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Anotace 

 Bakalářská práce je zaměřena na návrh odkanalizování obce Boleboř. Předložená 

práce řeší jednotné odkanalizování stokovou sítí nejen obce Boleboř, ale i pod ní spadající 

osady Orasín. 

 Práce je rozdělena na část teoretickou, která obsahuje popis daného území a 

současného stavu, specifikaci problémů dané lokality a legislativní a technické řešení 

návrhu na odkanalizování. Druhou částí práce je část praktická, která obsahuje grafické 

řešení odkanalizování včetně hydrotechnických výpočtů a ekonomických nákladů 

zpracované varianty.   

 Cílem práce bylo vyřešení problematiky odpadních vznikajících v dané lokalitě, 

která leží v těsné blízkosti Jirkovské vodní nádrže, která slouží jako zásobní nádrž pitné 

vody.  

Klíčová slova: Kanalizační stoka, Odpadní vody, Čistírna odpadních vod, Ekvivalentní 

obyvatel, Recipient, Kanalizační šachta 

Anotation 

 Bachelor thesis is focused on the plan of the drainage of the village Boleboř. This 

presented work deals with the uniform drainage through the sewerage system not only of 

the village Boleboř, but even with settlement Orasín bellow. 

 The work is divided into two parts, the first part, theoretical part, contains a 

describtion of mentioned territory and its present condition, specification of problems of 

this locality and legislative and technical solution of this drainage plan. Second part is 

practical part. It contains a graphical solution of the drainage, including hydrotechnical 

calculations and economical costs of the fabricated variant.  

 Goal of this work was to resolve the problematics of the wastwater that arises in 

mentioned locality, which is situated in the close proximity of the dam of the town Jirkov, 

which is used as a reservoir of drinking water.  

Key words: Sewer, Wastewater, Cleaner of the wastewater, Equivalent inhabitant, Bell jar, 

Sewer manhole 
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1. Úvod 

Téma odkanalizování obce Boleboř a její osady Orasín jsem si vybral především 

z důvodu umístění dané lokality. Tato lokalita leží v horské oblasti Krušných hor, ve 

II.stupni -2 zóně ochranného pásma vodárenské nádrže Jirkov a je nutné zajistit ochranu 

tohoto vodního díla před znečištěním splaškových odpadních vod z obcí ležících 

v blízkosti tohoto díla a tím zajistit větší ochranu životního prostředí.  

Vzhledem k tomu, že obec Boleboř a osada Orasín nemá do dnešního dne zajištěn 

systém centrálního odkanalizování a stávající objekty jsou odkanalizovány částečně do 

nepropustných jímek a částečně do jímek s přepadem do trativodů, dochází tím ke 

znečištění podzemních vod, které znečišťují místní recipient vlévající se do vodního díla a 

tím mohou zhoršovat jakost vody ve vodárenské nádrži Jirkov. Toto znečištění se 

projevuje například zvýšenými hodnotami koliformních bakterií, které prokazuje rozbor 

vzorků z nádrže, jenž provádějí pracovníci Povodí Ohře, s.p. Chomutov. Vodárenská nádrž 

Jirkov byla vybudována pro účely akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné 

oblasti pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku Bílina. Dalšími účely 

vodárenské nádrže jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov, snížení 

povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.  VD 

Jirkov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není 

volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny 

i pro pěší. Vzhledem k tomu, že se jedná především o ochranu pitné vody, je nutné zajistit 

řádnou likvidaci splaškových vod obcí, ležících v těsné blízkosti vodárenské nádrže Jirkov 

[1]. 

V současné době je pro obec Boleboř velmi obtížné ze svého malého rozpočtu 

vybudovat kanalizační síť, která by tak zajistila jak zlepšení životních podmínek obyvatel, 

tak i ochranu životního prostředí. Obec musí zajistit nejen finanční prostředky na samotnou 

stavbu, ale i na zpracování projektové dokumentace a následná stavební povolení, kterým 

předchází i poměrně nákladná inženýrská činnost. Velkým přínosem je ovšem možnost 

získání dotačních finančních prostředků, které lze získat z různých dotačních programů 

vypsaných jak z Evropské unie, tak i z grantů České republiky. Pokud by obec v některém 

z těchto dotačních titulů uspěla, mohla by s výstavbou započít v co nejkratší době. Proto je 
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nutné, aby obec byla projektově připravená a mohla využít šance k přihlášení se do 

dotačního programu. 

Řádná likvidace odpadních vod je nutná především z hlediska ochrany životního 

prostředí  nejen v České republice, ale i ve světě. Například Čína čelí vodní krizi, kdy není 

zajištěn ve více jak 400 měst dostatek pitné vody a zcela chybí městský kanalizační 

systém, který může být nejen základním zařízením pro odvod dešťové vody a odpadních 

 vod což výrazně zlepší ochranu životního prostředí ve městech, ale musí také přispět k 

obnově vodního prostředí v zájmu zachování zdravého sociálního koloběhu vody.  Tento 

systém by měl být základem pro opětovné použití a recyklaci městské vody, stejně jako 

zaměření regenerace vodních zdrojů v povodí a středu recyklaci živin [2]. 

2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Historie obce Boleboř a osady Orasín 

 První zmínka o obci Boleboř se datuje k roku 1352. O původu vzniku názvu 

existuje několik domněnek, nejpravděpodobnější je, že název „Bolebroz“  zprvu označoval 

pouze Boleborův les až později byl název přenesen na osadu, která u něj vznikla. Postupem 

času název prodělal několik změn např.  Boliborz, Boleborss, během německé kolonizace 

obec nesla název podle svého lokátora Gottfrieda - Gottfriedsdorf, který byl postupem času 

upraven na Gottirsdorf, Gotterstorff. Nakonec byl v 19 stolet obnoven český název avšak 

trochu upravený Boleboř. Během následujících let obce vystřídalo mnoho majitelů. Na 

konci 18. století žilo v  obci na 400 obyvatel.  Roku 1850 se Boleboř stala samostatnou 

obcí. V roce 1990 byl v obci nalezen vydatný pramen pitné vody, díky čemuž byl 

vybudován vodovod. První světová válka se na chodu obce nijak zvlášť nepodepsala. Jinak 

tomu bylo u druhé světové války, kdy po jejím skončení byla značná část obyvatelstva 

odsunuta [3]. 

U osady Orasín se první písemná zmínka datuje k roku 1383. Na konci 18. století 

zde žilo přibližně 230 obyvatel.  V průběhu její působnosti byla několikrát přiřazena pod 

samosprávu obce Boleboř a následně osamostatněna. Tento stav se mění roku 1954, kdy je 

Orasín natrvalo přiřazen pod samosprávu obce Boleboř. Na osadě se nejvíce podepsala 

druhá světová válka, kdy stejně jako u Boleboře, byla velká většina obyvatel odsunuta [4].   
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2.2. Umístění stavby, střety zájmů 

Obec Boleboř leží v Krušných horách v okrese Chomutov v kraji Ústeckém 

v nadmořské výšce cca 680 m n.m. , severně od města Chomutov.  Z hlediska 

geomorfologického členění je Chomutovsko součástí provincie Česká vysočina a řadí se ke 

Krušnohorské soustavě.  Zástavba v obci je soustředěná, na okrajích obce rozptýlená a 

převažuje zde zástavba pro rekreaci. Obec se nachází v CHOPAV Krušné hory a v I. 

ochranném pásmu vodního zdroje. Obcí protéká místní bezejmenný potok, náležející do 

povodí Bíliny. 

  Do správy obce náleží i osada Orasín, která je také předmětem tohoto projektu 

odkanalizování. Orasín leží severně od Chomutova v nadmořských výškách 556 - 580 m 

n.m. Zástavba v osadě je s typem venkovských domů je rozptýlená s převahou rekreačních 

objektů.  Osada se nachází v CHOPAV Krušné hory. V jižní části obce protéká řeka Bílina, 

která náleží do povodí Bíliny. Na území se nalézá jedna umělá nádrž o rozloze 0,456 ha.  

Obec Boleboř má v současné době 241 trvale hlášených obyvatel. Osada Orasín má 

41 obyvatel trvale žijících. Obec má zpracovaný a platný územní plán, který je touto 

projektovou dokumentací plně respektován [5]. Dané území je dle údajů z Hydrologického 

informačního systému výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M, veřejná instituce 

součástí CHOPAV  - chráněná oblast přirozené akumulace vod Krušné hory. Jedná se o 

oblast, kde vlivem přírodních podmínek dochází k tvorbě vyšších specifických odtoků 

podzemní vody a kde se výrazně uplatňuje faktor akumulace a regulace odtoku vod.  Tato 

oblast výrazně přispívá k vodnosti vodohospodářsky významných toků, a proto zde platí 

zpřísněný dohled nad dodržováním ochrany povrchových i podzemních vod.  Krušné hory, 

kde se předmětná oblast nachází,  formují převážnou část česko-saského pohraničí. 

V dnešní době se vyznačují velmi řídkým osídlením a poměrně omezenými hospodářskými 

aktivitami.  
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Obr.1 Obec Boleboř a přilehlá osada Orasín [6] 

2.3. Přírodní poměry území a klimatické podmínky 

 Předmětná lokalita leží dle regionálního geomorfologického členění ČSR v území 

Krušných hor. Místní hydrogeologickou erozní bázi tvoří řeka Bílina, která zásobuje 

vodárenskou nádrž Jirkov.  Do řeky Bíliny se vlévá místní vodní tok Lužec.  Krušné hory 

jsou komplexem metamorfovaných hornin magmatického nebo sedimentárního původu. 

Dnešní reliéf Krušných hor byl donedávna považován za výsledek alpínského vrásnění v 

mladších třetihorách. Jejich základní stavba se vytvořila při variském vrásnění jako součást 

horstva, které se táhlo z Francie do střední Evropy. Ve starších třetihorách a počátkem 

mladších třetihor došlo pak podle zlomových linií k rozsáhlé vulkanické činnosti.  

