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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou a návrhem koncepce odkanalizování 

obce Krmelín – etapa 2, která navazuje na mou bakalářskou práci „Návrh koncepce 

odkanalizování obce Krmelín“, vypracovanou v roce 2013. Pro názornost a lepší 

pochopení je práce rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou.   

V teoretické části se práce zabývá charakteristikou a hydrologickými poměry obce 

Krmelín. Je zde popsán současný stav kanalizace, vytipované problémy a principy řešení 

jak legislativní tak i technické. Praktická část řeší rozšíření původního návrhu 

odkanalizování obce Krmelín o další část. Jsou zde podrobně rozkresleny a dimenzovány 

detaily objektů na stokové síti. V rámci hydrotechnických výpočtů se práce zabývá 

Součtovou metodou, jejím přepočtem na Bartoškovu metodu a vzájemným srovnáním. 

V závěrečné části je vypracován celkový orientační odhad finančních nákladů projektu. 

Klíčová slova 

Kanalizace, kanalizační šachta, kanalizační přípojka, čerpací stanice, odpadní voda. 

Abstract 

This thesis deals with the concept and design of sewer system in village Krmelín - 

Phase 2, which is connected to my bachelor thesis "The Concept of sewer system design  

in village Krmelín", wrote in 2013. For clarity and better understanding of the work  

is divided into two parts, a theoretical and practical part.  

The theoretical part of the thesis deals with the characteristics and hydrological 

conditions of the village Krmelín. There is described the current state of drains, finding 

solutions to problems and principles of both the legislative and technical. The practical part 

of the original proposal addresses the extension of sewer system of the next section of the 

village Krmelín. There are detailed drawings and dimensioned certain details of sewage 

objects. Within the hydrodynamic calculation, the work deals Summation method,  

its conversion to Bartošková method and comparing. In the final part is to develop  

an overall estimate of the financial cost of the project. 
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1. Úvod 

Ochrana životního prostředí je jedním z  nejdiskutovanějších a nejaktuálnějších 

témat dnešní doby. Zahrnuje ochranu okolního prostředí nutného pro uspokojivý život 

všech organismů, včetně člověka samotného [1]. 

 Nakládání s odpadními vodami je nedílnou součástí ochrany životního prostředí. 

Veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod, jež nemají příliš dlouhou historii, se začaly 

ve větší míře budovat až v druhé polovině 20. století. Počet objektů napojených  

na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod neustále stoupá. Dochází 

k budování nových kanalizačních systémů v místech, kde ještě nejsou, a ty se napojují  

na stávající čistírny odpadních vod nebo se pro ně budují nové. Z tohoto důvodu jsou 

vynakládány vysoké investice do výstavby, modernizací stokových sítí a čistíren 

odpadních vod [2]. 

Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci s názvem „Návrh 

koncepce odkanalizování obce Krmelín“, kterou jsem napsala v roce 2013 a jejímž cílem 

bylo navržení nové jednotné stokové soustavy a napojení na nově vybudovanou čistírnu 

odpadních vod. Tato práce se zabývá rozšířením jednotné stokové soustavy o zbylou 

neodkanalizovanou část obce a opětovným napojením na nově vybudovanou čistírnu 

odpadních vod, návrhem jednotlivých domovních přípojek a rozkreslením detailních částí. 

Pro přesnější návrh jednotlivých profilů stok je v části hydrotechnických výpočtů 

nahrazena Součtová metoda metodou Bartoškovou. Práce je celkově pro přehlednost 

rozdělena tematicky na dvě části, teoretickou a praktickou část.    

Teoretická část se zabývá základní charakteristikou obce Krmelín, jejími 

hydrologickými a geologickými poměry a popisem současného stavu kanalizace. Dále jsou 

zde vytipovány možné problémy návrhu řešení a jsou zde řešeny legislativní a technické 

principy. 

V praktické části jsou rozepsány možné varianty návrhu řešení kanalizace a dále 

zpracována doporučená varianta řešení. Doporučená varianta je zpracována graficky 

v projektové dokumentaci v programech AutoCad a Winplan a ve formě hydrotechnický 

výpočtů v programu Microsoft Office Excel. Obsahem grafických příloh je situace, 

hydrotechnická situace, výkresy podélných profilů jednotlivých stok, podélné profily 
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výtlaků a rozkreslených detailních výkresů domovní kanalizační přípojky, vzorového 

uložení potrubí, vstupní šachty a spadiště. Součástí hydrotechnických výpočtů je přepočet 

Součtové metody na Bartoškovou metodu a jejich srovnání. Dále pak výpočtový návrh 

čerpacích stanic a odlehčovací komory. 

