
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko - geologická fakulta 
Institut environmentálního inţenýrství 

Ostrava 2012 

NÁVRH KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ 

MĚSTA PETŘVALD 

bakalářská práce 

Autor:        Libor Surýnek 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.

 



 

 

 

 



 

 

Prohlášení 

Celou bakalářskou práci, včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. 

Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 - vyuţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 - školní 

dílo. 

Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB - TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 

odst. 3). 

Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB - TUO. 

Bylo sjednáno, ţe s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO 

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne ………………..    ……………………………….

         Podpis autora 



 

 

Poděkování 

Děkuji především vedoucímu této bakalářské práce, Ing. Vojtěchu Václavíkovi, 

Ph.D., za jeho cenné rady, podněty a pomoc. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Václavu 

Holečkovi, místostarostovi města Petřvald, za ochotu a vstřícnost při jednání a 

v neposlední řadě patří poděkování společnosti DIGIS, spol. s.r.o., za poskytnutí 

katastrální situace.   



 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování části města 

Petřvald. Pro přiblíţení a pochopení dané problematiky nezávislému čtenáři je práce 

rozdělena na dvě části, a sice část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části je v úvodu stručně popsána historie a charakteristika Petřvaldu, je 

zde podrobně rozepsán současný stav kanalizace, hydrologické poměry v dané oblasti a 

vytipování problémů. Dále jsou zde podrobně zpracovány legislativní a technické principy, 

zejména pak základní způsoby řešení a zásady navrhování stokových sítí, způsoby 

odvádění odpadních vod, materiály stokových trub atd. 

Praktická část je zaměřena na vlastní návrh koncepce odkanalizování. Jsou zde 

řešeny moţné způsoby návrhů stok, kde cílem bylo vybrat nejlepší moţné řešení, které je 

dále podloţeno výkresovou dokumentací, tzn.: situací, hydrotechnickou situací, podélnými 

profily hlavních a vedlejších stok a patřičnými hydrotechnickými výpočty. Součástí je také 

předběţný odhad finančních nákladů navrhované výstavby kanalizace. 

Abstract  

This thesis focuses on the design concept of the city sewerage systems in the town 

of Petřvald. To get familiar with the issue I devided the thesis into two main parts, namely 

the theoretical and the practical.  

In the introduction of the theoretical part there are briefly described the history and 

the characteristics of Petřvald. There is also described the currect state of sanitation, the 

hydrological situation in the area and identification of problems. There are also elaborated 

in detail the legal and technical principles, especially the basic principles and ways to 

address the design of sewer networks, methods of removing sewage water, sewer pipe 

materials, etc.  

The practical part is focused on the design concept of sewerage systems. where the 

goal was to choose the best possible solution, which is further supported by drawing 

documentation, ie.: situations hydrotechnical situation, longitudinal profiles of major and 

minor sewers and appropriate hydro technical calculations.It also includes a preliminary 

estimate of the financial cost of the proposed construction of sewerage. 
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1. Úvod 

V dnešní době je ţivotní prostředí neúměrně zatěţováno vlivem rostoucí intenzity 

průmyslové výroby a zvyšující se populací obyvatel. Jedním z hlavních činitelů působící 

negativně na ţivotní prostředí jsou odpadní vody. V současnosti se díky rostoucím 

poţadavkům ochrany ţivotního prostředí soustřeďuje stále větší míra pozornosti právě 

na manipulaci, bezpečné odvádění, vypouštění a čištění odpadních vod [1]. Dle údajů 

ze SmVaku [2] je v současnosti v Moravskoslezském kraji napojeno na veřejnou kanalizaci 

ve správě SmVak více neţ 500 tisíc obyvatel, coţ představuje zhruba 59% celkového počtu 

obyvatel daných oblastí.   

Cílem této bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování zájmového území 

v městě Petřvald a napojení navrhovaných stok na stávající kanalizaci, případně 

na plánovanou kanalizaci, která je v současnosti ve výstavbě.  

Pro lepší pochopení problematiky je tato práce rozdělena na část teoretickou a část 

experimentální. V teoretické části je blíţe rozepsána situace v dotčené oblasti. Jsou zde 

základní údaje o městě Petřvald, popis hydrologických poměrů, seznámení se stávajícím 

stavem kanalizace, popis probíhající rekonstrukce „Sanace a rekonstrukce kanalizační 

soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těţbě uhlí v Petřvaldě“, při které se budují 

nové úseky kanalizace, a při níţ dojde k výstavbě nové ČOV. Dále jsou zde vytipovány 

moţné problematiky a principy řešení, jak legislativní, tak i technické. 

Experimentální část se zabývá vlastním návrhem kanalizační sítě. Z navrhnutých 

moţností řešení odkanalizování je zde vybrána ideální varianta řešení stokové sítě 

dotčeného území, a to z hlediska ekonomického, funkčního i praktického. Stoková síť je 

navrhována ve studentské verzi programu AutoCad 2009 a skládá se ze situace 

a hydrotechnické situace. V programu Winplan jsou dále zpracovány podélné profily 

jednotlivých stok. Celý projekt je podloţen hydrotechnickými výpočty ke stanovení profilů 

jednotlivých kanalizačních trub. Součástí experimentální části práce je také předběţný 

odhad finančních nákladů na konečnou variantu řešení stokové sítě. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 
 

2.1 Základní informace 

Město Petřvald, zvané také „hornické město“, patří do okresu Karviná, jenţ leţí 

ve slezské části severní Moravy, náleţí Moravskoslezskému kraji a spadá pod obec 

s rozšířenou působností Orlová. Středem města kopíruje ulici Ostravská Petřvaldská 

struţka [4]. 

Počet obyvatel k 1. 1. 2012 byl 7 266, coţ znamená pokles o zhruba 3 000 obyvatel 

za posledních 80 let. Celková katastrální výměra obce v ha je 1263. Terén je v dotčeném 

území mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních zlomů. Průměrná nadmořská výška je 

265 m, přičemţ nejvyšší bod je 302 m nad mořem a nejniţší je 232,7 m nad mořem [4]. 

Petřvaldská osada byla zaloţena asi kolem roku 1256 při velké kolonizaci Těšínska. 

První písemná zmínka o obci je v soupisu desátků biskupství vratislavského z roku 1305. 

Od roku 1949 spadá město Petřvald do správního okresu Karviná [3]. Specifický charakter 

a nádech dodává městu i celému okresu Karviná jiţ ukončená hlubinná těţba černého uhlí. 

Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloţeny pod čtvrtohorními 

a třetihorními překryvy. Mocnost dobývaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. 

Těţba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998 [4]. 
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Obrázek 1 Město Petřvald, vyznačení dotčené oblasti [28] 

 

2.2 Hydrologické poměry 

Vodní soustavu tvoří především Petřvaldská struţka, která protéká prakticky celou 

šířkou obce, zhruba 2,5 km a kopíruje ulici Ostravská. Dle vodohospodářské mapy (list 15 

– 44) patří do povodí Odry č. 2 - 02 – 03 – 005 a přináleţí k Baltskému moři. Struţka má 

několik malých pravostranných i levostranných přítoků, zejména Holotovecký potok, 

potok Chobolovka a také řadu nepojmenovaných přítoků. Na území města se nachází také 

řada malých nepojmenovaných vodních ploch, z nichţ některé jsou kaliště či sloţiště 

popílku [5, 6]. 

Podnebím spadá Petřvald do mírného kontinentálního pásu. Podnebí je příbuzné 

klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se 

pohybuje kolem 8 °C [4]. 
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Obrázek 2 Vodohospodářská mapa oblasti Peřvaldské stružky [6] 

 

2.3 Geologické poměry 

Při návrhu stokové sítě v sousedních lokalitách byl proveden geologický průzkum 

pro stavbu kanalizace a ČOV Petřvald. 

Ze závěru vyplývá, ţe byly zjištěny poměrně sloţité geologické a základové 

poměry. Sloţitost základových poměrů je dána poměrně mělkým výskytem hladiny 

podzemní vody v převáţné části tras kanalizačních stok [8]. 

Dle ČSN 73 6133 [37] je moţné zeminy v rýze kanalizačních stok zařadit převáţně 

do třídy rozpojitelnosti 3 – 4. Předpokládá se 50 % ve třídě 3 (hlíny, jíly, písky, drobnější 

písčité štěrky) a 40 % ve třídě 4 (hrubší štěrky, jíly pevné a polohy naváţek). 

Se zbývajícími 10 % je nutno počítat na hrubé balvanité naváţky a stávající zpevněné 

plochy – asfalty [8]. 
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2.4 Popis stávajícího stavu kanalizace 

V současnosti je v katastru obce Petřvald vybudována jednotná stoková síť, 

na kterou je napojeno zhruba 64% obyvatel současné obytné zástavby, zejména v severní 

části města. Délka stávající kanalizace je 26 400 m, přičemţ profily jednotlivých stok 

se pohybují v rozmezí DN 250 – 800. Hlavní kmenová stoka odvádí odpadní vody 

převáţně z centrální části města a vede údolnicí, souběţně s Petřvaldskou struţkou, 

ve státní komunikaci I/59 – Ostrava – Karviná do mechanicko – biologické ČOV Petřvald 

[8], která je situována na území města Orlová. Do kmenové stoky jsou zaústěny vedlejší 

stoky, které odvodňují přilehlá území. ČOV Petřvald byla uvedena do provozu v roce 

1972. V roce 2004 – 2005 prošla rozsáhlou rekonstrukcí biologického čištění. V současné 

době poskytuje jak dostatečnou kvalitu čištění, tak i dostatečnou kapacitu pro celé zájmové 

území [7].  