 Zájmové území se podle regionálně-geologického členění nachází v geologické 

jednotce Krušnohorské krystalinikum [7, 8], které je charakteristické výskytem různých 

druhů hornin, které jsou regionálně metamorfovány a intenzivně zvrásněny.  Dle  

ekologické charakteristiky hlavních půdních jednotek se v lokalitě plánované trasy 

odkanalizování nachází pozemky s genetickým půdním představitelem glejových půd, 

glejových půd zrašeliněných a oglejených půd zbažinělých.  

 Půdním druhem jsou půdy středně těžké až těžké. Půdním substrátem jsou 

převážně těžké koluviální a nivní sedimenty a těžké smíšené svahoviny [9]. 
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  Předmětná lokalita patří do klimatické oblasti MT4 což je region mírně teplý a 

vlhký, se sumou teplot nad 10°C 2200-2400, s průměrnou roční teplotou 5-8,5°C  a 

průměrným ročním úhrnem srážek 550 – 700 mm. patří daná lokalita do obilnářské oblasti. 

Zrnitostní složení půd je převážně hlinitopísčité až jílovité půdy s různým stupněm 

skeletovitosti. Hlavní půdní jednotky jsou různorodé půdy od hnědozemních a 

illimerizovaných až po glejové půdy [10, 11]. 

2.4. Hydrologie 

 Na základě hydrogeologické rajonizace ČR se zájmové území nachází v rajonu 

6131 – Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu.  Dlouhodobý specifický 

odtok podzemní vody činí 5-7l.s
-1

.km
-2

 (Krásný et al. 1981) Území je součástí 

hydrologického povodí 1-14-01-0010-0-00 a 1-14-01-0042-0-10 [12].  Dle vyhlášky č. 

5/2011 Sb., v platném znění o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních 

vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a 

hodnocení stavu podzemních vod a přílohy č. 6 této vyhlášky, spadá předmětná lokalita do 

Krušnohorského krystalinika, příslušný hydrologická rajon 6531, číslo útvaru 65310 a se 

základní pozicí útvaru podzemních vod [13].     

     

Obr. 2 Vodohospodářská mapa s danými územími [14] 
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3. Specifikace problémů 

 V předmětné lokalitě obce Boleboř a osady Orasín je likvidace splaškových vod 

řešena u stávajících objektů pomocí septiků a žump. Toto řešení je naprosto nevyhovující, 

neboť tímto způsobem dochází ke znečišťování podzemních vod a tím k ohrožení jakosti 

vod ve vodním díle Jirkov. Jelikož toto vodní dílo slouží jako zásobárna surové vody pro 

úpravu na vodu pitnou, je pro tuto lokalitu navržená splašková kanalizace s čistírnou 

odpadních vod.  

Vzhledem k tomu, že v daném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné 

průmyslové a výrobní objekty, které by mohly ovlivnit jakost splaškových vod v lokalitě 

pro kterou je navržena výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, 

nepředpokládá se žádný výskyt problémů při biologicko-chemickém čištění splaškových 

vod. Jediným objektem, kde dochází ke zvýšené produkci splaškových odpadních vod, je 

zemědělský statek. V tomto objektu je navýšení pouze ze sociálního zařízení zaměstnanců, 

čímž ovšem nehrozí problém ve znečištění odpadních vod 

 Jedním z problémů bylo řešení splaškové kanalizace s umístěním v terénu. Tento 

problém vyplývá z velkého výškového převýšení v dané lokalitě. Z tohoto důvodu, bude 

zadní část obce Boleboř, kde je nevětší výškový rozdíl, odkanalizována do čerpací stanice 

kalů, ze které budou odpadní vody přečerpány do hlavní gravitační kanalizační sítě. Z 

přilehlé osady Orasín bude nutné systém čerpání splaškových odpadních vod rozdělit na 

dvě části, kdy splaškové odpadní vody budou přečerpány pomocí dvou čerpacích stanic 

kalů do hlavní gravitační kanalizační sítě, která se nachází v obci Boleboř.   

 Centralizací splaškových odpadních vod z dané lokality na jednu čistírnu odpadních 

vod dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a ke zlepšení ochrany případného 

dosavadního znečištění vodní nádrže Jirkov tím, že recipient pro vypouštěných odpadních 

vod je řešen spádově mimo lokalitu vodního díla. 

4. Principy řešení  

4.1. Legislativní řešení  

Pro umístění a výstavbu kanalizační stoky a čistírny odpadních vod je nutné dodržet 

legislativní postup. Umístění stavby řeší územní rozhodnutí, které vydává příslušný 

stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a to konkrétně § 

1,  odstavec 1, který říká, že umístit stavbu nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich 
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užívání na území, lze jen na základě územního rozhodnutí. Územním rozhodnutím se 

schvaluje navržený záměr a stanoví se v něm podmínky pro využití a ochranu území, 

podmínky pro realizaci stavby a podmínky pro projektovou přípravu [15].     

 

Následuje vydání stavebního a vodoprávního povolení dle stavebního zákona a 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, které již stanovuje podmínky pro 

provedení stavby. Bez dodržení náležité postupu, nelze projektovanou stavbu vybudovat 

Požadavky na umístění stavby, povolení stavby, obsah projektové dokumentace na 

projektovanou stavbu jsou řešeny podle platných zákonů, vyhlášek a norem ČSN 

uvedených níže [16].  

Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 

Tento zákon v § 1 upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, ve věcech stavebního řádu upravuje zejména povolování staveb a jejich změn a 

dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb [15].  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění  

Účel a předmět zákona je stanoven v § 1 výše uvedeného zákona „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 společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k 

zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich 

přímo závisejících suchozemských ekosystémů “ [16].  

 

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění  

Předmět úpravy je definován v § 1 výše uvedeného zákona „ 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 “ [17]. 
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Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

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

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  

Předmět úpravy tohoto nařízení upravuje § 1, které vymezuje ukazatele a hodnoty 

přípustného znečištění odpadních vod a povrchových vod zdrojů povrchových vod, 

přípustné znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti apd [18]. 

 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

Tato vyhláška stanoví obsah a přesný rozsah pro projektovou dokumentaci k vydání 

patřičného rozhodnutí k umístění stavby nebo zařízení. Konkrétně se jedná o rozsah 

k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí územního, změně stavby [19]. 

 

Norma 75 6101 ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky  

Touto normou se stanovují podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci 

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich [20]. 

 

Norma ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace  

Tato norma stanovuje zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů 

v připravované projektové dokumentaci [21]. 

  

Norma ČSN 01 3450 Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace 

V této normě se stanovují zásady pro výkresy vnitřní kanalizace, avšak neurčuje jaké 

přílohy a jaký obsah má projektová dokumentace obsahovat [22]. 

 

Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

Tato norma stanovuje koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v 

etapě územního plánování a projektování sítí v zastavěných a nezastavěných územích v 

hranicích měst a obcích, a stanovuje zásady uspořádání sítí ve veřejných plochách, 

komunikacích [23]. 
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Norma ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

Tato norma se zabývá vsakováním srážkových vod a stanovuje zásady pro navrhování, 

výstavbu a provoz vsakovacích zařízení [24]. 

 

4.2. Technické řešení 
V §  12 odstavec 1, zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění je stanoveno, že  

„Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní 

prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod 

z odkanalizovávaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod 

od odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování 

recipientů způsobované dešťovými přívaly. Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné 

konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. Další 

požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, 

výstavbu a provoz kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis “ 

Dále jsou v této kapitole uvedeny a osvětleny základní pojmy, materiály, tvary a 

konstrukce stokových sítí a objekty na stokových sítích.  

  

 4.2.1 Základní pojem kanalizace 

Je soubor všech staveb a zařízení, zahrnující kanalizační stoky a kanalizační 

objekty včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypouštěním do kanalizace. Obecné technické požadavky na výstavbu kanalizací řeší 

zákon č. 274/2001 Sb. V § 2 odstavec 2. „ Kanalizace je provozně samostatný soubor 

staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod 

společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační 

objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se 

o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo 

přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková 

voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem“. Zákon 

o vodách, v platném znění v § 12 stanovuje způsob, jakým musí být kanalizace navrženy a 
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provedeny a to především tak, aby negativně neovlivnily životní prostředí, aby byla 

zajištěna dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod z odkanalizovaného 

území a aby bylo zajištěno nepřetržité odvádění odpadních vod od odběratelů této služby. 

Stoky pro odvádění odpadních vod včetně kanalizačních přípojek musí být při souběhu a 

křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. V mém návrhu 

řešení odkanalizování je navržena centralizace splaškových odpadních vod pomocí 

gravitační stokové kanalizace zaústěnou do čistírny odpadních vod [17]. 

 

4.2.2. Základní pojem soustavy stokových sítí   

Stoková síť je soustava trubních rozvodů a ostatních zařízení, které slouží k 

odvádění odpadních vod z jednotlivých stávajících objektů a z veřejného prostranství do 

čistírny odpadních vod, popřípadě přímo do recipientu. I když je stoková síť pouze částí 

kanalizace, je pro stokovou síť všeobecně používáno názvosloví kanalizace . 

Soustavy stokových sítí se dělí na soustavu jednotnou, oddílnou a kombinovanou.  

- Jednotná soustava odvádí všechny druhy odpadních vod jednou stokovou sítí. 

Výhodou této soustavy jsou především ekonomické náklady a v automatickém 

proplachování při dešťových průtocích, čímž se zabrání nebezpečí zanášení. 

Nevýhodou je přímé vypouštění neředěných splaškových vod do vodního toku a to 

především při dešťových srážkách. 

- Oddílná soustava je taková, kdy se pro každý druh odpadních vod navrhuje 

samostatná síť, která odvádí odpadní vody přímo na čistírnu odpadních vod. 

