby jsou vyráběny dle ČSN EN 295 (1-3) do DN 600 

běžně, do DN 1400 po dohodě s výrobcem. Pro chemicky odolné kameninové trouby platí 

ČSN 72 52563. 

 Tyto trouby se používají pro odvádění odpadních vod a jsou oblíbené převážně díky 

své vysoké životnosti, která se podle výrobce uvažuje na nejméně 100 let. Dalšími kritérii, 

kvůli kterým se volí kamenina, jsou považovány otěru-vzdornost, mechanická odolnost 

proti únavovému zatížení a nepropustnost trub. Za zmínku také stojí nízký hydraulický 

odpor, kde díky glazuře nedochází k usazování nečistot na povrchu potrubí, suroviny 

přírodní povahy, možnost recyklace a nízká energetická náročnost [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dokonalou těsnost kameninových trub a tvarovek zajišťují integrované spoje 

z lepeného pryžového nebo litého polyuretanového těsnění. Uvedené spoje jsou používány 

z důvodu zajištění nepropustnosti škodlivých látek z kanalizačního řádu [26]. 

Obrázek 14 – Kameninové potrubí [26] 
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Beton a železobeton 

 Jedná se o hrdlové trouby, které jsou určeny pro odvádění odpadních vod a jiných 

neagresivních tekutin o volné hladině nebo přechodně v mírném tlakovém proudění. 

Trouby vyznačující se jmenovitou světlostí DN 600 a větší lze osadit čedičovou výstelkou 

z kyselinovzdorných kameninových segmentů, nebo plastovou, díky které je 

několikanásobně zvýšena životnost trouby svojí odolností vůči abrazi i jinak agresivním 

látkám. Výstavba těchto stok je realizováno výkopovou technologií. Betonová směs je 

seskupena ze tří frakcí: tříděného kameniva, směsného cementu, přísady a příměsi podílů 

[15]. 

 
Obrázek 15 - Betonová trouba [27] 

Koroze betonu 

 Sirovodík vyskytující se při korozí betonu je významný světový ekonomický 

problém v mnoha kanalizačních sítích v důsledku nejen škody způsobené na betonové 

konstrukci, ale také v nákladech při preventivních opatřeních. Kromě toho způsobuje 

problémy s korozí. Sirovodík je zapáchající a toxický, což pro kanalizaci představuje při 

vysoké koncentraci hrozbu i pro zaměstnance. Sirovodík vzniká za anaerobních podmínek, 

především v biofilmech pokrývající povrch ponořeného potrubí. Koroze betonu vzniká, 

když je sirovodík vypuštěn z odpadních vod do kanalizační atmosféry, kde se následně 

absorbuje na povrchu betonu. Kyselina sírová reaguje s alkalickými složkami betonu ve 

formě sádry. Vzhledem k malé strukturální pevnosti sádry vede tento proces k výraznému 

oslabení betonových trubek [31]. 
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 4.3.8. Čištění kanalizace 

 Čistění je jednou důležitou kapitolou, bez které se neobejdeme při údržbě potrubí. 

Existují dva hlavní způsoby čištění, a to čištění mechanické (strojní) a čištění tlakové.  

U mechanického čištění jsou využívaná přenosná zařízení, která obsahují elektromotor  

a jejich účinnost dosahuje do vzdálenosti až několik desítek metrů. Je možnost umístit na 

konec zařízení hrot, podle druhu ucpávky kanalizace nebo podle profilu potrubí. Druhým 

způsobem je tlakové čištění využívající vysokotlakého čerpadla, které vyvíjí vysoký tlak 

vody. Na konci čerpadla se nachází výměnná tryska, která má různý počet otvorů a je také 

tvarována podle průměru a tvaru potrubí. Diagnostikovat kde je potrubí porušeno nebo 

ucpáno není v dnešní době nic složitého. Vše je realizováno pomocí speciálního 

kamerového systému, který s vysokou přesností určí místo závady [20]. 

Zahraniční zajímavosti 

 Na rozdíl od nás existují státy jako je Indie, kde utrácí miliardy za high-tech 

vesmírné programy, ale jeho výdaje na kanalizaci je až děsivě zanedbatelná. Příkladem 

toho jsou i známí pracovníci, kteří v Indii i přes nárůst počtu úmrtí při průlezu kanalizací 

jsou pravidelně vysláni do šachet čistit kanalizaci bez jakýchkoli ochranných pomůcek. 

