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Anotace 

Bakalářská práce se zaobírá návrhem odkanalizování a čištění odpadních vod v obci 

Lukavec. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část 

experimentální. Část teoretická se zaobírá popisem zájmové oblasti, legislativními a 

technickými principy řešení výstavby kanalizační sítě a vytipováním problémů v  mnou 

zvolené obci. Experimentální část obsahuje koncepci odvádění splaškových a dešťových 

vod pomocí jednotné stokové sítě. Vlastní návrh koncepce odkanalizování obce Lukavec je 

podložen zpracovanými výkresy – situace, hydrotechnické situace, podélnými profily 

všech stok a hydrotechnickým výpočtem za pomocí součtové metody. 

 

Klíčová slova 

Kanalizace, jednotná stoková síť, odpadní vody, čistírna odpadních vod. 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with the concept of sewer system and waste water treatment 

in the village Lukavec. The thesis is divided into two parts, theoretical and experimental. 

The theoretical part deals with the description of the area of interest, legislative and 

technical principals of sewerage system construction and the identifying of possible 

complications in this village. The experimental part contains the concept of the drainage 

sewage and rainwater using collection sewage system. The draft concept of municipal 

sewerage Lukavec is supported by drawings – a situation, a hydro-technical situation, and 

longitudinal profiles and hydro-technical calculations using summary method. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce je věnována návrhu koncepce odkanalizování obce Lukavec, jež je 

místní částí města Fulnek. Obec Lukavec se nachází v přírodním parku Oderské vrchy 

v údolí Gručovického potoka.  

Bakalářská práce je složena ze dvou částí. První je teoretická a druhá je 

experimentální. 

Teoretická část obsahuje popis stávajícího stavu obce, specifikaci problému, 

legislativní a technické řešení. Stávající popis obce zahrnuje historii obce, popis území a 

hydrologickou situaci obce. V kapitole o specifikaci problému je rozsáhle popsána aktuální 

situace odkanalizování obce Lukavec. Dále jsou uvedeny legislativní předpisy, podle 

kterých se musí návrh a výstavba kanalizační sítě řídit. Jako poslední kapitola teoretické 

části bakalářské práce je uvedeno technické řešení výstavby kanalizační sítě. 

Experimentální část bakalářské práce zahrnuje možné varianty řešení odkanalizování 

obce a zpracování doporučené varianty řešení. Pro doporučenou variantu řešení je 

zpracována výkresová dokumentace, jež byla vytvořena v programu AutoCAD a Winplan. 

Dimenzování navrhnuté varianty řešení je podloženo hydrotechnickými výpočty. 

Na závěr bakalářské práce je uveden odhad ekonomických nákladů navrhnuté varianty. 
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2 Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1 Historie obce 

Nejstarší písemná zmínka o obci Lukavec pochází z roku 1312, kdy byl v Lukavci 

zřízen rytířský statek. Všeobecně se má za to, že Lukavec vznikl v období tzv. slovanské 

kolonizace ve 12. století. 

Od roku 1377 do roku 1513 patří Lukavec mnoha lokálním významným osobám, které 

zde vybudovali panský dvůr, mlýn a pivovar. Roku 1513 byli Lukavec a sousední osada 

Požaha prodány do vlastnictví fulneckého augustianského kláštera. 

Od roku 1784 do roku 1825 je obec Lukavec státním majetkem díky josefínským 

reformám, které odebrali majetky církvím. V tomto období je Lukavec spravován jako část 

pustějovského panství. Stát v roce 1825 prodal pustějovské panství rodině Čejků 

z Badenfeldu, která připojila Lukavec k fulneckému panství. Následně padlo celé panství 

do rukou belgického krále Leopolda I. a zůstalo v držení jeho rodiny po 17 let. 

V roce 1922 bylo panství zabráno československou vládou [1]. 

2.2 Popis území 

Lukavec je obec nacházející se na slezské straně moravsko-slezské zemské hranice, asi 

4 km severovýchodně od města Fulnek. Obcí protéká říčka Gručovka, která se ve Fulneku 

vlévá do Husího potoku a v obci Pustějov se vlévá do řeky Odry. 

 

Obrázek 1 - Letecká mapa obce [2] 
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Obec Lukavec leží v nadmořské výšce 345 m n. m. při katastrálním území o rozloze 

9,26 km
2
. Asi 46% této plochy tvoří rozsáhlé lesy. K  roku 2011 bylo v Lukavci 132 domů 

s 387 obyvateli [3]. 

2.3 Hydrologické poměry 

Lukavec leží v údolí říčky Gručovky, která nese hydrologické číslo pořadí 2-01-01-

088.  

 

Obrázek 2 - Vodohospodářská mapa toku Gručovka [4] 

 

Gručovka pramení u obce Březová na jižním úpatí vrcholku Na Koutech v 510 m n. m. 

Mezi poli je koryto toku vyrovnané, ale v lese je ponechán tok v přirozených meandrech. 

Přes obec Lukavec protéká Gručovka v uměle zpevněném korytě, po opuštění zástavby 

koryto nabírá přírodního tvaru a při v toku do města Fulneku je Gručovka opět převedena 

do uměle vytvořeného koryta. 
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Obrázek 3 - Gručovka v extravilánu [5] 

 

 

Obrázek 4 - Gročuvka v intravilánu [5] 

Gručovka má šest levostranných přítoků – Nadějovský potok, Vršský potok, potok 

Salaš a tři bezejmenné toky. Soutok Gručovky a Salaše se nachází na 1,5. říčním 

kilometru, Vršského potok se do Gručovky vlévá na 1,9. říčním kilometru a Nadějovský 

potok do Gručovky přitéká na 3,1. říčním kilometru. Gručovka má také pět bezejmenný 

pravostranných přítoků. Sama Gručovka je levostranným přítokem Husího potoku, který 

následně vtéká do řeky Odry. 

Gručovka padá pod správu ZVHS -  Zemědělské vodohospodářské správy a její 

přítoky spravují Lesy České republiky s. p..  
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3 Specifikace problémů 

Odvádění a čištění odpadních vod v obci Lukavec je řešeno zachycováním splaškové 

odpadní vody do septiků a žump. Pravidelné vyvážení jejich obsahů fekálním vozem je 

časově a finančně nákladné. Přilehlá okolní krajina může být negativně ovlivněna jak 

úmyslným, tak i neúmyslným vypouštěním odpadních vod do vodního toku. Příčinou 

mohou být například netěsnost a stáří nádob nebo zanedbání pravidelného vyvážení. 

Septiky a žumpy musí být sledovány kvůli možnému přelití odpadní vody do okolního 

prostředí, což by způsobilo závažný hygienický problém. 