Výhodou této soustavy je, že nedochází ke smíšení jednotlivých druhů odpadních 

vod, které by znečišťovaly vodní tok. Nevýhodou jsou především ekonomické 

náklady na vybudování této sítě a také zvýšené nebezpečí při jejím zanášení.  

- Soustava kombinovaná je buď prostá kombinace jednotné a oddílné soustavy, která 

se v daném území ve větší míře umístí soustava jednotné stokové sítě a menší míře 

se vybuduje přirozená rozvodnice soustavy oddílné.  

- Dále se jedná o modifikovanou verzi oddílných soustav. Tato soustava řeší 

například odvádění neznečištěných dešťových srážek přímo do vodního toku a 

znečištěné srážkové vody jsou odváděny společně se splaškovými vodami na 

čistírnu odpadních vod [25]. 
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Soustavy stokových sítí dělíme dále podle hnací síly na gravitační kanalizaci a 

kanalizaci s nuceným pohybem vody. 

-  gravitační kanalizace – odpadní vodu zde pohání gravitační síla. Je zde však nutný 

dostatečný spád stoky a to minimálně 0,5 ‰ 

-  kanalizace s nuceným pohybem vody – jedná se náročnější technické provedení, 

jehož výhodou je však nezávislé na okolním terénu 

4.2.3. Základní pojem systémy stokových sítí   

Jedná se o uspořádání stok, které mají za účel odvod odpadních vod a jejich 

soustředění do nejnižšího místa v daném zájmovém území, tím je z pravidla čistírna 

odpadních vod, při návrhu musíme brát ohled především na konfiguraci terénu 

odvodňovaného území, druhu zástavby a přístupnost recipientu. 

V zásadě platí, že stoky jsou navrženy tak, aby navržený stokový systém co 

nejefektivněji dopravil odpadní vody na čistírnu odpadních vod.  Při návrhu dodržujeme 

sklony takové, aby nevznikalo zanášení stok, popřípadě aby čištění bylo omezeno na co 

možná nejkratší vzdálenost. Nebo naopak, aby nebyly sklony příliš velké a nedocházelo 

k překročení maximální dovolené rychlosti. 

- Základním systémem stokových sítí je systém větevný, který se provádí především 

v členitém území, což neumožňuje pravidelné uspořádání stok.  

- Dalším systémem je systém úchytný, který se provádí při pravidelném uspořádání 

území s jednotným sklonem k vodnímu toku a podél vodního toku.  

- Pásmový systém se užívá především v území, kde se daná lokalita rozdělí do 

několika výškových pásem a to od nejvyššího po nejnižší pásmo.   

- Radiální systém je navrhován především v oblasti kotliny a uspořádání stok je 

hlavně větevným způsobem [25, 26]. 

 

4.2.4. Základní pojem odpadní vody a jejich druhy  

Odpadní vody jsou takové, jejichž kvalita byla zhoršena lidskou činností. 

Odpadní vody splaškové jsou vody, které vznikají v obytných komplexech, 

výrobních, průmyslových a zemědělských závodů a provozů.  Kvalita splaškových vod je 

převážně ustálená s větším podílem organického znečištění. Splaškové vody se dají 

poměrně snadno čistit bilogicko-machanickými postupy.  
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Průmyslové odpadní vody vznikají v průmyslovém odvětví. Kvalita průmyslových 

vod je proměnlivá, neboť se odvíjí od charakteru výrobního procesu. Pokud negativně 

neovlivní technologické procesy na ČOV, lze tyto vody společně odvádět a čistit se 

splaškovými vodami. 

 Srážkové vody jsou vody z dešťových a sněhových srážek a z tání ledu. Do 

stokové sítě se dostávají ze střech objektů a ze zpevněných i nezpevněných ploch. Do 

stokové sítě se dostávají pomocí domovních přípojek a uličních vpustí. Jejich kvalita závisí 

především na tom, jakým způsobem je zajištěna čistota především u zpevněných  ploch 

jako jsou parkoviště a komunikace.  

Odpadní vody infekční jsou vody, které vznikají ve zdravotnictví a to na infekčních 

odděleních. Tyto odpadní vody mají speciální režim k nakládání, kdy musí být odvedeny 

samostatnou oddílnou stokovou sítí k přečištění a následně mohou být vypuštěny do 

kanalizace.  

Podzemní vody jsou vody neznečištěné a jejich výskyt je problematický, neboť 

zvyšují průtok odpadních vod a tyto vody ochlazují.  

Dalším druhem jsou odpadní vody ze zemědělské výroby a jedná se především o 

oplachové vody z vnitřních prostorů v zemědělském objektu.  

Oplachové vody jsou vody, které slouží ke spláchnutí nečistot ze zpevněných ploch 

např. parkoviště, komunikace, chodníky. 

Poslední kategorií jsou ostatní odpadní vody, které nespadají do žádné výše 

uvedené  kategorie a vznikají především při mimořádných událostech [25]. 

 

4.2.5. Materiál, tvar a konstrukce stokových sítí  

Základní typy stok se dělí na stoky trubní, cihlové, z prefabrikátů a monolitické. 

Pro stavbu stok je důležité zvolení vhodného materiálu, který ovlivní především účel a 

životnost stokové sítě.  Vybraný materiál by měl splnit požadavky na vodotěsnost, 

odolnost proti vlivům chemickým, mechanickým a biologickým, které obsahují odpadní 

vody. Musí odolávat agresivnímu působení okolního prostředí. Měl by umožnit bezpečné a 

účinné čištění stok. Dále musí mít dostatečnou pevnost a únosnost. Dalším faktorem pro 

volbu použitého materiálu bude i finanční pořizovací nákladnost [25]. 
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Základními tvary pro navrhování stok v současné době jsou kruhový, tlamový, 

vejčitý (Vídeňský), vejčitý (Pražský). V historii se mimo jiné používaly profily: kruhový 

s kinetou, převýšený vejčitý, snížený vejčitý, tlamový s kinetou, převýšený tlamový 

s kinetou, obdélníkový, obdélníkoví s kinetou, oválný, vejčitý s kinetou.    

Vlastnosti vybraných profilů.  

- Kruhový profil: jeho klady jsou nejjednodušší výroba prefabrikovaných dílců, je 

nejsnadnější pro údržbu a čištění. Jeho zápory: staticky není tak výhodný jako např. 

vejčitý profil. 

- Vejčitý profil: jeho kladem je staticky nejvýhodnější tvar, nejlepší hydraulické 

vlastnosti odtoku koncentrace splaškových vod v potrubí. Nevýhodou je to, že ho 

můžeme navrhnout pouze při dostatečné výšce nadloží. 

- Tlamový profil: jeho kladem je to, že ho můžeme navrhnout ve stísněných 

geologických podmínkách tedy v okamžiku, kdy je nedostačující výška nadloží. 

Nevýhoda tohoto profilu je ta, že je staticky nejméně výhodný a také hydraulicky je 

nejméně příznivý [27]. 

 

 

  

 

                                                              

Obr.4 Tvary stokových sítí  [28] 

Materiál pro trubní stoky:  

- Mezi nejvhodnější a nejvíce preferovaný materiál od provozovatelů stokových sítí 

patří kamenina. Kamenina je keramický materiál se silnou povrchovou zemitou 

glazurou, která je velmi odolná proti agresivním médiím. Má vysokou 

mechanickou pevnost a chemickou odolnost (pH 0,4-13,4, odolá i jiným 
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agresivním látkám jako jsou smáčedla nebo rozpouštědla).  Má minimální drsnost 

stěn, tudíž nízkou oděruvzdornost a proto můžeme dopravovat odpadní vody 

s podílem mechanických částic např. (popílek, písek, škvára atd.).  A vyznačuje se 

velmi vysokou životností, výrobci udávají až 100 let. Kamenina je surovina 

přírodní povahy což nám umožňuje recyklaci. Nevýhodou je poměrně vysoká 

finanční cena. 

- Betonová a železobetonová potrubí mají oproti ostatním potrubním systémům lepší 

statické vlastnosti, nízkou ekonomickou nákladnost a dají se kombinovat s jinými 

materiály např. (čedičovou výstelkou, nebo kyselinovzdorných kameninových 

segmentů, popřípadě plastovou vložkou, které několikrát prodlouží životnost 

daného dílce díky své odolnosti vůči abrazi a chemicky agresivním látkám).  

- Plastové trouby jsou oproti ostatním materiálům velmi lehké, jsou pružné a pevné a 

mají nejmenší drsnost stěn. Jejich pořizovací cena je poměrně nízká.  

Druhy : PE HD ( vysokohustotní polyetylen, v dnešní době máme dva typy, PE 80 

a PE 100), jsou to tlakové trouby pro širší použití. Využívají se pro odvod 

povrchových vod, ale také splaškových např. (silnic, cest a jiných zpevněných 

ploch). Je odolný proti většině rozpouštědel, zásad, kyselin a olejů.  

Neměkčený PVC (také tvrdé PVC, nebo U-PVC) jsou trouby pro podzemní 

kanalizaci, ale také se mohou využít pro pitnou vodu a pro řadu dalších aplikací. 

Mohou odvádět odpadní vody v rozmezí pH 2 – 12, teplota média do 60 °C (DN 

100 – 200) resp. 40 °C (DN 250 – 500). Materiál se považuje za nesnadno hořlavý. 

PP (polypropylénové) trouby, které se mohou využít jak uvnitř, tak venku a 

materiál je také odolný proti horké vodě. Materiál se dodává buď to normálně 

hořlavý, nebo trvale těžce zápalný. Potrubí vnitřní kanalizace umožňuje odvod 

všech odpadních vod a chemických látek kromě některých rozpouštědel a ropných 

látek či produktů.  