V jiţní části města není vybudovaná ţádná souvislá stoková síť, pouze jsou zde 

lokální stokové systémy, budované víceméně svépomoci. Odpadní vody jsou bez 

jakéhokoli čištění vypouštěny do vodotečí, případně je čištění řešeno pomocí 

tzv. emšerských studní s nízkou účinností čištění [7].  

2.5 Rekonstrukce a výstavba nové stokové sítě 

Kvůli chybějící stokové síti v jiţní části města byla v únoru 2012 započata stavba 

vodního díla „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních 

škod při těţbě uhlí v Petřvaldě“.  Tato rekonstrukce se zabývá odkanalizováním tří oblastí 

Petřvaldu, a to lokality „Petřvald“, lokality „kolonie Pokrok“ a lokality „Zimný důl“. 

 Navrţená jednotná stoková soustava má plánovanou délku gravitačního potrubí 

15 511 m, výtlačného potrubí pak 1 259 m. Bude vystavěno celkem 8 čerpacích stanic 

o celkovém příkonu 41,3 kW. Součástí rekonstrukce bude dále výstavba jedné mechanicko 

- biologické ČOV, jejíţ stanovené limity ve výši nejpřísnějších limitů znečištění na odtoku 

z ČOV byly odsouhlaseny MěÚ Petřvald, odborem výstavby a ŢP dle Metodického 

pokynu odboru ochrany vod MŢP k nařízení vl. č. 61/2003 Sb.[8].  
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3. Vytipování problémů 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, je v současné době v Petřvaldu připojeno na stokovou 

síť zhruba 64% obyvatel města. Dokončením jiţ započaté výstavby kanalizace v lokalitách 

„Petřvald, kolonie Pokrok a Zimný důl“ bude poslední neodkanalizovanou částí města 

oblast okolo ulice Šumbarská a městské části Podlesí, kterými se tato bakalářská práce 

zabývá. Okrajové oblasti města, které také na kanalizaci čekají, nejsou z důvodů velké 

plošné rozlohy a nízkého počtu obyvatel v této práci řešeny.  

 Ve zmíněném zájmovém území není v současnosti vybudovaná ţádná souvislá 

stoková síť. Nachází se zde několik lokálních stok, které splašky ze septiků, případně 

jímek odvádějí a vypouštějí bez čištění do přilehlých vodotečí a potoků, díky čemuţ 

dochází ke značnému znečišťování těchto vod. Značná část zástavby řeší problematiku 

s odpadními vodami pomocí domovních ţump, které jsou nepraktické zejména kvůli 

nutnosti vyváţení splašků a samozřejmě z důvodů hygienických. 

Podstatnou výhodou při navrhování stokové sítě v této oblasti je moţnost napojení 

na kanalizaci stávající, případně na kanalizaci nově budovanou, bez nutnosti výstavby 

zcela nové ČOV.  

Komplikace představuje ne zcela příznivý sklon terénu v dotčených lokalitách, díky 

kterému bude nutné zbudovat několik čerpacích stanic. Bude také nezbytné dodrţet zásady 

ve vzdálenostech od inţenýrských sítí, především bude návrh kanalizace omezovat trasa 

plynovodu a vodovodu. 

Navrţené řešení stokových sítí těchto městských částí počítá se zcela novou 

převáţně gravitační jednotnou kameninovou kanalizací. Zvýší se tím úroveň bydlení 

a budou splněny poţadavky pro nakládání s odpadními vodami. 

V této práci nebude řešena problematika spjata s výstavbou odlehčovací komor 

a čerpacích stanic. 
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4. Principy řešení 

4.1 Legislativní řešení 

Kaţdý návrh výstavby je sloţitou záleţitostí z hlediska legislativy. Díky tomu 

se účastníci musí řídit mnoha zákony, vyhláškami a normami [12]. Proto zde budou 

některé základní uvedeny. 

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) [17] 

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy [17] 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu                     

(stavební zákon) [17]  

Nařízení č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech [17] 

Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu [17] 

Norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky [9] 

Norma ČSN 01 3463 Výkresy inţenýrských staveb – Výkresy kanalizace [10] 

4.2 Technické řešení 

4.2.1 Odpadní voda  

Jedná se o termín pouţívaný na jakýkoli typ vod, která byla pouţita na činnost, 

jeţ zhoršila její kvalitu. Zahrnují se zde vody vypouštěné z domácností, kanceláří, 

sociálních a průmyslových budov. Patří zde vody pouţité v zemědělském průmyslu. Tato 

voda jiţ není vhodná pro lidskou spotřebu [29]. 

4.2.2 Druhy odpadních vod  

V podstatě existují tři základní druhy odpadních vod, a to odpadní vody splaškové, 

průmyslové a dešťové. 
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Splaškové odpadní vody 

Jedná se o vody s vysokým obsahem organických látek. Tyto vody pocházejí 

z domácností, sociálních zařízení, jídelen apod. Mohou obsahovat zbytky jídel, sociálně 

hygienických látek a dalších látek z kosmetických prostředků. Tyto látky mohou být hrubě 

dispergované, rozpuštěné případně rozptýlené [18]. 

Průmyslové odpadní vody 

Tyto vody byly pouţity při výrobních procesech v průmyslových závodech, 

provozovnách, zemědělských objektech atd. Znečištění těchto vod záleţí na účelu 

pouţívání. Některé mohou být po znečištění vypouštěny rovnou do kanalizace, jiné musejí 

projít předčištěním před vypuštěním do stoky [13]. 

Dešťové odpadní vody 

Jedná se o vody pocházející ze všech druhů atmosférických sráţek, které dopadly 

na zemský povrch a odtekly do stok. Tyto vody získávají znečištění v podobě organických 

i anorganických látek zejména oplachem terénu, a to nejvíce na začátku deště. Mohou 

dosahovat aţ velikosti znečištění splašků [13]. 

4.2.3 Soustavy stokových sítí  

Stoková síť je soubor kanalizačních rozvodů a objektů slouţící k odvádění 

odpadních vod z obydlených oblastí do ČOV případně do recipientu [19]. 

V praxi pouţívané soustavy stokových sítí jsou prakticky jen dvě. Jedná se 

o jednotnou soustavu stok a oddílnou soustavu stok. Příliš nepouţívanou je ještě 

modifikovaná stoková síť. 

Jednotná stoková soustava 

Podstatou jednotné stokové sítě je odvádění všech druhů odpadních vod společně 

potrubním systémem. Situačně je podstatně jednodušší neţ oddílná soustava, 

ale nevýhodou je zejména hygienické hledisko. Vzhledem k tomu, ţe se potrubím odvádějí 

také dešťové odpadní vody, je nevyhnutelná existence odlehčovacích komor. Ty v době 

velkých dešťů odvádějí část odpadních vod bez přečištění přímo do recipientu tak, 

aby nedošlo k přehlcení ČOV nebo ČS. Díky dešťovým vodám je nutno také navrhovat 
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poměrně velké profily potrubí. Dešťový příval se vyskytuje poměrně málo, ale řádově 

převyšuje průtoky veškerých ostatních odpadních vod [14].  

 

Obrázek 3 Jednotná stoková soustava [20] 

 

Oddílná stoková soustava 

Tato soustava se vyznačuje tím, ţe odvádí dešťovou a splaškovou vodu zvlášť. 

Stoková síť se tak skládá z více sítí. Nevýhodou takového řešení je nákladnost a sloţitost 

při návrhu i výstavbě. Za velkou výhodu lze povaţovat to, ţe dešťové vody nepřicházejí 

se splašky vůbec do styku a jsou znečištěny prakticky jen díky oplachu terénu. Takové 

znečištění lze regulovat dešťovými nádrţemi, případně vlastní čistírnou. Oddílné stokové 

soustavy bývají často pouţívány v průmyslových případně zemědělských závodech 

nebo v menších obcích. Dešťová kanalizace můţe být také řešena z ekonomických důvodů 

pouze formou odváděcích příkopů [20, 22]. 

U splaškové soustavy je nutné zatrubnění stok. Vzhledem k nízkým 

a rovnoměrným průtokům lze navrhovat relativně malé profily trub [14].  

 

1 – recipient    

2 – ústí vyčištěných vod 

3 – ČOV  

4 – odlehčovací komora  

5 – jednotná stoková soustava 



Libor Surýnek: Návrh koncepce odkanalizování města Petřvald 

2012 10 

 

Obrázek 4 Oddílná stoková soustava [20] 

 

4.2.3 Kanalizační soustavy podle hydraulického řešení 

 Vzhledem k hydraulické charakteristice můţe být v uzavřených profilech stok 

průtok odpadních vod buď gravitační, tlakový nebo podtlakový.  

Gravitační kanalizace 

Tento nejjednodušší způsob odvádění odpadních vod je zaloţen na vyuţívání 

přírodní síly gravitace. Voda se tak pohybuje přirozeně po nakloněné rovině. Z toho 

důvodu musí mít kanalizace dostatečný sklon nivelety dna směrem k ČOV, ČS případně 

k výústím do recipientu. Sklon nivelety musí být navrţen tak, aby nebyl průtok ve stoce 

příliš rychlý a zároveň, aby nebyl příliš pomalý a měl dostatečnou unášecí sílu, 

aby nedocházelo k zanášení stoky a usazování sedimentů. U gravitační soustavy se jedná 

o beztlakový průtok s volnou hladinou. Je ideálním řešením odvádění odpadních vod [11]. 