Většina z nich umírá okamžitě poté, co vdechují škodlivé výpary v kanálech, jiní zemřou 

pomalou smrtí díky neurologických onemocnění [33]. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Obrázek 16 - Indický pracovník při čištění kanalizace [33] 
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 4.3.9. Srovnání vyspělosti kanalizace ve světě 

 Pro zajímavost bych uvedl známou japonskou kanalizaci, která je vybudována kvůli 

zabránění rozlivu za tajfunové sezóny. Tato bouřková kanalizace se nachází ve městě 

Saitama. Její stavba začala v roce 1992 a představuje obrovskou betonovou sílu o výšce 65 

m a šířce 32 metrů. Je spojena 6,4 kilometry podzemních chodeb v hloubce 50 metrů  

pod povrchem. Nádrž této stavby je 25,4 m vysoká, 117 m dlouhá a 78 m široká a má 

celkem 59 betonových sloupů. Tato impozantní stavba je otevřena pro turisty. Mnozí 

hovoří o tom, že tato stavba vypadá jako vesmírná loď, či prostředí z počítačové hry [34]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      Obrázek 17 - Japonská bouřková kanalizace [34] 

 Vedle krásných staveb v oblasti kanalizace existuje také stinná stránka této 

problematiky. V zemích jako je Indie, kde je většina vybudovaných kanalizací svedena do 

řek a odtékající odpadní voda je nezpracovaná a soustavně vypouštěna do řeky. Téměř 

50% hlavního města Dilli vytváří nelegální kanalizaci odpadních vod, protože většina 

kolonií nemá kanalizaci vůbec. Jsou zde vidět značné rozdíly ve vyspělosti mezi 

jednotlivými národy, což můžete porovnat i podle přiložených obrázků [35]. 
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Obrázek 18 - Indická kanalizace [36] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázek 19 - Indické vedení stoky [35] 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení 

 Kapitola se zabývá řešením možných variant řešení při odvádění odpadních vod 

v obci. Mezi dvěma možnými variantami je uvažováno o návrhu jednotné  

a oddílné stokové soustavy. Vzhledem k charakteru terénu a členitosti zástavby obce se 

nabízí jako nejvhodnější řešení vybudování větevného systému jednotné gravitační stokové 

sítě. Hlavními výhodami pro upřednostnění jednotné kanalizace od oddílné je jednak 

finanční otázka celé akce, ale také jednoduchost výstavby. Z těchto důvodů byla vybrána 

varianta pro odkanalizování obce Jistebník jednotnou kanalizací. Oddílná stoková síť bude 

po dohodě s vedoucím bakalářské práce řešena v navazujícím studiu, tudíž nebude již 

podrobněji rozpracována. 

5.1. Rozpracování doporučené varianty 

 Zvolená varianta pro návrh odkanalizování obce spočívá v projektování jednotné 

stokové sítě. Jednak z důvodu finančních, ale také z důvodu situačních, poněvadž se 

v tomto území vyskytuje značně nerovnoměrný terén s velkými sklony. V poslední řadě 

také z důvodu zastaralého a nevyhovujícího stavu stávající kanalizace. Jelikož je tento 

projekt navrhován ve dvou etapách, nebude brán zřetel na umístění čistírny odpadních vod, 

jelikož ji moje práce nezahrnuje. Problematika s křížením inženýrských sítí až na pár 

výjimek odpadá, jelikož nebyly v přiložené katastrální situaci zakresleny. Na některých 

místech, kde byly zřetelné známky po nedávném budování plynovodu, byly do situace 

dodatečně zakresleny. 

5.2. Situace 

 Konečný návrh koncepce odkanalizování obce byl zhotoven v katastrální situaci 

obce Jistebník v souladu s normou ČSN 01 3463 [12]. Poněvadž je tato vesnice po celé 

plošné výměře svažitého charakteru, nebyl problém se zvolením způsobu dopravy 

odpadních vod dále na ČOV. Zvolená jednotná stoková síť s gravitačním vedením je 

v tomto případě nejideálnější a nejlevnější řešení. Základní situační řešení stok je ve 

smyslu topologie sítě větevné. V otázce materiálu potrubní sítě byla zvolena podle účelu a 

plánované životnosti díla, ale také na doporučení vedoucího bakalářské práce a 

zahraničních zdrojů kamenina (viz kapitola 4.3.5). Situace byla vypracována v projekčním 

softwaru v měřítku 1:500 (viz příloha č. 1.1 – 1.6). 



Dávid Mravec: Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 1 
 

22 
Ostrava 2011 

 Téměř celá trasa je vedena v pozemní komunikaci, jen některé menší úseku, které 

to umožňují, jsou vedeny v zatravněných plochách. Navrhovaná kanalizace vede  

i pod recipienty, což bylo realizováno překopem. Ve všech případech je zajištěna ochrana 

potrubí na těchto místech v podobě betonové chráničky. 

 Při ukládání potrubí musí být nejprve uložena stoka A, na kterou budou ve 

spojných šachtách napojovány ostatní vedlejší stoky A2 – A13. V některých případech 

bude realizováno napojování na stoky vedlejší a to u stok A2.2, A2.3, A2.3.1, A2.4, A6.1, 

A6.2, A11.1. 

 Stoková síť má celkem 20 stok, ve kterých se nachází 193 šachet, z kterých je  

18 spojných šachet a z toho 8 spojných komor. Ty se volí podle jmenovité světlosti 

napojování stok. O spojnou šachtu se jedná při spojování stok do průměru DN 400, kdežto 

u komor se spojují stoky o jmenovité světlosti DN 500 a větší [15]. 

 Nutností při tomto návrhu je plánování spadišť. Je to z důvodu velké svažitosti 

terénu. Proto je nutné překonat velké sklony výstavbou těchto objektů, aby proudění 

odpadní vody nedosahovalo vyšší rychlosti, než je dovolená maximální rychlost pro daný 

materiál stoky 5 m.s-1 (viz kapitola 4.3.5). V projektu je navrhnuto 16 spadišť, z toho 10 

dvoumetrových, 5 třímetrových a 1 čtyřmetrové. 