Závěr práce je věnován řešení odhadu předběžných finančních nákladů projektu. 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 
 

2.1 Základní informace  

Obec Krmelín se nachází nedaleko jižního okraje města Ostravy. Spadá 

Moravskoslezskému kraji, okresu Frýdek – Místek, který hraničí s Ostravskou aglomerací 

[3]. Svým zvlněným terénem obec Krmelín náleží do severní části podbeskydské 

pahorkatiny. Součástí obce jsou dvě osady, Světlov a Nový Dvůr ležící severním směrem. 

Na severu obec Krmelín hraničí s obcí Proskovice, západním směrem s obcí Stará Ves nad 

Ondřejnicí, jižním směrem s obcí Brušperk a na východě s obcí Paskov. V blízkém  okolí 

obce se rozprostírají rozlehlé lesy Palásek, Brušperský les a Černý les. Obcí protéká menší 

potok Machůvka, na jehož toku je mezi obcemi Brušperkem a Krmelínem vybudována 

soustava menších rybníků. V jejich blízkosti, jižním a východním směrem se nachází dvě 

malé vodní nádrže a jihovýchodně od obce ve středu lesa kaliště [4, 5]. 

Historicky první písemné zmínky o existenci obce Krmelín pochází z latinsky 

psané listiny z 9. ledna 1447. V listině lze spatřit napsaná slova „in villa Krmelyn“, 

v překladu tedy ve vesnici Krmelíně. Následně poté Paskovská kronika popisuje,  

že se ve vsi Krmelíně nachází zřídlo velice dobré pitné vody, u kterého zůstávají formani 

stát a krmí a napájí své koně. Proto zde kdysi údajně vedla normanská cesta přes 

Hukvaldy, Brušperk a Starou Ves do Ostravy. Odvozený název vesnice může pocházet 

právě od slova „krmiti“, avšak existuje i jiný výklad názvu vesnice, a to připojením 

přípony – ín k osobnímu jménu Krmela, které asi vzniklo odvozením od obecního jména 

Grmela, jež má význam nešika nebo klacek [5, 6]. 

K datu 1.1.2014 bylo v obci zaznamenáno 2231 trvale žijících obyvatel, 

v průměrném věku  40 let.  Celkový počet domů byl stanoven na 710 budov, z nichž  

je trvale obydleno či případně pouze příležitostně využíváno přibližně 597 domů. Krmelín 
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je řazen do skupiny tzv. malých obcí a to díky své celkové katastrální výměře 503 hektarů. 

Svým geografickým tvarem je obec charakterizována tvarem trojúhelníku. Nejvyšším 

bodem obce je Krmelínský kopec, též zvaný Krmelák s maximální nadmořskou výškou 

328 m n. m. Průměrná nadmořská výška činí 247 m n. m.[5, 6].  

Dominantou Krmelínského kopce je vodojem, který je nejvýznamnější kapacitou 

z hlediska zásobování pitné vody pro město Ostravu a blízké okolí. Obyvatelé této krajské 

metropole odčerpají z vodojemu každý den pro své potřeby cca 24 tis. m
3
 pitné vody.  

Jedná se o největší vodojem vodárenského systému Ostravského oblastního vodovodu, 

který patří společnosti SmVak, Ostrava a.s. Ve vodojemu jsou přivedeny tři významné 

přívodní řady. Dva přivádějí vodu z úpravny vody v Podhradí u Vítkova z vodního zdroje 

Kružberk a třetí z úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí z vodního zdroje 

Šance. Samotný vodojem dosahuje výšky 6 metrů a je tvořen dvěma podzemními 

komorami, z nichž každá má 20 000 m
3
. [5, 7]. 

K dalším zajímavostem v obci patří kostel sv. Jana a Pavla, modlitebna Církve 

československé husitské, několik křížů, kaplička a pomníky padlým v I. a II. světové válce. 

Dále se v obci nachází ranč s chovem koní, řada cyklostezek a turistických stezek, které 

umožňují návštěvu nedaleké chráněné krajinné oblasti Poodří [4]. 