Tlaková kanalizace 

  Jedná se o alternativní způsob dopravy odpadních vod. Tento systém se pouţívá 

v případech, kdy je v gravitační soustavě nutno překonat velký výškový rozdíl, 

tzn. protispád z důvodů konfigurace terénu. Podstatou je výstavba čerpacích stanic 

v nejniţším bodě dané oblasti a přečerpání splašků do gravitační soustavy nebo ČOV. Toto 

řešení je však nákladné, proto se umísťují před čerpací stanice odlehčovací komory, 

které odvádějí dešťovou vodu do recipientu a tlakovým potrubím se čerpají pouze splašky 

[11]. 

1 – recipient    

2 – ústí vyčištěných vod 

3 – ČOV  

4 – městské stoky  

5 – dešťové stoky 

6 – ústí dešťových vod 
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Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Jedná se o další způsob alternativní dopravy splašků. Vyuţívá se pro specifické 

podmínky, menší objemy odpadních vod a sloţité podmínky podélných profilů. Zejména 

se jedná o rovinatá území nebo kříţení vodních toků a jiných vedení. Systém funguje 

na vytvoření podtlaku v potrubí, který je udrţován centrální podtlakovou stanicí s vývěvou, 

která je umístěná u čistírny odpadních vod. Kaţdá nemovitost má navíc zpravidla 

na přípojce umístěnou sběrnou šachtu se sacím ventilem, automaticky otevíraným 

při naplnění šachty a zavíraným po vyprázdnění, přičemţ přípojka do šachty je gravitační.  

Tato kanalizace je často vyuţívaná například ve sloţitých výškových podmínkách 

u sloţitých objektů, např. lodí, vlaků, letadlech atd. [11] 

V zahraničí, v přímořských oblastech se tento druh odkanalizovaní začíná v hojném 

vyskytovat. Zejména křehké ekosystémy pobřeţních oblastí a velmi specifický terén nutí 

konstruktéry hledat alternativní metody odvádění odpadních vod. Tento systém umoţňuje 

překonávat skály v malých hloubkách, oblasti s vysokou hladinou podzemních vod, oblasti 

se slaným prostředím s nepříznivým sklonem terénu. Proto se jeví tato metoda jako velmi 

vhodná pro řešení stokových sítí v těchto oblastech [21]. 

4.2.4 Zásady navrhování stokové sítě 

Základními podklady pro návrh stokové sítě jsou územní plány měst nebo obcí 

podle stavebního zákona 183/2006 sb., výpočty mnoţství odpadních vod a generální plány 

kanalizace, tzv. generely. V rozsahu krajů je jako podklad pro výstavbu kanalizací určen 

zákonem č. 274/2001 sb. [11] 

Další zásadou je zajištění souladu kanalizace s ostatním technickým zařízením 

(vodovod, plynovod, silové kabely atd.). Návrh stokové soustavy musí být v souladu 

s technickými, hygienickými a provozními podmínkami. Zároveň musí být dodrţena 

zásada týkající se hospodárnosti a ochrany ţivotního prostředí. Stokové sítě je nutno 

navrhovat na dlouhou ţivotnost, dostupnost při sanačních pracích a výhledově se navrhuje 

alespoň na 30 let dopředu [11].  

Veškeré zásady řešení stokových sítí musejí být v souladu s normou ČSN 75 6101 

[9]. 
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4.2.5 Materiály stokových sítí 

 Materiál stok je volen s ohledem na ţivotnost a účel kanalizace. Musí být dokonale 

vodotěsný a odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům. Stoky 

mohou být trubní, monolitické nebo z ţelezobetonových dílců. Mohou být také zděné 

z cihel na cementovou maltu. Kvůli zvýšení odolnosti proti chemickým účinkům vody 

a obrusu je moţné vnitřní líc zděné nebo betonované trouby opatřit úplným nebo 

částečným obloţením. Jako materiál se pouţívá kamenina, tavený čedič, kámen, 

sklolaminát, plasty atd.  

 Kamenina 

 Kamenina je tradičním trubním materiálem. Vyrábí se jako hrdlové z plastického 

jílu s příměsí šamotu a vody dle ČSN EN 295[37] do DN 600 nebo chemicky odolné dle 

ČSN 72 52563 [37] do větších DN. Těsnění hrdel se v minulosti provádělo 

impregnovaným konopným provazcem a zalitím asfaltu. V současnosti se provádí pomocí 

těsnících krouţků. Mezi hlavní výhody kameninového potrubí patří vysoká ţivotnost, 

otěruvzdornost, vysoká mechanická odolnost, nepropustnost, chemická odolnost, přírodní 

povaha suroviny, nízký hydraulický odpor a moţnost recyklace [23]. 

 

 

Obrázek 5 Kameninové trouby [24] 
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Beton a železobeton 

Tyto trubní materiály patří k nejčastěji pouţívaným. Doporučují se zejména 

pro stoky oddílné dešťové soustavy a podobné neagresivní vody do mírně tlakového 

prostředí. Vyrábějí se z prostého betonu. Spojují se na péro a polodráţku. 

 Ţelezobetonové trouby se pouţívají pro stoky, kde je předpoklad namáhání 

vysokými tlaky a pro stoky větších průřezů. Jsou vyztuţeny podélnou, příčnou 

a rozdělovací výztuţí, díky čemuţ jsou schopny přenášet vnější a vnitřní tlaky. Spojují 

se na sraz, péro nebo polodráţku [14]. 

 Výhodami těchto trub je zejména výborná mezní únosnost, moţnost vytvoření 

vnitřní výstelky, odolnost proti teplotě, integrované těsnění atd. Mezi nevýhody patří 

vysoká hmotnost, potřebné mechanismy na ukládání, nebezpečí poškození při oděru atd. 

[23] 

 

Obrázek 6 Betonová kanalizace [25] 

   

 

Polymerbeton 

 Jedná se o kompozitní materiál, skládající se z plniva (štěrkopísek) a pojiva 

(syntetická pryskyřice). Vývoj těchto trub se datuje do 60 let minulého století. Vyznačují 

se zejména vynikajícími fyzikálně – chemickými vlastnostmi, které lze vhodnou volbou 
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plniva a pojiva zásadně měnit. Hlavními přednostmi jsou vynikající pevnost v tlaku, 

vysoká odolnost proti korozi, výborná chemická odolnost, hydraulická hladkost atd. [23] 

Litina  

 Litina je zřejmě nejpouţívanější druh materiálu na vodovody. U stok se pouţívá 

pouze na speciální úseky, jako jsou například kanalizační shybky nebo výtlačné potrubí 

z čerpacích stanic. Značné vyuţití má také při stavbě kanalizace uvnitř budov. Litina je 

sloučeninou ţeleza, uhlíku a dalších prvků. Výhody litiny jsou především dobrá odolnost 

proti korozi, vysoká ţivotnost, velký sortiment vyráběných trub atd. Naopak nevýhodou je 

její křehkost a poměrně velká hmotnost [23]. 

4.2.6 Objekty na stokové síti 

 Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty slouţí k zajištění 

správné funkčnosti, ke spolehlivému, hospodárnému a nezávadnému odvádění odpadních 

vod [12]. Zajišťují bezpečné práce při provozu, čištění a údrţbě stok. Pro navrhování, 

výstavbu a provoz objektů platí podmínky ČSN 75 6101 [9]. Nejčastějším materiálem 

při výstavbě je beton, ţelezobeton, kanalizační cihly atd. Poklopy, ţebříky, stupadla, mříţe 

musejí být vyrobeny z materiálů odolným korozi. Vstupní otvory objektů musejí mít 

kruhový poklop o minimálním průměru 600 mm [14]. 

Šachty 

 Vstupní šachty se zřizují na stokách z důvodů kontroly funkce stoky, její revizi, 

údrţbě, větrání a čištění. Navrhují se v místech, kde dochází ke změně směru toku, změně 

sklonu nebo změně profilu potrubí. Dále musejí být na konci stoky a v místech napojení 

jiných stok. Vzdálenost dvou šachet nesmí překročit 50 m, u průchozích stok maximálně 

200 m. Výškové napojení průběţných stok je plynulé – dno do dna. Vedlejší stoky 

se mohou napojovat buďto dno do dna nebo hladina do hladiny, anebo osa do osy.  

 Soutok se provádí ve spojných šachtách. Ty mají kruhový půdorys v základu a 

ve dně je provedeno ţlábkovité spojení jednotlivých stok [14]. 
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Obrázek 7 Vstupní šachta [38] 

 

 

 Spadiště 

 Tyto objekty umoţňují zdolávání strmého sklonu, při kterém by docházelo 

k překročení povolené rychlosti v potrubí, stupněm ve dně stoky. Konstrukci tvoří vstupní 

šachta, přítokové potrubí, spadiště a odtokové potrubí. Část šachty a dno spadiště musejí 

být opatřeny obkladem z důvodu nárazů vody při zvýšené hladině. Maximální povolená 

výška spadiště do DN 250 – 400 je 4 m, pro DN 450 – 600 3 m [12]. 