 Křižování s inženýrskými sítěmi bylo řešeno pouze odhadem z osobního průzkumu 

prostředí, jelikož v katastrální situaci nebyly zakresleny. Část zjištěné trasy plynovodu byla 

do situace zakreslena dodatečně vlastními poznatky. 

5.3. Hydrotechnická situace 

 Ve výkresu je zaznačena hranice kanalizačního povodí, vyznačující se celkovou 

plochou 19,65 ha. V navrhované oblasti se nachází 44 kanalizačních okrsků, z nichž ani 

jeden nepřesahuje svou plochou 1 ha. Rozdělení kanalizačních okrsků bylo prováděno 

půlením úhlů v šachtách tak, aby nepřesahovalo již zmíněnou plochu 1 ha. Metoda dělení 

se nazývá metoda ideálních střech. Podrobnosti lze vyčíst z hydrotechnické tabulky 

přiložené v příloze č. 23. 
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Tabulka 3 - Kanalizační okrsky 

STOKA 
ČÍSLO 

OKRSKU 
PLOCHA 

[ha] STOKA 
ČÍSLO 

OKRSKU 
PLOCHA 

[ha] 

sloupec 
  

sloupec 

1 2 3 1 2 3 
A 1 0,17   23 0,49 

A13 2 0,33 A6 24 0,19 

A 3 0,26 A 25 0,57 

A12 4 0,14   26 0,42 

A 5 0,49 A5 27 0,83 

A11 6 0,55   28 0,73 

A11.1 7 0,38 A 29 0,29 

A11 8 0,10 A4 30 0,60 

A 9 0,01   31 0,53 

A10 10 0,58 A 32 0,97 

A 11 0,80   33 0,60 

A9 12 0,89 A3 34 0,26 

A 13 0,17 A 35 0,33 

A8 14 0,60 A2 36 0,21 

A 15 0,27 A2.4 37 0,39 

A7 16 0,25 A2 38 0,18 

A 17 0,98 A2.3 39 0,65 

A6 18 0,98 A2.3.1 40 0,33 

A6.2 19 0,61 A2.3 41 0,37 

  20 0,72 A2 42 0,56 

A6 21 0,07 A2.2 43 0,38 

A6.1 22 0,24 A2 44 0,18 

5.4. Podélné profily 

 Návrhy znázorňují výškové body a staničení šachet spolu s terény. Dále pak 

jmenovité světlosti, materiál a sklon potrubí, křížení s inženýrskými sítěmi a v neposlední 

řadě objekty na stokové síti v podobě spadišť. Byly vypracovány v programu Winplan, 

podélný profil kanalizace verze 5.0. Realizace spočívala v exportu dané stoky z programu 

AutoCAD a následné zpracování. Výsledné přílohy podélných profilů byly poté převedeny 

zpět do projekčního programu a připraveny k tisku.  

Stoka A 

 Jedná se o hlavní kmenovou stoku vedenou převážně komunikací o celkové délce 

1549 m. Nachází se ve 14-ti kanalizačních okrscích s celkovou rozlohou 6,33 ha. Sklon 

nivelety dna potrubí je rozdělen v šachtě Š38, kde se mění ve směru toku z původního 

sklonu 7 ‰ na 5 ‰. Jmenovité světlosti potrubí jsou mezi šachtami Š69 a Š65 – DN 300, 

Š65 a Š60 – DN 500, Š60 a Š43 – DN 600, mezi Š43 a Š23 – DN 800. Na stoce je řešeno 
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křížení s recipientem, což je realizováno překopem a opatřením potrubí betonovou 

chráničkou.  

 

 

 

 

 

 

Stoka A2 

 Stoka se v celé své délce, tj. 330 m, vyskytuje v mírném sklonu, díky kterému je 

zvolena niveleta dna potrubí 8 ‰. Stoka je vedena čtyřmi kanalizačními okrsky o celkové 

rozloze 1,13 ha. Navržené profily potrubí jsou mezi šachtami Š104 a Š103 – DN 300, Š103  

a Š93 – DN 400. Kanalizace je vedena v asfaltové komunikaci a není zde řešeno žádné 

křížení s inženýrskými sítěmi ani recipientem. 

Stoka A2.2 

 Vedlejší stoka, která je svedena do stoky A2 v šachtě Š95 měří 105 metrů a sklon 

potrubí byl vyhodnocen na 8 ‰. Nachází se v kanalizačním okrsku č. 43 o rozloze 0,38 ha. 

Profil potrubí je stanoven na DN 300 v celé své délce. Křížení není u tohoto úseku potřeba. 

Stoka A2.3 

 Zde se nachází strmější úsek kanalizace. Délka stoky je 353 m a vyznačuje se 

průměrem potrubí DN 300. Sklon nivelety dna je v celém rozvržení stoky 15 ‰. Na stoce 

jsou z důvodu svažitého terénu navrženy 3 spadiště a to v šachtě Š113 – 2 m, Š115 – 3 m  

a Š117 – 3 m. Potrubí zde vede přes dva kanalizační okrsky s rozlohou 1,02 ha. Je zde také 

počítáno s křížením plynovodu, což bylo odhadnuto dle vlastního průzkumu terénu,  

jelikož v situaci nebylo zakresleno. V šachtě Š101 se tato stoka napojuje do A2. 

