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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problémem odkanalizování části města Jeseníku 

Bukovice. Předkládaný návrh řeší koncepci jednotné gravitační stokové soustavy. 

Vzhledem ke všem skutečnostem nám nezbývá nic jiného neţ napojit navrhovanou 

kanalizaci na kanalizaci stávající. 

Projekt je rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje 

stávající stav daného území, principy řešení, legislativu a technické řešení problému. 

V praktické části se zabývám samotnými variantami řešení a jejich následnému 

rozpracováni. Vybraný návrh je dále podloţen situačními výkresy, výkresy podélných 

profilů a hydrotechnickými výpočty. 

Klíčová slova: jednotná kanalizace, situační výkres, hydrotechnický výpočet, podélný 

profil, stoková síť 

 

Annotation 

This thesis addresses the problem of drainage of the city Jeseníku Bukovice. This 

proposal addresses the concept of uniform gravity sewer system. Given all the facts we 

have no choice but to join the proposed sewerage current. 

The project is divided into theoretical and practical part. 

The theoretical part describes the current status of the territory, principles, legislation 

and technical problem solving. In the practical part deals with the actual policy options. 

and their subsequent elaboration. The successful proposal is further supported by 

situational drawings, longitudinal profiles and hydrotechnical calculations. 

Keywords: single sewer system, situational drawings, hydrotechnical calculations, 

longitudinal profile, sewer network 
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Seznam pouţitých zkratek: 

 

ČOV – čistírna odpadních vod 

OV – odpadní voda 

DN – jmenovitá světlost (mm) 

PVC – polyvinylchlorid 

ČSN – česká technická norma 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 
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1. Úvod 

Současný stav v České republice potaţmo na celém světě co se týče pohledu na 

nakládání s odpady, do kterých musíme zahrnout i odpadní vody, se pomalu dostává do 

podvědomí více a více lidem a to je jen dobře. Dotčená oblast, kterou se v bakalářské práci 

zabývám, leţí v CHKO Jeseníky, proto je důleţité, aby byla vybudována kanalizace, která 

zajistí, jak nároky na hygienické poţadavky tak přispěje ke zlepšení ochrany přírody. 

V práci, která se zabývá návrhem odkanalizování místní části města Jeseníku 

(Bukovice) je zpracováván návrh gravitační jednotné stokové sítě pro odvádění odpadních 

vod z obce Bukovice.  

Práce je rozdělená do dvou celků a to teoretický a praktický. První část se zabývá 

teorií studovaného problému, coţ jsou hydrologické poměry území, vytipování problému, 

technické a legislativní principy. Druhá část se zabývá praktickým zpracováním a to 

výkresovou dokumentací, která se skládá ze situačních výkresů, hydrotechnické situace, 

podélných profilů a hydrotechnických výpočtů. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrŧ 

2.1. Historie obce Jeseník 

První zmínka o Jeseníku pochází z roku 1267, kdy se v latinském pramenu cituje 

jako Vriwald (později Vrowald, Vrienwalde, Freynwalde), tedy místo zbavené lesa. Mezi 

lety 1284 a 1295 se stal městem. Jedním z důvodů byla strategická poloha na soutoku říček 

Staříče a Bělé, kde se rovněţ cesta vedoucí z Slezska na Moravu větvila k Ramzovskému a 

Červenohorskému sedlům. Toto místo jiţ nejpozději roku 1284 střeţil zdejší hrad, patřící 

vratislavskému biskupovi. Dalším důvodem byla naleziště ţelezné rudy v okolí: z 

roku 1326 pochází první zmínka o zpracovávání ţelezné rudy hned v třinácti hamrech 

poblíţ Jeseníku. Jeseník spolu s vesnicemi v širším okolí tedy vznikl plánovitou kolonizací 

vratislavských biskupů. [1] 

2.2. Historie části Bukovice 

Bukovice jsou poprvé spolehlivě zmiňovány roku 1416, v roce 1420 jiţ patřily k 

frývaldovskému panství vratislavského biskupa a bylo zde fojtství. Spolu s Frývaldovem 

(dnes Jeseníkem) byla ves také v 2. polovině 15. století a první polovině 16. století 

zastavována či dávána v léno, naposledy v letech 1506-1547 Fuggerům, poté byla aţ do 

konce patrimoniální správy v roce 1850 v přímém drţení biskupů. Bukovice byly 

samostatnou obcí do roku 1950, kdy byly sloučeny s Jeseníkem. [2] 

2.3. Popis hydrologických a geomorfologických poměrŧ území 

Město Jeseník sousedí na severu s obcemi Mikulovice a Česká Ves, na západě s 

obcí Lipová-lázně, na jihu s obcí Bělá pod Pradědem a na východě s městem Zlaté Hory. 

Od krajského města Olomouc je vzdáleno 69,5 km vzdušnou čarou, ovšem po silnici je to 

přes 100 km.[2] 

 Jesenická oblast - Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník jsou budovány horninami 

krystalinika, jsou z 30 % zalesněny a jsou bohaté na sráţky, zejména Hrubý Jeseník, a jsou 

proto i odtokově příznivé. Specifické odtoky dosahují hodnot i nad 30 l. s
-1

. km
-2

. Směrem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1267
http://cs.wikipedia.org/wiki/1284
http://cs.wikipedia.org/wiki/1295
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bl%C3%A1_(p%C5%99%C3%ADtok_Kladsk%C3%A9_Nisy)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/1284
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_ruda
http://cs.wikipedia.org/wiki/1326
http://cs.wikipedia.org/wiki/1416
http://cs.wikipedia.org/wiki/1420
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/1506
http://cs.wikipedia.org/wiki/1547
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fuggerov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/1850
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikulovice_(okres_Jesen%C3%ADk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Ves
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipov%C3%A1-l%C3%A1zn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bl%C3%A1_pod_Prad%C4%9Bdem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A9_Hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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na východ s poklesem nadmořské výšky i sráţek klesají vydatnosti na 10
-5

  l. s
-1

. km
-2

, v 

níţinném údolí Opavy aţ k 3 l. s
-1

. km
-2

. [3] 

Geomorfologicky patří Jeseník k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-

jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), na rozhraní geomorfologického 

celku Rychlebské hory (podcelek Sokolský hřbet), geomorfologického celku Hrubý 

Jeseník (podcelek Medvědská hornatina) a geomorfologického celku Zlatohorská 

vrchovina (podcelky Bělská pahorkatina a Rejvízská hornatina). Nejvyšší hory jsou v 

jihovýchodním cípu katastru – Velké Bradlo (1050 m n. m.) a Srnčí vrch (1027 m n. m.). 