- Sklolaminátový materiál má vysokou pevnost, teplotní a chemickou stálost a je 

velmi lehký. Jeho tepelná stálost je v rozmezí od -40 do 100 °C a ani při velkých 

tepelných rozdílech neměknou. Díky své nízké hmotnosti je možno vyrábět dlouhé 

trouby až 12 m. Dále jsou rezistentní vůči ultrafialovému záření. Hydraulické 
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parametry jsou také velmi dobré. Sklolaminát je směs skleněných vláken, 

pryskyřice a plniva. Variabilní využití tohoto komponentu může mít za následek 

zcela rozdílné vlastnosti při stálé tloušťce stěně potrubí. Výrobci udávají životnost 

až 100 let. Při výstavbě je důležité správně provést hutnění, aby nedošlo 

k poškození trub. Materiál nepodléhá korozi  a proto může být umístěn i nad terén.  

Označuje se také GRP – Glass reinforced pipes.  

- Tvárná litina je materiál, který nahradil šedou litinu. Jedná se o železný materiál, 

který je odolný vůči korozi a otěru, má vysokou schopnost tlumení chvění a 

vysokou odolnost proti nárazům. Má velmi vysokou dobu životnosti. Také je 

odolný proti korozi. Kanalizační systém z tvárné litiny je zcela vodotěsný. 

- Tavený čedič je materiál, který má lepší vlastnosti než přírodní suroviny. Má 

vysokou oděruvzdornost a vyznačuje se vysokou tvrdostí a odolností proti mrazům   

- Stoky zděné z cihel, jsou vyzdívané soky z vypálených kanalizačních kyselino- 

vzdorných cihle. Lze také použít keramické nebo betonové tvárnice a žulové 

kostky. Jejich nevýhodou je malá chemická odolnost a odolnost proti obrusu 

- Stoky z prefabrikátů jsou stoky z betonových polymerbetonových a 

železobetonových materiálů 

- Stoky monolitické jsou stoky, které jsou betonované přímo na místě [25, 26, 27] 

4.2.6.  Objekty na stokové síti  

Objekty na stokové síti jsou vstupní, spojné, větrací šachty, proplachovací šachty. 

- Vstupní šachty se navrhují tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok 

nebo příčný profil. Vstupní šachty slouží pro údržbu a kontrolu stokové sítě.  

Vstupní šachty se skládají z části vstupní, manipulační a z monolitického základu. 

Vstupní část je tvořena z kruhového prefabrikátu, dále prefabrikovaného 

přechodového dílu, vyrovnávacího věnce a poklopu převážně vyrobeného z litiny. 

Vzdálenost vstupních šachet v přímém úseku nemá být vetší jak 50 m. 
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Obr.4 Schéma vstupní šachty [29] 

- Spadiště je těleso, které umožňuje překonat výškové rozdíly stupněm ve dně stoky, 

aby nedocházelo k překročení maximálních dovolených průtočných rychlostí ve 

stokách. Konstrukce spadiště tvoří běžná vstupní šachta, přítokové potrubí 

(maximálně mohou být tři), vlastní spadiště a nakonec odtokové potrubí. Pokud je 

stupeň vyšší jak 600 mm, bezdeštný průtok (splašky) je sveden vertikální 

kameninovou rourou min. DN 200, ale doporučuje se spíš DN 300 vyústěnou na 

dno spadiště. Takto jsou odvedeny malé průtoky (bezdeštný průtok) díky tomu je 

umožněna snadná revize stok. Dojde-li k většímu průtoku, voda protéká nejen 

obtokovou vertikální rourou, ale také velké množství vody přepadá z horní stoky do 

vodního polštáře u dna spadiště. Maximální dovolené výšky stupně u stok jsou pro 

(DN 250 – 400) 4m a pro (DN 450 – 600) 3m. U spadišť pro dešťové stoky 

vertikální obtok obvykle neprovádíme. Spadiště větší stoky a výšky se navrhují 

individuálně, dle výsledků z modelu. Určité části šachty a dna spadiště vystavené 
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účinkům proudu vody musí být obloženy pevným a odolným materiálem. Stupadla 

se umisťují tak, aby na ně nedopadal paprsek vody. Spadiště můžeme osadit jak 

v přímém směru, tak i v lomu 90°. Pro překonání většího stupně je nutno zbudovat 

soustavu spadišť, nebo zvolit jiné konstrukce (spadiště spirálová, odrazníková). 

Dále je důležité zajistit uklidnění provzdušněné směsi a odvedení vyloučeného 

vzdduchu.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Schéma spadiště [35] 

- Spojné šachty se provádějí ve vstupních šachtách, pokud splňují světlou výšku DN 

400. Při větší světlé výšce se provádějí spojné komory. Půdorys spojné šachty je 

kruhový. Vstupní část je stejná jako u vstupní šachty, provádí se 

z prefabrikovaných skruží o výšce 300 mm. Výška manipulačního prostoru obvykle 
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bývá 1800 mm, ve výjimečných případech pouze 1000 mm. Pokud je přesažena 

výška pracovního prostoru (1800 mm), je osazen prefabrikovaný dílec z průměru 

1000 na 600 mm o výšce 600 mm. Jestliže výška pracovního prostoru nedosahuje 

1800 mm, je vstupní část zakončena deskou tvořenou železobetonem o výšce 190 

mm. Vstup do šachty je zakryt kruhovým poklopen převážně vyrobeného z litiny o 

průměru 600 mm a je vsazen do litinového rámu.    

- Větrací šachty neslouží pro vstup do stokových sítí, proto může být jejich 

půdorysný rozměr menší, než mají šachty vstupní 

- Proplachovací šachty se navrhují především tam, kde by mohlo dojít k zanášení 

stokových sítí například v místech, kde stoková síť nemá dostatečný sklon. 

V těchto místech dochází k usazování splavenin. Proplachovací šachty jsou řešeny 

obdobně jako šachty vstupní, ale navíc je na odtoku osazena stavítkem. Rám 

stavítka je zabudován do stěny šachty. Přehradí-li stavítko odtok ze šachty, dochází 

ke vzdutí hladiny. Otevřením stavítka vznikne povodňová vlna, která spláchne 

splaveniny. Aby nedošlo k zanášení již propláchnutých úseku, provádí se otvírání 

stavítek v sudém a lichém pořadí.   

- Čerpací stanice se ve stokovém systému objevují nejen na ČOV, ale také ve 

stokové síti. Důvody pro zřízení ČS mohou být tyto. Odpadní vody je nutno převést 

přes rozvodnici do povodí, ve kterém se nachází ČOV, popřípadě recipient. Dále 

při rozšíření gravitační sítě, kdy není možno zaústit nově navržené stoky do 

stávající sítě a pokud se na trase vyskytují překážky, které nemohou být řešeny 

shybkou a následně v okamžiku, kdy krytí kmenové stoky narůstá nad hospodárnou 

míru. 

Stavební řešení ČS. Čerpací stanice má část podzemní a část nadzemní. Část 

podzemní muže být dělena na mokrou tedy sací a na suchou jímku. V suché jímce 

jsou instalována čerpadla a část trubního rozvodu. Druhý způsob se skládá pouze 

z mokré jímky, kde se používají ponorná čerpadla. V nadzemní části bývá 

rozvodna, popřípadě strojovna vzduchotechniky, místo obsluhy a sklad u větších 

ČS. Dále jsou zde umístěny měřící zařízení a ovládací prvky slaboproudého 

vybavení. Pokud ČS neobsahuje nadzemní část, je elektroinstalace  vyvedena do 

rozvodné skříně. 
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Materiál u podzemní části se vyžaduje takový, aby tato část byla nepropustná. 

Používá se nepropustný beton, nebo u menších ČS sklolaminát popřípadě HDPE.  

Části z betonu, které jsou ve styku se splaškovými vodami, musí odolávat chemické 

korozi [25,27]. 

4.2.7.  Hloubka uložení stok 

 Jednotlivé  stoky mají být uloženy v takové hloubce pod terénem, aby byly schopny 

gravitačně odvádět vody, pro které byly koncipovány. Stoky musí být uloženy tak hluboko, 

aby mohly odvádět vody v průměrně hlubokých podzemních prostorech, jako jsou 

kupříkladu sklepy, skladiště apod.  Minimální krytí je dáno normou ČSN  73 6005, také 

musíme brát v potaz místní podmínky.  

- Pod chodníkem a pro jiné přidružené pásy dopravního prostoru, které neslouží pro 

pohyb motorových vozidel je minimální hloubka uložení 1,00 m. 

- Pod vozovkou a pro všechny pásy provoz či stání dopravních prostředků je 

minimální hloubka uložení 1,80 m.   

- Ve volném terénu a mimo souvislou zástavbu je minimální hloubka uložení 1,00 m.  

V případě uliční stoky, je maximální hloubka uložení 6,00 m jinak je tomu u sběrače. U 

dešťové oddílné soustavy se založení provádí mělčí. Krytí nad uvažovanou konstrukcí však 

musí být minimálně 1,00 m z důvodu promrzání.  Mimo zastavěné území se hloubka 

uložení stokové sítě řeší s ohledem na nezámrznou hloubku a ekonomickou hospodárnost a 

na podmínky při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi [26, 27].  

4.2.8.  Sklony stok 

 Sklon stoky většinou kopíruje daný terén, dle zásady nejkratšího vedení od objektu, 

kterého chceme odvodnit k nejníže položenému místu. Tedy podélný sklon je na jedné 

straně dán výškou výpustného místa, který představuje ČOV, popřípadě recipient a na 

druhé straně je výška daného odvodňovaného objektu.  Cílem je zpravidla dosáhnout co 

největšího sklonu stoky a tím i rychlosti ve stoce. U terénů s velkým výškovým 

převýšením, nemusí platit zásada nejkratší trasy hlavní stokové sítě, ale zásada opačná, kde 

upřednostňujeme technicky a ekonomicky méně nákladnější řešení.  
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4.2.9. Problémy kanalizace  

 Vznik sirovodíku 

 Při transportu odpadních vod kanalizačním potrubím dochází k uvolňování 

sirovodíku (H2S), který vytváří mikroorganismy jako vedlejší produkt jejich dýchání. 