Obrázek 20 - Stoka A 
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Stoka A2.3.1 

 Tento úsek náležící kanalizačnímu okrsku č. 40 o celkové výměře 0,33 ha měří 139 

m. Se sklonem 30 ‰ patří mezi strmější, a proto je zde také navrženo spadiště. Nachází se 

v šachtě Š125 s výškou 2 m. Průměr potrubí je v celé délce DN 300. Napojení na stoku 

A2.3 se realizuje v šachtě Š116. Není zde řešena problematika křížení.  

Stoka A2.4 

 Délka stoky byla naplánována na 143 m. Spadá pod 37. okrsek o ploše 0,39 ha. 

Sklon byl vyhodnocen na 60 ‰ s jmenovitou světlostí DN 300. Kanalizace je napojena na 

stoku A2 v šachtě Š103. Zaznamenáno je i křížení s plynovodem. 

Stoka A3 

 Část kanalizace, která se vyznačuje délkou potrubí 70 m. Náleží 34. kanalizačnímu 

okrsku s plochou 0,26 ha. Na tomto úseku se nachází 5 šachet, z toho 1 spadiště s výškou 2 

m v šachtě Š136. Napojení na hlavní kmenovou stoku A je provedeno v šachtě Š25. U 

sklonu nivelety dna potrubí je uvažováno s 20 ‰ a průměr potrubí DN 300. Křížení 

s inženýrskými sítěmi zde není zjištěno. 

Stoka A4 

 321 m dlouhý úsek potrubí, jež náleží kanalizačním okrskům č. 30 a 31 o rozloze 

1,13 ha. Na hranici těchto okrsků v šachtě Š146 se potrubí mění ze sklonu 55 ‰ na 6 ‰. 

V šachtě Š148 je navrženo spadiště o výšce spádu 2 m. Průměr potrubí byl vypočten na 

DN 300. Na tomto značně nerovnoměrném úseku je zjištěno křížení kanalizace jednak 

s plynovodem, ale také s potokem vedoucím obcí. Řešení spočívá ve vedení stoky 

překopem pod tímto tokem a opatřením potrubí betonovou chráničkou v tomto místě. 

V šachtě Š33 je uskutečněno napojení na hlavní stoku A. 

Stoka A5 

 Délka úseku stoky je 545 m a spadá pod kanalizační okrsky č. 27 a 28 o celkové 

ploše 1,56 ha. Jedná se o svažitý terén se sklonem potrubí 30 ‰ a jmenovitou světlostí DN 

300. Na stoce se vykytuje jedno spadiště v šachtě Š158. S křížením kanalizace se nepočítá, 

jelikož se navržená kanalizace vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od ochranného pásma 

plynovodu. V šachtě Š35 se navrhuje napojení na kmenovou stoku A. 

 

 



Dávid Mravec: Návrh koncepce odkanalizování obce Jistebník 1 
 

26 
Ostrava 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoka A6 

 Zde je navržená kanalizace délky 253 m rozdělena do tří kanalizačních okrsků 

s celkovou plochou 1,24 ha. Sklon dna potrubí je 4 ‰ a průměr potrubí je rozdělen na 

části. Od šachty Š179 – 167 se jedná o DN 400, Š167 až 165 – DN 500 a Š165 až Š43 – 

DN 600. Byla zde také navržena odlehčovací komora s jednostranným bočním přelivem, 

která plní funkci odlehčování směsi splaškových a dešťových odpadních vod do vodního 

recipientu (viz. kapitola 4.3.4). Napojení na stoku A je realizováno v šachtě Š43. Křížení 

s recipientem v této stoce je opět řešeno překopem pod korytem toku. Potrubí je v daném 

místě opatřeno betonovou chráničkou. 

Stoka A6.1 

 Délka stoky odpovídá 185 m. Plocha dvou kanalizačních okrsků č 22 a 23, pod 

které kanalizace spadá je 0,73 ha. V šachtě Š178 se průměr potrubí mění z původních DN 

300 na DN 400. Sklon nivelety dna potrubí je vyhodnocen na 6 ‰. Se stokou A6 je tento 

úsek spojen v šachtě Š165. Není řešeno křížení s inženýrskými sítěmi ani recipientem. 

Stoka A6.2 

 331 m dlouhý úsek je rozdělen ve dvou okrscích s číslem 19 a 20. Jejich plocha 

zaujímá 1,1 ha. V šachtě Š186 se mění sklon potrubí z 15 ‰ na 55 ‰. Potrubí je o 

průměru DN 300. Na stoce jsou navrženy 2 spadiště, kde v šachtě Š181 má výšku 2 m a 

v Š183 – 4 m. napojení na stoku A6 probíhá v šachtě Š167. Není zde problém s křížením. 