Území Jeseníku patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Jeseníkem protéká 

severním směrem Bělá, do které ve městě ústí zleva potok Staříč. V Bukovicích přijímá 

Bělá zprava Vrchovištní potok, který odvodňuje rejvízská rašeliniště. V okolí Lázní 

Jeseník se nachází řada pramenů jesenické soustavy, zejména Rumunský, Bezručův, 

Ţofiin, Slovanský, Rudolfův, Praţský, Polský, Mariin. Další se nacházejí na východ od 

města: např. prameny Anglický, Řecký, Turistický, Eduardův, Svornosti a Diana. 

Území města pokrývá z téměř 20 % zemědělská půda (5 % orná půda, 12,5 % louky 

a pastviny), z téměř 62 % les a ze 17,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.[2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sko-jesenick%C3%A1_subprovincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sko-jesenick%C3%A1_subprovincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesenick%C3%A1_oblast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlebsk%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sokolsk%C3%BD_h%C5%99bet&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_Jesen%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bdsk%C3%A1_hornatina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatohorsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatohorsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatohorsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%9Blsk%C3%A1_pahorkatina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejv%C3%ADzsk%C3%A1_hornatina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%A9_Bradlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Srn%C4%8D%C3%AD_vrch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladsk%C3%A1_Nisa
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bl%C3%A1_(p%C5%99%C3%ADtok_Kladsk%C3%A9_Nisy)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bukovice_(Jesen%C3%ADk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rejv%C3%ADz
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              Obrázek č. 1 - Letecký pohled na část města Jeseníku (Bukovice) [4] 

3. Vytipování problému 

V zájmovém území místní části Jeseníku v Bukovicích, kde řešíme návrh 

odkanalizování, se v současné době nenachází stoková síť, která by odváděla splaškové 

vody do ČOV.  

Momentálně je v Bukovicích vybudována zastaralá, neúplná stoková síť, která 

nesplňuje dnešní normy. Stávající kanalizace není napojena na ČOV, ale pouze je vyústěna 

do tamního recipientu v tomhle případě řeky Bělá. Obyvatelé tedy mají povinnost mít 

vybudovanou ţumpu nebo septik a musí si zajistit jejich vyprazdňování a čištění vše na 

vlastní náklady.  
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Septik se skládá většinou ze dvou aţ třech hlavních částí (komor). Septik je 

vodotěsná nádoba větších rozměrů, která se obvykle nachází pod úrovní terénu, 

v některých případech i nad zemí. Septik funguje jako prostor pro odpadní vody 

produkované z domácí nebo firemních zdrojů. V komorách dochází k mechanicko-

biologickému čištění odpadních vod před jejich vypouštěním ze septiku do vod 

povrchových (potok, řeka) nebo do vod podzemních přes půdní vrstvy (vsakování 

trativodem na pozemku).[5][9][32] 

Žumpa slouţí  pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou 

například chalupy, chaty, různé provozovny, rodinné domky ale i obchody, dílny, 

restaurace, penziony a zemědělské stavby.   

Budují se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze 

odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody 

nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně 

odpadních vod. Ţumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrţe, které se nesmí opatřovat 

odtokem nebo přelivem. [10] 

S těchto důvodu se navrhuje, aby byla v Bukovicích vybudována jednotná stoková 

síť, která by se napojila na stávající kanalizaci v nejsevernější části zájmového území 

vyznačeno na obrázku č. 1. Terén v daném území je svahovitý a dovoluje vybudovat 

jednoduchou gravitační stokovou síť. 

 

                              Obrázek č. 2 – Poklop staré nevyhovující kanalizace 
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Teoretické principy řešení daného problému 

4.1 Legislativní řešení 

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1). Účelem 

tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.[6] 

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

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), 

přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních 

úřadů na tomto úseku.[7] 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci 

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s 

ČSN EN 752 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, 

dopravní stavby a jiné lidskou stavební činností dotčené lokality.[8] 

4.2. Technické řešení 

4.2.1 Druhy odpadních vod 

Odpadní vody se mohou dále dělit na dva základní druhy a to jsou: splaškové a vody 

průmyslové. 
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Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody většinou pocházejí ze sociálních zařízení, kuchyní dále také 

restaurací, technické vybavenosti budov apod. Obsahují velké mnoţství odpadní hmoty, 

zbytky jídel, prací prostředky, a značné mnoţství nebezpečných choroboplodných zárodků 

to vše s vysokou koncentrací organických látek. Mezi vody splaškových se zahrnuje také 

oplachová voda (voda z mytí ulic) a dešťová voda ze sráţek.[11] 

Prŧmyslové vody 

Průmyslová odpadní voda je voda, která se pouţívá při výrobním procesu.Velké 

mnoţství moderního průmyslu závisí na vodě. Podniky vyuţívají průmyslovou vodu 

k chlazení zařízení nebo k čištění znečištěných látek. Průmyslová odpadní voda se čistí 

buď přímo v podniku (tam někdy stačí vodu předčistit a pak vypustit do kanalizace, nebo 

přímo v městské ČOV.[12] 

4.2.2. Vybrané základní pojmy 

Kanalizace- je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení slouţících k odvádění 

odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství do městské ČOV, 

případně přímo do recipientu. [13] 

Recipient - nádrţ nebo vodní tok odvádějící v povodí povrchovou vodu, vodu z 

přítoků a odpadní vody.[11] 

Stokování - je vědecko-technický obor, který se zabývá navrhováním, stavbou a 

provozem stokových sítí. Účelem je odvedení tekutých opadů pomocí 

soustavnéhostokového systému a jejich následná likvidace v čistírně odpadních 

vod.Stokování musí být optimálně navrţený a provozovaný systém, který tvořístoková síť, 

čistírna odpadních vod a recipient.[14][17] 

Gravitační stoková síť - Jedná se o odvodňovací systém beztlakový (gravitační), kde 

dochází k prouděnívlivem tíţe obvykle s volnou hladinou a podle konfigurace terénu 

odvádí znečištěnéodpadní vody na čistírnu odpadních vod nebo jiného místa zabezpečení. 

[15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient_(vodohospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD)
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4.2.3.  Stokové soustavy 

Stoková soustava je systém na zachytávání a odvádění tekutých odpadů z dané oblasti. 

Hlavně je tvořena jednotlivými stokami a ČOV. 