Sirovodík má nízkou rozpustnost v odpadních vodách a je charakteristický svým 

zápachem. Je také odpovědný za vznik koroze, která je způsobena kyselým charakterem 

dané látky. U podzemních konstrukcí, které jsou nesnadno přístupné a vizuální kontrola je 

tak znemožněna, muže dojít k nahromadění sirovodíku a to může mít za následek poruchy 

na daném systému. Sirovodík je výbušný a velmi jedovatý plyn. Je tak silný že při 

koncentraci 0,47 ppb je cítit, pokud dosáhne hodnoty 0,50 ppm nastává poškození očí. 

Dalšími příznaky při nadýcháni je nevolnost, bolest hlavy, ospalost, závratě. Při vyšších 

koncentracích může způsobit plicní edém a dosáhne-li úrovně  800 až 1000 ppm způsobí  

ztrátu vědomí a následně smrt [30,31].           

Vznik metanu  

Tvorba metanu v kanalizačním systému je dalším problémem se kterým se 

setkáváme. Tomuto problému se věnovali pracovníci univerzity Queensland. Provedli 

experiment na dvou nezávislých kanalizačních systémech, kde průměrná teplota odpadních 

vod se pohybovala v rozmezí 26,6 °– 28,4° C. V době odběru vzorku tato studie ukazuje, 

že dochází k značné tvorbě metanu a že tento proces vzájemně souvisí s hydraulickým 

retenčním časem odpadních vod v daných kanalizačních systémech. Nezávislý pokus 

provedený v laboratorních podmínkách s reálnou odpadní vodou tyto výsledky potvrzuje. 

Z daného pokusu vyplývá, že tvorba metanu ovlivňuje rozpustnost oxidu uhličitého, dále 

že metan zatěžuje životní prostředí a v neposlední řadě vede ke zvýšení skleníkových 

plynů [32].            

Koroze betonu 

Koroze betonu je jedním z velkých problému, kterým čelí kanalizace. Narušením 

betonových konstrukcí v kanalizačním systému má významný vliv na životní prostředí a 

bezpečnost. Americká společnost stavebních inženýrů (ASCE, Reston, VA) provedla 

pokus, kdy v laboratorních podmínkách vystavila beton s vysokou a nízkou kvalitou 

degradací, za podmínek které simuluji kanalizační prostředí s bakteriemi a bez nich. 
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Vzorky bez bakterií, byly použity jako srovnávací. Malé betonové vzorky, byly vystaveny 

sirovodíku. Daný pokus trval 227 dní. Po tuto dobu na jednotlivých vzorcích betonu 

tuzemského výrobce s adekvátní silou a menším poměrem voda-cement, byl zaznamenán 

úbytek materiálu díky korozi o 0,08 mm/rok. U betonových vzorků od zahraničních 

výrobců, které měly menší pevnost a poměr vody a cementu byl vyšší, byl úbytek 

materiálu  0,208 mm/rok. Z daného pokusu vyplývá, že i při malé koncentraci kyseliny 

sírové v kanalizačním systému, dochází k dlouhodobé korozi betonových konstrukcí [33].           

 Mikrobiální koroze (MICC) v kanalizaci je koroze betonu zejména způsobena 

kyselinou sírovou, která tam vzniká za mikrobiálních procesů. Bakterie, které mohou za 

tyto procesy, jsou bakterie oxidující síru (SOB) a bakterie které redukují síru (SRB). Studie 

prokázala, že korozi způsobuje šest druhů bakterii, které svými procesy vytvářely kyselinu 

sírovou [34].        

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty 
řešení 

5.1. Odkanalizování lokality do centrální ČOV města Jirkov 

 O této variantě jsem uvažoval především z důvodu napojení splaškové kanalizace 

do již vybudované a provozované ČOV pro město Jirkov. Tím by došlo k úspoře 

finančních nákladů na vybudování ČOV pro projektované odkanalizování obce Boleboř a 

její osady Orasín. Bohužel však při zjišťování podmínek, za jakých by bylo možné tuto 

variantu použít, jsem došel k závěrům, že z hlediska technického a ekonomického je tato 

varianta neproveditelná. Obec Boleboř se nachází přibližně 6 km od města Jirkov a to v 

horské části Krušných hor. Kapacita ČOV Jirkov je sice 40 000 EO a odpadní splaškové 

vody by pojala, nicméně při prohlídce terénu bylo zjištěno, že díky velkému převýšení by 

muselo na stokové síti být vybudováno několik skluzů nebo spadišť. Tyto slouží 

k překonání velkého sklonu na stokové síti a jejich vybudování je poměrně nákladná 

záležitost, především u vybudování spadišť. Navíc by byla velmi nákladná údržba této 

stokové sítě, protože by docházelo k usazení nečistot na stěnách trub a tyto by zde 

zahnívali. Bylo by nutné provádět časté proplachování a čištění. Ekonomické náklady by 

proto byly nepoměrně vyšší, než vybudování ČOV v místě odkanalizované lokality. Z 

těchto důvodů je tato realizace pro obec po technické stránce velmi neekonomická.  
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5.2. Kořenová čistírna odpadních vod 

Dále jsem uvažoval o možnosti vytvoření kořenové čistírny odpadních vod, neboť 

finanční náklady na vybudování a následný provoz čistírny jsou poměrně nízké. Principem 

fungování kořenové čistírny odpadních vod je vybudování uměle vytvořeného mělkého 

mokřadu, ve kterém jsou vysazeny vodní rostliny, jako je například rákos. Voda je čištěna 

především pomocí mikroorganismů, které jsou uchyceny na kořenech vodních rostlin. 

Nádrž je vyložena hydroizolační folií, aby nedocházelo k průsakům odpadních vod do 

okolní půdy a je vysypána štěrkem a z části kamenivem. Odpadní voda jednou částí natéká 

a z druhé strany přečištěná vytéká buď do vsaku, nebo do uměle vytvořeného rybníčku. 

Před vlastní kořenovou čistírnou je však vždy nutné zařadit mechanické předčištění, které 

je pro provedení řádného čištění odpadních vod velmi důležité. Pokud by nedošlo k 

dokonalému předčištění odpadních vod, mohlo by dojít k neodstranění nerozpuštěných 

látek, které mohou následně ucpat filtrační zařízení [36]. 

Ekonomická výhodnost pro výstavbu a následný provoz je nepopiratelná, ovšem 

nevýhodou této varianty je, ve srovnání s klasickými čistírnami poměrně velká náročnost 

na plochu pro umístění stavby a to 10 m
2
/EO. Vzhledem k tomu, že obec nedisponuje 

žádným vhodným pozemkem, na který navazovala dopravní infrastruktura, musela by 

zajistit vykoupení pozemku pro vybudování příjezdové komunikace od soukromého 

subjektu a to by byly další náklady pro obec. Další nevýhodou je umístění obcí v horské 

oblasti Krušných hor, kdy zima je zde v podstatě od října až do konce dubna. Provozem v 

zimním období totiž dochází ke značnému poklesu čistícího efektu. Pokud by byla čistírna 

umístěna na okraji obce, může zde dojít k obtěžování občanů zápachem, neboť při zanešení 

filtračního lože často dochází k nedostatku kyslíku v systému, a tím následně dochází k 

rozvoji anaerobních procesů a nárůstu sirných baktérií, což vede k pachovým vadám. V 

případě likvidace zanešeného štěrku, se tento musí vyvážet na řízenou skládku, neboť se 

podle zákona o odpadech jedná o nebezpečný odpad, který musí být likvidován dle platné 

legislativy. Vzhledem k tomu, že se jedná dle zákona o odpadech o nebezpečný odpad, 

jsou náklady na likvidaci velmi vysoké. Do těchto nákladů se musí připočíst i náklady na 

dopravu a náklady pro oprávněnou firmu, která tento odpad smí likvidovat. Dalším z 

vážných problémů u kořenových čistíren je to, že nedokáže odstraňovat formy dusíku a 

celkový fosfor. Vzhledem k tomu, že předmětná lokalita se nachází v CHOPAV Krušné 
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hory a v I. ochranném pásmu vodního zdroje, bylo by poměrně složité, aby vodoprávní 

úřad tuto stavbu povolil. Umístění do prostorů ochranných pásem je dle současné 

legislativy a nároků vodohospodářských orgánů poměrně vysoké. Ve vodním zákonu č. 

254/2001 Sb. v platném znění se přímo v § 38, odst. 3 stanovuje „ Kdo vypouští odpadní 

vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v 

souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto 

podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v 

oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší 

stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v 

měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a 

zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo 

podzemních podle zákona o ochraně a využití nerostného bohatství, může tak činit pouze 

způsobem a za podmínek, které stanoví vodoprávní úřad “. Vzhledem k výše uvedeným 

nedostatkům nepatří vybudování kořenové čistírny odpadních vod k nejlepším dostupným 

technologiím, tak jak požaduje tento zákon a proto jsem od této varianty ustoupil [37].   

5.3 Rozpracování doporučené varianty řešení  

 

 Již od počátku jsem uvažoval  o splaškové gravitační kanalizaci se 

svedením odpadních vod do navržení ČOV. Tento návrh vychází především z polohy a ke 

konfiguraci terénu v daném území, pro které je toto řešení vypracováno. Daná lokalita leží 

v horské oblasti Krušných hor, kde dochází k poměrně častým výškovým rozdílům.  Tato 

varianta je ekonomicky nejvýhodnější a nejefektivnější, neboť dojde k výstavbě vlastní 

ČOV na okraji obce Boleboř, čímž dojde k poměrně značným ekonomickým úsporám, 

neboť trasy splaškové kanalizace pro odvedení splaškových vod na ČOV budou kratší, a 

tím  dojde k úspoře  na množství použitého materiálu a velikosti výkopových prací pro 

uložení potrubí. Podrobný popis této varianty je  rozepsán  v následujících částech této 

bakalářské práce.  

