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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce odkanalizování obce 

Kozlovice pomocí jednotné stokové soustavy. Práce zahrnuje popis řešené 

lokality, zhodnocení stávajícího stavu nakládání s odpadními a dešťovými vodami 

a návrh odkanalizování obce. Přílohou práce jsou výkresy situace, hydrotechnické 

situace, podélných profilů a hydrotechnické výpočty pomocí součtové metody. 

Součástí práce je také přibližný odhad ekonomických nákladů na realizaci stavby. 

 

Klíčová slova: 

jednotná kanalizace, odlehčovací komora, součinitel odtoku, kanalizační okrsek, 

součtová metoda 

Summary 

 The bachelor's thesis deals with the concept of a sewer system design 

in the village of Kozlovice, using combined sewer system. The thesis includes 

a description of this location, evaluation of the current state of handling waste 

water and rainwater and the proposal of sewer system design. This thesis's 

enclosures are drawings of situation, hydro technical situation, longitudinal profiles 

and hydrotechnical calculations using sum method. The thesis also includes 

an approximate estimate of the economic cost of implementation of the project. 
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combined sewer system, overflow chamber, run-off coefficient, sewer district,  

sum method 
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1. Úvod 

Předmětem bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování obce 

Kozlovice. Cílem práce je návrh nové jednotné stokové sítě na základě bilance 

množství splaškových odpadních vod z rodinných domů, ze zařízení občanské 

vybavenosti a zejména množství srážkových vod ze střech, zpevněných 

a nezpevněných ploch v obci, a současně snížení míry znečištění odpadních vod 

vypouštěných do recipientu. 

Stávající jednotná kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu 

a odvádí odpadní vody bez čištění přímo do řeky Bečvy. Při návrhu 

odkanalizování byly posouzeny varianty možných řešení a posouzena jejich 

vhodnost a proveditelnost jak z hlediska technického, tak i finančního. 

Vybraná varianta byla poté zpracována dle legislativních a technických 

hledisek a platných norem. Součástí práce je i odhad celkových finančních 

nákladů na provedení stavby. Vlastní návrh stokové sítě je podložen 

zpracovanými výkresy, které tvoří přílohu bakalářské práce. Jedná se o situaci, 

hydrotechnickou situaci, podélné profily a hydrotechnické výpočty pomocí 

součtové metody. 
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Základní informace 

Obec Kozlovice se nachází v Olomouckém kraji, okrese Přerov 

a katastrálním území Kozlovice u Přerova. První zmínka o obci pochází z roku 

1353. V roce 1964 byly Kozlovice sloučeny s městem Přerov [1]. Počet obyvatel 

obce činil k 31. 12. 2013  611 trvale žijících osob [2]. 

Kozlovice leží na levém břehu řeky Bečvy, 1 km východně od Přerova, 

v průměrné nadmořské výšce 220 m n. m. Obcí prochází silnice druhé třídy č. 434 

Přerov – Prosenice, která je lemována oboustrannou zástavbou. Území obce je 

rovinaté, v severozápadní části se svažuje k řece Bečvě. V obci jsou provedeny 

veškeré podzemní inženýrské sítě (plynovod, vodovod, sdělovací kabely, kabely 

veřejného osvětlení, kabelová televize, jednotná kanalizace). Nachází se zde 

mateřská školka, restaurace a sportovní areál s tenisovými kurty a fotbalovým 

hřištěm. Na okraji obce se nachází nyní nevyužívaný areál zemědělského 

družstva. 

 

Obr. 1 Satelitní mapa obce [3] 
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2.2. Hydrologické poměry 

 Území Kozlovic je hydrotechnicky svedeno krátkým úsekem potoka Lučnice 

do řeky Bečvy. Bečva je největším levostranným přítokem řeky Moravy. Její tok 

vytvářejí dva pramenné toky - Rožnovská Bečva (Dolní Bečva), pramenící 

pod Vysokou a Vsetínská Bečva (Horní Bečva), pramenící na severozápadním 

svahu Javorníků nad Velkými Karlovicemi v nadmořské výšce 896,02 m n. m. 

pod Trojačkou Beskýdkem. Oba toky pramení na území CHKO Beskydy - 

Vsetínské vrchy. Bečva protéká pohořím západních výběžků Beskyd k Hranicím, 

odtud dále k jihozápadu údolím ohraničeným po pravém břehu nejjižnějšími 

výběžky Jeseníků a Oderskými vrchy. Tok pokračuje kolem Lipníka nad Bečvou, 

protéká Přerovem a za Troubkami se vlévá do řeky Moravy na jejím 198,30 říčním 

km v nadmořské výšce 194,69 m n. m. [4]. 

Název toku:    Bečva 

Povodí:    Moravy 

Řád toku:    III. řádu 

Správce toku:   Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava 

Plocha povodí:   1613,29 km2  

Celková délka toku:   61,576 km 

Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-067, 4-11-02-068 

Hydrogeologický rajon:  16320  

Průměrné roční srážky:  700 – 720 mm 

Průměrný roční průtok:  17,3 m3  

Tab. 1: Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Dluhonice [5] 

Profil Dluhonice (Bečva) 9,30 km 

Průměrný roční průtok 17,3 m3s-1 

Průměrný roční stav 143 cm 

N - leté průtoky [m3s-1] 

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

239 466 564 792 892 
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2.3. Stávající stav 

 Zásobování obyvatel pitnou vodou je zajištěno převážně z vodovodu 

pro veřejnou potřebu, z menší části pak individuálně z podzemních zdrojů pomocí 

studní. V obci byla v první polovině minulého století v několika etapách 

vybudována jednotná kanalizace, která je tvořena třemi samostatnými stokami A, 

B a C. Do této kanalizace jsou svedeny dešťové a splaškové odpadní vody. 

Splaškové odpadní vody z části nemovitostí jsou před odvedením do kanalizace 

předčištěny v septicích a částečně pravděpodobně napojené přímo do kanalizace. 

U některých nemovitostí jsou vybudovány žumpy na vyvážení a v několika málo 

případech jsou používány k čištění splaškových odpadních vod domovní čistírny. 

Odpadní vody jsou odváděny kanalizací přes tři výustní objekty přímo do potoka 

Lučnice, který se po cca 150 metrech vlévá do řeky Bečvy. Dešťové vody jsou 

do kanalizace svedeny systémem uličních vpustí, domovních přípojek nebo 

kanalizačními šachtami s mříží místo poklopu. Na kanalizaci se v současnosti 

nenachází žádná odlehčovací komora. Stav kanalizace je nevyhovující, betonové 

trouby jsou zkorodované, spoje netěsné a stoky v některých úsecích zborcené 

a téměř neprůchodné. Vzhledem k rovinatosti území má v některých úsecích 

kanalizace nepříznivé spádové poměry a dále vzhledem k nedostatečné kapacitě 

kanalizace dochází v některých částech obce při přívalových deštích ke vzdutí 

hladiny ve stokách a následnému zaplavování sklepů napojených nemovitostí. 