 Skluz 

Je to úsek na stoce se strmým sklonem, kde můţe odpadní voda dosahovat rychlosti 

aţ 10m/s. Jde o alternativu místo spadiště. Navrhuje se tam, kde by stavba spadiště byla 

nákladná. Buduje se v přímých tratích a vzhledem k energii vody je nutno na konci skluzu 

vybudovat objekt k utlumení pohybové energie. Jedná se o ţelezobetonové rozráţeče 

umístěné ve dně komory. Vlastní potrubí musí být navrţeno z odolného materiálnu, nejlépe 
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ţelezobetonových nebo kameninových trub osazených do betonového loţe a zajištěný 

kotevními bloky [13]. 

 Dešťové vpusti 

 Jsou to objekty, jejichţ hlavní funkcí je odvodňování vozovek, chodníků 

a zpevněných ploch. Obvykle nebývají provozovány provozovatelem kanalizace, 

ale jinými právnickými osobami, dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vpusti mohou být 

navrţeny jako uliční, chodníkové nebo horské. Na jednu vpust se počítá 400 m
2
 odvodněné 

plochy. Vzdálenost jednotlivých vpustí, záleţí na sklonu terénu a pohybuje se od 40 m 

do 60 m. Osazují se vţdy v nejniţším bodě, obvykle u obrubníku komunikace. Jejich 

hloubka musí být projektována tak, aby dosahovala nezámrzné hloubky [14]. 

 Vpusti musí být konstruovány tak, aby těleso vpusti nebylo přímo zatěţováno, 

ale aby se zatíţení přenášelo na podloţí. Pokud to není moţné, musí se vpust nadimenzovat 

na příslušné zatíţení. Materiál musí mít patřičnou pevnost a odolnost proti obrusu a korozi 

[13]. Podkladní část je tvořena betonovým podkladním prstencem o výšce 180 mm, 

pokládaným na písek nebo do betonového loţe, čímţ přenáší zatíţení z vlastní konstrukce 

do podkladní vrstvy. Mříţ je konstruována tak, aby usměrňovala vodu do závěsného koše 

pro zachycení splavenin. 

 

Obrázek 8 Příklad konstrukce uliční vpusti [26] 
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Kanalizační shybka 

 Tento objekt na stokové síti nám umoţňuje převedení odpadních vod 

pod překáţkami, jako jsou jiné stoky, toky, zářezy, komunikace atp. Jde o případy, kdy je 

dno stoky ve stejné úrovni jako překáţka a není moţné ji sníţit tak, aby odpadní vody 

protekly samospádem. Shybky se dělí na úplné, ve které strop spojovacího potrubí shybky 

leţí pod dnem přívodní a odvodní stoky, a na neúplné, kde strop leţí nade dnem 

přívodního a odvodního potrubí. Podle počtu potrubí, jeţ prochází pod překáţkou, máme 

shybky jednoramenné nebo víceramenné. Na shybce rozeznáváme horní zhlaví, sestupné 

rameno, spojovací potrubí, vzestupné rameno a dolní zhlaví [12]. 

 Materiál pro trubní část je stejný jako pro stoky. Minimální profil potrubí shybky je 

DN 200. Sklon spojovacího potrubí je minimálně 6 ‰ směrem k výstupnímu ramenu. 

Sklon sestupného ramene je libovolný, výstupného je 1 : 5 (maximálně 1 : 3) [14]. 

 Odlehčovací komory 

 Jsou to objekty na stokové síti, které oddělují určité mnoţství odpadní vody 

ze stokové sítě do recipientu. Jedná se o nejkritičtější místo jednotné stokové soustavy. 

Při návrhu je třeba určit mnoţství vody z celkového objemu, které pokračuje dále k ČOV 

a mnoţství vody, které jde do recipientu. Dále musí být navrţeno takové konstrukční 

řešení odlehčovací komory, které přitékající vodu rozdělí podle daných poţadavků. 

Poţadavky na řešení odlehčovací komor udává norma ČSN 75 6101 [9, 14]. 

 Po hydraulické stránce tvoří odlehčovací komory přelivy, přelivy se škrtící tratí 

ve stoce k ČOV , rozdělení přepadajícího paprsku, rozdělení proudu vody horizontální 

dělící stěnou a ostatní [14]. 

 Čerpací stanice 

 Navrhují se v místech, kde není moţné odpadní vodu odvádět gravitačně, vlivem 

plochého nebo nepříznivého sklonu terénu. Podstatou je gravitační svedení odpadní vody 

do nejniţšího bodu dané oblasti, odkud je čerpána tlakovým potrubím do gravitační stoky, 

ČOV, případně z čistírny do recipientu. Často je nutné také čerpat ve vstupní čerpací 

stanici v ČOV, jelikoţ je to mnohdy jediný způsob docílení gravitačního průtoku čistírnou 

[14]. 
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 Podmínky pro návrh tlakových potrubí, vybavení, strojní a energetické rezervy 

a projekt čerpacích stanic uvádějí normy ČSN 75 6101 a ČSN 75 6221 [37].  

4.2.7 Čištění stokových sítí 

 V České republice je v současnosti provozováno zhruba 40 000 km stokových sítí. 

Čištění je součástí kaţdodenní údrţby a je nutno jej provádět před kaţdým průzkumem 

potrubí, sanačními prácemi, opravami atd. Existuje několik druhů čištění – hydraulické, 

mechanické a hydraulicko – mechanické [27]. 

 Hydraulické 

  Tato metoda spočívá v čištění kanalizace proudem vody. Podle způsobu pouţití 

se jedná o proplachování nebo vysokotlaké čištění. Od proplachování se v dnešní době 

jiţ upouští. Nejpouţívanější metodou je vysokotlaké čištění. Při této metodě se odstraňují 

nánosy sedimentů a cizích předmětů. Při tomto způsobu je voda čerpána vysokotlakým 

čerpadlem z cisterny hadicí do trysky. Ta je osazena vloţkami, jeţ vytvářejí vodní paprsek 

působící vysokým tlakem na stěny potrubí [27].  

Mechanické 

 Jedná se o klasický způsob čištění. Pouţívá se v místech, kde vysokotlaké čištění je 

neúčinné. Podle způsobu se dá rozdělit na ruční nebo strojní těţení, čištění čistícími 

zařízeními, čištění dálkově řízenými zařízeními a ostatní způsoby čištění [23].  

 Hydraulicko – mechanické 

 Tento způsob čištění se pouţívá pro tlaková potrubí aţ do délky 800 m v přímých 

úsecích. Pouţívá se v místech, kde je dostatečný přetlak dostatečné mnoţství vody. 

Uplatňují se přitom metody – čištění nástroji upoutanými na laně, čištění neupoutaným 

předmětem s vysílačem a lasičkování [27]. 

 4.2.8 Kanalizace v zahraničí 

   New York  

 Kanalizační systém v New Yorku je pro nás aţ nepředstavitelný. V tomto městě je 

soustředěno celkem 14 ČOV, které denně vyčistí v průměru 1,3 miliard galonů odpadních 

vod, coţ je něco přes 4,9 miliard litrů. Celý systém se skládá z více neţ 7 400 km potrubí, 
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135 000 kanalizačních povodí, 495 výpustí pro přebytečnou dešťovou vodu a 95 čerpacích 

stanic [30].  

 

Obrázek 9 Rozmístění ČOV v New Yorku [30] 

 

Londýn  

 Londýnská kanalizace je co do rozsahu jedna z největších v Evropě. První zmínky 

o výstavbě sahají do roku 1858 [31]. Skládá se z 1 327 km gravitačního potrubí, 47 km 

výtlačného potrubí, 34 čerpacích stanic, 6 ČOV a 19 875 vstupních šachet. V současnosti 

je v období velkých sráţek často toto potrubí přetíţeno a odvádí část odpadních vod 

do řeky Temţe. Londýn proto v současnosti zahájil projekt na omezení tohoto znečišťování 

[32].  
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Obrázek 10 Londýnská kanalizace - Viktoriánské inženýrství [31] 

 

 

 

 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 
 

Při návrhu moţných variant řešení stokové sítě v Petřvaldu bylo od počátku 

uvaţováno pouze o jednotné stokové síti. Důvodem byla především stávající kanalizace, 

jeţ byla vybudovaná jako jednotná, a rovněţ také kanalizace v sousedních oblastech, 

která je v současnosti ve výstavbě a je projektována také jako jednotná. Dalším důvodem 

pro výběr jednotné stokové sítě je charakter terénu v dané oblasti, zejména pak 

nedostatečné mnoţství vhodných recipientů pro vypouštění dešťových vod, a také 

komplikace při dodrţování vzdáleností kanalizačních trub od inţenýrských sítí. Na mnoha 

místech by tyto vzdálenosti byly jen velmi těţko dodrţeny a finančně by varianta oddílné 

stokové sítě byla náročnější. 

5.1 Varianta č. 1 

Původně bylo při návrhu stokové sítě uvaţováno o celé, dosud neodkanalizované 

části města. Návrh se týkal oblastí kolem ulic Šumbarská, V Gaďoku, U Letiště a oblasti 

městské části Podlesí. Od této moţnosti vedení kanalizace bylo upuštěno. Hlavními 

důvody byl především relativně nízký počet obyvatel ulic V Gaďoku a ulice U Letiště, 
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jejich odlehlost a nepříznivé sklony terénu, díky kterým by bylo zapotřebí vybudování 

několika čerpacích stanic. Díky velké rozloze a odlehlosti tohoto území od okolní zástavby 

by musela být odpadní voda čerpána tlakovým potrubí na velkou vzdálenost. Ekonomicky 

by tato varianta byla neúnosná.  