 Proto je nutné vybudovat kanalizační síť. Splaškové vody budou svedeny na čistírnu 

odpadních vod a dále do recipientu. Tímto řešením odpadá nutnost kontroly žump a jímek 

a jejich následné vyvážení. Kanalizační síť eliminuje nelegální vypouštění odpadních látek, 

jehož vlivem může dojít ke zhoršení životních podmínek obyvatel v obci.   

Z technologického hlediska je možné navrhnout tři druhy stokových soustav – 

jednotnou, oddílnou a modifikovanou. Z ekonomického hlediska je nejpřijatelnější provést 

výstavbu jednotné stokové sítě. 
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4 Principy řešení  

4.1 Legislativní řešení 

Legislativní řešení se opírá o zákony a normy platné v České republice. 

4.1.1 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Souhrnně je účelem VZ chránit povrchové a podzemní vody tím, že jsou stanoveny 

podmínky pro využívání vodních zdrojů a zachování či zlepšení jakosti těchto vod. Dále je 

cílem vodního zákona vyvíjet tlak na snižování nepříznivých účinků extrémních situací – 

tj. povodní a sucha a zajištění bezpečnosti vodních děl. Účelem zákona je přispívání 

k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochrana ekosystémů a na nich 

závisejících suchozemských ekosystémů. 

Současné znění vodního zákona definuje odpadní vody jako vody, které byly 

použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotních a jiných stavbách, 

zařízeních nebo dopravních prostředcích. Jedná se tedy o vody, jež mají po použití 

změněnou chemickou, fyzikální nebo biologickou jakost a tím mohou ohrozit jakost 

povrchových a podpovrchových vod.  

Vodní zákon uděluje těm, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových a 

podpovrchových, povinnost zajistit jejich zneškodnění v souladu s podmínkami 

stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovení těchto podmínek je přihlíženo 

k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod – tj. 

nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie [6]. 

4.1.2 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

Účelem Zákona o vodovodech a kanalizacích je definování vztahů, které vznikají při 

rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů, kanalizací a přípojek na ně. Dále tento zákon 

upravuje působnost orgánů územních samosprávních celků a správních celků v tomto 

úseku. 

Zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace, které jsou využívány minimálně 50 

fyzickými osobami nebo průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní 

vody za den je více než 10 m
3
. 
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Zákon se nevztahuje na vodovody, které slouží k jinému účelu než k rozvodu pitné 

vody. Dále se nevztahuje k oddílné kanalizaci, jež odvádí povrchovou vodu způsobenou 

srážkovými vodami a k vodovodům a kanalizacím a jejich částem, na které není připojen 

alespoň 1 obyvatel. 

Na návrh nebo z vlastního podmětu může vodoprávní úřad rozhodnutím stanovit, že se 

tento zákon vztahuje na vodovody a kanalizace, které byly ze zákonu vyňaty, jestliže je to 

v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí 

a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé [7]. 

4.1.3 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

V této normě jsou stanoveny podmínky pro navrhování, posuzování a provádění 

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek a objektů na nich, s platností pro 

města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní 

areály, dopravní stavby a jiné objekty, pokud není stanoveno jinými předpisy. Pro tlakovou 

a podtlakovou stokovou síť neplatí norma všeobecně, ale jen v uvedených jednotlivých 

ustanoveních v souladu s ČSN EN 1671 (Venkovní tlakové systémy stokových sítí) a ČSN 

EN 1091 (Venkovní podtlakové systémy stokových sítí) [8][9]. 

Norma je dále platná pro navrhování a provádění dešťových vpustí, které slouží 

k odvádění dešťových vod z pozemních komunikací a venkovních ploch do stokové sítě. 

Dále také platí pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a 

průmyslových stokových sítí jednotné i oddílné stokové soustavy. 

Norma není platná pro otevřené či zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, 

potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod 

[10]. 

4.1.4 ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

Norma je určena pro výstavbu, ukládání a zkoušení stok a kanalizačních přípojek 

ukládaných v zemi a provozovaných s gravitačním průtokem [11]. 

Touto normou se také řídí stavební provedení podtlakového potrubí a norma je dále 

použitelná pro stoky a kanalizační přípojky ukládané v rýhách, v násypech nebo nad zemí. 
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Bezvýkopová technologie je podrobněji specifikována v ČSN EN 12 889 (Bezvýkopové 

provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení) [12]. 

4.2 Technické řešení 

Pro uchování životního prostředí a zdravého bydlení obyvatel je podmínkou 

hygienicky prováděný odsun odpadních produktů. Nejvýznamnější část odpadu tvoří 

odpadní produkty unášené odpadní vodou. Tekuté odpady se v dnešní době likvidují za 

použití stokového systému a čistírny odpadních vod [13].  

4.2.1 Stokování a čištění odpadních vod 

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

provozem stokových sítí a objektů na nich [14]. 

Stoková síť je soustava trubních rozvodů na zachycování a odvádění odpadních vod 

nemovitostí a veřejného prostranství do čistírny odpadních vod nebo do recipientu. 

Stoková síť je složena z kmenové stoky, vedlejších stok, vedlejších a hlavních sběračů a 

uličních stok. 

Uliční stoka je taková stoka, která odvodňuje jednu ulici a ústí ve sběrači. Tyto 

vedlejší a hlavní sběrače odvádějí vodu z uličních stok do kmenové stoky, která ústí do 

čistírny odpadních vod nebo do recipientu. 

Výše uvedená stoková síť je součástí kanalizace. Kanalizace je soubor zařízení 

umožňující neškodné odvádění odpadních a srážkových vod a sestává se z následujících 

částí: 

 vnitřní kanalizace 

 kanalizační přípojky 

 stoková síť 

 čistírna odpadních vod. 

4.2.2 Druhy odpadních vod 

Vody, které mají po použití změněnou jakost, se považují za vody odpadní. Tyto vody 

při použití nabyly fyzikálních a chemických vlastností, které jsou člověku i životnímu 

prostředí škodlivé. 
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Splaškové odpadní vody tvoří vody odvedené z domácností, sociálních zařízení, 

objektů společného stravování a ubytování. Tyto vody se obvykle vyznačují šedohnědou 

barvou, zápachem a přítomností organických látek [15].  

Průmyslové odpadní vody jsou kapalné odpady vznikající při těžbě nebo zpracování 

různých surovin. Průmyslové zdroje odpadní vody obsahují znečišťující látky, jako jsou 

oleje, léčiva, pesticidy, chemikálie a jiné vedlejší produkty. Znečištění těchto vod je jak 

organické, tak anorganické [15].  