Přípojky uličních vpustí jsou rovněž v mnoha případech zborcené a při deštích 

voda z komunikací neodtéká a způsobuje zaplavení některých úseků komunikací. 
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3. Specifikace problémů 

 Současný způsob vypouštění odpadních vod z obce Kozlovice do potoka 

Lučnice a dále do řeky Bečvy je jak z hygienického, tak ekologického hlediska 

naprosto nevhodný. Následkem tohoto stavu jsou překračovány povolené limity 

znečištění vypouštěných splaškových odpadních vod do potoka a to se následně 

projevuje zvýšeným znečištěním vody v řece Bečvě. V důsledku netěsnosti spojů 

kanalizačních trub může také docházet ke znečištění podzemních vod, které jsou 

využívány pro zásobování některých nemovitostí pitnou vodou. 

 Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stávající kanalizace, 

její nedostatečné kapacitě při přívalových deštích a z důvodu vypouštění 

odpadních vod do recipientu bez čištění, bude nutné provést výstavbu nové 

jednotné kanalizace. Stávající septiky, žumpy a domovní ČOV budou muset být 

zrušeny a nemovitosti přepojeny na novou kanalizaci. Odpadní vody budou 

odváděny na čistírnu odpadních vod, která zajistí snížení míry znečištění 

vypouštěných vod a tím dojde i ke zlepšení kvality povrchové vody v potoce 

Lučnice a řece Bečvě. 
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4.  Principy řešení 

4.1. Legislativní řešení 

 Na problematiku kanalizací pro veřejnou potřebu se vztahuje celá řada 

zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a technických norem. 

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

Tento zákon se vztahuje na: 

a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických 

osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo 

odpadní vody za den je 10 m3 a více 

b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody 

a kanalizacemi podle písmene a) 

Tento zákon se nevztahuje na: 

a) vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody 

b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých 

odtokem srážkových vod 

c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 

1 odběratel [6] 

Tento zákon byl v nedávné době novelizován zákonem č. 275/2013 Sb. 

účinným od 1. 1. 2014. Z novely vyplývá, že odběratele čekají úpravy smluv 

o dodávkách vody a odvádění odpadních vod. Dosud uzavřené smlouvy musejí 

provozovatelé vodovodů a kanalizací uvést do souladu se zněním novely zákona 

do 1. 1. 2024. Ve smlouvě musí být uvedeny nejen základní informace, 

ale i základní limity, aby odběratelé mohli v návaznosti na uzavřené odběratelské 

smlouvy vyžadovat plnění těchto parametrů. K nim patří jakost dodávané pitné 

vody včetně tlaku v místě napojení vodovodní přípojky na vodovod, v případě 

odvádění odpadních vod limity možného znečištění vypouštěných vod, forma ceny 

vodného nebo stočného (jednosložková nebo dvousložková), cena a způsob jejího 
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stanovení, fakturace a zálohy. Dodavatel musí do smlouvy od 1. 1. 2014 uvádět 

vlastníka přípojky a počet trvale připojených osob. 

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod musí obsahovat 

alespoň: 

 předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu 

nebo kanalizace 

 vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku 

 počet trvale připojených osob 

 stanovení podmínek dodávky (limity množství dodávané vody a množství 

určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě 

přípojky – maximální a minimální) 

 stanovení podmínek pro odvádění a čištění odpadních vod do kanalizace 

(limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění) 

 ukazatele jakosti dodávané pitné vody (minimálně hodnoty obsahu vápníku, 

hořčíku a dusičnanů) 

 způsob stanovení ceny vodného a stočného a její vyhlášení 

 způsob fakturace a způsob plateb 

 možnost změn a dobu platnosti této smlouvy [7] 

Další změny stanovené zákonem č. 275/2013 Sb.: 

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním 

potrubím z jiného zdroje vody (např. domovní studny). Týká se především 

odběratelů, kteří vnitřní vodovod odebírající pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou 

potřebu propojili s vlastním zdrojem, jenž svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního 

odběratele, ale může ohrozit kvalitu dodávané pitné vody v celém vodovodu. 

Fyzické osobě může za tento přestupek příslušný orgán státní správy uložit pokutu 

až do výše 100 000 Kč. 

 Zákon také upřesňuje pojem vnitřní kanalizace v odst. 8, § 2 tak, že vnitřní 

kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových 

vod ze stavby k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní 

vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem 

vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí.  
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Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. Dochází tím k odstranění 

pochybností o tom, ve kterých místech končí vnitřní kanalizace domu 

nebo pozemku a kde začíná kanalizační přípojka [7].  

 Toto jasné vymezení je důležité zejména pro provozovatele kanalizace, 

protože jsou ze zákona povinni provádět opravy a údržbu kanalizačních přípojek 

uložených v pozemcích tvořící veřejné prostranství ze svých provozních nákladů. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 

Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 48/2014 Sb. ze dne 20. března 

2014 účinnou od 1. 4. 2014. Obsahem vyhlášky jsou například náležitosti 

majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, smluv o dodávce pitné 

vody a odvádění odpadních vod, kanalizačního řádu a požadavky na rozbor 

vzorků odpadních vod, způsob výpočtu množství odpadních a srážkových vod 

odváděných do kanalizace bez měření, požadavky na čištění odpadních vod 

včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě 

a ČOV a směrná čísla roční potřeby vody [8]. 

Zákon č. 254/2011 Sb. o vodách (vodní zákon) 

 Účelem 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. Jedním z cílů tohoto zákona je také přispívat k zajištění 

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

přímo závisejících suchozemských ekosystémů. V neposlední řadě zákon 

stanovuje cíle ochrany vod jako složky životního prostředí pro povrchové 

a podzemní vody a pro chráněná území. Definuje odpadní vody jako vody použité 

v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, 

zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 

(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních 

prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod.  
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K vypouštění odpadních vod do vod povrchových je nutné povolení 

vodoprávního úřadu. Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových 

nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit 

objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření 

předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal a také příslušnému správci 

povodí. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření 

objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků 

měření. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich 

množství a znečištění [9].  

Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

 Směrnice vymezuje podmínky pro odvádění, čištění a vypouštění 

městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých 

průmyslových odvětví. Cílem směrnice je ochrana životního prostředí 

před nepříznivými účinky vypouštění výše uvedených odpadních vod [10]. 

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 

Nařízení vlády stanovuje emisní limity pro povrchové vody, které jsou 

využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. 

Dále stanovuje tzv. citlivé oblasti (vodní útvary povrchových vod, kde je nutný 

vyšší stupeň čištění odpadních vod) a ukazatele přípustného znečištění 

pro vypuštění odpadních vod ovlivňujících kvalitu vody těchto oblastech. 

Především však stanovuje podmínky vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. Stanovuje emisní standardy - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 

znečištění odpadních vod a emisními limity - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 

znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových [11]. 
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Tab. 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru 

koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l [11] 

Kapacita ČOV 
(EO) 

CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk. 

p  m  p  m  p  m  p m průměr m průměr m 

< 500 150 220 40 80 50 80 - - - - - - 

500 - 2 000 125 180 30 60 35 70 - - - - - - 

2001 - 10000 120 170 25 50 30 60 15 30 -   - - 

10 001 -100000 90 130 20 40 25 50 - - 15 20 2 6 

> 100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon vymezuje podmínky pro územní plánování, povolování staveb 

a jejich změn, užívání a odstraňování staveb. Stanovuje také mimo jiné podmínky 

pro projektovou činnost a provádění staveb [12]. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 Vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování 

ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb 

na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

 Důležitou částí zákona je určení způsobu nakládání se srážkovými vodami 

ze zastavěných nebo zpevněných ploch. Vsakování nebo odvádění srážkových 

vod, pokud se neplánuje jejich jiné využití; musí být řešeno: 

1. Přednostně jejich vsakováním, v případě jejich možného smísení 

se závadnými látkami umístěním zařízení k jejich zachycení, není-li možné 

vsakování. 