 

  Obrázek 21 - Stoka A5 
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Stoka A7 

 Jedná se o krátký úsek potrubí o délce 103 m. Díky svažitému terénu je zde 

navrhován sklon potrubí 55 ‰ a jmenovitá světlost DN 300. Nachází se v kanalizačním 

okrsku č. 16 o rozloze 0,25 ha. Opět zde není žádná překážka, tudíž žádné křížení. 

Stoka A8 

 Kanalizace dlouhá 210 m patřící do 14. kanalizačního okrsku o ploše 0,60 ha. 

Celkový sklon nivelety dna potrubí byl zvolen na 25 ‰ a průměr kanalizace DN 300. Na 

stoce se nachází jedno spadiště v šachtě Š201 s výškou 2 m. Spoj s hlavní stokou A je 

realizován v šachtě Š51.  

Stoka A9 

 Velmi svažitý terén o délce 283 m spadá pod okrsek č. 12. Zaujímá plochu 0,89 ha  

a sklon v celé délce úseku je 50 ‰. Průměr potrubí byl použit DN 300. Na stoce se nachází 

dvě spadiště v šachtě Š204 – 3 m a Š206 – 2 m. Napojení na kmenovou stoku je v šachtě 

Š56. 

Stoka A10 

 135 m dlouhý úsek se nachází ve svažitém terénu se sklonem dna potrubí 60 ‰. 

Jmenovitá světlost je zvolena DN 300 a na dvou místech se nachází spadiště. Ty se nachází 

v šachtách Š216 a Š217 s výškou spádu 3 m. Kanalizace spadá pod kanalizační okrsek č. 

10 s rozlohou 0,58 ha a je napojena na hlavní stoku A v šachtě Š60. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 - Stoka A10 
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Stoka A11 

 Stoka délky 212 m nacházející se v kanalizačních okrscích č. 6 a 8 o ploše 0,65 ha. 

Sklon potrubí je v celé délce totožný a to 8 ‰. V šachtě Š221 se průměr potrubí 

z původních DN 300 mění na DN 400. Je zde použito spadiště v šachtě Š225 s výškou 2 m. 

Křížení s potokem je řešeno překopem a potrubí je v tomto úseku opatřeno betonovou 

chráničkou. Napojení na stoku A je provedeno v šachtě Š61.  

Stoka A11.1 

 Tato vedlejší stoka dlouhá 93 m je v kanalizačním okrsku č. 7 zaujímající plochu 

0,38 ha. Potrubí celého úseku je průměru DN 400 a je spojeno se stokou A11 v šachtě 

Š221. Křížení zde není potřebné. 

Stoka A12 

 Stoka dlouhá 50 m je vedena sklonem potrubí 40 ‰ v kanalizačním okrsku č. 4 

s rozlohou 0,14 ha. Jmenovitá světlost potrubí je DN 300 a je zde zapotřebí navržení 

jednoho spadiště o výšce spádu 2 m. Jde o spadiště v šachtě Š233. V šachtě Š65 se provádí 

propoj se stokou A. 

 

 

 

 

 

 

Stoka A13 

 Tento poslední úsek je 124 m dlouhý a nachází se v okrsku č. 2 o rozměru 0,33 ha. 

Celá kanalizace je zde navržena pro sklon potrubí 6 ‰ a jmenovitou světlost DN 300. Je 

zde řešena problematika křížení s recipientem, což je opět realizováno překopem a 

následným opatřením potrubí betonovou chráničkou. Napojení na hlavní kmenovou stoku 

A je uskutečněno v šachtě Š67. 

Obrázek 23 - Stoka A12 
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5.5. Hydrotechnické výpočty 

 Výpočet dimenzování stokové sítě byl proveden dle součtové metody, která byla 

zpracována v programu Microsoft Excel (viz příloha č. 23). Tato metoda postupuje 

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

metoda nezohledňuje čas potřebný k dotoku odpadních vod do dimenzovacích profilů 

stokové sítě [14]. Názorné ukázky výpočtů jsou uvedeny v následující kapitole. 

5.5.1. Postup při výpočtu dimenzování stokové sítě 

 1. sloupec - Stoka 

 Zde se uvádí názvy jednotlivých navržených stok, které jsou v tom pořadí, v jakém 

jsou navrženy kanalizační okrsky.  

 2. sloupec – Číslo kanalizačního okrsku 

 Označení kanalizačního okrsku, jehož pořadí je určováno dle směru toku. Číslování 

začíná u hlavní kmenové stoky A. 

 3. sloupec – Plocha povodí 

 Každý kanalizační okrsek má svojí specifickou plochu povodí, která ovšem nesmí 

překročit plochu 1 ha. Součet těchto všech ploch je roven 19,65 ha (viz příloha č. 2, 2.1-

2.6). 

 4. sloupec – Specifický odtok 

 Jedná se o speciální odtok splašků qs. Vzorový vztah pro výpočet je následující: 

 
 Obrázek 24 - Vztah pro výpočet specifického odtoku [9] 

V mém případě vyšel specifický odtok : 

11053,0
65,19

86400

120750

−− ⋅⋅=

⋅

= haslqs  
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 5. sloupec – Odtokový součinitel 

 Z celkového množství spadlých srážek na uvažovanou plochu část vody samovolně 

odteče po zemském povrchu. Část se vsákne do půdy a část srážek se vypařuje. Při 

dimenzování stok pracujeme se srážkami, které odtečou po povrchu dále do stoky. 