Stokové soustavy se dělí na tři základní: 

- Jednotná stoková soustava 

- Oddílná stoková soustava 

- Modifikovaná stoková soustava 

Jednotná stoková soustava 

Odvádí všechny odpadní vody z odkanalizovaného území společně. Odpadní vody se 

smíchají. Má mnoho ekonomických a technologických výhod, ale nevýhody 

vodohospodářské. Měla by být navrţena na průtok, který se rovná součtu jednotlivých 

druhů odpadních vod. Splašky mají poměrně vyrovnaný odtok v porovnání s dešťovými 

odpadními vodami, které se vyskytují nahodile, v krátkodobých intervalech (v ČR Ø asi 

300 – 400 hodin v roce). U nás nejvíce rozšířená.[17] 

Jednotná stoková soustava je situačně jednodušší neţ stoková síť oddílné soustavy. 

Vyţaduje velké příčné profily stok pro odvedení vod z přívalových dešťů. Přivádí do 

čistíren odpadních vod splaškové odpadní vody ředěné vodami dešťovými.[16] 

 

               Obrázek č. 3 – Jednotná stoková soustava [17] 
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Oddílná stoková soustava 

Odvádí jednotlivé druhy nebo skupiny odpadních vod odděleně. Stoková síť se 

potom skládá z více sítí. Obvykle to jsou 2 stoky. Jednou odtékají splašky a průmyslové 

odpadní vody a druhou vody dešťové. Tímto je teoreticky i prakticky vyloučen přímý vliv 

splašků a průmyslových vod na recipient. Ten se můţe znečistit dešťovými odpadními 

vodami, které tvoří splach z povrchu urbanizovaného území. Znečištění se můţe redukovat 

zařazením dešťových nádrţí nebo čistírny na tyto odpadní vody. 

Oddílná stoková soustava je rozšířená v průmyslových a zemědělských závodech. 

Odpadní vody podle jakosti a nároků na čištění jsou rozděleny na více proudů (tzv. 

segregace odpadních vod). V závodech je několik stokových sítí. 

Oddílná stoková soustava je draţší a provozně náročnější neţ jednotná stoková 

soustava. Dá se ušetřit např. tím, ţe dešťové odpadní vody se mohou odvádět soustavou 

otevřených příkopů, nebo se pouţije levnější materiál na potrubí apod. Výhodou je 

rovnoměrnější zatíţení čistírny odpadních vod. [17] 

 

Obrázek č. 4 – Oddílná stoková soustava [17] 
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Modifikovaná stoková soustava  

Modifikovaná stoková soustava vzniká například kombinací jednotné a oddílné 

stokové soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku.V 

zahraničí bývá tato soustava nazývána polo-oddílná,Princip spočívá v tom, ţe splaškové 

vody jsou odváděnyhluboko uloţenými stokami, dešťové vody mělce 

uloţenýmpotrubím,[19][11] 

4.2.4. Stokové soustavy z hlediska hydraulického řešení 

Další dělení stokových soustav nebo kanalizačních síti je podle hydraulických 

poměrů v profilech stok: gravitační kanalizace, tlaková kanalizace a kanalizace podtlaková 

(vakuová). 

Gravitační kanalizace 

Gravitační kanalizační soustava patří k nejjednodušším způsobům odvádění 

odpadních vod a vyuţívá přírodní sílu gravitace. Voda se pohybuje vlivem tangenciální 

sloţky gravitace na nakloněné rovině. Stoky musí mít dostatečný sklon nivelety dna s tím, 

ţe všechny úseky stok musí mít sklon nivelety dna dolů ve směru k ČOV nebo k místním 

ústím do recipientu nebo k čerpací stanici. Sklon nivelety musí vyhovět určitým limitům 

tak, aby průtok ve stoce byl natolik rychlý, s dostatečnou unášecí sílou, aby nedocházelo 

k usazování sedimentů ve stoce. Současně nemá průtok překročit určité rychlosti.[18] 

Tlaková kanalizace 

Tlaková kanalizace se navrhuje v případech, kdy je nutno např. v gravitační soustavě 

překonat výškový rozdíl, tj. protispád z důvodů konfigurace terénu a vyškového vedení 

nivelety dna stok. V tom případě je nutná čerpací stanice, řešení je nákladné a proto je 

snaha přečerpávat pouze splaškové odpadní vody neředěné nebo málo ředěné dešťovou 

vodou. S těchto důvodů se před čerpací stanice umisťují odlehčovací komory, které 

čerpacím stanicím odlehčí převodem dešťové vody do recipientu. [18] 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 
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Podtlaková (vakuová) kanalizace se vyuţívá pro specifické podmínky, menší objemy 

odpadních vod a sloţité podmínky podélných profilů stok, např. s kříţením vodních toků a 

jiných vedení dále také pro rovinaté území s malými spády povrchu území. Trubní síť je 

větvená a potrubí stok má uvnitř podtlak, který je udrţovaný centrální podtlakovou stanicí 

s vývěvou, umístěnou u čistírny odpadních vod nebo u centrální sběrné jímky a obvykle 

kaţdá nemovitost má na přípojce sběrnou šachtu se sacím ventilem. Sací ventil se 

automaticky otevírá při naplnění šachty. Přípojka do šachty je vedena gravitačně. Vakuová 

soustava se pouţívá v komplikovaných výškových podmínkách sloţitých objektů pro jejich 

vnitřní kanalizaci (např. lodě, osobní vagony). Dopravování odpadní vody vakuovým 

potrubím k vakuové stanici je v dávkách, nekontinuálně, ve formě směsi kapaliny a 

vzduchu.[18] 

4.2.5. Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí 

Jedná se o tyto základní systémy: radiální, větevný, úchytný a pásmový 

Radiální systém stok 

Radiální systém stok je vhodný pro odvodnění kotlin a rovinných území. Jednotlivé 

stoky se paprskovitě sbíhají v nejniţším bodě kotliny a z tohoto místa je voda odváděna 

gravitačně nebo přečerpáváním do čistírny odpadních vod.[23][16] 

 

Obrázek č. 5 – Radiální systém [23] 
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Větvený systém 

Větvený systém se obvykle navrhuje v členitém terénu v málo osídlený oblastech. 