2. Jejich zadržováním a regulovaným odváděním oddílnou kanalizací 

k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného 

smísení se závadnými látkami umístěním zařízení k jejich zachycení. 

3. Není-li možné oddělené odvádění srážkových do vod povrchových, 

pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace. 
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 Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, 

jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové 

výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby 

pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 a u řadového rodinného domu a bytového 

domu 0,3 [13]. 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

Norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci 

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

Platí pro kanalizaci pro veřejnou potřebu a odvodnění veřejných komunikací [14]. 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok 

a kanalizačních přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány 

gravitačním průtokem [15]. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického 

vybavení v etapě územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných 

a nezastavěných územích v hranicích měst a obcí. Stanoví zásady pro uspořádání 

sítí uložených ve veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu 

silnic [16]. 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

 Norma řeší nakládání se srážkovými vodami zejména na pozemku stavby 

(decentrální způsob odvodnění), ale jsou uvedena i centrální opatření, která jsou 

řazena za opatření decentrální tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě 

blízkého odvodnění. V této normě jsou uvedena také opatření pro snížení 

a případně prevenci vzniku srážkového odtoku. Norma zahrnuje problematiku 

znečištění srážkových vod, kdy je nezbytné důsledně oddělovat nakládání s mírně 

znečištěnými a silně znečištěnými srážkovými vodami.  
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Dále norma popisuje decentrální objekty používané k hospodaření se srážkovými 

vodami, stanovuje výpočetní postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní 

informace k jejich údržbě a provozu [17]. 

4.2. Technické řešení 

4.2.1. Odpadní vody podle původu 

Splaškové  

 Vznikají v domácnostech, sociálních zařízeních, zařízeních občanské 

vybavenosti. Mají ustálenou kvalitu s převahou organického znečištění [18]. 

Průmyslové 

 Vznikají v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží 

na druhu průmyslu a použité technologii výroby. Tvoří je vody technologické (voda 

použitá ve výrobě) a chladící (chlazení zařízení, bývá znečištěna tepelně) [19]. 

Srážkové 

 Zdrojem jsou dešťové srážky, které se do stokové sítě dostávají ze střech 

budov, zpevněných a nezpevněných ploch. Jejich množství záleží na intenzitě 

a trvání deště a na sklonu a velikosti odvodňovaného území [18]. 

Infekční 

 Vznikají v infekčních odděleních nemocnic, v mikrobiologických 

laboratořích, léčebnách, sanatoriích TBC. Obsahují choroboplodné zárodky, 

které mohou být zdrojem infekcí. Musí být odváděny samostatnou oddílnou 

kanalizací a před zaústěním do veřejné stokové sítě hygienicky zabezpečeny tak, 

aby byly choroboplodné zárodky zničeny [18, 19]. 

Vody ze zemědělské výroby 

 Pocházejí z rostlinné a živočišné výroby. 
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Balastní vody 

 Jedná se především o podzemní vody, které se do kanalizace dostávají 

netěsnostmi ve spojích trub a šachet, případně v koncových úsecích stok 

napojením extravilánových vod nebo napojením meliorací. Mohou mít negativní 

vliv na účinnost čištění odpadních vod, protože tyto vody ředí a ochlazují. 

Jejich množství představuje velkou část odpadních vod přitékajících na ČOV, 

kterou hydraulicky zbytečně zatěžují. Balastní vody jsou problémem zejména 

u starších a neodborně provedených stok [18]. 

4.2.2. Soustavy stokových sítí 

Jednotná stoková soustava 

Slouží ke společnému odvádění splaškových a srážkových vod. Dimenzuje 

se na průtok dešťových vod, z čehož plyne nutnost použití větší dimenze 

kanalizačního potrubí. Na stokové síti bývají umístěny odlehčovací komory, 

které odlehčují průtok odpadních vod v kanalizaci do vodního toku. Množství 

odlehčovaných vod je dáno poměrem ředění 1+n, který svým rozhodnutím určí 

vodoprávní úřad. Výhodou oproti oddílné soustavě je úspora finančních nákladů 

a proplach stok při deštích, nevýhodou pak vypouštění naředěných odpadních vod 

do povrchových vod [18]. 

 

Obr. 2 Jednotná stoková soustava [21], 1 – ČOV, 2 – Výusť vyčištěné odpadní vody,  

3 – Výusť odlehčovací stoky, 4 – Odlehčovací komora, 5 – Kmenová stoka 
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Oddílná stoková soustava 

 Slouží k samostatnému odvádění splaškových a dešťových vod. Splaškové 

odpadní vody jsou odváděny na ČOV a dešťové vody do vodních toků. Výhodou 

této soustavy je nezatěžování ČOV dešťovými vodami. Nevýhodou je pak vyšší 

finanční a prostorová náročnost na vybudování samostatné splaškové a dešťové 

kanalizace [18]. 

 

Obr. 3 Oddílná stoková soustava [21], 1 – ČOV, 2 - Výusť vyčištěné odpadní vody,  

3 – Výusť dešťových odpadních vod, 4 – Kmenová stoka 

Modifikovaná stoková soustava 

 Jsou tvořeny hluboko uloženými stokami, odvádějícími splaškové odpadní 

vody a mělce uloženými dešťovými stokami. Nejvíce znečištěné dešťové vody jsou 

odváděny propojovacím potrubím do stok splaškových. Po jejich naplnění 

nad úroveň dna dešťových stok dochází k odtoku dešťových vod dešťovými 

stokami do recipientu [21]. 

 

Obr. 4 Modifikovaná stoková soustava [20] 
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4.2.3. Způsob dopravy odpadních vod 

Gravitační kanalizace 

 Odpadní voda odtéká v důsledku působení gravitační síly díky podélnému 

sklonu stoky. Musí být dodržen nejmenší sklon stoky, aby nedocházelo k zanášení 

stok. Minimální sklon má být takový, aby hodnota 1/m návrhového dešťového 

průtoku vyvolala v navrženém stokovém profilu tečné napětí rovné nebo větší 

4,0 Pa [14]. 

Tlaková kanalizace 

 Tlaková kanalizace je založena na principu přetlaku uvnitř kanalizační sítě, 

který vytvářejí čerpadla umístěná v domovních čerpacích stanicích. Přítok do DČS 

z odkanalizovaného objektu je gravitační kanalizační přípojkou. Tento systém 

se používá v případě nepříznivých základových podmínek, vysoké hladině 

podzemní vody a v rovinatých územích nebo tam, kde je odpadní voda 

z odkanalizované lokality čerpána „přes kopec“ do další stokové sítě 

(např. odkanalizování obce do veřejné kanalizace ve městě). Tlaková kanalizace 

se navrhuje nejčastěji z polyetylénu nebo PVC, ukládá se v nezámrzné hloubce 

v min. sklonu 3 ‰. Používá se zejména pro dopravu splaškových odpadních vod. 

Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady na údržbu čerpací techniky a elektrickou 

energii [22]. 

Podtlaková kanalizace 

 Podtlaková kanalizace funguje na principu vyvození podtlaku ve stokové 

síti, do které jsou nasávány odpadní vody přes domovní sací ventily umístěné 

ve sběrných šachtách na kanalizačních přípojkách jednotlivých nemovitostí. 

Podtlak je vyvozován vakuovými čerpadly, umístěnými v centrální vakuové stanici 

se sběrnou tlakovou nádrží. Odpadní vody se ze sběrných šachet do kanalizace 

nasávají při každém otevření sacího ventilu. Provoz ventilů je automatický a závisí 

na výšce hladiny ve sběrné jímce. Z centrální stanice se odpadní vody odvádí 

gravitačně nebo čerpáním na ČOV.  
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Kanalizace se navrhuje z PVC nebo polyetylénu, ukládá se v nezámrzné hloubce 

v min. sklonu 2 ‰ ve směru toku. Sklon musí být dodržen i ve stoupajícím terénu. 

Systém se používá v případě nepříznivých základových podmínek, vysoké hladině 

podzemní vody a v rovinatých územích, kde je problém dodržet minimální sklon 

gravitační kanalizace. Výhodami řešení je nezávislost na konfiguraci terénu, 

malé průměry potrubí a nízké provozní náklady [18, 24]. 

4.2.4. Systémy stokových sítí 

Větevný systém 

 Používá se v členitém území, kde není možné stokovou síť pravidelně 

uspořádat. Kmenová stoka je vedena údolím a do ní jsou napojeny sběrače 

a vedlejší stoky [18, 21]. 

 

Obr. 5 Větevný systém [23] 

Úchytný systém 

 Používá se v údolích s jednotným sklonem směrem k vodnímu toku a podél 

toku. Kmenová stoka se umisťuje podél vodního toku a sbírá odpadní vody 

ze sběračů a vedlejších stok [18, 21]. 



Michal Dundálek: Návrh odkanalizování obce Kozlovice 

 

2014  17 

 

 

Obr. 6 Úchytný systém [23], 1 – Stoka do ČOV, 2 – Odlehčovací komora, 3 – Úchytná stoka,  

4 – hlavní sběrač, 5 – vedlejší sběrač, 6 – Vstupní šachty 

Pásmový systém 

 Používá se v územích s velkými výškovými rozdíly. Oblast je rozdělena 

do jednotlivých výškových pásem, kde se odpadní vody z nejvyšších oblastí 

dopravují gravitačně a v rovinatých oblastech s nedostatečným spádem se pak 

přečerpávají [18, 21]. 

 

Obr. 7 Pásmový systém [23], 1 – Hlavní kmenová stoka, 2 – Čerpací stanice, 3 – Uliční stoky,  

4 – vedlejší sběrače (malý skon), 5 – Hlavní sběrače (velký sklon), 6 – Hlavní stoka do ČOV 
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Radiální systém 

 Používá se v kotlinách, kde odvádí odpadní vodu do nejnižšího místa. 

Odtud jsou odpadní vody dopravovány gravitačně nebo přečerpáváním na ČOV 

[18, 21]. 

 

Obr. 8 Radiální systém [23], 1 – Čerpací stanice, 2 – Výtlačné potrubí, 3 – Uliční stoky,  

4 – Hlavní stoky 

4.2.5. Materiál stokových sítí 

Kamenina 

 Kameninové trouby se vyznačují vysokou životností, otěruvzdorností, 

chemickou odolností kyselinám a louhům a vysokou mechanickou pevností. 

Vyrábí se v dimenzích od DN 100 do DN 1400 mm a to buď hrdlové pro uložení 

do otevřeného výkopu, nebo protlačovací. Používají se zejména k odvádění 

splaškových a průmyslových odpadních vod [18]. 

Beton a železobeton 

 Betonové trouby mají vysokou mechanickou pevnost, otěruvzdornost 

a dlouhou životnost. Vyrábí se v dimenzích od DN 150 do DN 2200 mm. 

Používají se zejména k odvádění srážkových vod nebo odpadních vod, 

které nejsou agresivní vůči betonu. Odolnost vůči chemicky agresivním látkám 

lze zvýšit čedičovou nebo kameninovou výstelkou.  
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Odpadní vody, které jsou vůči betonu agresivní, způsobují vznik biochemické 

a chemické koroze z důvodu použití cementového pojiva [21, 26]. 

 

Obr. 9 Procesy vedoucí ke vzniku biogenní síranové koroze [28] 

Plasty 

 Plastové potrubí je lehké, pevné, odolné korozi, kyselinám, louhům, 

má malý odpor vnitřního tření a snadno se montuje. Trouby se vyrábí zejména 

z PVC, polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE) v dimenzích od DN 100 

do DN 1000 mm a ve jmenovité tuhosti SN 4, 8, 10, 12, 16. Používají se 

k odvádění splaškových nebo dešťových odpadních vod. Při pokládce se musí 

dbát na řádné provedení podsypu a hutnění obsypu trub [18]. 

Sklolaminát 

 Sklolaminátové potrubí má vysokou pevnost, tepelnou a chemickou stálost 

a odolnost vůči ultrafialovému záření. Trouby se vyrábí v dimenzích od DN 150 

do DN 3600 mm a jmenovité tuhosti SN 2500 až 10 000. Používají se k odvádění 

splaškových nebo dešťových odpadních vod. Při pokládce se musí dbát na řádné 

provedení podsypu a hutnění obsypu trub [18]. 

Čedič 

 Čedičové potrubí, obklady, žlaby a cihly mají vysokou otěruvzdornost, 

tvrdost a chemickou odolnost a zejména dlouhou životnost. Trouby se vyrábí 

v dimenzi od DN 100 do DN 600. Trouby se používají zejména při protlacích. 
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Čedič se také používá k obkladům kynet šachtových den, vnitřních stěn potrubí 

a spádišť, kde dochází k velké rychlosti a nárazům proudící odpadní vody [21]. 

4.2.6. Tvary stok 

Kruhový profil 

 Jedná se o nejpoužívanější profil zejména z důvodu jednoduché výroby 

a montáže při výstavbě kanalizace. Snadno se čistí a je středně vhodný z hlediska 

statického a hydraulického. Nejmenší přípustný profil potrubí pro gravitační 

kanalizaci je v případě kameniny a plastů DN 250, pro jiné materiály pak DN 300. 

Profil je definován vnitřním průměrem DN [mm] [18, 21]. 

Vejčitý profil 

 Tento profil je nejvýhodnější jak z hydraulického, tak statického hlediska. 

Nevýhodou je výška profilu, která dovoluje jeho použití jen v místech 

s dostatečnou výškou nadloží. Vyrábí se běžný typ Vídeňský a speciální Pražský 

normál. Profil je definován poměrem b : h – šířka : výška [mm] [21, 28]. 