5.3.1. Situace  

Vybraná varianta je zakreslena do situačního výkresu v měřítku 1:2000 k vytvoření 

situačního výkresu byl použit program AutoCAD 2012. Koncepci tohoto návrhu 

nalezneme v příloze č.1: Situace. 
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V dané situaci je řešeno směrové vedení splaškové kanalizace. Ta je navržena jak 

gravitační, tak výtlačná se třemi čerpacími stanicemi. Výtlačné potrubí a čerpací stanice, 

bylo nutno navrhnout z důvodu nemožnosti vedení gravitační stoky. Všechny odpadní 

vody jsou vedeny na ČOV. Celá soustava je složena z dvaceti gravitačních stok o celkové  

délce 3606 m a tří výtlačných potrubí o celkové délce 1366,5 m.  Celá soustava je osazena 

127 šachtami a z toho je 20 spojných šachet a 99 lomových šachet. Dále byla soustava 

osazena 8 spadišti z důvodu dodržení maximální rychlosti (5 m/s) ve stokách. Situační 

výkres také zobrazuje umístění ČOV, která vyčištěnou odpadní vodu vypouští do 

přilehlého recipientu.  

Tab. 1 Popis gravitačních stokových sítí  

Stoka DN Délka Spojné šachty Lomové šachty Spádiště Napojení v 
šachtě 

  [mm] [m] [ks] [ks] [ks]   

A 300 796 4 15 2 ČOV 

A1 300 217 1 6 1 Š9 

A1-1. 300 3 1 0 0 Š25 

A1-1 300 724 2 21 2 ČS1-Š30 

A1-1-1 300 142 0 4 1 Š49 

A1-1-2 300 473 3 11 1 Š50 

A1-1-3 300 15 0 1 0 Š64 

A1-1-4 300 16 0 1 0 Š66 

A1-1-5 300 27 0 1 0 Š67 

A2 300 71 0 4 0 Š14 

A3 300 50 0 2 0 Š14 

A4 300 279 0 9 0 Š17 

A5 300 281 2 8 1 Š19 

A5-1 300 99 0 4 0 Š96 

A5-2 300 20 0 1 0 Š99 

A6 300 163 3 5 0 ČS3-Š21 

A6-1 300 68 0 3 0 Š117 

A6-2 300 24 0 2 0 Š116 

A6-3 300 36 1 1 0 Š113 

A6-3-1 300 102 0 3 0 Š123 

Celkem   3606 17 102 8   
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Tab. 2 Popis výtlačné potrubí 
Napojení vedlejších stok na výtlačné 

potrubí 
Tyto stoky jsou napojeny na 

čerpací stanici 
Délka výtlačního potrubí 

[m] 

A1-1,A1-1-1, A1-1-2, A1-1-3, A1-1-

4, A1-1-5 

ČS1, ČS2 1216,5 

A6,A6-1,A6-2,A6-3,A6-3-1 ČS3 150 

Celkem  1366,5 

 

5.3.2.  Podélné profily  

 Všechny výkresy podélných profilů byly vytvořeny v programu Winplan konkrétně 

ve verzi – Podélné profily kanalizace 5.0. Celkově bylo vytvořeno dvacet podélných 

profilů. V jednotlivých výkresech můžeme najít tyto informace: kótu terénu, hloubku 

výkopu, kótu dna potrubí, staničení, sklon, DN, délku jednotlivých úseků, rychlost 

proudění a kapacitu plnění. Ve všech podélných profilech je dodržena rychlost proudění 5 

m/s a minimální hloubka uložení 1,8 m.  

Stoka A 

 Jedná se o hlavní kmenovou stoku. Tato stoka je vedena v ose asfaltové 

komunikace a je ukončena ČOV, celá stoka se nachází v obci Boleboř. Délka trasy je 796 

m a nachází se na ní 19 šachet, z toho jsou 4 spojné šachty, 15 lomových šachet a jsou  zde 

2 spadiště. První vedlejší stoka A1 je napojena do šachty Š9, dále se připojují stoky A2, A3 

a to do šachty Š14, stoka A4 je napojena do šachty Š17, stoka A5 je napojena do Š19 a 

nakonec do šachty Š21 je přivedeno výtlačné potrubí, které přivádí odpadní vodu z čerpací 

stanice ČS3. Na této stoce dochází k několika změnám sklonu a to konkrétně mezi 

šachtami Š21 a Š19 je sklon 57‰ dále mezi Š19 a Š 16 zde je sklon 60‰, mezi šachtami 

Š16 až Š12 zde je sklon 45‰, mezi šachtami Š12 a Š5 zde je sklon 30‰ a nakonec mezi 

Š5 a ČOV zde je sklon 34‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A1 

 Tato stoka je vedena v ose asfaltové komunikace, je dlouhá 217 m a je napojena do 

spojné šachty Š9. Celá stoka je vedena v obci Boleboř. Na této stoce najdeme 7 šachet 

z toho je 1 spojná šachta a 6 lomových šachet a také se zde nachází 1 spadiště. Dochází zde 

ke dvěma změnám sklonu a to konkrétně mezi šachtami Š29 a Š26, kde je sklon stoky 

37‰ a mezi Š26 a Š9 zde je sklon 9‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí 

je DN 300. 
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Stoka A1-1.    

 Tento úsek stoky je velmi krátký a byl navržen hlavně z toho důvodu, že zde už 

nemohlo být vedeno výtlačné potrubí kvůli nepříznivosti terénu. Stoka je dlouhá pouze 3 m 

a je zaústěna do Š25. Celá stoka je vedena v obci Boleboř. Dále je významná tím, že je do 

její šachty Š30 zaústěno výtlačné potrubí z čerpacích stanic ČS1 a ČS2. Sklon mezi 

šachtami Š30 a Š25 je 13‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A1-1 

 Tato stoka se nachází v přilehlé obci Orasín. Stoka je vedena v ose asfaltové 

komunikace, je dlouhá 724 m,  nachází se na ní 23 šachet z toho jsou 2 spolné šachty a 21 

lomových šachet, dále zde jsou 2 spadiště. V šachtě Š49 je do ní zaústěna stoka A1-1-1, 

v šachtě Š50 je přivedena stoka A1-1-2.  Stoka je v nejnižším místě zakončena čerpací 

stanicí ČS1, která dále pokračuje výtlačným potrubím na čerpací stanici ČS2 a tato stanice 

je výtlačním potrubím přepojena ke gravitační stoce A1-1., konkrétně je přivedena do 

šachty Š30. I na této stoce dochází k několika změnám sklonu. A to konkrétně mezi 

šachtami Š31 a Š35 zde je sklon 40‰, mezi šachtami Š35 a  Š38 zde je sklon 20‰, mezi 

šachtami Š38 a Š41 zde je sklon 44‰, mezi šachtami Š41 a  Š43 zde je sklon 66‰, mezi 

šachtami Š43 a  Š51 zde je sklon 37‰, mezi šachtami Š51 a  ČS1 zde je sklon 45‰. 

Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A1-1-1 

 Tato stoka se nachází v  obci Orasín. Je vedena v ose komunikace a tato 

komunikace nemá asfaltový povrch. Stoka je dlouhá 142 m, nachází se na ní 4 šachty a 

všechny z toho jsou lomové a dále se zde nachází 1 spadiště. Stoka je zaústěna do šachty 

Š49. Dochází zde ke dvěma změnám sklonu a to konkrétně mezi šachtami Š60 a Š58 zde je 

sklon stoky 67‰ a mezi Š58 a Š49 zde je sklon 66‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá 

světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A1-1-2 

 Tato stoka se nachází v  obci Orasín. Stoka je vedena v ose asfaltové komunikace, 

je dlouhá 473 m, nachází se na ní 14 šachet z toho jsou 3 spojné šachty a 11 lomových 

šachet, dále je zde 1 spadiště. Do této stoky jsou přivedeny další tři stoky a to konkrétně 

v šachtě Š64 je do ní přivedena stoka A1-1-3, v šachtě  Š66 je do ní přivedena stoka A1-1-

4 a v šachtě Š64 je do ní přivedena stoka A1-1-5. I u této stoky dochází k několika 

změnám sklonu a to konkrétně mezi šachtami Š75 a Š71 zde je sklon 31 ‰, mezi šachtami 
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Š71 a Š70 zde je sklon 57‰, mezi šachtami Š70 a Š69 zde je sklon 39‰, mezi šachtami 

Š69 a Š50 zde je sklon 27‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí  je DN 300. 

Stoka A1-1-3 

 Tato stoka se nachází v  obci Orasín. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 15 m nachází se na ní 1 šachta a to spojná šachta. Stoka 

je napojena do šachty Š64, sklon nivelety je zde 59‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá 

světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A1-1-4 

 Tato stoka se nachází v  obci Orasín. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 16 m nachází se na ní 1 šachta a to spojná šachta. Stoka 

je napojena do šachty Š66, sklon nivelety je zde 64‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá 

světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A1-1-5 

 Tato stoka se nachází v  obci Orasín. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 27 m nachází se na ní 1 šachta a to spojná šachta. Stoka 

je napojena do šachty Š67, sklon nivelety je zde 67‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá 

světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A2 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 71 m nachází se na ní 4 šachty, všechny jsou to šachty 

lomové. Stoka je napojena do šachty Š14, sklon nivelety je po celé délce stoky jednotný 

28‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A3 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 50 m nachází se na ní 2 šachty, všechny jsou to šachty 

lomové. Stoka je napojena do šachty Š14, sklon nivelety je po celé délce stoky jednotný 

58‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A4 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 279 m nachází se na ní 9 šachty, všechny jsou to šachty 

lomové. Stoka je napojena do šachty Š17, sklon nivelety se mění a to konkrétně mezi 
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šachtami Š92 a Š89 zde je sklon 18‰ a mezi šachtami Š89 a Š17 zde je sklon 44‰.  

Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A5 

 Tato stoka se nachází v obci Boleboř. Délka dané stoky je 281 m, stoka je osazena 

10 šachtami z toho jsou 2 spojné šachty a 8 lomových šachet, je zde také jedno spadiště. 