Hodnoty těchto ukazatelů závisí na povrchu a sklonu terénu [22].    

   

  sΨ … střední součinitel odtoku 

          S … plocha povrchu [ha] 

           Ψ … součinitel odtoku 

Vzorový hektar č. 1 

 Pro svažité území při sklonu 1 až 5 % 

Tabulka 4 - Hodnoty pro vzorový hektar č. 1 

Způsob zástavby a druh pozemku 
popř. druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku 
ψψψψ při svažitém 

sklonu 1 až 5 % 

Zastoupení ve 
vzorovém 

hektaru [%] 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 8 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby 0,8 15 

Zelené pásy, pole, louky 0,1 77 
 

269,0
1

10,077,080,015,090,008,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψs  

Vzorový hektar č. 2 

 Pro prudce svažité území při sklonu nad 5 % 

Tabulka 5 - Hodnoty pro vzorový hektar č. 2 

Způsob zástavby a druh pozemku 
popř. druh úpravy povrchu 

Součinitel odtoku 
ψψψψ při prudce 

svažitém sklonu 
nad 5 % 

Zastoupení ve 
vzorovém 

hektaru [%] 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 4 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby 0,9 7 

Štěrkové cesty 0,5 1 

Zelené pásy, pole, louky 0,1 88 
 

236,0
1

15,088,050,001,090,007,090,004,0
=

⋅+⋅+⋅+⋅
=Ψs

∑

Ψ⋅++Ψ⋅
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6. sloupec – Dílčí plocha (redukovaná)  

 Tato plocha Sd [ha] byla určena vztahem: 

Ψ⋅= sd SS     Ss … plocha povodí [ha] 

     Ψ … odtokový součinitel 

 7. sloupec – Celková plocha (redukovaná) 

 V tomto sloupci se sečetly jednotlivé dílčí plochy tak, aby vždy navazovaly na 

hlavní stoku A po směru toku. Plochy vedlejších stok se přičítají samostatně. Započítávají 

se do celkové plochy až v místě, kde se na stoku hlavní napojují.  

 8. sloupec – Intenzita redukovaného deště 

 Hodnota intenzita redukovaného deště pro Nový Jičín je 176 l.s-1.ha-1 [23]. 

 9. sloupec – Dešťový průtok (dílčí) 

 Výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních okrsků:  

    Ψ … odtokový součinitel 

     Ss … plocha povodí 

      i … intenzita redukovaného deště [l.s-1.ha-1] 

 10. sloupec – Splaškový průtok (dílčí) 

 Tento dílčí splaškový průtok Qs byl určen vztahem: 

sss qSQ ⋅=    Ss … plocha povodí 

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

 11. sloupec – Splaškový průtok (celkový) 

 V tomto sloupci se počítá celkový průtok splašků obdobně jako u celkové 

redukované plochy (viz 7. sloupec). 

 12. sloupec – Dimenzovaný průtok (celkový) 

 U tohoto sloupce se celkový dimenzovaný průtok Qdim [l.s-1] počítá pro jednotlivé 

kanalizační okrsky podle vztahu: 

scd QQQ +=dim    Qd … dílčí dešťový průtok [l.s-1] 

     Qsc …celkový dešťový průtok [l.s-1] 

iSQ sd ⋅⋅Ψ=
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 13. sloupec – Sklon dna 

 Při volení sklonu dna potrubí bylo zapotřebí zjištění výškových kót navržených 

šachet ze situace pomocí interpolace. Všechny tyto kóty spolu s přesnými vzdálenostmi 

šachet a terénů byly následně zpracovány v zapůjčeném programu Winplan (podélný profil 

kanalizace verze 5.0). Poté už nám nic nebránilo v určování sklonů dna kanalizace v ‰. 

 14. sloupec – Navržený profil 

 Profil byl navrhován dle hydraulických tabulek stok [24]. Odpovídající průměr 

stoky byl zjištěn podle tabulkové pozice dimenzovacího průtoku spolu s navrženým 

sklonem toku a kapacitního průtoku. Následně byl tento průměr zaznamenán v příslušném 

podélném profilu. 

 15. sloupec – Délka úseku  

 Vzdálenost úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku, který končí a začíná 

šachtou. Zjišťování probíhalo změřením úseku v hydrotechnické situaci (viz příloha č. 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6). 

 16. sloupec – Kapacitní průtok 

 Tento průtok Qkap se vyznačuje průtokovým množstvím ve stoce při kapacitním 

plnění. Hodnota je získána z Hydraulických tabulek stok [24]. 

 17. sloupec – Kapacitní rychlost 

 Jedná se o kapacitní rychlost ve stoce za kapacitního plnění. Značí se vkap, a je také 

získána z Hydraulických tabulek  stok [24]. 

 18. sloupec – Plnění 

 Hodnota plnění h byla získána interpolací hodnoty součinitele lambda λ 

z Hydraulických tabulek stok [25]. Poté je tato hodnota vynásobena součinitelem kappa κ 

spolu s poloměrem jmenovité světlosti potrubí v metrech. 