Stoky vedou pokud moţno nejkratším směrem a nejvýhodnějším sklonem k nejniţšímu 

bodu soustředění a do ČOV. [16] 

 

Obrázek č. 6 – Větvený systém [23] 

Pásmový systém 

Pásmový systém sestává z několika výškových pásem stok. V jednotlivých pásmech 

můţe být systém radiální, větvený nebo úchytný. Rozdělení odvodňované oblasti na 

výšková pásma je výhodné tam, kde je nutné počítat s umělým zdvihem odpadních vod, 

aby mohly být zaústěny do recipientu a aby čerpané mnoţství bylo minimální. [16] 

 

Obrázek č. 7 – Pásmový systém [23] 
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Úchytný systém 

Úchytný systém vzniká v dlouhých táhlých údolích. Úchytná stoka v komunikaci 

podél vodního toku přijímá odpadní vody z jednotlivých sběračů. Zmenšení dimenze 

úchytné stoky lze dosáhnout zřízením odlehčovacích komor. [16] 

 

Obrázek č. 8 – Úchytný systém [23] 

4.2.6. Objekty na stokové síti 

Objekty na stokové síti musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajištěna 

správná funkce stokové sítě a aby byla moţnost bezpečně vykonávat práce potřebná při 

provozu (čištění, údrţba).[8]  

Kanalizační šachty  

Šachty respektive vstupní šachty slouţí jako vstupní místa pro provozní pracovníky 

za účelem kontroly funkce stokové sítě, revize, údrţby a v první řadě čištění stok. Zastávají 

také funkci větracího objektu. Umisťují se na koncích stok, v lomových bodech, v místech 

změny profilu, také se jimi rozdělují dlouhé přímé úseky stok. Vzdálenost šachet závisí na 

příčném průřezu stok. Vzdálenost dvou vstupních šachet v přímém úseku má být 

v průlezných a neprůlezných stokách nejvýše 50 metrů. Na silnicích v extravilánu a na 

dálnicích nemají být šachty umístěné ve vozovce.[14] 

Termoplastické poklopy kanalizačních šachet vyrobené z odpadního materiálu. Častým 

problémem je krádeţ vík šachet vyrobených z litiny, po kterých zůstávají v silnicích velké 

díry. Toto způsobuje mnoho potenciální bezpečnostních a zdravotních rizik. Tento 

kompozitní materiál je vyroben z odpadních materiálů (slévárenský písek a 
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nerecyklovatelný termoplast), s vyuţitím přírodního zdroje. Materiál je přínosný pro 

ţivotní prostředí, ţe je levný a vyrobený z odpadu. Nemá proto ţádnou trţní hodnotu pro 

potencionální zloděje. [20] 

Spadiště 

Spadiště je objekt umísťující se ve strmých profilech terénu, který umoţňuje strmý 

sklon terénu překonat stupněm ve dně stoky, aby se ve stokách nepřekračovaly maximální 

moţné průtočné rychlosti. Konstrukci spadiště tvoří běţná vstupní šachta, přítokové 

potrubí (mohou být aţ tři), vlastní spadiště a odtokové potrubí. Je – li stupeň vyšší neţ 600 

mm, bezdeštný průtok (splašky) je sveden vertikální kameninovou rourou DN 

300(doporučené) vyústěnou na dno spadiště. Tím jsou odvedeny malé průtoky (bezdeštný 

průtok) a umoţněna snadná revize stok. Za přívalu protéká voda nejen obtokovou 

vertikální rourou, ale většina vody přepadá z horní stoky na dno spadiště.[14] 

 

                                             Obrázek č. 9 – Spadiště [21] 
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Skluz 

Úsek, který má strmý sklon a rychlost 5 aţ 10 m/s se nazývá skluz. Skluzová trať se 

zřizuje tam, kde by stavba soustavy spadišť byla nákladná a obtíţně proveditelná, případně 

nemoţná. Na konci skluzu je třeba vybudovat objekt k utlumení pohybové energie a 

k odvedení z vody vyloučeného vzduchu.  Mohou se pouţít ţelezobetonové rozráţeče na 

dně komory. Unikání vyloučeného vzduchu do ovzduší je lepší usnadnit roštem. Pouţité 

potrubí nebo stoka musí být z odolného materiálu, odpovídajícího dlahové průtokové 

rychlosti. Podle druhu materiálu potrubí se zajistí (do štěrkopísku nebo do betonového 

loţe.[14] 

Dešťové vpusti 

Dešťové vpusti se budují pro odvod vody z vozovek, chodníků a zpevněných ploch. 

Jsou součástí komunikačních staveb, zpravidla nejsou provozované správcem kanalizace, 

ale jinými právnickými osobami. Zásady návrhu, pouţití a rozmístění vpusti obsahuje ČSN 

73 6005, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Jedna vpust by měla odvodňovat 400 m2 

odvodňované plochy. Vzdálenost vpusti závisí na podélném sklonu komunikace, chodníku 

nebo zpevněné plochy, na návrhovém přítoku dešťových vod, bývá cca 40 m a nemá být 

větší neţ 60 m. Druh mříţe se svislým vtokem se volí podle předpokládaného největšího 

zatíţení vozidly. Vpusti se osazují v nejniţším místě jimi odvodňované plochy, obvykle u 

obrubníku komunikace. Na dálnicích a rychlostních komunikacích se dešťové vpusti 

umisťují mimo jízdní pruhy. Uliční vpusti má být konstruována tak, aby těleso vpusti 

nebylo zatíţením z vozovky zatěţováno bezprostředně, ale aby se zatíţení přenášelo přímo 

na hutněné, pruţné podloţí. 

Lapač splavenin 

Lapače splavenin se navrhují tam, kde přechází odvodnění extravilánu otevřenými 

příkopy do trubního systému. Lapač splavenin reguluje povrchový odtok tím, ţe zachycuje 

nečistoty před vtokem do stokové soustavy. V lapači je vytvořená jímka na splaveniny. 

Aby byl zaručen bezporuchový provoz, musí se jímka na splaveniny pravidelně čistit.[14] 
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4.2.7. Materiály stokových sítí 

Materiály pro výrobu potrubí jednotné a oddílné stokové soustavy musí být odolné 

vůči vlivům, kterým musí čelit. Materiál musí být vodotěsný a odolný proti mechanickým, 

chemickým a dalším vlivům. Nejčastěji pouţívaný materiál je Kamenina, beton, 

polymerbeton, čedič, sklolaminát, litina, plasty, vláknocement a popřípadě kombinace výše 

uvedených. [23] 

Kameninové trouby 

Kameninové trouby jsou nejpouţívanější a pro stokové sítě a kanalizační přípojky 

velmi vhodné, neboť odolávají agresivním účinkům odpadních vod i podzemních vod v 

podloţí a mají dostatečnou hladkost. Mají dlouhou ţivotnost. Nevýhodou je jen větší počet 

spojů, neboť se vyrábějí v délce 1 – 2 m. Vyrábějí se v profilech DN 150, 200, 250, 300, 

400, 500, 600, 800, 1000 (připravují se i DN 700 a DN 1200).  