 

 

Obr. 1 Letecký snímek obce Krmelín [8] 
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2.2 Geologické poměry 

Oblast Krmelína spadá z hlediska orografického třídění do Ostravské pánve 

v soustavě Vněkarpatských sníženin, které příslušejí širším začleněním k provincii Západní 

Karparty. Reliéf Ostravské pánve tvoří rovnaniny akumulačního rázu kvartérních struktur 

v nižších oblastech a údolních nivách a ploché pahorkatiny v oblastech pleistocenního 

kontinentálního zalednění. Oblast tvoří zejména fluviální písčité a štěrkové sedimenty, 

které jsou téměř v celé oblasti překryté glacilakustrinními sedimenty, jako jsou písky, jíly 

nebo sprašové hlíny. Nejsvrchnější část kvartéru tvoří sprašové hlíny, v nivách drobných 

vodotečí pak povodňové hlíny. Mocnost kvartéru v okolí Krmelína se pohybuje v rozmezí 

12 m – 25 m. Antropogenní uloženiny se v dané lokalitě nacházejí spíše ojediněle v okolí 

stavebních objektů, ale nejsou plošně rozšířené [10, 11]. 

2.3 Hydrologické poměry 

Lokalita spadá do hydrogeologického rajónu č. 3213 „Flyš v mezi povodí Odry“  

a nachází se na plošině mezi toky řek Odry a Ostravice, kterou prochází hlavní 

hydrologická rozvodnice povodí těchto řek. [10]. 

Hydrologicky náleží zájmové území k povodí Odry, dílčí povodí Machůvka, 

Ondřejnice pod Machůvkou č. povodí 2 – 01 – 01 – 150. Vodní tok Machůvka má dva 

pravé a jeden levý přítok a tvoří pravostranný přítok řeky Ondřejnice. Celková délka toku 

je 3,525 km a dlouhodobý průměrný průtok je 29 l/s. [9]. 

 Z klimatologického hlediska náleží lokalita do mírné teplé oblasti, klimatického 

rajonu MT 10, pro který je typické dlouhé teplé a mírně suché léto, krátké přechodné 

období s mírně teplým jarem a podzimem, mírně teplá a suchá zima s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. Klimatické podmínky do značné míry ovlivňuje horský masiv Beskyd. 

Průměrný úhrn srážek v letním období se pohybuje mezi 400 mm – 450 mm, v zimním 

období pak 200 mm – 250 mm. [9, 11] 
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Obr. 2 Pramen potoku Machůvka 

 

 

Obr. 3 Potok Machůvka v místech před ČOV 

2.4 Popis stávajícího stavu  

Stávající jednotná kanalizace obce Krmelín, nacházející se na ulicích Nová,  

Na Rybníčku a Světlovská, jsou pouze krátkými úseky a jsou ve všeobecně špatném 

technickém stavu, především vlivem stáří. Odpadní vody těchto kanalizací jsou nevhodně 

vypouštěny do místního recipientu, což velmi negativně ovlivňuje okolní životní prostředí. 

Zbylá většina obce řeší nakládání s odpadními vodami zastaralým řešením s využitím 

domovních septiků a žump. Oblast obce, která je určena pro výstavbu kanalizace nemá 

v současné době vybudovanou žádnou souvislou stokovou soustavu [5].  

V severní navazující části obce Krmelín – Světlov je kanalizační splašková síť 

vybudovaná a zakončena na ČOV, která je ve správě SmVak Ostrava a.s. Tato kanalizace 

prochází pozemky zpevněné asfaltové komunikace případně zahrad, které jsou 

vlastnictvím obce Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí a Nová Bělá, dále také po pozemcích, 

jež vlastní stát či osobní vlastnící. [5] 

Odpadní vody ze žump a septiků musí být likvidovány v souladu s požadavky  

na ochranu životního prostředí. Na dodržování této podmínky dohlíží v případě septiků  

a domovních čistíren odpadních vod odbor ochrany vod a půdy. V případě žump  

je to stavební odbor příslušného Úřadu městského obvodu. Tyto odbory při případných 

kontrolách vyžadují doklad o způsobu likvidace těchto odpadních vod [12]. 