Stoka je vedena v ose asfaltové komunikace. Daná stoka je zaústěna do šachty Š19. Do 

této stoky jsou přivedeny stoky A5-1 a to přímo v šachtě Š96, druhá stoka A5-2 je zaústěna 

do šachty Š9. U této stoky dochází ke dvěma změnám sklonu a to konkrétně mezi šachtami 

Š104 a Š101 zde je sklon 25‰, dále mezi šachtami Š101 a Š19 zde je sklon 58‰. Materiál 

stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A5-1 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 99 m nachází se na ní 4 šachty, všechny jsou to šachty 

lomové. Stoka je napojena do šachty Š96, sklon nivelety je u této stoky v celé délce  

jednotný 9‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300.  

Stoka A5-2 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 20 m a nachází se na ní 1 šachta a to šachta lomová. 

Stoka je napojena do šachty Š99, sklon nivelety je u této stoky v celé délce jednotný 52‰. 

Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A6  

 Stoka se nachází v obci Boleboř a trasa vedení stoky je v ose asfaltové komunikace. 

Délka stoky je 163 m, stoka je osazena 8 šachtami. Jedná se o 3 spojné šachty a 5 

lomových šachet. Stoka je zakončena čerpací stanicí ČS3, která poté výtlačným potrubím 

dopravuje odpadní vodu na kmenovou stoku. Do dané stoky jsou přivedeny vedlejší stoky 

a to konkrétně stoka A6-1 v šachtě Š117, A6-2 v šachtě Š116 a nakonec stoka A6-3 

v šachtě Š113. Sklon nivelety se mění dvakrát a to mezi šachtami Š110 a Š111 zde je sklon 

3‰ a šachtami Š111 a ČS3 38‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 

300. 

Stoka A6-1 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 68 m nachází se na ní 3 šachty a to šachty lomové. Stoka 
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je napojena do šachty Š117, sklon nivelety je u této stoky v celé délce jednotný 67‰. 

Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A6-2 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 24 m nachází se na ní 2 šachty a to šachty lomové. Stoka 

je napojena do šachty Š116, sklon nivelety je u této stoky v celé délce jednotný 4‰. 

Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A6-3 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 36 m nachází se na ní 2 šachty a to šachty 1 šachta 

lomová a 1šachta spojná. Stoka je napojena do šachty Š113, sklon nivelety je u této stoky 

v celé délce jednotný 67‰. Do této stoky je přivedena vedlejší stoka A6-3-1 a to konkrétně 

v šachtě Š123. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

Stoka A6-3-1 

 Stoka se nachází v obci Boleboř. Je vedena v ose komunikace, tato komunikace 

nemá asfaltový povrch. Je dlouhá 102 m nachází se na ní 3 šachty a to šachty lomové. 

Stoka je napojena do šachty Š123, sklon nivelety je u této stoky v celé délce jednotný 

62‰. Materiál stoky je plast, jmenovitá světlost potrubí je DN 300. 

 

5.3.3. Hydraulické výpočty určené pro splaškovou kanalizaci 

 Při návrhu dimenzí pro splaškovou kanalizaci jsem vycházel z normy Stokové sítě a 

kanalizační přípojky ČSN 75 6101. Jednotlivé výpočty byly provedeny následujícím 

způsobem: 

1. Název stoky: V sloupci jedna nalezneme název jednotlivých úseků stoky. 

2. Úsek: V tomto sloupci nalezneme úsek stoky se stejným sklonem. 

3. Počet EO: Zde je uveden počet ekvivalentních obyvatel připojený na daný úsek 

4. Počet EO celkový: Tento sloupec nám udává celkový počet ekvivalentních 

obyvatel připojených v návaznosti na hlavní stoku. Jednotlivý EO se sčítají. 

5. Potřeba vody: Je zde uvedeno množství vody využité na osobu a den 120 l.os
-1

.d
-1

 . 

6. Délka úseku: Jsou zde uvedeny jednotlivé délky úseků v metrech. 

7. Průměrný denní průtok splaškových vod:  Tento sloupec se vypočte ze vztahu  

 [l.s-1]                                                                                         (1) 
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Kde: O – celkový počet připojených obyvatel v daném úseku 

               120 – množství vody využité na osobu a den 120 l.os
-1

.d
-1

   

8. Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti kh: Tento koeficient získáme 

z tab. 3 kterou nalezneme v normě Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 75 

6101 [20].  

Tab. 3  Doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Maximální průtok splaškových vod: Tento sloupec je dán vztahem  

  [l.s
-1

]                                                                          (2) 

                                                      

Kde: Q24 - Průměrný denní průtok splaškových vod [l.s-1
] 

         kh – koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti   

10. Návrhový průtok Qn [l.s
-1

]: Qn Navrhnu na dvojnásobek Qmax 

11. Sklon nivelety: Sklon zjistím z podélného profilu  

12. DN: Vnitřní světlost navrhované trouby v milimetrech  

13. Kapacitní průtok Qkap[l.s
-1

]: Zde zjistíme průtokové množství ve stoce při 

kapacitním plnění, dané hodnoty jsou uvedeny v hydraulických tabulkách. 

14. Kapacitní rychlost Vkap [m.s
-1

]:  V tomto sloupci je uvedena kapacitní rychlost ve 

stoce, dané hodnoty jsou uvedeny v hydraulických tabulkách  

15. Skutečná rychlost Vskut [m.s
-1

]:  Tento sloupec je dán vztahem 

  [m.s
-1

]                                                                      (3) 

       Kde: k – je součinitel 

                Vkap – je kapacitní rychlost  
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16.  Plnění h [m]:  Tyto hodnoty získáme, tak že interpolujeme κ a roznásobíme 

je poloměrem stoky  [m] 

17. Jednotlivá doba průtoku [s]:  V tomto sloupci se dozvíme, za jakou dobu proteče 

daná kapalina jednotlivý úsek 

 [s]                                                                                          (4) 

     Kde: s je délka daného úseku 

              Vskut je skutečná rychlost 

18. Celková doba průtoku [s]: V tomto sloupci jsou sečteny jednotlivé doby průtoků  

19. Celková doba průtoku [t]:  Tento sloupec udává ty samé hodnoty pouze převedené 

na minuty z důvodu přehlednosti 

20. Součinitel λ : Tento sloupec je dán vztahem 

                                                                                    (5) 

Kde: Qn  je navrhovaný průtok  [l.s
-1

] 

         Qkap je kapacitní průtok  [l.s-1
] 

21. Součinitel κ – součinitel kapa se získá interpolací z hydraulických tabulek                     

v závislosti na součiniteli lambda λ 

22. Koeficient plnění h [m]:  Ten to koeficient je udán v hydraulických tabulkách  

23. Poloměr stoky r [m]:  Je pouze pomocný výpočet  

6. Odhad ekonomických nákladů  

Návrh nákladů na kanalizaci DN 300 

 Návrh nákladů jsem vytvořil podle CÚ ÚRS 2012 - Seznam směrných cen a sazeb 

přímých nákladů a katalogu popisů a směrných cen stavebních prací. Navrhl jsem zde 

nejen ceny jednotlivých použitých materiálů, které jsou uvedeny pod typem SP, ale i 

některé důležité stavební práce, které jsou uvedeny pod typem H. V tabulce je uveden 

popis a kód, který je vyhledán v katalogu popisů jednotlivých uvedených položek, měrná 

jednotka, výměra bez ztrát a ztratné, které je v programu použito a bez kterého by nebyl 

proveden výpočet, dále je zde uvedena jednotková cena a cena celková.  Dále je v tabulce 

uveden i výpočet, podle kterého jsem k dané celkové ceně došel.  
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Tab. 4 Přehled objektů a stok pro následující kalkulace 

Stoka DN Délka 
m 

Počet 
šachet 

Jiné 
objekty 

Terén Obec Umístění ČS 

A 300 796 19 2 

spadiště 

silnice Boleboř  

A1 300 217 7 1 

spadiště 

silnice Boleboř  

A1-1. 300 3 1  silnice Boleboř  

A1-1 300 724 23 2 

spadiště 

silnice Orasín ČS1a ČS2 

A1-1-1 300 142 4 1 

spadiště 

cesta Orasín  

A1-1-2 300 473 14 1 

spadiště 

silnice Orasín  

A1-1-3 300 15 1  cesta Orasín  

A1-1-4 300 16 1  cesta Orasín  

A1-1-5 300 27 1  cesta Orasín  

A2 300 71 4  cesta Boleboř  

A3 300 50 2  silnice Boleboř  

A4 300 279 9  silnice Boleboř  

A5 300 281 10 1 

spadiště 

silnice Boleboř  

A5-1 300 99 4  silnice Boleboř  

A5-2 300 20 1  cesta Boleboř  

A6 300 163 8  silnice Boleboř ČS3 

A6-1 300 68 3  cesta Boleboř  

A6-2 300 24 2  cesta Boleboř  

A6-3 300 36 2  cesta Boleboř  

A6-3-1 300 102 3  cesta Boleboř  

Výtlačné 
potrubí z ČS1 

na ČS2 

80 261,5      

Výtlačné 
potrubí ČS2 
na Š30 

80 955      

Výtlačné 
potrubí 
z ČS3na Š21 

80 150      

 

 

  

 

 

 

Tab.5  Návrh ekonomických nákladů na kanalizaci DN 300 

Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Jedn. cena Cena 

  001: Zemní práce      2 588 243  

SP 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm 
v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3 

m3  4 687,8   –    154,00   721 921  

  3606*1,3*1   4 687,8      

SP 175101101 Obsypání potrubí bez 
prohození sypaniny z hornin 

tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 
od kraje výkopu 

m3  2 163,6   –    292,00   631 771  

  3606*1*0,6   2 163,6      

H 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 třída 
B 

t  3 678,12  –    291,00   1 070 333  
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  2163,6*1,7   3 678,12     

SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo 

kolem objektů sypaninou se 

zhutněním 

m3  2 163,60  –    75,90   164 217 

  4687,8-(2163,6+360,6)   2 162,07     

  002: Základy      21 420  

SP 215901101 Zhutnění podloží z hornin 

soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) 

do 0,8 

m2  3 606,0   –    5,94   21 420  

  3606*1   3 606,0      

  004: Vodorovné konstrukce      255 665  

SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený 

výkop ze štěrkopísku 

m3  360,6   –    709,00   255 665  

  3606*1*0,1   360,6      

  008: Trubní vedení      5 900 978  

SP 871373121 Montáž potrubí z 

kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 

% DN 300 

m  3 606,0   –    1,92   6 922  

H 28611127 Trubka kanalizační 

žebrovaná ULTRA RIB 1 

(PVC-U) vnější průměr 315 

mm, dl. 6 m 

kus  601   –    4 690,00   2 818 690  

  3606/6   601      

SP 894414111 Osazení železobetonových 

dílců pro šachty skruže 

základové 

kus  119,0   –    2 360,00   280 840  

  17+102   119,0      

H 5922433R Dno betonové šachty 

kanalizační TBZ-Q PERF 

150-635, 250-735 

kus  119,0   –    8 707,00   1 036 133  

SP 894401211 Osazení betonových dílců 

pro šachty skruže rovné 

kus  119,0   –    501,00   59 619  

H 59224381 Skruž betonová šachtová 

TBS-Q 1000/1000 SP D 

100x100x12 cm 

kus  119,0   –    2 937,00   349 503  

H 59224382 Skruž betonová šachtová 

TBS-Q 1000/500 SP D 

100x50x12 cm 

kus  119,0   –    1 782,00   212 058 

SP 894402311 Osazení betonových dílců 

pro šachty skruže 

přechodové 

kus  119,0   –    501,00   59 619  

H 59224131 Deska betonová zákrytová 

TZK-Q 200/120 T 

kus  119,0   –    3 531,00   420 189  

SP 896214111 Spadiště kanalizační z 

betonu kruhové dvojité dno 

beton C 25/30 2x90° horní 

potrubí DN 250 nebo 300 

kus  8,0   –    20 800,00   166 400  

SP 894403011 Osazení betonových dílců  

jakéhokoli druhu 

kus  119,0   –    191,00   22 729  

H 59224393 Prstenec betonový 

vyrovnávací TBW-Q 

100/625/120 

kus  119,0   –    457,00   54 383  

SP 899104111 Osazení poklopů litinových 

nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti nad 150 kg 

kus  127,0   –    608,00   77 216  

H 5922466R Poklop šachtový D 

400,BEGU-B-1, GU-B-1 bez 

odvětrání 

kus  127,0   –    2 651,00   336 677  

Celková cena  8.766.306,- Kč 
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Návrh ekonomických nákladů na výtlak a čerpací stanice DN 80 

 Návrh nákladů jsem vytvořil podle CÚ ÚRS 2012 - Seznam směrných cen a sazeb 

přímých nákladů a katalogu popisů a směrných cen stavebních prací. Navrhl jsem zde 

nejen ceny jednotlivých použitých materiálů, které jsou uvedeny pod typem SP, ale i 

některé důležité zemní a stavební práce, které jsou uvedeny pod typem H. V tabulce je 

uveden popis, kód, který je vyhledán v katalogu popisů jednotlivých uvedených položek, 

měrná jednotka, výměra bez ztrát a ztratné, které je v programu použito a bez kterého by 

nebyl proveden výpočet, dále je zde uvedena jednotková cena a cena celková a výpočet, 

kterým jsem došel k celkové ceně za jednotlivé položky. Trubní vedení je navrženo z PVC. 

 

Tab. 6  Návrh ekonomických nákladů na výtlak a čerpací stanice DN 80 

Typ Kód Popis MJ Výměra bez 

ztr. 

Ztrat

- 

né 

Výměr

a 

Jedn. 

cena 

Cena 

  001: Zemní práce       666 907  

SP 13220120

2 

Hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 

m3  1 311,84  –    1 

311,84  

 194,00   254 497  

  1366,5*1,2*0,8   1 311,84      

SP 17510110

1 

Obsypání potrubí bez 
prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od 
kraje výkopu 

m3  437,28  –    437,28   290,00   126 811  

  1366,5*0,4*0,8   437,28      

H 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 

třída B 

t  787,104 –    

787,104 

 291,00   229 047  

  437,28*1,8   787,104     

SP 17410110

1 

Zásyp jam, šachet rýh 
nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3  765,24  –    765,24   73,90   56 551  

  1311,84-(437,28+109,32)   765,24      

  002: Základy       6 253  

SP 21590110

1 

Zhutnění podloží z hornin 
soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných 
sypkých I(d) do 0,8 

m2  1 093,2   –    1 093,2    5,72   6 253  

  1366,5*0,8   1 093,2       

  004: Vodorovné 

konstrukce 

      77 289  

SP 45157311

1 

Lože pod potrubí 
otevřený výkop ze 
štěrkopísku 

m3  109,32  –    109,32   707,00   77 289  

  1366,5*0,8*0,1   109,32      

  008: Trubní vedení       1 306 

176  

SP 87123112

1 

Montáž potrubí z trubek z 
tlakového polyetylénu 
otevřený výkop 
svařovaných vnější 
průměr 80mm 

m  1 366,5   –    1 366,5    45,83   62 627  
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H 28613114 Potrubí vodovodní PE100 
PN16 SDR11 6 m, 100 

m, 75 x 6,8 mm 

m  1 366,5   –    1 366,5    155,00   211 808  

  1366,5   1 366,5       

SP 894R-

ČERP-1 

Čerpací stanice komplet 
(jímka, armaturní šachta, 
čerpadla, - potrubí  v 
jímce, vystrojení + el 
přípojka) 

soubo

r 

 1,0   –    1,0    644 

258,00  

 644 258  

SP 894R-

ČERP-2 

Čerpací stanice komplet 
(jímka, čerpadla, - 
potrubí  v jímce, 
vystrojení + el přípojka) 

soubo

r 

 1,0   –    1,0    387 

483,00  

 387 483  

Celkové náklady 2 056 625,- Kč 

7. Závěr  

Cílem této bakalářské práce je navržení centrálního odkanalizování obce Boleboř a 

k ní náležející obce Orasín. Tato horská lokalita má systém odkanalizování částečně do 

septiků s přepadem a částečně do žump. Tímto vypracovaným navrženým projektem dojde 

ke zlepšení ochrany životního prostředí v předmětné lokalitě, která spadá do CHOPAV 

Krušné hory´a je ve druhém stupni – 2 zóně ochranného pásma vodárenské nádrže Jirkov. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část 

technickou. V teoretické části jsem se zaměřil na historii obce Boleboř a osady Orasín, 

umístění stavby, na specifické problémy při umístění stavby a na principy řešení. Principy 

řešení jsou pojaty po legislativní stránce vytipováním nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a 

norem a po stránce technické, kde jsou objasněny pojmy a terminologie v oblasti 

stokování. Dále je zde popsané posouzení možných variant pro řešení odkanalizování obcí. 

Vybral jsem 3 možné varianty, z nichž druhou variantu, která obsahovala možnost 

napojení splaškové kanalizace do již vybudované a provozované ČOV pro město Jirkov 

jsem zavrhl pro její neekonomické náklady a to jak na výstavbu, tak i na technickou 

údržbu. Posuzovaná lokalita sice leží jen 6 km od města Jirkov, nicméně bylo při místní 

prohlídce terénu zjištěno velké výškové převýšení, čímž by muselo na stokové síti dojít k 

vybudování několika skluzů nebo spadišť. Ekonomické náklady by byly nepoměrně vyšší, 

než u varianty číslo jedna, která je v této práci podrobně rozpracována. Třetí variantu tj. 

kořenová čistírna odpadních vod jsem také zamítl a to především z důvodu umístění této 

čistírny v horské oblasti. U této varianty totiž dochází ke špatnému čištění v zimních 

měsících a zde je zima prakticky od října do konce dubna.  Dále při zanešení štěrku 
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v čistírně je nutné tento likvidovat jako nebezpečný odpad, což znamená další nemalé 

náklady. Tuto variantu jsem vyhodnotil jako velmi nepraktickou a neefektivní. 

V praktické části jsem se zaměřil na samotný návrh, který jsem vyhodnotil v 

předchozí části jako nejefektivnější a nejekonomičtější. Vzhledem k možnosti umístění v 

daném horském terénu, je v předložené bakalářské práci řešena splašková kanalizace. 

Navržená splašková kanalizace se skládá ze stok A, A1, A1-1,A-1-1., A1-1-1, A1-1-2, A1-

1-3, A1-1-4, A1-1-5,  A2, A3, A4, A5, A5-1, A5-2, A6, A6-1, A6-2, A6-3, A6-3-1 a v 

nichž je 127 šachet. V této praktické části je práce rozpracována v podobě situačního 

výkresu příloha č. 1 a podélných profilů jednotlivých stok příloha č. 2 až 21. Parametry 

navržené kanalizace byly podloženy hydrotechnickými výpočty. 

Celkové finanční zhodnocení navržené a vypracované varianty ( viz Příloha nebo 

kapitola ) je vytvořeno podle publikace ÚRS „ Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na 

měrovou a účelovou jednotku “ pro rok 2014. Cena je vypočítána podle délky 

kanalizačního systému, podle plochy, podle druhu terénu uložení kanalizačního systému a 

podle objektů umístěných na stokové síti. V této práci nejsou finančně hodnoceny náklady 

na výstavbu ČOV, neboť toto není v této práci řešeno, stejně tak jako náklady na domovní 

přípojky. 

Veškeré výkresy a tabulky v této práci byly vytvořené pomocí programu Microsoft 

Office Excel, Winplan a AutoCad 2012 a rozpočet byl tvořen v pomocí programu 

euroCALC. 
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