Dešťové odpadní vody tvoří všechny druhy atmosférických srážek, které po dopadu na 

zem odtékají do stok.  Atmosférické srážky svým pohybem ovzduším nabírají organické a 

anorganické znečištění, které může na začátku deště dosahovat znečištění splašků [16].  

Infekční odpadní vody jsou vody obsahující choroboplodné zárodky takového druhu a 

v takovém množství, že vyžadují zvláštní opatření před vypouštěním do veřejné stokové 

sítě. Jedná se o vody z infekčních oddělení nemocnic, TBC sanatorií, mikrobiologických 

laboratoří a jiných látek, kde se pracuje s nebezpečným biologickým odpadem [17]. 

4.2.3 Typy stokových soustav 

Stokové soustavy existují tři a to soustavy jednotná, oddílná a modifikovaná.  

Jednotná stoková soustava odvádí dešťovou odpadní vodu spolu se splašky v jedné 

stoce. Je ekonomicky i technicky výhodná, ale je nevýhodná z hlediska hygienického, 

jelikož je nezbytné využití odlehčovacích komor [18]. 

 

Obrázek 5 - Jednotná stoková soustava [19] 
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Oddílná stoková soustava je charakteristická nesměšováním různých druhů odpadních 

vod. V ulici jsou vedeny dvě a více stok s tím, že každá je určena pro jiný druh odpadní 

vody. Splašková voda je z pravidla odváděna stokovou sítí na čistírnu odpadních vod a 

dešťová voda je stokou odváděna do recipientu bez další úpravy [18]. 

 

Obrázek 6 - Oddílná stoková soustava [19] 

V oblasti centralizované zástavby, ve svažitém terénu s hluboko zaklesnutou hladinou 

podzemní vody, v příznivých geologických podmínkách pro zemní práce a stoky 

v příznivých sklonech, je doporučováno navrhnout gravitační soustavu s minimální 

potřebou pro přečerpávání ve stokové síti nebo do ČOV [20]. 

V rovinatém terénu s  rozptýlenou zástavbou, kde hladina podzemní vody je mělko 

pod povrchem a kde jsou nepříznivé podmínky pro zemní práce, je doporučována 

kanalizace podtlaková nebo tlaková. Tyto kanalizace jsou také vhodné pro případy, kdy je 

potřeba provádět úzké výkopy nebo se navrhovaná trasa vyskytuje v blízkosti ochranného 

pásma vodního zdroje [13].  

Podtlaková kanalizace je systém užívající k dopravě odpadních vod podtlaku 

vytvořeného v kanalizačním potrubí vakuovými čerpadly v centrální vakuové stanici. 

Součástí podtlakové kanalizace je sběrná šachta se sacím ventilem, která slouží k napojení 

nemovitostí na podtlakové potrubí. Podtlakové potrubí ústí v podtlakové stanici, kterou 

tvoří podtlaková nádoba a vývěva. Vývěva vyvíjí podtlak 0,2 – 0,7 bar. Ze stanice jsou 

odpadní vody odváděny na ČOV [21].  
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Obrázek 7 - Podtlaková kanalizace [22] 

Tlaková kanalizace je nejčastěji užívaný systém založený na principu přetlaku uvnitř 

větevné nebo okruhové trubní sítě. Kanalizace se skládá z gravitační přípojky od 

nemovitosti do sběrné jímky, akumulační a čerpací jímky, sběrného tlakového vedení a 

tlakové provzdušňovací stanice. Tlaková kanalizace je používána na skalnatém nebo 

kopcovitém terénu, kde není možné použít jiný způsob odvodu odpadní vody [23]. 

 

 

Obrázek 8 - Tlaková kanalizace [22] 



Katrin Calábková: Koncepce odkanalizování v místní části Fulnek - Lukavec 

 

12 

2014 

 

Modifikovaná stoková soustava se navrhuje v místech, kde je vhodné převážnou část 

odvodňovaného území odvodňovat jednotnou stokovou sítí a např. okrajové části oddílnou 

stokovou soustavou. Principem této stokové soustavy je odvádění splaškové vody 

v hluboko uložených stokách a dešťové vody v mělce uložených potrubích. Dno dešťových 

stok se propojuje se splaškovými stokami potrubím ústícím ve vstupních šachtách 

splaškové sítě [24]. 

4.2.4 Systémy uspořádání stokových sítí 

Systém uspořádání stokových sítí vychází z konfigurace území, z urbanizovaného 

řešení zástavby a vzájemné polohy odvodňovaného území a recipientu.  

Radiální systém je používán v kotlinách. Stoky se paprskovitě sbíhají v nejnižším 

místě, odkud je odpadní voda odváděna gravitačně. 

Větevný systém je používán ve členitém území, kde je zástavba rozptýlena. Vedlejší 

stoky vedou nejkratší cestou ke kmenové stoce, která ústí do ČOV. 

Úchytný systém je používán v říčním údolí, které je charakteristické svým dlouhým 

táhlým tvarem. Úchytná stoka v komunikaci podél vodního toku přejímá postupně odpadní 

vody z jednotlivých sběračů (hlavních stok). 

Pásmový systém je navrhován v situaci, kdy se odvodňovaná lokalita nachází na 

rozsáhlém území s podstatnými výškovými rozdíly. Odpadní vody z jednotlivých pásem se 

odvádějí stokami nižších řádů do tzv. pásmových sběračů. Pásmový systém umožňuje 

odvodňovat jednotlivá pásma samostatně gravitačně a přečerpávat pouze odpadní vody 

připadající na nejnižší pásmo [24]. 

 

Obrázek 9 - Systémy stokových sítí a) Radiální, b) Větevný, c) Úchytný, d) Pásmový [25] 
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4.2.5 Tvary a rozměry stok 

Tvary navrhované stoky musí být přizpůsobeny hydraulickým, stavebním, 

geologickým a ekonomickým požadavkům, které jsou na ni kladeny. 

Kruhový profil stoky je nejsnadněji vyrobitelný prefabrikát a nejsnadněji 

konstruovatelný profil. Profil stoky je definován vnitřním rozměrem D v mm a používá se 

v rozměrech DN: 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 

2400 a dále po 200 mm. 

Vejčitý profil stoky je nejvhodnější z hydraulického hlediska, ale může být navrhován 

jen tam, kde je dostatečná výška podloží. Rozměry vejčitých stok se liší podle druhu 

použitého tvaru stok: 

 Vídeňský tvar - 600/900, 700/1050, 800/1200, 900/1350, 1000/1500, 

1100/1650,1200/1800, 1300/1950, 1400/2100, 1500/2250, 1600/2400 

 Pražský normál - 600/1100, 700/1250, 800/1430, 900/1600, 1000/1750, 

1100/1875, 1200/2000, 1300/2100, 1400/2200, 1500/2300 

Tlamový tvar stoky se navrhuje ve stísněných geologických podmínkách. 