V současné době je v obci realizována mechanicko-biologická čistírna odpadních 

s kapacitou cca 1550 EO. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vod 

povrchových. Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím 

jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokou 

hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Technologie ČOV bude pracovat  
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na principu, který je zařazen mezi nejlepší dostupné technologie v oblasti čištění 

odpadních vod [11]. 

Stávající koryto vodního toku je silně zanesené sedimenty, především hlinitými 

splaveninami z přilehlých pozemků, spadaným listím, větvemi stromů apod. Vlivem 

zanesení je omezena jeho průtočná kapacita. Propustky v místních komunikacích jsou 

tvořeny z betonových trub a také sedimenty. Část toku v souběhu s místní komunikací 

s asfaltovým povrchem je opevněna oboustrannou zítkou [11]. 

 

 

Obr. 4 Potok Machůvka opevněn zítkou 

 

Obr. 5 Potok Machůvka v místech mezi 

zahradami 

 

3. Specifikace problémů 

Hlavním problémem dotčeného území je, že se zde nenachází souvislá stoková 

soustava, která by bezpečně odváděla produkované odpadní vody. Odpadní vody jsou 

jímány v žumpách nebo septicích. V ulicích Nová, Na Rybníčku a Světlovská se sice 

kanalizace nachází, je avšak velmi zastaralá a v nevyhovujícím technickém stavu. 

Odpadní vody jsou z této kanalizace vypouštěny do místního recipientu, což negativně 

ovlivňuje okolní životní prostředí [5]. 
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 Dalším problémem při návrhu řešení odkanalizování, je strmost a nepříznivá 

konfigurace terénu. Na jednu stranu je tato konfigurace terénu vhodná pro výstavbu 

gravitační stokové soustavy, na stranu druhou, zde bude potřeba vybudovat čerpací stanice 

a spadiště, což se projeví zejména ve finančních nákladech na výstavbu. 

V návrhu stokové soustavy bude docházet ke křížení především podzemních 

inženýrských sítí. Tyto případy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005. V případech 

kdy navrhovaná stoka bude nevhodně křížit vodní tok, budou tyto situace vyřešeny 

překopem. 

Vzhledem k neznalosti vlastnických poměrů bude navržená stoková soustava  

ve většině případů procházet asfaltovou komunikací, jež je ve vlastnictví obce. Dotčené 

komunikace budou po realizaci navráceny do plně funkčního stavu. Stoková soustava  

a objekty na ní, odlehčovací komory, výtlačné stanice a kanalizační přípojky jsou 

podzemními stavbami a nebudou tedy svým charakterem ovlivňovat urbanistický, 

architektonický a přírodní ráz krajiny. Při provozu nebude docházet k produkci toxických 

a jiných látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod 

[5]. 

Nepředpokládá se zhoršení životního prostředí, naopak by se mělo zlepšit díky 

bezpečnému odvedení odpadní vody na ČOV a zvýšit tak životní úroveň obyvatel [5,11]. 

 

 

Obr. 6 Betonový propustek potoku Machůvka pod komunikací 

 



Bc. Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín – etapa 2 

2015 8 

4. Principy řešení – legislativní, technické 

Podstatou každého návrhu, řešení a výstavby jakéhokoli objektu je dodržení 

legislativních a technických parametrů. Nejdůležitější z nich týkající se dané problematiky 

odkanalizování jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

4.1 Legislativní řešení 

V rámci legislativního řešení návrhu a výstavby kanalizace je nutno dodržet dané 

zákony, vyhlášky, normy a nařízení. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy 

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

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

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

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství“ [13]. 

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

Stavební zákon je součástí soukromého práva a zabývá se problematikou územního 

plánování. Část první Úvodní ustanovení (§1 až §3) definuje předmět úpravy a základní 

pojmy (stavební pozemek či územně plánovací dokumentace), část druhá Výkon veřejné 

správy (§4 až §17) upravuje působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu 

(např. orgány obce, orgány kraje, rada obcí pro udržitelný rozvoj území). Část třetí 

Územní plánování (§18 až §102) upravuje cíle, úkoly a nástroje územního plánování  

a poslední část Stavební řád (§103 až §157) se zabývá stavbami, stavebním dozorem, 

autorizovaným inspektorem a povinnostmi a odpovědností osob při přípravě a provádění 

staveb [14]. 