19. sloupec – Skutečná rychlost 

 Rychlost skutečného proudění vsk [m.s-1] se vypočte dle vzorce: 

    κ … součinitel kappa 

            Vkap … kapacitní rychlost [m.s-1] 
kapsk vv ⋅=

100

κ
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 20. sloupec – Doba průtoku (jednotlivě) 

 Doba průtoku odpadní vody potrubím t [s], avšak jen v jednom kanalizačním 

okrsku: 

              s … délka úseku [m] 

            vsk … skutečná rychlost [m.s-1] 

 21. sloupec – Doba průtoku (celková) 

 U tohoto sloupce se u jednotlivých stok sčítají doby průtoků. 

 22. sloupec – Doba průtoku (celková) 

 Zde se pro lepší orientaci doby průtoků z předcházejícího sloupce v sekundách 

převedly na minuty. 

 23. sloupec – Součinitel lambda 

 Pro stanovení součinitele lambda λ je vycházeno z následujícího vzorce: 

            Qdim … dimenzovaný průtok [l.s-1] 

    Qkap … kapacitní průtok [l.s-1] 

 24. sloupec – Součinitel kappa 

 V posledním kroku je určen z Hydraulických tabulek stok [25] pomocí interpolace 

součinitele λ  součinitel κ, díky kterému jsme schopni vypočítat skutečnou rychlost toku 

odpadní vody v jednotlivých potrubích. Tato rychlost je zaznamenána ve sloupci č. 19. 

5.5.2. Zhodnocení použité metody 

 Z hydraulických výpočtů bylo zjištěno, že všechny průtokové rychlosti byly 

dodrženy, což u kameninových trub znamená, že jsou menší než 5 m.s-1. Zvolené kapacity 

jsou schopny bez problémů odvést odpadní vody z povrchu odkanalizované plochy. 

Jediným problémem je nedodržená maximální doba zdržování se vody ve stoce, která 

v mém případě překročila hranici 15 minut o zhruba dvě minuty.  Řešení problému by 

spočívalo ve zvolení jiné výpočtové metody – Bartoškovy. V rámci bakalářské práce nebyl 

tento problém dále nijak řešen. 

skv

s
t =

100dim ⋅=
kapQ

Q
λ
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty 

řešení 

 Předpokládané náklady na výstavbu jednotné stokové sítě byly vyhodnoceny  

dle obdržených metodických pokynů pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny 

objektů [28]. Vzhledem k rozsáhlému protaženému území budou značné náklady 

vynaloženy převážně na výstavbu trasy kanalizace. Dále byly do této kalkulace přidány 

pořizovací ceny výstavby šachet a odlehčovací komory. Toto finanční zhodnocení 

jednotlivých částí kanalizace jsou patrné z přiložených tabulek. 

Tabulka 6 - Měrný cenový ukazatel pro vybrané profily 

Materiál potrubí 
kamenina 

DN zpevněná plocha nezpevněná plocha 

[mm] Cmu v Kč/bm potrubí 
300 7130 5620 
400 8410 6810 
500 9980 8350 
600 11220 9500 
1000 24480 22590 

6.1. Ekonomické náklady na uložení kameninového potrubí 

 Jak už bylo řečeno výše, tato položka je z finančního hlediska nejnáročnější. Je to 

také z důvodu realizace stokové sítě ve zpevněné části a jen zanedbatelně malé množství 

v nezpevněném rostlém terénu.  

 U ceny ve vybudování jednoho metru kanalizace v asfaltovém povrchu je počítáno 

s vyřezáním asfaltového krytu komunikace, vyhloubením stavební rýhy, podsypem,  

a s dalšími náklady, které slouží pro přípravu před uložením potrubí. Po uložení potrubí 

jsou další náklady vynaloženy na obsyp, zasypání stavební rýhy, hutnění. Tato cena 

nezahrnuje vybudování šachet. 

Tabulka 7 - Celkové náklady na uložení potrubí 

DN Cena za 1 m Délka úseku Cena úseku 

[mm] [Kč] [m] [Kč] 

300 7130 3424 24 413 120 

400 8410 609 5 121 690 

500 9980 177 1 766 460 

600 11220 587 6 586 140 

1000 24480 737 18 041 760 

Celkem 5534 55 929 170 
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6.2.  Ekonomické náklady na objekty na stokové síti 

 U odhadu finančních nákladů na objekty kanalizační sítě jsem se inspiroval 

ceníkem vyhledaným na internetových stránkách [29]. Celkem bylo navrženo 193 šachet  

a 1 odlehčovací komora.  

6.2.1. Vstupní šachty 

 Odhad nákladů pro realizaci jedné šachty sestává z následujících částí: 

 Zemní práce 

 Skruže 

 Litinový poklop 

 Cena vstupních šachet se odvíjí od použité jmenovité světlosti potrubí, jelikož  

pro menší průměry potrubí do DN 600 je výstavba kanalizační šachty výrazně levnější než  

u šachet pro průměr potrubí od DN 800 – 1000.  