Z hydraulického a statického hlediska je nepříznivý. Pro tlamové stoky se nejčastěji 

používají profily: 1400/890, 1600/1010, 1800/1140,2000/1270, 2200/1390, 2400/1520, 

2600/1650 [24]. 

 

Obrázek 10  - Průřezy stokových sítí [13] 
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Pro bezproblémový odtok bezdeštných splašků ve zděných a monolitických stokách 

velkých světlostí lze navrhnout žlábek tzv. kynetu [13]. 

4.2.6 Materiál stokových sítí 

Materiál stok je volen podle účelu a plánované životnosti díla. Hlavními vlastnostmi, 

které od materiálu očekáváme je vodotěsnost a odolnost. Materiál musí být odolný proti 

mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům, proti agresivním vlivům okolí a 

namáhání stok.  

Kamenina je hojně využívána pro své vlastnosti. Stoky postavené z kameniny jsou 

otěruvzdorné, vysoce mechanicky odolné, nepropustné, chemicky odolné. Těsnění 

hrdlových spojů se provádí do poloviny hrdla konopným impregnovaným provazcem a 

v druhé polovině hrdla asfaltovým tmelem nebo gumovými kroužky [13]. 

Beton je vhodný pro odvádění agresivních tekutin. Dobrými vlastnostmi betonu jsou 

jeho trvanlivost, pevnost a strukturální integrita. Betonové potrubí je vyráběno dle ČSN 72 

3162 (Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení), ČSN 72 3163 

(Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody. Technické 

požadavky), ČSN 72 3164 (Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadní 

vody. Technické požadavky) a ČSN 73 2403 (Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria 

hodnocení) [13]. 

Plastový materiál je v současné době považován za nejvýhodnější pro stoky, které 

budou vystaveny mechanickým a chemickým vlivům. Tento materiál nejméně zatěžuje 

životní prostředí. Nejčastěji je používán pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci [24]. 

Litinové trouby se používají u stok, které budou odolávat velkým průtočným 

rychlostem. Vyrábí se podle norem ČSN 13 2000 (Litinové tlakové trouby a tvarovky. 

Přehled a schematické značky) a ČSN 13 2100 (Trouby a tvarovky ze šedé litiny. Přehled) 

[13]. 

Ocelové trouby nejsou vhodné pro stoky s volnou hladinou, proto se využívají pro 

výtlaky, shybky a chráničky [13]. 
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4.2.7 Dispozice stok 

Uložení kanalizačního potrubí se provádí podle ČSN 75 6110 [26]. 

Stoky jednotné soustavy se ukládají pod osu komunikace. Mimo osu se umisťují jen 

v případě, že trasa stoky probíhá úzkou ulicí nebo jednostrannou zástavbou.  

Splaškové odpadní vody oddílné soustavy se umisťují mimo osu komunikace, zatímco 

stoky dešťové odpadní vody jsou umisťovány do osy komunikace. Pokud se dešťové 

odpadní vody odvádějí povrchově, splaškové odpadní vody jsou umístěny do osy 

komunikace.  

Vzdálenost mezi jednotlivými šachtami nebo dešťovými vpusťmi je maximálně 50 m. 

Při uložení stok je požadováno následující minimální krytí: 

 pod chodníkem: 1,00 m 

 pod vozovkou: 1,80 m 

 pod volným terénem: 1,00 m 

Jako maximální hloubka uliční stoky je doporučováno 6,0 m [24]. 

4.2.8 Hydraulický návrh stokové sítě 

Hydraulický návrh stokové sítě je postup, při kterém se stanovují technické parametry 

stokové sítě na základě hydraulických ukazatelů.  

Dešťové stoky oddílné soustavy se navrhují na navržený průtok dešťových vod. Stoky 

jednotné soustavy se navrhují na celkový největší průtok všech odváděných odpadních 

vod, pokud největší bezdeštný průtok dosahuje 10 a více procent navrhovaného průtoku 

dešťových vod.  

Pro návrh stokové sítě využíváme racionálních metod nebo simulaci srážko-

odtokových modelů. 

Racionální metoda je používána pro návrh profilů a objektů stokové sítě. Vychází se 

z blokových dešťů odvozených z čáry náhradních srážek. 
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Typy racionálních metod: 

Součtová metoda – metoda, která předpokládá, že průtokové maximum způsobí deště 

kritické, to je takové, které mají dobu trvání stejnou, jako je doba odtoku do posuzovaného 

místa. 

Bartoškova metoda – metoda, při které je vyhledáván déšť se zkrácenou dobou trvání, 

tzv. metoda retardační. 

Věrnější modely, které napodobují dění při nátoku vod do stokové sítě a jevů 

probíhajících na povrchu a ve stokové síti, nazýváme srážko-odtokové modely [13]. 

Mezi srážko-odtokové modely patří: 

 Riedova metoda 

 metoda Hauff-Vicariho 

 Máslova metoda 

4.2.9 Objekty na stokové síti 

Stoková síť je mimo jiné tvořena objekty, které by měly být spolehlivé, bezporuchové, 

hospodárné a také by měly být bezpečné pro vykonávání prací potřebných k provozu, 

čištění a údržbě stok. 

Šachty jsou objekty stokové sítě sloužící ke vstupu pracovníků za účelem kontroly, 

revize a čištění stok. Šachty jsou umisťovány na konec stok, do lomových bodů a do míst, 

kde dochází ke změně profilu stoky. Výškové napojení průběžných stok musí být plynulé, 

stoky se napojují systémem dno do dna [13].  



Katrin Calábková: Koncepce odkanalizování v místní části Fulnek - Lukavec 

 

17 

2014 

 

 

Obrázek 11 - Řez kanalizační šachtou [27] 

 

Spadiště je objekt na stokové síti, který umožňuje překonání strmého sklonu terénu 

pomocí stupně ve dně stoky. Zároveň zabraňuje odpadní vodě dosáhnout maximální možné 

průtočné rychlosti. 

Skluz je objekt se strmým sklonem a navrhuje se tam, kde je výstavba spadiště 

nákladná nebo obtížně proveditelná. Na konci skluzu je potřeba vybudovat objekt 

k utlumení kinetické energie  - k tomuto úkonu slouží převážně železobetonové rozrážeče 

umístěné na dně komory [13]. 

Dešťové vpusti jsou zřizovány za účelem odvodnění zpevněných ploch. Zpravidla 

nejsou provozované provozovatelem kanalizační sítě. Vpusti můžeme rozdělit na tři 

kategorie – uliční, chodníková a horská. 