Kameninové trouby se dříve těsnily konopným provazem a asfaltem. Dnes se spojují 

pryţovým těsněním samostatným nebo zatmeleným do polymetalového sedla, či systémem 

tvořeným tvrdým polyuretanovým krouţkem v hrdle tvarovky s měkkým litým 

polyuretanovým krouţkem na dříku trouby. Jiné systémy mají spojované nasouvací 

polypropylenové spojky apod. [23] 

 

Obrázek č. 10 – Kameninová trouba [24] 
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Betonové trouby 

Mají krátkou ţivotnost a špatně odolávají agresivním účinkům odpadních vod i 

podzemních vod v podloţí. Pro splaškovou nebo jednotnou kanalizaci se mají pouţívat jen 

jako provizorní. Vodotěsnost betonových a ţelezobetonových trubek pouţívaných k 

výstavbě odpadní tok jakéhokoli druhu je velmi důleţité z hlediska kontaminace 

podzemních vod a ţivotnost potrubí Nevýhodou téţ je, ţe se nevyrábějí odbočné tvarovky. 

Vyrábějí se v profilech DN 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 a v délkách do 

2,5m.[23][26] 

 

Obrázek č. 11 – Betonová trouba [25] 

Ţelezobetonové trouby 

Ţelezobetonové trouby se pouţívají obdobně jako trouby kameninové, ale nahrazují 

často kameninu v profilech nad DN 600. Výhodou ţelezobetonových trub je jejich vysoká 

pevnost. [22] 

Litinové trouby 

Litinové trouby se pouţívají tam, kde jde o tlakovou kanalizaci nebo u gravitační 

kanalizace při značné průtočné rychlosti v kanalizační stoce. Potrubí z tvárné litiny je 

schopné bez problémů odolávat vysokým vnějším zatíţením způsobené zemním tlakem 

nebo dopravním zatíţením. Trouby mají bezpečnostní rezervy proti neplánovanému 
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zatíţení v průběhu celé ţivotnosti. Zvyšují bezpečnost a hospodárnost provozu 

kanalizačních sítí. Trouby jsou opatřeny vyloţením z cementové malty zásadně z 

hlinitanového cementu. Významnou ekonomickou předností kanalizačního potrubí z tvárné 

litiny je dlouhá ţivotnost a bezporuchový provoz.[27] 

 

Obrázek č. 12 – Trouba z tvárné litiny [27] 

Polymerbetonové trouby a šachty 

Polymerbetonové trouby a šachty splňují vysoké poţadavky na pevnost, pruţnost, 

chemickou odolnost a vodotěsnost. Pojícím materiálem je nenasycená polyesterová 

pryskyřice. Z polymerbetonu se vyrábějí kanalizační trouby DN 150-2500, které se 

pouţívají do otevřených výkopů, pro protlačování (mikrotunelování a minitunelování) a 

relining.[28][23] 

Sklolaminátové trouby 

Sklolaminátové trouby jsou odolné proti agresivním účinkům odpadních vod i 

podzemních vod a proti obrusu. Mají dostatečnou hladkost a dlouhou ţivotnost. Materiál 

ve své standardní jakosti a odolnosti v širokém rozsahu hodnot pH poskytuje dostatečnou 

rezervu i pro případ změny kvality odpadních vod v gravitačních i tlakových sítích. 

Vyrábějí se v profilech DN 200 - 2400 v délkách do 6,0 m. [29] 
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Plastové trouby 

Plastové trouby mají vynikající odolnost proti agresivním účinkům odpadních vod i 

podzemních vod, nízkou hmotnost, dostatečnou hladkost. Jejich pevnost (ve vrcholovém 

tlaku) a ţivotnost je však různá, v závislosti, kromě jiných faktorů, na tloušťce stěn. 

Nejčastěji se pouţívá polyvinylchlorid (PVC), často modifikovaný pro zvýšení 

pevnosti.[23] 

4.2.8. Zpŧsoby čištění a údrţba kanalizace 

Důleţitá je také údrţba a čištění kanalizace. Existují v podstatě dva základní způsoby 

profesionální čištění kanalizace - mechanický a tlakový, které mu se někdy říká čištění 

vodním paprskem.  

Mechanické čištění je jednodušší a levnější, ovšem nedá se pouţít vţdy a také je 

méně účinné. Mechanicky je vhodné čistit úzká potrubí o průměru do DN 200, zejména v 

domácnostech, kde je pouţití tlakové vody nevhodné, s výhodou se pouţívá u svislých 

trubek. Nevýhodou takového způsobu čištění je, ţe usazeniny a znečištění neodstraní 

úplně, pouze prorazí otvor, takţe zanášení hrozí znovu.[30] 

Čistění kanalizace tlakovou vodou je sice technicky náročnější a nákladnější, 

vyţaduje uţití speciálního vozu s velkou nádrţí na uţitkovou a technickým vybavením; v 

některých případech hrozí také zaplavení prostor splaškovou vodou, které bývá velice 

nepříjemné. Nicméně je-li potřeba kanalizaci vyčistit dokonale, zbavit ji všech nečistot, 

nebo vyčistit trubky v horizontální poloze, kde se nedá počítat s odplavením samospádem 

nebo také kanalizaci o velkém průměru, je tento způsob nenahraditelný.[30][31] 

 

Obrázek č. 13 – Recyklační kanalizační vůz [39] 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
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5. Návrh moţných variant řešení a výběr vhodné varianty a její 

následné rozpracování 

Na prvním místě jsme museli zohlednit, jakou stokovou soustavu budeme navrhovat, 

jestli stokovou sítí jednotnou nebo oddílnou. Z důvodu větší finanční náročnosti a nároku 

na prostor, kde by se stavělo v úzkých ulicích Bukovic, byla zvolena jednotná gravitační 

stoková soustava.  

V dané oblasti, kde se snaţíme řešit problém návrhu kanalizace, musíme zohlednit 

stávající stav. V zájmovém území musíme dát zřetel na to, ţe se budeme muset s nově 

navrţenou kanalizací napojovat na kanalizaci stávající. S těchto důvodu nebylo, co se týče 

moţných variant mnoho prostoru pro improvizaci.  

Jako první varianta moţného řešení bylo vést hlavní stoku, která se bude napojovat 

na stávající kanalizaci z nejvýše poloţeného bodu Bukovic a napojit se na stávající 

kanalizaci v nejsevernějším místě. Nakonec však byla vybrána jiná varianta, kde hlavní 

stoka A povede z nejjiţnějšího místa, odkud se bude napojovat na hlavní stoku původní 

kanalizace (obrázek vpravo). 

 

Obrázek č. 14 – Návrhy tras 
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5.1. Situace 

Situační výkres části města Jeseníku Bukovice byl zpracován v programu AutoCad 

2007. V  situačním výkrese je zakreslena jednotná stoková soustava vše v měřítku 1:1000. 

Veškeré navrţené stoky vedou asfaltovou silnicí středem jízdního pruhu mimo stok A1/1 a 

A2/1 kde je kanalizace vedena středem silnice. Kanalizace má 5 stok a na nich 55 šachet 

vše o délce 1989 m.  