5.2 Varianta č. 2 

Toto řešení stokové sítě počítá s odvodněním území okolo ulice Šumbarská a větší 

části kolonie Podlesí. Odpadní voda z okolí ulice Šumbarská by byla dvěma hlavními 

stokami gravitačně odváděna do budované kanalizace v kolonii Pokrok. Odpadní voda 

z městské části Podlesí by byla gravitačně svedena do jiţní části této oblasti, odkud by byla 

přečerpávána do hlavní stoky v ulici Šumbarská. Tato varianta byla nakonec také zavrţena, 

jelikoţ by značná část kolonie Podlesí zůstala bez kanalizace, a zároveň by muselo být 

velké mnoţství splašků přečerpáváno do gravitační stoky v ulici Šumbarská a v neposlední 

řadě by docházelo k vypouštění značného mnoţství dešťových vod přes odlehčovací 

komoru do recipientu v blízkosti čerpací stanice. Tím by mohlo být dále ohroţeno ţivotní 

prostředí v této vodoteči. 

5.3 Varianta č. 3 

Tato varianta počítá s odkanalizováním oblastí okolo ulice Šumbarská a městské 

části Podlesí. Z převáţné části tohoto území by byla odpadní voda odváděna gravitačně 

díky příznivému sklonu terénu. Stoková síť by se skládala ze tří hlavních stok, kdy dvě 

by byly zaústěny do nově plánované kanalizace v sousední „kolonii Pokrok“ a třetí by 

se napojovala do stávající kanalizace na páteřní komunikaci obce – ulice „Ostravská“. 

Bylo by zde navrţeno několik menších lokálních čerpacích stanic, kterými budou tlakovým 

potrubím odváděny splašky do gravitačního potrubí. Vzhledem k občasným velkým 

sklonům terénu bude nutno navrhnout větší mnoţství spadišť. Tato varianta byla 

z ekonomického i funkčního hlediska zvolena jako nejlepší a bude dále podrobně 

rozpracována.  

5.4 Rozpracování doporučené varianty řešení 

V následujících kapitolách je podrobně rozpracována výše popsaná varianta č. 3. Je 

zde podrobně popsána situace, hydrotechnická situace, jednotlivé podélné profily 

a potřebné hydrotechnické výpočty včetně odhadu ekonomických nákladů. 
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Navrţená stoková síť je v celém svém rozsahu projektována jako jednotná. Návrh 

tras jednotlivých větví kanalizace je dán konfigurací terénu, okolní zástavbou a uloţením 

inţenýrských sítí. Materiálem kanalizační trub byla zvolena kamenina, zejména kvůli své 

dlouhé ţivotnosti a mechanické odolnosti. Profily jednotlivých trub jsou v rozmezí DN 300 

– 700. 

5.4.1 Situace  

Vybraná varianta stokové sítě (varianta č. 3) je zakreslena do situačního výkresu 

v měřítku 1 : 1 000, zapůjčeného firmou Digis, spol. s.r.o., ve studentské verzi programu 

AutoCad 2009. Kanalizace je zakreslena v souladu se zásadami řešení stokových sítí, 

které uvádí norma ČSN 75 6101 [9, 11]. Konečný výkres je zpracován a předloţen (příloha 

č. 1) dle normy ČSN 01 3463 [10].  

Vzhledem k terénu, rozloze a podmínkám v dané oblasti je soustava stokové sítě 

rozdělena na tři oblasti (A, B, C), kde kaţdá část má svou hlavní stoku. Převáţná část 

kanalizace odvádí odpadní vodu gravitačně. Nutností vzhledem k nepříznivým sklonům 

terénu je navrţení šesti menších čerpacích stanic, které odvedou odpadní vodu z dané 

lokality tlakovým potrubím. 

Celá stoková soustava je navrţena z 22 gravitačních stok o celkové délce 8 694 m. 

Tlakové potrubí má celkovou délku 1 507 m. Dále je navrţeno celkem 243 šachet, z nichţ 

je 11 spojných. Do 6 šachet je zaústěna tlaková kanalizace z čerpacích stanic. 

Díky prudkému sklonu terénu na některých místech vedení kanalizace muselo být 

navrţeno celkem 42 spadišť, díky kterým je moţné překonat stupněm velký sklon, a díky 

kterým je moţné dodrţet maximální přípustnou rychlost 5 m/s [12]. 

 

Tabulka 1 Rozdělení stokové sítě 

oblast 
počet 

stok 

délka gravit. 

potrubí [m] 

počet 

šachet 

počet spojných 

šachet 

počet 

spadišť 

počet 

ČS 

délka 

výtlaku [m] 

A 4 2274 58 3 13 0 0 

B 11 4032 113 6 15 3 791 

C 7 2388 72 2 14 3 716 
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Kříţení s inţenýrskými sítěmi bylo řešeno pouze pro plynovod, jelikoţ polohy 

ostatních sítí nebyly v situačním výkresu zaznamenány, případně byly zaznamenány 

nedostatečně. Rovněţ nebyla v situačním výkresu zakreslena stávající kanalizace, proto je 

napojení na stávající i budovanou kanalizaci řešeno pouze odhadem po konzultaci s p. ing. 

Holečkem, místostarostou obce Petřvald. 

5.4.2 Hydrotechnická situace  

Výkres hydrotechnické situace je navrţen opět v souladu s normou ČSN 01 3463 

[10]. Jsou zde navrţeny hranice kanalizačního povodí a v nich následně vyznačeny 

kanalizační okrsky metodou ideálních střech. Kaţdý okrsek má své označení a plochu, 

která nesmí přesáhnout plochu jednoho hektaru.  

Celková uvaţovaná odvodňovací plocha je 31,6 ha, z toho oblast A má 7,38 ha, 

oblast B 15,09 ha a oblast C 9,13 ha. 

Počet kanalizační okrsků je 53. V oblasti A jsou kanalizační okrsky 1 – 11, 

v oblasti B 12 – 36 a v oblasti C 37 – 51. 

  

Tabulka 2 Rozdělení kanalizačních okrsků 

stoka 
kan. 

okrsek 

plocha 

[ha] 
 stoka 

kan. 

okrsek 

plocha 

[ha] 

A 1 0,47 

 

B3 26 0,71 

 
2 0,76 B2 27 0,7 

A3 3 0,91 B 28 0,65 

A 4 0,31 
 

29 0,99 

A2 5a 0,57 
 

30 0,68 

 
5b 0,30 

 
31 0,98 

A 6 0,98 B1 32 0,91 

 
7 0,69 B1-1 33 0,92 

 
8a 0,77 B1 34 0,28 

 
8b 0,22 

 
35 0,33 

A1 9 0,53 B 36 0,42 

 
10 0,56 C 37 0,98 

4A 11 0,31 C5 38 0,78 

B 12 0,97 C4 39 0,73 

B5 13 0,87 C 40 0,61 

B5-1 14 0,33 C3 41 0,94 

B5 15 0,12 C2 42 0,28 
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B 16 0,86 C 43 0,87 

B4 17 0,51 C1 44 0,45 

B4-2 18 0,37 C1-1 45 0,17 

B4 19 0,52 C1 46 0,29 

B4-1 20 0,46 C 47 0,93 

B4-1-1 21 0,44 
 

48 0,65 

B4-1 22 0,28 
 

49 0,69 

B4 23 0,12 
 

50 0,43 

B 24 0,80 
 

51 0,33 

B3 25 0,87 
   

 5.4.3 Podélné profily  

Pro kaţdou z navrţených stok je vytvořen podélný profil v program Winplan 

v souladu s technickou normou ČSN 01 3463 [10]. Dle staničení a výškopisu ze situačního 

výkresu zde jsou navrţeny sklony jednotlivých kanalizačních okrsků, výškové napojení 

jednotlivých stok, jmenovité světlosti potrubí, objekty na stokové sítí, kříţení 

s inţenýrskými sítěmi a vyznačení terénů. Výkresy podélných profilů jsou součástí 

bakalářské práce jako přílohy (viz přílohy č. 3 – 24) 

Oblast A    

Skládá se z kmenové „stoky A“ a 3 vedlejších stok. Odvádějí odpadní vodu z okolí 

ulic Topolová a Buţkovská. Celková délka gravitačního potrubí je 2 274 m a nachází 

se zde celkem 58 šachet, z nichţ jsou 3 spojné. Čerpací stanice ani tlakové potrubí v této 

oblasti není navrţeno. 

Stoka A (Příloha č. 3) 

 Tvoří kmenovou stoku oblasti A. Celá trasa je vedena v komunikaci v ulicích 

Topolová a Buţkovská. Na kříţení ulic Dolní a Buţkovská je zaústěna do budované 

kanalizace vedoucí od kolonie Pokrok. Jsou do ní zaústěny 3 vedlejší stoky – A1, A2 a A3, 

a to ve spojných šachtách ŠA4, ŠA23 a ŠA25. Celkově má stoka 38 šachet a gravitační 

potrubí měří 1 486 m. Skládá se z 8 kanalizačních okrsků (č. 1, 2, 4, 6, 7, 8a, 8b, 11) 

o celkové ploše 4,51 ha. Jmenovité světlosti potrubí jsou v rozmezí DN 300 – 500. 