Odlehčovací komory jsou umístěny pouze na jednotné stokové soustavě a slouží 

k odlehčení stokové soustavy při přívalových deštích. Odlehčovací komory nesmí být 

využívány k napojení stok a změně směru toku. 
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Shybka je objekt, který slouží k převedení odpadní vody pod překážkou. Shybka je 

zpravidla zřizována v místě křížení stoky s řekou nebo potokem [13]. 

 

Obrázek 12 - Příčný řez shybkou [28] 
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5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené 

varianty řešení  

Odvod odpadních a splaškových vod v místní části Fulneku – Lukavci je možný třemi 

způsoby: 

1. Nahrazení stávajících jímek a septiků domovními čistírnami odpadních vod 

2. Zbudování oddílné stokové soustavy, která bude gravitačně svedena na ČOV 

3. Zbudování jednotné stokové soustavy, která bude gravitačně svedena na ČOV 

5.1 Varianta 1 

Tato varianta pojednává o nahrazení stávajících septiků a žump domovními čistírnami 

odpadních vod. V Lukavci existuje celkově 124 obytných domů, 6 firemních pozemků, 

školka a pohostinství, které vypouští odpadní vody skrz septiky a trativody do vodního 

toku Gručovka.  

Cena domovní čistírny pro obytný dům (2-6 osob) se pohybuje okolo 30 000,- Kč. Pro 

firmy, školku a pohostinství je potřeba zvolit domovní čistírnu o větší kapacitě – tyto typy 

jsou ke koupi od 60 000,-Kč [29]. 

5.2 Varianta 2 

V této variantě se zamýšlí oddílná kanalizační stoka, která by byla navrhnuta jako 

větevná a splaškové vody by byly gravitačně svedeny do nově vybudované ČOV, zatímco 

dešťové vody by ústily do vodního toku Gručovka. 

Nevýhodou této varianty je její nákladné vybudování díky terénu a členitosti zástavby. 

5.3 Varianta 3 

Řešením této varianty je návrh jednotné stokové soustavy, která bude svedena 

gravitačně na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. V návrhu je rozpracován větevný 

systém kanalizace s jednou hlavní stokou a osmi vedlejšími stokami. Hlavní stoka je 

zakončena v ČOV, která vyčištěnou vodu odvede do recipientu Gručovka. 

Tato varianta je zvolena k rozpracování díky životnosti a provozní nenáročnosti a 

nižším provozním nákladům kanalizace [30]. 
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Tabulka 1 - Životnost náklady na provoz a zřízení pro likvidaci odpadních vod [30] 

Typ likvidace 

odpadních vod 

Životnost 

(v letech) 

Celkové náklady na výstavbu a provoz (v tis. Kč) 

po 3 letech po 5 letech po 10 letech 

Žumpa 50 99 135 225 

Domovní ČOV 50 81 95 130 

Kanalizační přípojka 80-100 60 70 95 

 

5.4 Rozpracování zvolené varianty 

Z výše uvedených důvodů je zvolenou variantou varianta č. 3. Jedná se o jednotnou 

gravitační stokovou síť. Tato kapitola se zabývá vlastním návrhem odkanalizování 

zájmové lokality, který je podložen hydrotechnickými výpočty a zpracovanými výkresy: 

situace, hydrotechnické situace, navržených podélných profilů 

5.4.1 Situace 

Návrh kanalizace (příloha č. 1) byl proveden ve studentské verzi programu AutoCAD 

2007. Koncept výkresů situací byl poskytnut firmou Geodetická kancelář Fulnek. V situaci 

je obsažen návrh jednotné stokové sítě, její směr, popis stok, popis šachet a výškopis. 

Díky členitosti zástavby byla stoka navržená jako větevná s jednou hlavní stokou a 

osmi vedlejšími. Navržená stoka je vedena v ose asfaltové komunikace podle ČSN 75 6110 

[26].  

Kvůli násobnému křížení kanalizační stoky a vodního toku bylo zapotřebí instalovat 

ocelovou chráničku mezi šachtami Š17-Š55 (DN 500), Š51-Š52 (DN 300), a Š132-Š133 

(DN 300). 

Navržená stoková soustava o celkové délce 3 768 m obsahuje 135 šachet, z toho je 8 

šachet spojných. Maximální vzdálenost šachet je 50 m – dodrženo podle ČSN 75 6110 

[26].  
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Jako materiál stok byla navržena kamenina; tento materiál byl zvolen pro svou 

vysokou životnost, mechanickou odolnost a přírodní povahu. Navržený profil stok je 

v rozmezí DN 300 - 700. 

Tabulka 2 – Přehled kanalizační sítě 

Název stoky Délka stoky [m] Počet šachet [ks] Počet spojných šachet [ks] 

A 1387 44 5 

A1 206 10 0 

A2 631 20 1 

A2-A 478 17 1 

A2-A-1 75 3 0 

A3 491 24 1 

A3-A 113 4 0 

A4 280 8 0 

A5 107 5 0 

5.4.2 Hydrotechnická situace 

Výkres (příloha č. 2) je vytvořen ve studentské verzi programu AutoCAD 2007 a jeho 

součástí je směrové vedení stoky, hranice stokové sítě, hranice kanalizačních okrsků, popis 

stok, šachet a kanalizačních okrsků. 

Celková plocha kanalizačního povodí dosahuje 14,6 ha a je rozdělena na 26 

kanalizačních okrsků. Tyto kanalizační okrsky vznikly půlením úhlů ve spojných šachtách 

tak, aby jednotlivá plocha okrsku nepřesáhla 1 ha. 

Tabulka 3 - přehled kanalizačních okrsků s odpovídajícími plochami 

KO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PKO [ha] 0,20 0,47 0,92 0,82 0,67 0,37 0,51 0,62 0,77 0,60 0,87 0,40 0,52 
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KO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

PKO [ha] 0,37 0,85 0,72 0,43 0,74 0,18 0,53 0,06 0,13 0,77 0,87 0,78 0,43 

5.4.3 Podélné profily 

Pro zpracování podélných profilů bylo využito programu Winplan 5.0 – Podélný profil 

kanalizace. V tomto programu byly vyneseny výškové body a staničení šachet a terénů. V 

programu byly dále zaznamenány jmenovité světlosti, materiál trub, sklon potrubí a 

spáditě. 

 Podélný profil stoky A (příloha č. 3) 

Jedná se kmenovou stoku, která začíná na ČOV s výškovou kótou 332,8 m n. m. a 

končí v šachtě Š44 ve výšce 344,82 m n. m. Kmenová stoka je rozdělena do tří částí – 

každá část má jiný sklon.  V šachtách Š8 a Š31 jsou umístěné spadiště o výšce 2 m, aby 

bylo dodrženo minimální krytí terénu 1,8 m a maximální hloubka výkopu 6 m. Celá stoka 

o délce 1387 m je vedena v asfaltové komunikaci. 