Tab. č. 1 – Popis navrţené kanalizace obce Bukovice 

Název 

stoky 

Délka 

stoky [m] 
DN [mm] 

Počet 

šachet 

Napojení v 

šachtě 
Materiál 

A 1249 300 31 - KAMENINA 

A1 183 300 5 Š21 KAMENINA 

A1/1 148 300 5 Š34 KAMENINA 

A2 319 300 10 Š26 KAMENINA 

A2/1 90 300 4 Š49 KAMENINA 

Celkem 1989  55   

5.2. Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace obsahuje návrh kanalizačních okrsků v plánované stokové 

síti dle metody ideálních střech, kaţdý z okrsků je ohraničen rozvodnicí a musí být menší 

neţ 1 ha. Celkový počet okrsků je 21 s celkovou plochou 15,515 ha. Celý hydrotechnický 

výkres byl opět zpracován v programu AutoCad 2007. 

Tab. č. 2 – Popis daných kanalizačních okrsků včetně stoky na které leţí 

Číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Plocha 

[ha] 
Stoka 

1 0,78 A 

2 0,67 A 

3 0,64 A2 
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4 0,55 A2/1 

5 0,82 A2 

6 0,91 A2 

7 0,76 A2 

8 0,79 A 

9 0,70 A 

10 0,69 A1 

11 0,48 A1/1 

12 0,74 A1/1 

13 0,59 A1 

14 0,79 A 

15 0,66 A 

16 0,66 A 

17 0,81 A 

18 0,99 A 

19 0,95 A 

20 0,88 A 

21 0,63 A 

5.3. Podélné profily 

Veškeré výkresy podélných profilů byly zpracovány v programu Winplan (podélný 

profil kanalizace 5.0. a následně v programu AutoCad 2007. Ve výkresech podélných 

profilů jsou zaznačeny výškové kóty, sklony a profily potrubí úseku stok, hloubka výkopu, 

staničení šachet a zaústění vedlejších stok. V projektu je také z důvodů strmého sklonu 

navrţeno jedno spadiště. Spadiště je objekt na stokové síti, který reguluje rychlost proudění 

v potrubí a to tak, aby nebyla větší neţ 5 m/s. Všechny podélné profily jsou v měřítku 

1:1000 na délku a 1:100 na výšku. Dohromady bylo zpracováno 5 podélných profilů.[14] 

 

 



Jiří Stuchlík: Návrh koncepce odkanalizování obce Bukovice 

2013  23 

 

Kmenová stoka A 

Hlavní kmenová stoka A prochází okrsky č. 1, 2, 8, 9 a 14 – 21. Celá stoka vede 

v asfaltové komunikaci o délce stoky 1249m. Na stoku A se napojují stoky A1 a A2. 

Potrubí je o světlosti DN 300. 

Kanalizační okrsek č. 1 s rozlohou 0,78 ha je mezi šachtami Š29 a Š31 o sklonu 11‰.  

Pouţitý materiál kamenina, délka 80m. 

Kanalizační okrsek č. 2 s rozlohou 0,67 ha je mezi šachtami Š29 a Š26 o sklonu 11‰. 

Pouţitý materiál kamenina, délka 92m. 

Kanalizační okrsek č. 8 s rozlohou 0,79 ha je mezi šachtami Š26 a Š23 o sklonu 11‰. 

      Pouţitý materiál kamenina, délka 73m. 

Kanalizační okrsek č. 9 s rozlohou 0,70 ha je mezi šachtami Š23 a Š21 o sklonu 11‰. 

      Pouţitý materiál kamenina, délka 85m. 

Kanalizační okrsek č. 14 s rozlohou 0,79 ha je mezi šachtami Š21 a Š19 o sklonu  

11‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 72m. 

Kanalizační okrsek č. 15 s rozlohou 0,66 ha je mezi šachtami Š19 a Š17 o sklonu  

11‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 100m. 

Kanalizační okrsek č. 16 s rozlohou 0,66 ha je mezi šachtami Š17 a Š15 o sklonu  

11‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 97m. 

Kanalizační okrsek č. 17 s rozlohou 0,81 ha je mezi šachtami Š15 a Š12 o sklonu  

11‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 112m. 

Kanalizační okrsek č. 18 s rozlohou 0,99 ha je mezi šachtami Š12 a Š10 o sklonu  

11‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 100m. 

Kanalizační okrsek č. 19 s rozlohou 0,95 ha je mezi šachtami Š10 a Š7 o sklonu  11‰. 

Pouţitý materiál kamenina, délka 133m. 

Kanalizační okrsek č. 20 s rozlohou 0,88 ha je mezi šachtami Š7 a Š3 o sklonu  11‰. 

Pouţitý materiál kamenina, délka 190m. 
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Kanalizační okrsek č. 21 s rozlohou 0,63 ha je mezi šachtami Š3 a Š1 o sklonu  11‰. 

Pouţitý materiál kamenina, délka 115m. 

Vedlejší stoka A1 

Vedlejší stoka A1 prochází okrsky č. 10 a 13. Celá stoka vede v asfaltové 

komunikaci o délce stoky 183m. Na stoku A1 se napojuje stoka A1/1. Potrubí je o světlosti 

DN 300. 

Kanalizační okrsek č. 10 s rozlohou 0,70 ha je mezi šachtami Š34 a Š36 o sklonu  

48‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 100m. 

Kanalizační okrsek č. 13 s rozlohou 0,59 ha je mezi šachtami Š34 a Š21 o sklonu  

48‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 100m. 

Vedlejší stoka A1/1 

Vedlejší stoka A1/1 prochází okrsky č. 11 a 12. Veškeré části stoky vedou 

v asfaltové komunikaci o délce stoky 148m. Potrubí je o světlosti DN 300. 

Kanalizační okrsek č. 11 s rozlohou 0,48 ha je mezi šachtami Š41 a Š40 o sklonu        

28‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 45m. 

Kanalizační okrsek č. 13 s rozlohou 0,74 ha je mezi šachtami Š40 a Š34 o sklonu  

28‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 92m. 

Vedlejší stoka A2 

Vedlejší stoka A2 prochází okrsky č. 3, 5, 6 a 7. Celá stoka vede v asfaltové 

komunikaci o délce stoky 319m a má navrţeno jedno 1,5 metrové spadiště.Na stoku A2 se 

napojuje stoka A2/1 Potrubí je o světlosti DN 300. 

Kanalizační okrsek č. 3 s rozlohou 0,64 ha je mezi šachtami Š49 a Š51 o sklonu  

50‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 55m. 