Tlamový profil 

 Jde o nejméně vhodný profil z hydraulického i statického hlediska. Navrhuje 

se tam, kde je nízká výška nadloží. Používají se pro sběrače s velkým trvalým 

průtokem. Profil je definován poměrem b : h – šířka : výška [mm] [18]. 

 

 

Obr. 10 Kruhový, vejčitý (Vídeňský) a tlamový profil [29] 
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4.2.7. Objekty na stokové síti 

Vstupní a spojné šachty a komory 

 Vstupní šachty se umisťují v místech, kde se mění sklon a směr přímých 

úseků stok, příčný profil nebo materiál stoky a v místech soutoku dvou a více stok. 

Maximální vzdálenost šachet neprůlezných a průlezných stok činí 50 m, 

u průchozích stok pak 100 až 200 m. Šachty využívá provozovatel kanalizace 

ke kontrole, monitoringu a čištění stokové sítě. Šachty se vyrábí z betonových 

prefabrikovaných skruží DN 1000. Skládají se ze šachtového dna s kynetou, 

skruží a konusu nebo zákrytové desky. Vstupní šachty se používají pro stoky 

do vnitřního průměru DN 400, od DN 500 se zřizují spojné komory. 

V místě spojení stok a směrového lomu stoky nesmí být mezi směrem přítoku 

a odtoku úhel menší než 90°, s výjimkou spádišť [14, 18]. 

Spádiště 

 Navrhují se na stokové síti tam, kde je sklon terénu větší, než by byl sklon 

stoky při maximální možné průřezové rychlosti. Spádiště je tvořeno šachtou 

a trubním obtokem minimální světlosti DN 300, který převádí bezdeštné průtoky. 

Při větších dešťových průtocích voda přepadá na dno spádiště. Výška spádiště 

nemá přesahovat u stok světlosti DN 250 až 400 výšku 4 m a u stok světlosti 

DN 450 až 600 výšku 3 m. Stěna, na kterou dopadají odpadní vody, 

a dno se obkládá čedičovou nebo kamennou dlažbou [21, 30]. 

Skluz 

 Používá se u stok s velkým podélným sklonem a tam, kde by výstavba 

soustavy spadišť byla nákladná. Skluz tvoří stoka, ve které může průřezová 

rychlost dosáhnout až 10 m·s-1, a v odůvodněných případech i objekt na konci 

skluzu, který tlumí pohybovou energii odpadní vody a odvádí stržený vzduch. 

Materiál skluzu musí odpovídat návrhové průtokové rychlosti [21]. 
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Shybka 

 Shybka se navrhuje v případech, kdy dojde k výškové kolizi kanalizační 

stoky s překážkou ve stejné výškové úrovni, kterou může být například jiná stoka, 

vodní tok nebo komunikace či dráha v zářezu. Z hydraulického hlediska mohou být 

shybky úplné, kdy se strop shybky nachází pode dnem přítokové i odtokové stoky 

nebo neúplné, kdy je strop shybky nade dnem přítokové i odtokové stoky. 

Dále se shybky člení na jedno nebo víceramenné. Víceramenné shybky 

se používají na stokových sítích s kolísajícím průtokem odpadních vod. 

Minimální profil shybky je DN 200, na vtoku a odtoku ze shybky se budují revizní 

objekty. Sklon sestupného ramena shybky může být libovolný, sklon vzestupného 

ramena se doporučuje 1:5, ne však více než 1:3 [18, 21]. 

Odlehčovací komora (OK) 

 Používají se na jednotné kanalizaci k odlehčení části naředěných 

odpadních vod v období dešťových srážek odlehčovací stokou do recipientu. 

Odlehčení odpadních vod probíhá přepadem přes přelivnou hranu. 

Množství odlehčovaných vod se určí jako rozdíl množství přitékajících vod do OK 

a množství vod, které může téct na ČOV. Průtok odváděný na ČOV se stanoví 

jako násobek bezdeštného odtoku splašků. Ředící poměr stanoví vodoprávní úřad 

minimálně 1+7 a výše a je ovlivněn např. vodnatostí a znečištěním recipientu 

a znečištěním odpadních vod. OK mohou odpadní vodu odlehčovat přepadem 

(čelním, šikmým, obloukovým, bočním), škrtící tratí (potrubí s menším průměrem 

na odtoku z OK), přepadajícím paprskem nebo etáží [18, 21]. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 

5.1. Varianty řešení 

Varianta č. 1 

 Tato varianta uvažuje s vybudováním gravitační jednotné stokové sítě. 

Splaškové a dešťové vody budou svedeny z území obce soustavou vedlejších 

stok do kmenové stoky A, vedené ulicí Grymovskou a U pomníku 

ke sportovnímu areálu, kde bude stoka ústit do ČOV. V období dešťů se budou 

odpadní vody před nátokem na ČOV odlehčovat v odlehčovací komoře 

odlehčovací stokou do potoka Lučnice. Kanalizace bude provedena 

z kameninových trub.  

Varianta č. 2  

 Tato varianta uvažuje s vybudováním gravitační oddílné stokové sítě. 

Splaškové vody budou odváděny splaškovou kanalizací na ČOV. Dešťové vody 

budou svedeny do dešťové kanalizace a vyústěny do potoka Lučnice. 

Splašková kanalizace bude provedena z kameniny a dešťová kanalizace z PVC. 

Posouzení navržených variant 

 Vybudování oddílné stokové soustavy je nevýhodné jak z hlediska 

finančního, tak z hlediska prostorového. V obci jsou již provedeny veškeré 

podzemní inženýrské sítě (plynovod, vodovod, sdělovací kabely, kabely veřejného 

osvětlení, kabelová televize, jednotná kanalizace) a pro stavbu dalších dvou 

souběžných kanalizací není dostatečný prostor. Ve většině nemovitostí je rovněž 

zhotoveno připojení na stávající kanalizaci jednotnými přípojkami a dá se 

předpokládat, že nutnost přestavby vnitřní kanalizace na oddílnou by se setkalo 

s negativními reakcemi obyvatel obce. V neposlední řadě by vybudování 

souběžné splaškové a dešťové kanalizace vedlo k vzájemným výškovým kolizím 

a bránilo by v napojení jednotlivých přípojek z nemovitostí. 



Michal Dundálek: Návrh odkanalizování obce Kozlovice 

 

2014  24 

 

 Z těchto důvodů jsem jako nejvhodnější variantu zvolil vybudování nové 

jednotné kanalizace, vedené převážně v trase původní kanalizace.  

5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

5.2.1. Situace (příloha č.1) 

 Návrh vedení gravitační jednotné stokové sítě byl zakreslen do digitálního 

katastrálního podkresu. Součástí výkresu jsou také průběhy podzemních 

a nadzemích sítí (plynovod, vodovod, sdělovací kabely, kabely veřejného 

osvětlení, kabelová televize, jednotná kanalizace, nadzemní vedení NN). 

Kanalizace byla navržena z kameninového potrubí celkové délky 2475 m. 