V šachtě Š15 se na kmenovou stoku A napojuje stoka vedlejší A1, v šachtě Š17 stoka 

A2, v šachtě Š28 stoka A3, v šachtě Š31 stoka A4 a v šachtě Š41 stoka A5. 

Tabulka 4 - Kanalizační okrsky stoky A 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

1 0,20 85 300 21 

3 0,92 175 300 21 

4 0,82 150 400 21 

7 0,51 119 500 16 

13 0,52 154 600 16 

14 0,37 154 600 16 

22 0,13 48 700 16 
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KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

24 0,87 207 700 16 

25 0,78 180 700 16 

26 0,43 115 700 16 

 Podélný profil stoky A1 (příloha č. 4) 

Vedlejší stoka A1 začíná ve spojné šachtě Š15 ve 342,44 m n. m. a po 206 m končí 

v šachtě Š54 ve výškové kótě 343,31 m n. m. Stoka obsahuje 10 šachet. Celá stoka je 

vedena pod asfaltovou silnicí v jednotném sklonu. 

Tabulka 5 - Kanalizační okrsky stoky A1 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

23 0,77 206 300 9 

 

 Podélný profil stoky A2 (příloha č. 5) 

Vedlejší stoka A2 se na kmenovou stoku A napojuje ve spojné šachtě Š17 ve 342,39 m 

n. m. a po 631 m končí v šachtě Š74 ve výškové kótě 353,27 m n. m. Stoka obsahuje 20 

šachet a je rozdělena na 4 kanalizační okrsky. V šachtě Š67 je umístěné spadiště o výšce 2 

m, aby bylo dodrženo minimální krytí terénu 1,8 m a maximální hloubka výkopu 6 m. Celá 

stoka je vedena pod asfaltovou silnicí. 

V šachtě Š55 ve výškové kótě 342,18 m n. m. se na stoku A2 napojuje vedlejší stoka 

A2-A. 

Tabulka 6 - Kanalizační okrsky stoky A2 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

15 0,85 215 300 18 

16 0,72 225 400 13 
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KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

17 0,43 163 400 13 

21 0,06 28 500 13 

 

Podélný profil stoky A2-A (příloha č. 6) 

Vedlejší stoka A2-A se na vedlejší stoku A2 napojuje ve spojné šachtě Š55 ve 342,18 

m n. m. a po 478 m končí v šachtě Š91 ve výškové kótě 347,02 m n. m. Stoka obsahuje 17 

šachet a je rozdělena na 2 kanalizační okrsky. Celá stoka je vedena pod asfaltovou silnicí. 

V šachtě Š83 ve výškové kótě 344,84 m n. m. se na stoku A2-A napojuje vedlejší 

stoka A2-A-1. 

Tabulka 7 - Kanalizační okrsky stoky A2-A 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

18 0,74 265 300 10 

20 0,53 213 400 10 

 

 Podélný profil stoky A2-A-1 (příloha č. 7) 

Vedlejší stoka A2-A-1 se na vedlejší stoku A2-A napojuje ve spojné šachtě Š83 

ve 344,84 m n. m. a po 75 m končí v šachtě Š94 ve výškové kótě 347,02 m n. m. Stoka 

obsahuje 3 šachty a jeden kanalizační okrsek. Celá stoka je vedena pod asfaltovou silnicí. 

Tabulka 8 - Kanalizační okrsky stoky A2-A-1 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

19 0,18 75 300 21 
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 Podélný profil stoky A3 (příloha č. 8) 

Vedlejší stoka A3 se na kmenovou stoku A napojuje ve spojné šachtě Š28 ve 346,96 m 

n. m. a po 491 m končí v šachtě Š118 ve výškové kótě 354,97 m n. m. Stoka obsahuje 24 

šachet a je rozdělena na 4 kanalizační okrsky. Celá stoka je vedena pod asfaltovou silnicí. 

V šachtě Š98 ve výškové kótě 347,95 m n. m. se na stoku A3 napojuje vedlejší stoka 

A3-A. 

Tabulka 9 - Kanalizační okrsky stoky A3 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

8 0,62 105 300 17 

9 0,77 150 300 17 

10 0,60 136 400 17 

12 0,40 100 400 17 

 

 Podélný profil stoky A3-A (příloha č. 9) 

Vedlejší stoka A3-A se na vedlejší stoku A3 napojuje ve spojné šachtě Š98 ve 347,95 

m n. m. a po 113 m končí v šachtě Š122 ve výškové kótě 350,30 m n. m. Stoka obsahuje 4 

šachty a jeden kanalizační okrsek. Celá stoka je vedena pod asfaltovou silnicí v jednotném 

sklonu. 

Tabulka 10 - Kanalizační okrsky stoky A3-A 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

11 0,87 113 300 18 

 

 Podélný profil stoky A4 (příloha č. 10) 

Vedlejší stoka A4 se na kmenovou stoku A napojuje ve spojné šachtě Š31 ve 350,14 m 

n. m. a po 280 m končí v šachtě Š130 ve výškové kótě 357,61 m n. m. Stoka obsahuje 8 
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šachet a je rozdělena na 2 kanalizační okrsky. Celá stoka je vedena pod asfaltovou silnicí 

v jednotném sklonu. 

Tabulka 11 - Kanalizační okrsky stoky A4 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

5 0,67 160 300 22 

6 0,37 120 300 22 

 

 Podélný profil stoky A5 (příloha č. 11) 

Vedlejší stoka A5 se na kmenovou stoku A napojuje ve spojné šachtě Š41 ve 357,43 m 

n. m. a po 107 m končí v šachtě Š135 ve výškové kótě 357,28 m n. m. Stoka obsahuje 5 

šachet a jeden kanalizační okrsek. Celá stoka je vedena pod asfaltovou silnicí v jednotném 

sklonu. 

Tabulka 12 - Kanalizační okrsky stoky A5 

KO PKO [ha] Délka úseku [m] Navržený profil Sklon dna [‰] 

2 0,47 107 300 6 

 

5.4.4 Hydrotechnický výpočet 

Hydrotechnický výpočet (příloha č. 12) byl proveden formou formuláře zpracovaného 

v programu Microsoft Excel 2007. 

Pro hydrotechnický výpočet byla použita součtová metoda. Tato metoda je vhodná pro 

dimenzování stokové sítě malého plošného rozsahu s krátkou dobou odtoku, která 

nepřesáhne 15 minut.  