Kanalizační okrsek č. 5 s rozlohou 0,82 ha je mezi šachtami Š49 a Š46 o sklonu  

50‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 107m. 
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Kanalizační okrsek č. 6 s rozlohou 0,91 ha je mezi šachtami Š46 a Š44 o sklonu  

18‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 100m. 

Kanalizační okrsek č. 7 s rozlohou 0,76 ha je mezi šachtami Š44 a Š26 o sklonu  

18‰. Pouţitý materiál kamenina, délka 57m. 

5.4. Hydrotechnické výpočty 

Výpočty byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel součtovou metodou. 

Metoda funguje na principu sčítání průtoku odpadních vod v jednotlivých větvích stokové 

sítě. Počítá se zde s intervalem 15 minut neregulovaného deště.  

5.1. Vysvětlení jednotlivých sloupcŧ součtové metody 

Sloupec č. 1 - STOKA 

Ve sloupci číslo jedna jsou uvedeny názvy stok, které jsou vyznačeny ve výkresu 

situace. Jsou označeny postupně podle čísel kanalizačních okrsků. 

Sloupec č. 2 – ČÍSLA KANALIZAČNÍCH OKRSKŦ 

Sloupec číslo dvě přiřazuje kaţdému okrsku číslo, které se určuje od konce hlavní 

kmenové stoky po směru toku odpadních vod aţ po napojení na stávající kanalizaci. 

Sloupec č. 3 – PLOCHA KANALIZAČNÍHO OKRSKU 

Je to plocha, kterou jsme si zvolili pomocí rozvodnic a vyčetli z programu AutoCad 

2007 pomocí funkce oblast. Obsah plochy a číslo kanalizačního okrsku je uvedeno ve 

výkresu hydrotechnické situace. Plocha musí být vţdy menší neţ jeden hektar. 

Sloupec č. 4 – SPECIFICKÝ ODTOK qs 

dle vztahu: 
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11- .hal.s 9017,0
15,15

86400

317.12

qs 

(1) 

 

          317 ……počet obyvatel,  

120…….spotřeba vody [l.os-1.den-1],  

86400….počet sekund za den,  

15,15…..plocha povodí = součet ploch kanalizačních okrsků [ha]. 

Sloupec č. 5 – ODTOKOVÝ SOUČINITEL ψ 

Odtokový součinitel udává, jaké mnoţství ze spadlé sráţky odteklo povrchovým 

odtokem. Většinou se stanovuje pro období 1 rok a delší. 

Způsob výpočtu mnoţství sráţkových vod odvedených do kanalizace bez měření 

upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Mnoţství sráţkových vod odváděných 

do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření se vypočte podle vzorce na základě 

dlouhodobého úhrnu sráţek pro jednotlivé lokality zjištěného od Českého 

hydrometeorologického ústavu. [33] 

V našem případě si musíme zvolit vzorové čtverce, které reprezentují sklon terénu ve 

vymezeném prostoru 100.100m. Byly zvoleny tři vzorové hektary. Jeden je ve sklonu 0 – 

1% a dva ve sklonu 1% - 5%. 

Výpočet dle vzorce: 






n

nn

S

SSS

1

2211 ......
 




(2)  ,  kde

 

ψ ……… střední součinitel odtoku,  

ψn …….. součinitel odtoku  

S ………. plocha povrchu daného druhu území [ha] 
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Tab. č. 3 –Součinitelé odtoku pro orientační výpočet stokové sítě. [34] 

Způsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh 

úpravy povrchu 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci 

území 

rovinné při 

sklonu do 

1% 

rovinné při 

sklonu do 

1-5% 

rovinné při 

sklonu nad 

5% 

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

Asfaltové a betonové vozovky 0,7 0,8 0,9 

Obyčejné dlaţby se zapískovanými 

spárami 
0,5 0,6 0,7 

Štěrkové cesty 0,3 0,4 0,5 

Nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

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

Lesy 0 0,05 0,1 

Výpočet vzorového hektaru 

Tab. č. 4 – Vybraný vzorový hektar č. 1 pro sklon 0 – 1%. 

Zpŧsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh úpravy povrchu 

 

Součinitel 

odtoku při 

sklonu do 1% 

 
 

Zastoupení ve vzorovém 

hektaru 

Asfaltové a betonové vozovky, dlaţby 15% 0,7 

Zelené pásy, pole, louky 55% 0,05 

Zastavěné plochy - střechy 30% 0,5 

45,0
1

05,0.55,07,0.15,05,0.3,0
 


  

Sloupec č. 6 – DÍLČÍ REDUKOVANÁ PLOCHA 
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Výpočet pomoci vzorce: 
 SSd .ΨS S 

  

(3)

 

dS  ........... redukovaná dílčí plocha [ha], 

SS ............ plocha povodí [ha], 

SΨ ........... odtokový součinitel. 

Sloupec č. 7 – REDUKOVANÁ CELKOVÁ PLOCHA  

Celková redukovaná plocha je součet všech dílčích redukovaných ploch po směru 

toku odpadních vod, kde postupně přičítáme sečtené plochy navazujících stok, které jsou 

sečteny zvlášť. 

Sloupec č. 8 – INTENZITA REDUKOVANÉHO DEŠTĚ 

Intenzita redukovaného deště pro obec Bukovice byla stanovena na hodnotu 157 l.

1s . 1ha .[35] 

Sloupec č. 9 – DÍLČÍ DEŠŤOVÝ PRŦTOK dQ [l. 1s  ] 

Výpočet dle vzorce: 

.i.ΨS Q SSd  (4)
 

SS  ............plocha příslušného kanalizačního okrsku [ha], 

SΨ  ........... střední součinitel odtoku, 

 i .............. intenzita redukovaného deště v [l. 1s . 1ha ]. 

Sloupec č. 10–DÍLČÍ SPLAŠKOVÝ PRŦTOK SQ [l. 1s  ] 

Výpočet je dán vztahem: 

SSS .qS Q 
      (5)
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SS  ........... plocha povodí [ha], 

Sq  ........... specifický odtok splašků[l. 1s . 1ha ]. 

Sloupec č. 11 – CELKOVÝ SPLAŠKOVÝ PRŦTOK SCQ [l. 1s  ] 

Celkový splaškový průtok se počítá jako součet jednotlivých dílčích splaškových 

průtoků, kde se dílčí průtoky přičítají a navazují po směru toku OV. 

Sloupec č. 12 – CELKOVÝ DIMENZOVANÝ PRŦTOK DIMQ  

Výpočet se provádí pro kaţdý kanalizační okrsek zvlašť a je určen vztahem: 

SCddim .QQ Q 
   (6)

 

dimQ  ......... celkový dimenzovaný průtok[l. 1s ], 

dQ  ........... dílčí dešťový průtok[l. 1s ], 

SCQ  .......... celkový dešťový průtok[l. 1s ]. 