Stokovou sít tvoří dvanáct stok a nachází se zde 69 šachet, z toho jedna 

spádišťová a deset spojných. Před nátokem na ČOV je umístěna odlehčovací 

komora. Návrh čistírny odpadních vod a odlehčovací komory není předmětem 

řešení této bakalářské práce. Stoková síť je navržena převážně v komunikacích, 

situovaná je do středu jízdního pruhu.   

 

Tab. 3: Délky stok 

Název stoky DN [mm] Délka [m] Název stoky DN [mm] Délka [m] 

A 250 50 A3.2. 250 89 

  300 83 A4 250 92 

  400 131   300 62 

  500 113   400 88 

  600 238 A4.1 250 82 

A1 300 116 A4.2 300 99 

A2 250 75   400 331 

A3 250 61 A4.2.1 250 65 

  300 117 A5 250 48 

  400 252   300 87 

A3.1. 250 51 A5.1 250 100 

  300 45       
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Tab. 4: Celkové délky dle DN 

DN [mm] Délka [m] 

250 713 

300 609 

400 802 

500 113 

600 238 

Celková délka 2475 m 

5.2.2. Hydrotechnická situace (příloha č.2) 

 V rámci hydrotechnické situace byl proveden návrh hranice kanalizačního 

povodí. Povodí je tvořeno 31 kanalizačními okrsky o celkové ploše 17,03 hektaru. 

Kanalizační okrsky byly vytvořeny půlením úhlů v soutokových šachtách metodou 

ideálních střech. Jednotlivá povodí jsou navržena tak, aby jejich plocha 

nepřekročila jeden hektar [14]. 

Tab. 5: Kanalizační okrsky 

Stoka 
Číslo 

kanalizačního 
okrsku 

Plocha 
okrsku [ha] 

Stoka 
Číslo 

kanalizačního 
okrsku 

Plocha 
okrsku [ha] 

A 1 0,73 A4 15 0,04 

A 2 0,8 A4.1 16 0,57 

A 3 0,97 A4 17 0,39 

A5.1 4 0,7 A 18 0,07 

A5 5 0,4 A3 19 0,66 

A5 6 0,42 A3 20 0,73 

A 7 0,59 A3 21 0,56 

A4 8 0,71 A3 22 0,8 

A4 9 0,33 A3.1 23 0,3 

A4.2.1 10 0,35 A3.2 24 0,42 

A4.2 11 0,73 A3.1 25 0,16 

A4.2 12 0,75 A3 26 0,8 

A4.2 13 0,72 A 27 0,61 

A4.2 14 0,79 A2 28 0,8 

A4 15 0,04 A 29 0,54 

A4.1 16 0,57 A1 30 0,5 

A4 17 0,39 A 31 0,09 

Celková plocha okrsků 17,03 ha 
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5.2.3. Podélné profily (přílohy č. 3 až 14) 

 Podélné profily jednotlivých stok byly navrženy tak, aby byly dodrženy 

minimální sklony a zároveň nebyly překročeny maximální povolené rychlosti. 

Výšky terénu byly interpolovány z geodetického zaměření stávajícího terénu. 

Hloubky uložení kanalizačních stok byly voleny podle povrchu terénu, ve kterém 

budou uloženy, a tomu odpovídajícím požadavkům na krytí potrubí. 

Ve výkresech je také zaznamenáno křížení se stávajícími podzemními sítěmi. 

 Stoka A (příloha č.3) 

Jedná se o kmenovou stoku, která začíná na ČOV u sportovního areálu, 

dále vede v úseku po spojnou šachtu SŠ2 v nezpevněné ploše a pokračuje 

až po koncovou šachtu Š18 v asfaltové komunikaci. Celková délka stoky je 615 m 

a nachází se na ní 18 šachet, z toho 5 spojných. Mezi šachtami Š1 a SŠ2 je 

umístěna odlehčovací komora. V úseku mezi šachtami SŠ2 a Š4 je umístěna 

spádišťová šachta Š3. Výška spádiště je 1,5 m. V šachtě SŠ2 se na ni napojuje 

stoka A1, v šachtě SŠ5 stoka A2, v šachtě SŠ8 stoka A3, v šachtě SŠ9 stoka A4 

a do šachty SŠ12 je zaústěna stoka A5. V kanalizačním okrsku č.1 je navržen 

profil DN 250 a sklon stoky 6 ‰, v okrsku č.2 DN 300 a sklon 6 ‰, v okrsku č.3 

DN 400 a sklon 8 ‰, v okrsku č.7 DN 500 a sklon 7 ‰. V okrsku č.18 je navržen 

sklon 13 ‰, v okrsku č.27 sklon 16 ‰, okrsku 29, kde je umístěno spádiště 35 ‰ 

a v okrsku č.31 pak 20 ‰. V těchto okrscích je navržen profil DN 600. 

Stoka bude provedena z kameniny. 

 Stoka A1 (příloha č.4) 

 Stoka A1 se napojuje na kmenovou stoku A ve spojné šachtě SŠ2 a je 

vedena v nezpevněné ploše podél sportovního areálu. Délka stoky je 116 m 

a nachází se na ní 4 vstupní šachty. Stoka prochází kanalizačním okrskem č.30. 

Profil stoky je navržen DN 300 v jednotném sklonu 6 ‰. Stoka bude provedena 

z kameniny. 
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Stoka A2 (příloha č.5) 

 Stoka A2 se napojuje na kmenovou stoku A ve spojné šachtě SŠ5 a je 

vedena v asfaltové komunikaci. Délka stoky je 75 m a nachází se na ní 3 vstupní 

šachty. Stoka prochází kanalizačním okrskem č.28. Profil stoky je navržen DN 250 

v jednotném sklonu 13 ‰. Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A3 (příloha č.6) 

Stoka A3 se napojuje na kmenovou stoku A ve spojné šachtě SŠ8 a je 

vedena v asfaltové komunikaci. Celková délka stoky je 430 m a nachází se na ní 

12 šachet, z toho 1 spojná. V šachtě SŠ29 se na ni napojuje stoka A3.1. 

V kanalizačním okrsku č.19 je navržen profil DN 250 a sklon stoky 6 ‰, v okrsku 

č.20 a 21 profil DN 300 a sklon 8 ‰. V okrsku č.22 je navržen sklon 10 ‰ 

a v okrsku č.26 sklon 8,5 ‰. V těchto okrscích je navržen profil DN 400. 

Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A3.1 (příloha č.7) 

Stoka A3.1 se napojuje na stoku A3 ve spojné šachtě SŠ29 a je vedena 

v asfaltové komunikaci, od šachty Š39 po koncovou šachtu Š40 pak v nezpevněné 

ploše. Celková délka stoky je 96 m a nachází se na ní 3 šachty, z toho 1 spojná. 

V šachtě SŠ38 se na ni napojuje stoka A3.2. V kanalizačním okrsku č.23 je 

navržen profil DN 250 a sklon stoky 6 ‰, v okrsku č.25 profil DN 300 a sklon 8 ‰. 

Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A3.2 (příloha č.8) 

Stoka A3.2 se napojuje na stoku A3.1 ve spojné šachtě SŠ38 a je vedena 

v asfaltové komunikaci. Délka stoky je 89 m a nachází se na ní 3 vstupní šachty. 