Za kritický déšť je pro tento případ považován patnácti minutový neredukovaný déšť. 

 Sloupec č. 1 – Stoka 

Sloupec obsahuje názvy a pořadí stok. Stoky jsou číslovány proti směru toku. 
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 Sloupec č. 2 – Číslo kanalizačního okrsku 

Sloupec udává čísla kanalizačních okrsků, které jsou očíslovány od konce stoky 

směrem k ČOV. 

 

 Sloupec č. 3 – Plocha povodí 

V sloupci jsou obsaženy jednotlivé plochy povodí kanalizačního okrsku. Plocha, která 

byla změřena v programu AutoCAD 2007 pomocí funkce Plocha, je uvedena v hektarech. 

 

 Sloupec č. 4 – Specifický odtok qs 

Specifický odtok je pro všechny kanalizační okrsky jednotný a vypočte se ze vzorce: 

   
    

      

  
  

       

      

     
                   (1) 

Po – počet obyvatel v navrhované oblasti 

S – spotřeba vody [l/os/den] 

PP – plocha povodí [ha] 

 

 Sloupec č. 5 – Odtokový součinitel Ψ 

Odtokový součinitel je bezrozměrné číslo, jehož hodnota se zjišťuje ze vzorového 

hektaru. Součinitel je pro všechny kanalizační okrsky jednotný a vypočte se ze vzorce: 

Ψ  
              

   
 

  
                                

 
         (2) 

Sn – plocha daného druhu zástavby 

ψn – součinitel odtoku 

Ψ – odtokový součinitel  
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Tabulka 13 - Součinitelé odtoku pro podrobný výpočet stokových sítí [13] 

Způsob zástavby a druh 

pozemku 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

Do sklonu 1 ‰ Při sklonu 1-5 ‰ Sklon nad 5 ‰ 

Zastavěné plochy 0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,70 0,80 0,90 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

 

 Sloupec č. 6 – Dílčí redukovaná plocha 

Sloupec obsahuje plochy dílčího povodí redukované odtokovým součinitelem. 

Dílčí plocha povodí Sd [ha] se vypočítá podle vzorce: 

          (3) 

Sd – redukovaná dílčí plocha [ha] 

Ss – plocha příslušného kanalizačního okrsku [ha] 

Ψ – odtokový součinitel 

 

 Sloupec č. 7 – Celková redukovaná plocha 

Hodnoty v tomto sloupci vzniknou postupným načítáním redukovaných ploch stok 

s redukovanými plochami stok navazujících. 

 

 Sloupec č. 8 – Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště při periodicitě p je pro okres Nový Jičín stanovena na 

176 l/s·ha [31]. 
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 Sloupec č. 9 – Dílčí dešťový průtok 

Sloupec dílčích dešťových průtoků Qd [l/s] je vypočítán ze vzorce: 

          (4) 

S – plocha kanalizačního okrsku [ha] 

Ψ – odtokový součinitel 

i – intenzita redukovaného deště [l/s·ha] 

 

 Sloupec č. 10 – Splaškový dešťový průtok dílčí 

Sloupec splaškových dílčích dešťových průtoků Qs [l/s] je vypočítán ze vzorce: 

         (5) 

S – plocha kanalizačního okrsku [ha] 

qs – specifický odtok [l/s·ha] 

 

 Sloupec č. 11 – Celkový splaškový průtok 

V tomto sloupci dochází k postupnému načítání dílčích splaškových průtoků s dílčími 

splaškovými průtoky stok navazujících. 

 

 Sloupec č. 12 – Celkový dimenzovaný průtok 

V sloupci dochází k součtu dešťových a splaškových vod. Podle těchto výsledků je 

navrhnut profil kanalizace. Celkový dimenzovaný průtok se vypočítá ze vzorce: 

                                         (6) 

Qd – dílčí dešťový průtok [l/s] 
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 Sloupec č. 13 – Sklon dna 

Sklon dna je udáván v promilích a vyčte se z výkresu vytvořeného v programu 

Winplan. 

 

 Sloupec č. 14 – Navržený profil 

Profil stoky je dán sklonem dna a průtokovými poměry ve stoce. Výpočty probíhají 

pomocí hydraulických tabulek. Rozměr profilů se udává v milimetrech. 

 

 Sloupec č. 15 – Délka úseku 

Délky jednotlivých úseků byly změřeny v programu AutoCAD 2007 a jsou obsaženy i 

v tabulkách jednotlivých podélných sklonů (kapitola 5.4.3. Podélné profily). 

 

 Sloupec č. 16 – Kapacitní průtok 

Hodnota kapacitního průtoku Qkap [l/s] je odečtena z hydraulických tabulek, kde je 

k příslušnému sklonu a průměru potrubí přiřazena hodnota Qkap. 

Ke kontrole správnosti navrhnutého průměru slouží sloupec č. 12, který musí nabývat 

menších hodnot než sloupec č. 16. 

 

 Sloupec č. 17 – Kapacitní rychlost 

Stejně jako kapacitní průtok, kapacitní rychlost v [m/s] je odečtena z hydraulických 

tabulek pomocí sklonu a navrženého průměru potrubí. 

 

 Sloupec č. 18 – Plnění 

Pro výpočet tohoto sloupce je nejprve zapotřebí vypočítat hodnoty součinitele lambda. 

Poté je za pomoci interpolace vypočten součinitel kapa, jehož hodnoty jsou vynásobeny 

poloměrem profilu potrubí. Všechny hodnoty jsou uvedeny v hydraulických tabulkách. 
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 Sloupec č. 19 – Skutečná rychlost 

Skutečné rychlost vskut [m/s] jsou vypočteny podle vzorce: 

      
 

   
       (7) 

κ – součinitel kapa 

vkap – kapacitní rychlost [m/s] 

 

 Sloupec č. 20 – Jednotlivý doba průtoku 

Hodnoty jednotlivé doby průtoku t [sec] jsou vypočteny podle vzorce: 

   
 

 
  (8) 

s – délka úseku stoky [m] 

v – skutečná rychlost [m/s] 

 

 Sloupec č. 21 – Celková doba průtoku 

Hodnoty udávají dobu t [sec], která je načítána jako hodnoty redukované plochy. 

 

 Sloupec č. 22 – Celkový doba průtoku 

V tomto sloupci jsou hodnoty z předešlého sloupce převedeny na minuty. 

 

 Sloupec č. 23 – Součinitel Lambda 

Součinitel lambda λ je vypočten pomocí vzorce: 

   
    

    
       (9) 

Qdim – celkový dimenzovaný průtok [l/s] 

Qkap – kapacitní průtok [l/s] 
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 Sloupec č. 24 – Součinitel Kapa 

hodnoty součinitele kapa κ jsou získány interpolací součinitele lambda. 
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6 Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

Odhad celkových ekonomických nákladů byl zpracován podle metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství pro orientační výpočet pořizovacích cen objektů vodovodů a 

kanalizací [32].  