Vzhledem k velkému převýšení (téměř 50 m) bylo nutností pouţít celkem 10 spadišť, 

z nichţ 2 měří 3 m, 6 má 2 m a 2 jsou vysoká 1 m. Sklon nivelety dna se mění celkem 3 x 

a to v šachtách ŠA25 (z 4‰ na 20‰), ŠA15 (z 20‰ na 30‰) a ŠA4 (z 30‰ na 25‰).  
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Stoka A1 (Příloha č. 4) 

 Je to vedlejší stoka měřící 344 m, na které je 7 šachet, a je zaústěna do kmenové 

stoky A ve spojné šachtě ŠA4. Trasa vede v komunikaci, v ulici Buţkovská. Spadá 

do 2 kanalizačních okrsků (č. 9 a 10) o celkové ploše 1,09 ha. Na kanalizaci jsou navrţeny 

2 spadiště o výšce 2 m. Sklon nivelety dna je 35‰. Profil kanalizační trub je DN 300. 

Stoka A2 (Příloha č. 5) 

 Tvoří vedlejší stoku měřící 311 m, jenţ je zaústěna do kmenové stoky v šachtě 

ŠA23. Na trase je navrţeno celkem 7 šachet a patří do dvou kanalizačních okrsků (č. 5a, 

5b) o velikosti 0,87 ha. Stoka odkanalizuje ulici Úzká a je vedena z větší části 

v komunikaci. Konečný úsek před zaústěním do kmenové stoky v délce 165 m je veden 

v polní cestě. Profil navrţeného potrubí je DN 300. Je zde navrţeno jedno spadiště vysoké 

2 m. Změna sklonu je v šachtě ŠA49 z 34‰ na 2‰. 

Stoka A3 (Příloha č. 6) 

 Je prvním napojením na hlavní stoku v šachtě ŠA25. Délka potrubí je 133 m a jsou 

zde 4 šachty. Sklon dna je 30‰ v celé délce a profil potrubí je DN 300. Kanalizace leţí 

pouze v jednom kanalizačním okrsku č. 3 o ploše 0,91 ha. Stoka je vedena v komunikaci 

na části ulice Úzká.   

Oblast B    

Páteřní stoku této oblasti tvoří kmenová „stoka B“ a 10 stok vedlejších. Odpadní 

vody jsou odváděny z okolí ulic Šumbarská, Vodárenská Na Svahu a U Vodojemu. Délka 

navrţeného gravitačního potrubí je 4 032 m a je zde 113 šachet, z nichţ je 6 spojných. 

Celkem jsou zde navrţeny 3 čerpací stanice a tlakové potrubí o délce 791 m. 

Stoka B (Příloha č. 7) 

Stoka B je navrţena jako kmenová stoka oblasti B. Celá trasa je vedena 

v komunikaci ulice Šumbarská o celkové délce potrubí 1 788 m a je zaústěna do budované 

kanalizace vedoucí od kolonie Pokrok na kříţení ulic Buţkovská a Šumbarská. Na trase je 

navrţeno celkem 41 šachet, z nichţ jsou 2 spojné (ŠB4, ŠB35). Do tří je zaústěno tlakové 

potrubí (ŠB23, ŠB26 a ŠB31). Stoka se skládá z 8 kanalizačních okrsků o celkové ploše 

6,32 ha. Potrubí je navrţeno v rozsahu jmenovitých světlostí DN 300 – 600. Vzhledem 
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k vysokému převýšení je navrţeno 10 spadišť, z nichţ 7 měří 2 m, 2 nají 2 m a 1 je vysoké 

4 m. Sklon nivelety dna se mění pouze jednou a to v šachtě ŠB23 (z 4‰ na 20‰). 

Stoka B1 (Příloha č. 8) 

S délkou gravitační kanalizace 475 m tvoří nejdelší vedlejší stoku. Na kmenovou 

stoku B je napojena v šachtě ŠB4. Celkem je zde14 šachet, z toho jedna spojná (ŠB45). 

Vzhledem k vysokému převýšení byly, navrţeny 4 spadiště o výšce 2 m. Profil potrubí je 

v celé délce stoky DN 300. Sklon nivelety dna se mění celkem 2 x a to v šachtách ŠB45 

(z 5‰ na 17‰) a ŠB43a (ze 17‰ na 35‰). Stoka je vedena 3 kanalizačními okrsky 

s celkovou plochou 1,52 ha. Je vedena větší částí v komunikaci ulice Na Návrší a přes 

polní cestu je zaústěna do stoky B. 

Stoka B1-1 (Příloha č. 9) 

Je jedinou stokou zaústěnou do stoky B4-1, a to v šachtě ŠB45. Délka potrubí je 

351 m a má celkem 10 šachet. Profil potrubí stoky je v celé délce DN 300, při sklonu 28‰. 

Kanalizace je vedena v komunikaci ulice Na Návrší a spadá do jednoho kanalizačního 

okrsku (č. 33) s plochou 0,92 ha. 

Stoka B2 (Příloha č. 10) 

Tato stoka je díky nepříznivému sklonu terénu svedena do malé čerpací stanice 

na konci části ulice Šumbarská. Skládá se ze 4 šachet se sklonem nivelety 30‰ a profilu 

potrubí DN 300. Gravitační potrubí má délku 83 m, výtlačné 119 m. Náleţí do jednoho 

kanalizačního okrsku (č. 27) s plochou 0,70 ha. Tlakové potrubí je zaústěno do kmenové 

stoky B v šachtě ŠB23. 

Stoka B3 (Příloha č. 11) 

Odpadní vody jsou zde opět sváděny do čerpací stanice na konci ulice Vodárenská. 

Délka gravitačního potrubí je 400 m, tlakového 433 m. Je zde navrţeno 9 šachet, sklon 

nivelety je 15‰ a profil potrubí DN 300. Kanalizace spadá do dvou kanalizačních okrsků 

(č. 25 a 26) o celkové ploše 1,58 ha. Do kmenové stoky je tlakové potrubí zaústěno 

v šachtě ŠB26. 
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Stoka B4 (Příloha č. 12) 

Jedná se o poslední stoku zaústěnou do čerpací stanice v oblasti B, nacházející 

se v ulici Na Svahu. Celkovou délku gravitačního potrubí má 209 m, tlakového pak 239 m. 

Sklon nivelety je v šachtě ŠB86 rozdělen z původních 30‰ na 13‰. Ve stejné šachtě je 

navrţeno také spadiště vysoké 2 m. Do této stoky jsou ve spojných šachtách (ŠB78 

a ŠB86) zaústěny stoky B4-2 a B4-1. Celkem je zde navrţeno 11 šachet a profil potrubí 

DN 300. Kanalizace náleţí do 3 kanalizačních okrsků (č. 17, 19 a 23) o velikosti plochy 

1,15 ha.  

Stoka B4-1 (Příloha č. 13) 

Tato stoka tvoří přítok stoky B4 v šachtě ŠB78. Jedná se o poslední šachtu 

před čerpací stanicí. Gravitační potrubí je dlouhé 112 m a má 8 šachet, z nichţ jedna je 

spojná (ŠB94) a je v ní zaústěná stoka B4-1-1. Stoka má 2 kanalizační okrsky (č. 20, 22) 

o ploše 0,74 ha. Navrţený profil potrubí je DN 300, sklon nivelety se mění v šachtě ŠB94 

z původních 30‰ na 20‰. 

Stoka B4-1-1 (Příloha č. 14) 

Tvoří jediný přítok stoky B4-1, a to v šachtě ŠB94. Je dlouhá 100 m a má 2 šachty. 

Spadá do kanalizačního okrsku č. 21 o ploše 0,44 ha. Sklon nivelety je 10‰ a navrţený 

profil je DN 300. 

Stoka B4-2 (Příloha č. 15) 

Tato kanalizace je zaústěna do stoky B4 ve spojné šachtě ŠB86. Délka gravitačního 

potrubí je 106 m a jsou zde navrţeny 4 šachty. Spadá do jednoho kanalizačního okrsku 

č. 18 o ploše 0,37 ha. Sklon nivelety je navrţen 30‰, profil potrubí pak DN 300.  

Stoka B5 (Příloha č. 16) 

Je navrţena jako první přítok stoky B, v šachtě ŠB35. Odvádí odpadní vodu z části 

ulice U Vodojemu. Potrubí je dlouhé 255 m, je na něm 6 šachet, z nichţ šachta ŠB104 je 

spojná a je zde zaústěná stoka B5-1. Stoka spadá do dvou kanalizačních okrsků (č. 13, 15) 

o celkové ploše 0,99 ha. Profil potrubí je navrţen DN 300. V šachtě ŠB104 se profil 

potrubí mění na DN 400. Sklon nivelety dna je 4‰.  
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Stoka B5-1 (Příloha č. 17) 

Stoka má délku potrubí 70 m, jsou na ni 3 šachty. Je zaústěna do stoky B5 v šachtě 

ŠB104. Patří do kanalizačního okrsku č. 14. Sklon nivelety je 44‰, profil kanalizačních 

trub je DN 300. Stejně jako stoka B5 odvádí odpadní vodu z části ulice U Vodojemu. 