Stoka prochází kanalizačním okrskem č.24. Profil stoky je navržen DN 250 

ve sklonu 8 ‰. Stoka bude provedena z kameniny. 
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Stoka A4 (příloha č.9) 

Stoka A4 se napojuje na kmenovou stoku A ve spojné šachtě SŠ9 a je 

vedena v asfaltové komunikaci. Celková délka stoky je 242 m a nachází se na ní 

8 šachet, z toho 2 spojné. V šachtě SŠ46 se na ni napojuje stoka A4.1 a v šachtě 

SŠ 47 stoka A4.2. V kanalizačním okrsku č.8 je navržen profil DN 250 a sklon 

stoky 7 ‰, v okrsku č.9 profil DN 300 a sklon 20,5 ‰. V okrsku č.15 je navržen 

sklon 10 ‰ a v okrsku č.17 sklon 16 ‰. V těchto okrscích je navržen profil 

DN 400. Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A4.1 (příloha č.10) 

Stoka A4.1 se napojuje na stoku A4 ve spojné šachtě SŠ46 a je vedena 

v asfaltové komunikaci. Délka stoky je 82 m a nachází se na ní 2 vstupní šachty. 

Stoka prochází kanalizačním okrskem č.16. Profil stoky je navržen DN 250 

ve sklonu 11 ‰. Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A4.2 (příloha č.11) 

Stoka A4.2 se napojuje na stoku A4 ve spojné šachtě SŠ47 a je vedena 

v asfaltové komunikaci. Celková délka stoky je 430 m a nachází se na ní 9 šachet. 

V šachtě Š62 se na ni napojuje stoka A4.2.1. V kanalizačním okrsku č.11 je 

navržen profil DN 300 a sklon stoky 6 ‰. V okrscích č.12 a 13 je navržen sklon 

4,5 ‰ a v okrsku č.14 pak 6‰. V těchto okrscích je navržen profil DN 400. 

Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A4.2.1 (příloha č.12) 

Stoka A4.2.1 se napojuje na stoku A4.2 v šachtě Š62 a je vedena 

v zeleném pásu. Délka stoky je 65 m a nachází se na ní 2 vstupní šachty. 

Stoka prochází kanalizačním okrskem č.10. Profil stoky je navržen DN 250 

ve sklonu 5 ‰. Stoka bude provedena z kameniny. 
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Stoka A5 (příloha č.13) 

Stoka A5 se napojuje na kmenovou stoku A ve spojné šachtě SŠ12 a je 

vedena v asfaltové komunikaci. Celková délka stoky je 135 m a nachází se na ní 

3 šachty, z toho 1 spojná. V šachtě SŠ66 se na ni napojuje stoka A5.1. 

V kanalizačním okrsku č.5  je navržen profil stoky DN250 a sklon 6 ‰ a v okrsku 

č.6 profil DN 300 a sklon 6 ‰. Stoka bude provedena z kameniny. 

Stoka A5.1 (příloha č.14) 

Stoka A5.1 se napojuje na stoku A5 v šachtě SŠ66 a je vedena 61 m 

v asfaltové komunikaci a 39 m v zeleném pásu. Délka stoky je 100 m a nachází se 

na ní 2 vstupní šachty. Stoka prochází kanalizačním okrskem č.4. Profil stoky je 

navržen DN 250 ve sklonu 6 ‰. Stoka bude provedena z kameniny. 

5.2.4. Hydrotechnické výpočty (příloha č.15) 

Pro návrh dimenzí a průtoků v jednotné kanalizaci byla použita součtová 

metoda. Patří mezi metody racionální, které posuzují stokovou síť na maximální 

dešťový průtok. Ve výpočtu se používá patnáctiminutový návrhový déšť, 

a to pro stokovou síť, kde nejdelší doba průtoku odpadní vody v síti nepřesáhne 

dobu návrhového patnáctiminutového deště [14]. 

Postup výpočtu 

1. Stoka 

Obsahuje označení stok, seřazené vzestupně od koncové šachty kmenové 

stoky a koncových šachet vedlejších stok tak, jak se tyto stoky do kmenové stoky 

postupně napojují. 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

Označuje pořadí kanalizačních okrsků, které se vzestupně přiřazují 

jednotlivým úsekům stok od konce stoky kmenové a do ní se napojujících stok 

vedlejších. 
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3. Plocha povodí 

Udává plochu jednotlivých kanalizačních okrsků, přičemž tato plocha může 

mít rozlohu maximálně jeden hektar. 

4. Specifický odtok qs 

Udává množství odtékajících splašků z území v závislosti na jeho ploše, 

počtu obyvatel a potřebě vody. 

𝑞𝑠 =

𝑃𝑂 ∙ 𝑃𝑉
86 400
17,03

 =  

611 ∙ 120
86 400
17,03

 = 0,05 𝑙 ∙ 𝑠−1 ∙ ℎ𝑎−1  (1) 

PO  počet obyvatel 

PV  potřeba vody [l∙os-1∙den-1] 

86 400 počet sekund za den 

17,03  celková plocha povodí [ha] 

5. Odtokový součinitel 

 Je to bezrozměrný koeficient, který určuje, jaké množství srážek může 

odtéct z území a zástavby v závislosti na typu jejich povrchu a sklonu území. 

Střední odtokový součinitel byl vypočten z plochy vzorového hektaru. 

 

Ψ𝑠  =  
𝑆1 ∙  Ψ1+. . . + 𝑆𝑛  ∙  Ψ𝑛

∑ 𝑆
  (2) 

Ψs střední součinitel odtoku 

Ψ součinitel odtoku 

S  plocha povrchu [ha] 

 

 



Michal Dundálek: Návrh odkanalizování obce Kozlovice 

 

2014  31 

 

Vzorový hektar 

Součinitelé odtoku byly voleny pro rovinné území při sklonu do 1 %. 

S1 komunikace 0,1169 ha Ψ1 = 0,70 

S2 budovy 0,2950 ha Ψ2 = 0,60 

S3 chodníky 0,0053 ha Ψ3 = 0,50 

S4 zelený pás 0,5828 ha Ψ4 = 0,05 

𝚿𝒔  =  
0,1169 ∙ 0,70 + 0,295 ∙ 0,60 + 0,0053 ∙ 0,50 + 0,5828 ∙ 0,05

1
= 𝟎, 𝟐𝟗  (3) 

6. Redukovaná plocha dílčí 

𝑆𝑑 =  𝑆𝑠 ∙  Ψ [ha]  (4) 

Ss plocha povodí [ha] 

Ψ odtokový součinitel 

7. Redukovaná plocha celková 

Je to součet všech dílčích redukovaných ploch, podle toho, jak se jednotlivé 

vedlejší stoky napojují do stoky kmenové. 

8. Intenzita redukovaného deště 

Intenzita patnáctiminutového deště při periodicitě p=1 má pro toto území 

hodnotu 127 l∙s-1∙ha-1. 

9. Maximální dílčí dešťový průtok Qd 

𝑄𝑑 =  Ψ ∙ 𝑆𝑠 ∙ 𝑖 [l∙s-1]  (5) 

Ψ odtokový součinitel 

Ss plocha povodí [ha] 

i intenzita redukovaného deště [l∙s-1] 
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10. Maximální dílčí splaškový průtok Qs 

𝑄𝑠 =  𝑆𝑠 ∙  𝑞𝑠  [l∙s-1]  (6) 

Ss plocha povodí [ha] 

qs specifický odtok splašků [l∙s-1∙ha-1] 

11. Maximální celkový splaškový průtok Qs 

Počítá se stejně jako celková redukovaná plocha, nesčítají se však plochy, 

ale splaškové průtoky. 