Sloupec č. 13 – SKLON DNA 

Pomocí výškových kót a jejich interpolací jsme zjistili výškové poměry terénu a 

kanalizačních šachet. Sklon daných stok je závislý na hloubce uloţení potrubí. Sklony se 

uvádí v promilích. 

Sloupec č. 14 – NAVRŢENÝ PROFIL 

Navrţený profil byl zjištěn z hydraulických tabulek podle sklonu dna stoky a 

kapacitního průtoku Qkap. 

Sloupec č. 15 – DÉLKA ÚSEKU 

Udává délku úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. 
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Sloupec č. 16 – KAPACITNÍ PRŦTOK kapQ  

Hodnota je získána z hydraulických tabulek a stanovuje průtok odpadních vod, kdyţ 

dojde k maximálnímu plnění. 

Sloupec č. 17 – KAPACITNÍ RYCHLOST kap.v  

Kapacitní rychlost je opět získána z hydraulických tabulek a jedná se o rychlost ve 

stoce při kapacitním plnění. 

Sloupec č. 18 – SKUTEČNÉ PLNĚNÍ h 

Hodnota skutečného plnění se získá interpolací součinitele κ, jeţ se následně 

vynásobí poloměrem DN dané stoky v metrech. Součinitel κ je opět získán z hydraulických 

tabulek. 

Sloupec č. 19 – SKUTEČNÁ RYCHLOST skut.v  

Výpočet podle vztahu: 

(7)
  , kde 

 

skut.v ..........  skutečná rychlost[m. 1s ], 

κ  ..............  součinitel, 

kap.v  ..........  kapacitní rychlost [m. 1s ]. 

Sloupec č. 20 – JEDNOTLIVÁ DOBA PRŦTOKU t 

Jedná se o dobu průtoku v jednotlivých kanalizačních okrscích a je dána vztahem: 

 
(8)

 

s ............. délka úseku [m] 

kap.skut. .v
100

κ
v 

skut.v

s
t 
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skut.v  ....... skutečná rychlost [m. 1s ]. 

Sloupec č. 21 – CELKOVÁ DOBA PRŦTOKU Ct [s] 

Pro kaţdou stoku se časy sčítají zvlášť. 

Sloupec č. 22 – CELKOVÁ DOBA PRŦTOKU Ct [min] 

Celková doba průtoku převedená na minuty. 

Sloupec č. 23 – SOUČINITEL LAMBDA λ 

Vypočten dle vztahu: 

100.
Q

Q

kap.

dim.
(9)

 

  ..........  součinitel Lambda λ, 

dim.Q ....... maximální celkový dimenzovaný průtok[l. 1s ], 

kap.Q  ...... kapacitní průtok při plnění [l. 1s ]. 

Sloupec č. 24 – SOUČINITEL KAPPA κ  

Hodnota vypočtená pomocí interpolace z hydraulických tabulek. 

6. Odhad ekonomických nákladŧ dané varianty 

V této části bakalářské práce se zabýváme odhadem nákladů na vybudování jednotné 

stokové sítě pro obec Bukovice. Výhodou tohoto návrhu je, ţe se napojujeme na stávající 

kanalizaci a nemusíme započítávat ČOV do nákladů, která by nám projekt mnohonásobně 

prodraţila, ale musíme zahrnout veškeré materiální zabezpečení stavby tak i náklady na 

projektovou dokumentaci aj. 

Ceny jsou stanoveny formou tzv. globálních cenových ukazatelů pro objekty, které v 

sobě vţdy zahrnují všechny související objekty a zařízení. U jednotlivých objektů jsou 



Jiří Stuchlík: Návrh koncepce odkanalizování obce Bukovice 

2013  32 

 

vţdy samostatně vyjmenovány ty části stavby, které jsou do cenového ukazatele zahrnuty. 

[36] 

Ekonomické náklady na potrubí vyrobené z kameniny o poloměru DN 300 a celkové 

délce 1989m činí při ceně 3 737 korun za jeden metr 7 432 893 korun.[37] 

Cenová relace pro betonové kanalizační šachty je dána cenou jednotlivých 

šachtových dílců. Ve stokové síti je umístěno 55 šachet. Budeme se řídit cenovou nabídkou 

firmy Prefa Brno a. s.  

Tab. č. 5 – Náklady na jednu šachtu [38] 

Jednotlivé 

šachtové dílce 
Cena (Kč) 

Litinový poklop 3.987 

Konus 1.628 

Skruţ 1.457 

Dno 10.997 

Těsnění 204 

Deska zákrytová 3.667 

Celková cena na jednu šachtu činí 21 940 korun a pro 55 šachet je celková cena 

1 206 700 Kč. 

S toho je patrné ţe hrubý odhad na návrh kanalizace činí vice neţ 8 600 000 Kč. 

 

7. Závěr 

Obsahem bakalářské práce bylo navrhnout pro místní část města Jeseníku Bukovice 

co nejlepší a co nejlépe ekonomicky výhodnou stokovou síť. Součástí projektu byla také 

návštěva obce Bukovice, která mi dopomohla k lepší orientaci v samotných ulicích a 

snadnější představě o výškových poměrech území. 

Práce se skládá ze dvou částí a to části teoretickou a části praktickou. Teoretická část 

popisuje základní informace, historii nebo hydrologické poměry v okolí obce Bukovice. 



Jiří Stuchlík: Návrh koncepce odkanalizování obce Bukovice 

2013  33 

 

Dále hodnotí stávající stav, kde většina obyvatel dotčené oblasti nesplňuje všechny 

hygienické povinnosti. Lidé mají vesměs vybudované septiky a ţumpy s přepady, které 

narušují přírodu CHKO Jeseník.      

V praktické časti, byla vybrána jedna z moţných varianta. Výběr byl podmíněn, jak 

finanční stránkou, tak i nárokem na prostor a nakonec byla zvolena jednotná gravitační 

stoková soustava, která se bude napojovat na stávající kanalizaci. Celý projekt je 

poskládaný z hydrotechnických výpočtů, situačních výkresů a podélných profilů stok 

zpracovaných v programu AutoCad 2007 a Winplan (podélný profil kanalizace 5.0.). 

Navrţená stoková síť obsahuje 5 stok a na nich je 55 šachet. Území je rozděleno do 21 

kanalizačních okrsků, které byly vytvořené metodou ideálních střech a půlení úhlu. 

V závěrečné kapitole se věnuji ekonomickým odhadům na náklady celé stokové 

soustavy, kde bude celý projekt stát zhruba 8 639 593 Kč. 
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