Oblast C    

Kmenovou stoku v této poslední oblasti tvoří „stoka C“. Vedlejších stok je celkem 

6, z nichţ 3 odvádějí splašky do svých čerpacích stanic, odkud jsou tlakovým potrubím 

vytlačeny do stoky C. Tlakové potrubí má dohromady 716 m. Celková délka gravitačního 

potrubí je 2 388m a je zde 72 šachet, z nichţ 2 jsou spojné. 

Stoka C (Příloha č. 18) 

Tvoří hlavní stoku oblasti C, vedoucí po celé své trase komunikací v ulicích 

V Olšině a Podlesní. Délka navrţeného potrubí je 1 600 m. Zaústění je do stávající 

kanalizace vedoucí komunikací Ostravská (kříţení s ulicí V Olšině). V kanalizaci je 

navrţeno celkem 45 šachet, z nichţ 2 jsou spojné (ŠC34, ŠC38), a do 3 je zaústěno tlakové 

potrubí (Č32, ŠC36, ŠC40). Potrubí je navrţeno v rozsahu jmenovitých světlostí DN 300 – 

700. Skládá se z 8 kanalizačních okrsků o celkové ploše 5,49 ha. Ve stoce je kvůli 

vysokému převýšení terénu navrţeno 14 spadišť, z nichţ 10 má výšku 2 m, 3 měří 3 m 

a 1 je vysoké 1 m. Sklon nivelety dna se mění celkem 4x, a to v šachtách ŠC30 (z 9‰ 

na 25‰), ŠC24 (z 25‰ na 4‰), ŠC19 (z 4‰ na 20‰) a ŠC4(z 20‰ na 2‰) 

Stoka C1 (Příloha č. 19) 

Kanalizace je navrţena v ulici Pod Lesem místní městské části Podlesí. Vzhledem 

ke sklonu terénu jsou splašky sváděny do čerpací stanice na jiţním konci ulice, odkud jsou 

tlakovým potrubím dopravovány do kmenové stoky C v šachtě ŠC32. Délka gravitačního 

potrubí je 244 m, tlakového 314 m. Do stoky je ve spojné šachtě ŠC47 zaústěna stoka C1-

1. Celkem má kanalizace 7 šachet a spadá do dvou kanalizačních okrsků (č. 44, 46) o ploše 

0,74 ha. Sklon nivelety je navrţen 40‰ a profil trub DN 300.  

Stoka C1-1 (Příloha č. 20) 

Tvoří jediný přítok stoky C1. Délka potrubí je 55 m a jsou na něm 2 šachty. 

Do stoky C1 je zaústěna v šachtě ŠC47. Profil potrubí je navrţen DN 300, sklon nivelety 

40‰. Patří do kanalizačního okrsku č. 45 o ploše 0,17 ha. 
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Stoka C2 (Příloha č. 21) 

Tato kanalizace je navrţena v části ulice Podlesní. Má délku 94 m a profil trub DN 

300. Do kmenové stoky C je zaústěna v šachtě ŠC34. Celkem má 4 šachty a sklon nivelety 

3‰. Stoka spadá do kanalizačního okrsku č. 42 o ploše 0,28 ha. Vzhledem ke 

sklonu terénu bude nutné provést terénní úpravy v úseku 42 m – 94 m. Toto bude řešeno 

násypem tak, aby byla dodrţena minimální hloubka uloţení trub, tedy 2,20 m.  

Stoka C3 (Příloha č. 22) 

Tato stoka je navrţena v ulici Malá. Odpadní voda je gravitačně svedena do jiţní 

části ulice do čerpací stanice, odkud bude tlakovým potrubím dopravena do kmenové stoky 

C a napojena v šachtě ŠC36. Délka gravitačního potrubí je 187 m a je na ni 6 šachet. 

Tlakové potrubí má délku 250 m. Stoka náleţí do kanalizačního okrsku č. 41 o ploše 0,94 

ha. Sklon nivelety je navrţen 45‰ a profil trub DN 300. 

Stoka C4 (Příloha č. 23) 

Jedná se o kanalizaci navrţenou v části ulice Podlesní. Délka potrubí je 113 m a je 

zde navrţeno celkem 5 šachet. Do hlavní stoky se napojuje ve spojné šachtě ŠC38. Stoka 

patří do kanalizačního okrsku č. 39 s plochou 0,73 ha. Sklon nivelety je navrţen 4‰ 

a profil potrubí DN 300. Opět zde bude muset být řešen násyp od staničení 91 m – 113 m. 

Stoka C5 (Příloha č. 24) 

Tvoří první přítok do kmenové stoky. Odpadní voda je gravitačně vedena v jiţní 

části ulice Podlesní do čerpací stanice, odkud je tlakovým potrubím dopravována do hlavní 

stoky. Napojení na kmenovou stoku je provedeno v šachtě ŠC40. Vzhledem ke strmému 

terénu je niveleta dna 45‰. Navrţený profil potrubí je DN 300. Stoka náleţí 

do kanalizačního okrsku č. 38 o ploše 0,78 ha. 

5.4.3 Hydrotechnické výpočty  

Pro dimenzování navrţené stokové sítě byla provedena součtová metoda. Tato 

metoda je nejjednodušším způsobem dimenzování, který zanedbává opoţděný odtok, 

neboli retardaci [13]. Proto jím mohou být dimenzovány pouze stokové sítě malého 

plošného rozsahu, které mají krátkou dobu dotoku, jeţ nepřesáhne 15 minut. Za kritický 

déšť se povaţuje patnáctiminutový (neredukovaný) déšť [14]. 
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Výpočet této metody je proveden do formuláře v programu Microsoft excel a je 

součástí příloh. Dále jsou zde uvedeny a rozepsány jednotlivé sloupce formuláře. 

Popis sloupců formuláře součtové metody 

Sloupec 1: Stoka 

Zde se označují jednotlivé stoky v pořadí počítaném proti toku odpadní vody. 

Základem je kmenová stoka (A, B, C) a na ně navazující přítoky (A1, A1-1, B1…). 

Sloupec 2: Číslo kanalizačního okrsku 

Při označování kanalizačních okrsků je postup číslování opačný, tzn. číslujeme 

od konce stoky vţdy směrem po proudu toku. 

Sloupec 3: Plocha povodí 

Jedná se o rozměr jednotlivých kanalizačních okrsků v hektarech. Je udáván 

v hydrotechnické situaci spolu s číslem kanalizačního okrsku. 

Sloupec 4: Specifický odtok qs 

Provádí se dle vzorce [14]: 

Pp

SoPo

86400
qs

        (1)

 

Kde:  Po…počet obyvatel 

  So … spotřeba vody na obyvatele za den 

  Pp … plocha povodí  

Sloupec 5: Odtokový součinitel 

Stanovujeme jej pro podrobný výpočet stokové sítě za pomoci tzv. středního 

součinitele odtoku Ψ s pomocí hodnot ψ pro jednotlivé sklony a povrch terénu dle ČSN 75 

6101 uvedené v tabulce [14]. 

Střední součinitel odtoku se stanovuje v charakteristické ploše daného území, 

tzv. vzorovém hektaru. Tato oblast by měla být shodná s okolním prostředím – podobný 

charakter povrchů, sklonitosti terénu, zástavby atd.   



Libor Surýnek: Návrh koncepce odkanalizování města Petřvald 

2012 31 

Ve vzorovém hektaru se určí velikosti ploch S1,…, Sn se stejným součinitelem Ψ 

1,…, Ψ n. Střední hodnota se následně vypočte dle vzorce [14]: 

 

n

nn

S

SS

1

11
s

.........

     (2)

 

Při návrhu byly vypočteny vzhledem k terénu 3 vzorové hektary. 

1. vzorový hektar (sklon nad 5%):  

S1….. střechy………………0,14 ha………. Ψ1 = 0,90 

S2….. asfaltové vozovky…..0,08 ha………. Ψ2 = 0,90 

S3…... louky………………..0,78 ha………..Ψ3 = 0,15 

315,0
1

15,078,09,008,09,014,0
1s

 

Další dva vzorové hektary byly počítány obdobným způsobem. 

2. vzorový hektar (sklon 1 – 5%): Ψ s2 = 0,317 

3. vzorový hektar (neobydlené oblasti, sklon nad 5%): Ψ s3 = 0,36 

 

 

Obrázek 11 Součinitelé odtoku [15] 
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Sloupec 6: Redukovaná plocha - dílčí 

Stanovuje se dle vzorce: 

Sd = plocha povodí . odtokový součinitel Ψ   [ha]    (3) 

Sloupec 7: Redukovaná plocha - celková 

Zde se načítaly jednotlivé redukované dílčí plochy tak, aby odpovídaly pořadí 

zaústění do kmenové stoky, bráno po směru toku odpadní vody.  

Sloupec 8: Intenzita redukovaného deště 

Pro dimenzování stokové sítě byla stanovena hodnota na 145 l.s
-1

.ha
-1 

Sloupec 9: Max. dešťový průtok - dílčí 

Stanovuje se dle vzorce: 

iSQ ssd

        (4)

 

 Kde:  Qd … maximální dešťový průtok – dílčí [l/s] 

  Ψs .... součinitel odtoku (střední)  

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

.ha
-1

] 

  Ss …. plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha] 

Sloupec 10: Max. splaškový průtok - dílčí 

Stanovuje se dle vzorce: 

ssd qSQ
        (5)

 

 Kde:  Qd … maximální splaškový průtok – dílčí [l/s] 

  Ss …. plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha]  

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

.ha
-1

] 
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Sloupec 11: Max. splaškový průtok - celkový 

Zde se opět načítají max. dílčí splaškové průtoky ve směru toku odpadní vody. 