12. Maximální celkový dimenzovací průtok Qdim 

Dimenzovací průtok tvoří součet dílčího dešťového průtoku a maximálního 

celkového splaškového průtoku v každém kanalizačním okrsku. 

Průtoky se postupně načítají od konce kmenové stoky a do ní se napojujících stok 

vedlejších. 

𝑄𝑑𝑖𝑚 =  𝑄𝑑  ∙ 𝑄𝑠𝑐 [l∙s-1]  (7) 

Qd dílčí dešťový průtok [l∙s-1] 

Qsc maximální celkový splaškový průtok [l∙s-1] 

13. Sklon dna 

Nivelety dna jednotlivých stok byly navrženy tak, aby byly dodrženy 

minimální sklony, a tak bylo zabráněno zanášení stok a zároveň nebyly 

překročeny maximální povolené rychlosti při kapacitním plnění. 

14. Navržený profil 

Volba profilu jednotlivých stok byla prováděna z hydraulických tabulek 

na základě maximálního celkového dimenzovacího průtoku a sklonu dna stoky, 

kdy se tyto údaje porovnaly s kapacitním průtokem příslušného DN [31]. 
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15. Délka úseku 

Délka úseků odpovídá jednotlivým kanalizačním okrskům, které jsou 

vymezeny vzdáleností mezi počáteční a koncovou šachtou okrsku. 

16. Kapacitní průtok Qkap 

Je to největší průtok odpadních vod ve stoce, který je dosažen 

při vrcholovém plnění průtočného profilu a při ztrátách třením, 

shodných se sklonem potrubí [14]. 

17. Kapacitní rychlost vkap 

Je to rychlost proudění odpadní vody při kapacitním plnění ve stoce. 

18. Skutečné plnění 

Interpolací součinitelů lambda, kapa a plnění z hydraulických tabulek 

získáme jejich skutečné hodnoty. Součinitel plnění poté vynásobím poloměrem 

stoky v metrech a získám skutečnou výšku plnění ve stoce. 

19. Skutečná rychlost vskut 

𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡 =
𝜅

100
∙ 𝑣𝑘𝑎𝑝 [m∙s-1]  (8) 

κ součinitel kapa 

vkap kapacitní rychlost [m∙s-1] 

20. Jednotlivá doba průtoku 

Byla vypočtena doba průtoku jednotlivými kanalizačními okrsky. 

𝑡 =
𝑠

𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡
 [s]  (9) 

s délka úseku [m] 

vskut skutečná rychlost [m∙s-1] 
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21. Celková doba průtoku 

Sčítají se doby průtoku odpadních vod jednotlivými kanalizačními okrsky 

až po celkovou dobu průtoku navrženou stokovou sítí. 

22. Součinitelé lambda a kapa 

Součinitel lambda určíme výpočtem z rovnice. 

𝜆 =
𝑄𝑑𝑖𝑚

𝑄𝑘𝑎𝑝
 ∙ 100 [%]  (10) 

Qdim maximální celkový dimenzovací průtok [l∙s-1] 

Qkap kapacitní průtok [l∙s-1] 

Podle součinitele lambda poté z hydraulických tabulek určíme interpolací hodnotu 

součinitele kapa. Tento součinitel slouží k výpočtu skutečné rychlosti proudění 

odpadní vody. 

6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

 Odhad přibližných ekonomických nákladů na výstavbu jednotné kanalizace 

byl proveden na základě metodického pokynu ministerstva zemědělství [32].  

Odhad finančních nákladů na potrubí 

Stoková síť je navržena z kameninového potrubí DN 250 až DN 600 a je 

vedena z velké části v komunikacích a částečně v nezpevněných plochách, 

nebo v zeleném pásu. 

Tab. 6: Finanční náklady na potrubí 

DN 
[mm] 

Délka potrubí [m] Cena potrubí [Kč/bm] 
Celková cena [Kč] 

Zpev. plocha Nezp. plocha Zpev. plocha Nezp. plocha 

250 592 121 6740 5280 4 628 960 

300 493 116 7130 5620 4 167 010 

400 802   8410 6810 6 744 820 

500 113   9980 8350 1 127 740 

600 178 60 11220 9500 2 567 160 

Celkem 2178 297     19 235 690 
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Odhad finančních nákladů na vstupní šachty 

Na stokové síti budou použity typové betonové prefabrikované vstupní 

šachty DN 1000. 

Tab. 7: Finanční náklady na šachty 

Počet šachet Cena [Kč/ks] Celková cena [Kč] 

69 30 000 2 070 000    

Celkový odhad finančních nákladů 

Tab. 8: Celkový odhad finančních nákladů 

  Cena [Kč] Celková cena včetně DPH [Kč] 

Cena potrubí 19 235 690    23 275 185    

Cena šachet 2 070 000    2 504 700    

Cena celkem 20 960 690    25 779 885    

 Celkový finanční odhad na výstavbu navržené jednotné kanalizace činí 

25 362 435 Kč včetně DPH. V ceně není započítána čistírna odpadních vod 

a odlehčovací komora. Cena také nezohledňuje desítky dalších položek týkajících 

se souvisejících stavebních prací a ostatních nákladů, které se musí v rámci 

rozpočtu zohlednit a nacenit.  
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7. Závěr 

 Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci odkanalizování obce 

Kozlovice jednotnou stokovou sítí. Návrh kanalizace byl vypracován v přiložené 

výkresové dokumentaci. 

 I přes rovinatost území obce bylo možné navrhnout gravitační stokovou síť, 

která splňuje požadavky na dodržení normou požadovaných minimálních sklonů 

stok, bez potřeby zřizování čerpacích stanic a přečerpávání odpadních vod. 

Situační návrh stokové sítě byl proveden s ohledem na stávající podzemní sítě 

a dodržení jejich ochranných pásem. Vzhledem k velkému množství odpadních 

vod, vyskytujících se v období srážek, byla na kmenové stoce před nátokem 

na ČOV umístěna odlehčovací komora. Situační výkres je přílohou č.1 a podélné 

profily stok přílohou č.3 až 14.   

 Hydrotechnickými výpočty bylo ověřeno, že stoková síť bezpečně převede 

návrhový patnáctiminutový déšť dané periodicity. Také součtová metoda, použitá 

pro hydrotechnický návrh sítě, se ukázala jako vhodná pro území s obdobným 

rozsahem plochy kanalizačního povodí. Hydrotechnická situace je přílohou č.2 

a hydrotechnické výpočty přílohou č.15. 

 Navržená jednotná kanalizační soustava vytvořila technicky a ekologicky 

vyhovující celek, který bude sloužit v konečném důsledku ke zlepšení čistoty 

povrchových i podzemních vod a bude vytvářet předpoklady pro zdravý rozvoj 

ekosystému vodních toků, stejně tak jako i pro další rozvoj obce. 
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