Ceny kameninových trub vychází z výše zmíněného Metodického pokynu Ministerstva 

zemědělství, ceny šachet jsou odhadnuty z ceníku firmy Prefa Brno a.s. a cena ČOV 

pochází z Metodického pokynu Ministerstva zemědělství. 

 Odhad ceny realizace kruhové kameninové trouby 

Odhadovaná cena kameninového potrubí pro navrhovanou stoku je stanovena na 

33 726 620 Kč. Cena pro DN 700 byla vypočtena interpolací. Ceny jednotlivých profilů 

jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 14 - Odhad ceny realizace kruhové kameninové trouby 

DN potrubí 

z kameniny [mm] 
Délka úseku [m] 

Měrný cenový 

ukazatel v Kč/bm 

potrubí 

Celková cena [Kč] 

300 1776 7 130 12 662 880 

400 987 8 410 8 300 670 

500 147 9 980 1 467 060 

600 308 11 220 3 455 760 

700 550 14 255 7 840 250 

Odhad celkové ceny kruhové kameninové trouby: 33 726 620 Kč 
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 Odhad ceny realizace kanalizačních šachet 

Cenový odhad betonových kanalizačních šachet je proveden podle ceníku firmy Prefa 

Brno a.s. Ceny zahrnují konus, skruž šachty vysokou 250 mm, dno šachty a poklop 

vyroben z litiny. 

Tabulka 15 - Odhad ceny realizace kanalizačních šachet 

DN 1000 [mm] Počet šachet [ks] Cena za šachtu [Kč] Celková cena [Kč] 

Sestavená betonová 

šachta 
135 22 519 3 040 065 

Odhad celkové ceny betonové kanalizační šachty: 3 040 065 Kč 

 

 Odhad ceny realizace ČOV 

Odhadovaná cena čistírny odpadních vod pro 400 EO vychází z Metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství. Tato cena zahrnuje všechny základní objekty související 

s provozem čistírny odpadních vod. 

Tabulka 16 - Odhad ceny realizace ČOV 

Počet EO 
Měrný cenový ukazatel 

[Kč/EO] 
Celková cena [Kč] 

400 11 460 4 584 000 

Odhad celkové ceny ČOV: 4 584 000 Kč 

 

Jako příklad možných typů ČOV pro 400 EO jsou níže uvedeny dvě varianty: 

1. Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® 400EO [33] 

Čistírna odpadních vod STM je složena s ocelové nebo betonové nádrže, která je osázena 

technologickou vestavbou s pohonem. Odpadní voda je přiváděna na mechanické 

předčištění, denitrifikaci a dále do aktivace STM kontejneru, kde se mísí s vratným kalem 
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z dosazovací části kontejneru. Dále vody proudí do dosazovací nádrže, kde dochází 

k oddělení přebytečného kalu. Vyčištěné vody jsou přepadem vedeny do vodoteče. 

 

Obrázek 13 - Kontejnerová čistírna odpadních vod STM® 400EO [33] 

 

2. Čistírna odpadních vod typu AS–VARIOcomp D [34] 

Mechanické předčištění odpadní vody zajišťují samočisticí strojně stírané šroubové česle, 

dále je voda přiváděna do aktivační části, kde dochází k denitrifikaci a nitrifikaci. Následně 

je voda převedena do dosazovací nádrže přes odplyňovací zónu a uklidňovací válec. 

Sběrače odtahují vyčištěnou vodu.  

 

Obrázek 14 - Čistírna odpadních vod typu AS–VARIOcomp D [34] 
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 Celkový odhad realizace stokové sítě 

Celkový odhad realizace stokové sítě je pouze orientační, ceny se mohou lišit dle 

ceníků firem zvolených k realizaci projektu. 

Objekt Cena [Kč] 

Kanalizační trouby 33 726 620 

Kanalizační šachty 3 040 065 

Čistírna odpadních vod 4 584 000 

Celkové odhad realizace stokové sítě: 41 350 685 Kč 
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7 Závěr 

Účelem bakalářské práce je návrh odkanalizování místní části Fulneku – Lukavce. 

Odkanalizování je navrhnuto takovým způsobem, aby bylo dosaženo co možná nejlepších 

zajištění technologických řešení stavby a ekonomických dopadů na rozpočet obce. 

Bakalářská práce je složena ze dvou částí. První část se věnuje souhrnným informacím 

o zájmové oblasti. V této části je zmíněna stručná historie vybrané lokality, její 

hydrologické poměry a stávající stav odkanalizování obce. V této části se taky nachází 

legislativní řešení, které obsahuje normy a zákony podle kterých se stokové sítě navrhují a 

později realizují. Technický popis stokování a čištění je součástí teoretické části bakalářské 

práce. 

Experimentální část obsahuje návrhy různých variant řešení a rozpracování mnou 

zvoleného návrhu stokové sítě. Z hlediska životnosti a nižších provozních nákladů jsem 

zvolila variantu jednotné stokové sítě, která bude gravitačně svedena na nově vybudovanou 

ČOV. Současný stav v obci Lukavec je nevyhovující díky znečištění okolní krajiny 

stávajícími septiky a žumpami. 

Doporučená varianta je zpracována v podobě situace (příloha č. 1), hydrotechnické 

situace (příloha č. 2), podélných profilech (přílohy č. 3 - 11) a hydrotechnickém výpočtu 

(příloha č. 12). Zvoleným návrhem je jednotná kanalizační soustava, která se skládá 

z hlavní stoky, osmi vedlejších stok a 135 šachet, o celkové délce 3 768 m. Stoka je 

navržena z kameniny díky životnosti a přírodnímu původu tohoto materiálu, profily stok 

jsou navrženy v rozmezí DN 300 - DN 700. V hydrotechnické situaci je kanalizační povodí 

o celkové ploše 14,6 ha rozděleno na 26 kanalizačních okrsků, z nichž ani jeden 

nepřesahuje plochu 1 ha. Podrobný popis podélných profilů je uveden v kapitole 5.4.3. 

Podélné profily. Poslední kapitolou experimentální části je hydrotechnický výpočet 

proveden součtovou metodou. 

Cenový odhad nákladů na vybudování kanalizační stoky je uveden na konci bakalářské 

práce. Odhadovaná cena zahrnuje 3768 m kanalizačních trub, 135 šachet a zbudování 

ČOV. Celková orientační cena navržené varianty odkanalizování obce Lukavec je 

stanovena na 41 350 685 Kč.  
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