Tabulka 8 - Orientační cena výstavby 1 šachty [29] 

 Cena [Kč] 

Kanalizační šachta se spodní částí z betonu prostého pro potrubí DN 250 - 600 30 500 

Kanalizační šachta se spodní částí z betonu prostého pro potrubí DN 800 - 1000 52 000 

Tabulka 9 - Celkové náklady na výstavbu šachet 

  Cena [Kč] Počet šachet 

Cena šachet DN 250 - 600 5 276 500 173 

Cena šachet DN 800 - 1000 1 040 000 20 

Celková cena výstavby šachet 6 316 500 193 

6.2.2. Odlehčovací komora 

 Při odhadu ceny odlehčovací komory jsem vycházel opět ze stejného zdroje jako 

v předchozím případu. Celkové náklady na výstavbu odlehčovací komory se pohybují 

okolo 60 000 Kč. 

Tabulka 10 - Celkové náklady na odlehčovací komoru 

Počet odlehčovacích komor Cena odlehčovací komory [Kč] 

1 60 000 

Cena celkem [Kč] 60 000 
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6.3. Celkové investiční náklady na vybudovanou kanalizaci 

 Závěrem jsou sečteny předchozí finanční náklady pro realizaci výstavby 

kanalizační sítě. Tato částka představuje pouze odhad v rámci bakalářské práce a nejsou 

v ní zahrnuty další objekty na stokové síti, které jsou definovány v podélných profilech 

jako je například spojná šachta, či spadiště. Ceny těchto objektů byly počítány jako cena 

vstupní šachty v daném ekonomickém zhodnocení. Výše uvedených investičních nákladů 

tudíž mohou být větší. Z tohoto důvodu, ale také z důvodu rezervy, byla hodnota výstavby 

kanalizační sítě navýšena o 10 % na zabezpečení zdárného dokončení této 

vodohospodářské stavby. Celkové náklady na vybudování budoucí jednotné stokové sítě je 

vypočtena na částku 68 470 330 Kč. 

Tabulka 11 - Celkové náklady na výstavbu kanalizace 

  Cena [Kč] 

Cena uložení potrubí v asfaltovém povrchu  55 929 170 

Kanalizační šachta pro potrubí DN 250 - 600 5 276 500 

Kanalizační šachta pro potrubí DN 800 - 1000 1 040 000 

Odlehčovací komora 60 000 

Rezerva 10 % 6 224 600 

Celkové náklady 68 470 330 
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7. Závěr 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo najít a vyhodnotit řešení odkanalizování obce 

Jistebník - 1. etapy. Rozdělení území na dvě části bylo navrženo z důvodu velké rozlohy 

této obce. Při navrhování koncepce bylo vycházeno ze základních charakteristik a 

stávajícího stavu obce. Před začátkem práce byla daná lokalita navštívena a zhodnocen 

celkový vzhled a sklony terénu. Z vlastního průzkumu bylo také zjištěno křížení budoucí 

kanalizace s plynovodem, jehož trasa v obdržené situaci obce nebyla zaznačena. Už na 

první pohled bylo zřejmé, že se jedná o svažité území, kde bude realizováno gravitační 

svedení odpadních vod do stokové sítě. Důvodem realizace koncepce odkanalizování byla 

zastaralá a nevyhovující původní kanalizace, která navíc nebyla úplná. Po diskuzi 

s vedoucím bakalářské práce byla při návrhu zvolena jednotná stoková síť, která byla 

podrobně popsána v teoretické části. Druhá varianta, která spočívá ve vypracování a 

výstavbě oddílné stokové sítě bude řešena v rámci diplomové práce v navazujícím 

magisterském studiu. 

 Praktická část byla rozdělena na výkresovou část a část výpočtovou. Ve výkresové 

části byla vypracována kompletní kanalizace včetně umístění šachet a rozdělení oblasti  

do  kanalizačních okrsků. Pokračováním výkresové části je vypracování podélných profilů 

jednotlivých stok a navržení sklonu a jmenovité světlosti samotného potrubí. Před již 

zmíněným zakreslením potrubí bylo nejdříve nutno pomocí hydrotechnických výpočtů 

v programu Microsoft Office Excel 2003 provést dimenzování potrubí zvolenou součtovou 

metodou, která nám prozradila i možné navržení jmenovité světlosti potrubí pro dané 

úseky potrubí. 

 V poslední části práce byly odhadnuty celkové investiční náklady na první etapu 

obce Jistebník. Po zjištění jednotlivých cen za uložení jednoho metru potrubí a cenu šachet 

byla celková cena realizace kanalizace v obci odhadnuta na téměř 68,5 miliónů korun. Tato 

cena zahrnuje 10 % rezervy (viz kapitola 6). 

 V bakalářské práci není řešeno napojení kanalizačních přípojek k jednotlivým 

nemovitostem, čerpací stanice ani výtlaková část kanalizace. Tyto zmíněné části budou 

řešeny v diplomové práci, kde budou dále rozvedeny. Výstavba nové kanalizace povede 

k zásadnímu zlepšení stávajícího stavu jakosti vody ve vodním toku, jež protéká obcí,  

a také k celkovému zlepšení životního prostředí.  

 Díky této bakalářské práci jsem získal možnost zdokonalit se v projekčních 

softwarech a v komunikaci s lidmi, sběhlými ve vodohospodářských oborech. 
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