Načítají se tak, aby odpovídaly pořadí zaústění do kmenové stoky. 

Sloupec 12: Dimenzovaný průtok - celkový 

Stanovuje se podobně, jako předchozí sloupec, s tím rozdílem, ţe se načítá součet 

max. dešťového průtoku – dílčího s max. splaškovým průtokem – celkovým. 

Sloupec 13: Sklon dna 

Návrh sklonu dna jednotlivých větví kanalizace je dán konfigurací terénu, coţ je 

v souladu se zásadou nejkratšího vedení stok k výslednému nejniţšímu místu [13].  

Sloupec 14: Navržený profil 

Dimenzování profilu potrubí bylo zjišťováno na základě hydraulických tabulek 

[16]. Navrţení profilu závisí na hodnotě dimenzovaného průtoku – celkového 

a navrţeného sklonu dna.  

Sloupec 15: Délka úseku 

Udává délku potrubí (v metrech) v daném kanalizačním okrsku.  

Sloupec 16: Kapacitní průtok Qkap 

Jedná se o průtok udávaný v hydraulických tabulkách na základě zvoleného DN 

trub a sklonu nivelety dna [16].  

Sloupec 17: Kapacitní rychlost 

Stejně jako kapacitní průtok se získává z hydraulických tabulek na základě 

zvoleného DN potrubí a sklonu nivelety dna [16]. 

Sloupec 18: Plnění h – skutečné 

kapskut vv
100

         (6)

 

Jedná se o údaj získávaný z hydraulických tabulek na základě interpolace 

součinitele lambda. Tato hodnota je následně vynásobena poloměrem profilu potrubí 

a součinitelem kappa. Výsledná hodnota nám udává skutečnou výšku plnění ve stoce.  
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Sloupec 19: Rychlost - skutečná 

Stanovuje se dle vzorce: 

kapskut vv
100

        (7)

 

Kde: χ ……. součinitel kappa 

  vkap …. kapacitní rychlost [m/s] 

 

Sloupec 20: Doba průtoku – jednotlivě 

Stanovuje se dle vzorce: 

skutv

l
t

         (8)

 

Kde: l……… délka úseku[m] 

  Vskut …. skutečná rychlost [m/s] 

Sloupec 21: Doba průtoku – celkem (sec) 

Tato hodnota udává celkovou dobu průtoku jednotlivými stokami zvlášť 

v sekundách. 

Sloupec 22: Doba průtoku – celkem (min) 

Tento údaj převádí dobu průtoku jednotlivými stokami na minuty. 

Sloupec 23: Lambda 

Stanovuje se dle vzorce: 

kapQ

Qdim

         (9)

 

 Kde:  Qdim … maximální splaškový průtok – dílčí [l/s] 

  Qkap …. plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha]  
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Sloupec 24: Kappa 

Tuto veličinu získáváme z hydraulických tabulek pomocí interpolace součinitele 

lambda.  

 

6. Odhad ekonomických nákladů 

Celkový odhad ekonomických nákladů na výstavbu navrţené stokové sítě je 

proveden dle metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny 

objektů [33]. V kalkulaci jsou zahrnuty náklady na výstavbu jednotlivých DN potrubí 

gravitačního i výtlačného, výstavbu šachet, odlehčovacích komor a čerpacích stanic. Cena 

čerpacích stanic, výtlačného potrubí a odlehčovacích komor je uvedena pouze orientačně, 

jelikoţ v práci nebyly tyto problematiky řešeny.  

Návrh nákladů na potrubí 

Ceny jednotlivých profilů potrubí jsou stanoveny dle metodického pokynu. Cena 

za výtlačné potrubí je pro materiál PVC [33]. 

 

Tabulka 3 Náklady na potrubí 

DN 
délka potrubí v komunikaci 

[m] 

cena za metr potrubí 

v komunikaci [Kč] 

celková cena 

[Kč] 

 zpevněná nezpevněná zpevněná  nezpevněná  

80 (výtlak) 1 327 180 3 120 2 050 4 509 240 

300 4 131 480 7 130 5 620 32 151 630 

400 1 043 0 8 410 - 8 771 630 

500 808 0 9 980 - 8 063 840 

600 2 096 0 11 220 - 23 517 120 

700 136 0 14 250 [34] - 1 938 000 

celkem 10 276 660 - - 78 951 460 
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Návrh nákladů na objekty stokové sítě 

Pro čerpací stanice je zde odhadnuta jejich kapacita a s tím spojená i cena. Počet 

odlehčovacích komor je stanoven za předpokladu, ţe před kaţdou čerpací stanicí bude 1 

navrţena. V projektu nebyly tyto komory nijak řešeny. Nejsou zde uvaţovány náklady 

na příjezdové cesty ani přípojky elektrické energie. 

 

Tabulka 4 Náklady objektů na stokové síti 

objekt počet kusů 
cena za kus 

[Kč] 

celková cena 

[Kč] 

vstupní šachta 243 31 500 [35] 7 654 500 

odlehčovací komora 6 91 572 [36] 549 432 

čerpací stanice 6 300 000 [33] 1 800 000 

celkem - - 10 003 932 

 

Celkový finanční odhad 

Odhad se skládá z navrţené ceny potrubí a objektů s připočtenou rezervou ve výši 

10% z vypočtených nákladů. 

 

Tabulka 5 Celkové finanční náklady 

 Cena [Kč] 

Cena vedení potrubí 78 951 460 

Cena objektů 10 003 932 

rezerva 10% 8 895 539 

celkem 97 850 931 

 

Při odhadu celkových finančních nákladů nebylo přihlíţeno k dalším objektům 

na stokové síti, jako jsou například navrţené spojné šachty, či spadiště. Ceny byly totoţné 
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s cenou vstupní šachty. Rovněţ zde nebyly započteny různé terénní úpravy, nebyly řešeny 

ani další objekty na stokové síti, jako například dešťové vpusti. Téměř celá stoková síť je 

navrţena v komunikacích, jelikoţ nebyly známy majetkové poměry v přilehlých oblastech. 

Ceny jednotlivých částí jsou brány z metodického pokynu [33], případně z cenových 

nabídek firem na internetu [35, 36]. Celková zaokrouhlená cena činí 97 850 000 Kč včetně 

10% rezervy. Tato cena nemusí být zcela konečná, a při detailním ekonomickém a 

projekčním řešení můţe být rozdílná.  
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování části města Petřvald. 

Bylo vycházeno ze situačního výkresu se zakreslenými inţenýrskými sítěmi, zapůjčeného 

firmou Digis s.r.o., projektové dokumentace budované kanalizace zapůjčené městem 

Petřvald, hydrologických a geologických poměrů v dané oblasti a vlastního průzkumu 

dotčeného území.  

Důvodem vypracování této koncepce byl fakt, ţe tato městská část je poslední, 

kde dosud není kanalizace nijak řešena. Nachází se zde několik malých zastaralých stok 

svedených bez přečištění do místních vodotečí.  

Od začátku bylo uvaţováno pouze jednotné stokové síti z důvodu napojení 

na stávající a budovanou kanalizaci, které jsou navrţeny jako jednotné. Ze tří 

navrhovaných variant popsaných v kapitole 5 byla vybrána ideální varianta, která byla dále 

řešena. Zaústění navrţených stok do stávající kanalizace, případně do kanalizace budované 

je prováděno pouze odhadem, jelikoţ tyto kanalizace nebyly v situačním výkresu 

zaznamenány. 

Celá práce je rozdělena na dvě části, z nichţ první se věnuje základnímu popisu 

dotčeného území (viz kapitola 2), vytipování problémů (viz kapitola 3) a principům řešení 

(viz kapitola 4). Druhá část je zaměřena na samotný návrh projektu a ekonomický odhad. 

Součástí práce je kompletní výkresová dokumentace prováděná v programech AutoCad 

a Winplan, tzn. situační výkres (viz příloha č. 1), hydrotechnická situace (viz příloha č. 2) 

a podélné profily všech navrţených stok (viz přílohy 3 – 24). Podkladem pro celý návrh 

jsou hydrotechnické výpočty, provedené součtovou metodou v programu Microsoft Excel 

2009 (viz přílohy 25 – 27). 

Díky nepříznivým sklonům terénu je v projektu navrţeno celkem šest čerpacích 

stanic, které spolu s odlehčovacími komorami jsou v ekonomickém návrhu určovány 

odhadem. Cena navrţených spadišť a spojných šachet je v ekonomickém návrhu počítána 

jako vstupní šachta. Tyto problematiky včetně domovních přípojek budou detailně řešeny 

při diplomové práci.  

Celkové odhadované investiční náklady se vyšplhaly na téměř 98 milionů. Výše 

této ceny je dána především celkovou délkou potrubí, která činí 10 276 m a odvodňuje 

plochu o celkové velikosti 31,6 ha.    
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Při jednání s panem ing. Holečkem, místostarostou města Petřvald bylo dohodnuto, 

ţe kopii této práci poskytnu na místním městském úřadě jako případný podklad při návrhu 

stokové sítě v této oblasti, která je v dohledné době plánována. 
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