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

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

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

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

úřadů na tomto úseku“ [15]. 
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Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření,  

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu [16]. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [17]. 

Norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

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

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

s ČSN EN 752-1 až ČSN EN 752-7 a ČSN EN 1610, 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 norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních“ [18]. 

Norma ČSN 013463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace  

„Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů 

v projektové dokumentaci. Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace stanoví ČSN 01 3450. 

Norma nestanoví, které přílohy má projektová dokumentace obsahovat a ani neurčuje 

obsah jednotlivých druhů výkresů“ [19]. 

Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

„Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení  

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

v hranicích měst a obcích. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných 

plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic“[20]. 

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

„Norma platí pro výstavbu (ukládání) a zkoušení gravitačních stok a potrubí 

prováděných v rýhách v zemi. Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod 

tlakem, je rovněž předmětem normy, popř. společně s ČSN EN 805. Pro bezvýkopovou 

technologií platí ČSN EN 12889“ [21]. 
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4.2 Druhy koncepce a účel odvodnění 

Hlavním účelem a cílem odvodňovacích staveb je zachování a vylepšení životních 

podmínek obyvatel na Zemi. Mezi nedražší a projekčně nejsložitější stavby městské 

infrastruktury patří městské odvodnění. Jejím návrhem se zabývá vědecko - technologický 

obor „Stokování“ [24]. 

Městské stokovací systémy jsou zdravotně technická zařízení, která slouží 

k neškodné a hygienické dopravě odpadních vod ze zájmového území. Odvedení 

odpadních vod musí být v souladu s požadavky bezpečného hydrologického režimu 

povrchových a podzemních vod a nesmí ohrozit majetek a život obyvatel [24]. 

4.2.1 Klasická koncepce odvodnění 

Cílem klasické koncepce odvodnění je snaha o úplné napojení a co nejrychlejší 

odvedení veškerých odpadních vod z městského povodí. Zaměřuje se pouze na návrh 

jmenovité světlosti potrubí ve stokové síti s využitím jednoduchých výpočtových metod. 

Tyto metody neumožňují popsat nerovnoměrnost, a ani dynamiku jevů ve stokové síti.  

Při této koncepci nedochází k zohlednění ekologických dopadů na životní prostředí [24]. 

4.2.2 Moderní koncepce odvodnění 

Oproti klasické koncepci se moderní liší v komplexním posouzení vlivu urbanizace 

na životní prostředí a to hlavně na vliv povrchových a podzemních vod. Integrovaným 

systémem se v tomto případě rozumí soubor komponent: stoková síť, čistírna odpadních 

vod a recipient. V klasické koncepci se při návrhu přihlíží ke každé komponentě zvlášť, 

kdežto v moderní koncepci se návrh jednotlivých komponent zohledňuje a hodnotí  

se vzájemné vazby. Základními principy moderní koncepce lze řešit pomocí emisní  

a imisní strategie [24]. 

Emisní strategie 

Cílem emisní strategie je stanovení jednotlivých limitů pro vypouštění vod  

z objektů stok a čistírny odpadních vod [24]. 

Imisní strategie 

Cílem imisní strategie je stanovení podmínek pro vypouštění vod do recipientu 

v závislosti na konkrétních známých podmínkách v recipientu a blízkém okolí [24]. 
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4.3 Územní plánování 

Důsledkem změny hydrologických parametrů krajiny jsou změny odtokových 

poměrů v krajině, které mohou vést k jiným negativním faktorům ovlivňujících život 

obyvatel nebo vedou ke vniku materiálních škod či k devastaci kulturní krajiny.  

Tyto změny vedou ke vzniku nepropustných ploch, snížení retenční schopnosti krajiny, 

změně infiltrace vody do půdy a jiné negativní zásahy do krajiny. V závislosti na vzniku 

těchto nepříznivých změn jsou potřeba i změny koncepčního myšlení v návaznosti  

na progresivní modely, metody a prostředky řešení odvodnění urbanizovaného území.  

Při plánování a navrhování je tedy nezbytná komplexní spolupráce více odborníků, 

zejména u projektů velkého rozsahu [24, 36]. 

4.4 Prostorové uspořádání stokové sítě  

Návrh koncepce uspořádání stokové sítě je závislý na místních podmínkách  

a podmínkách stanovených pro vypouštění odpadních vod do recipientu a musí být 

v souladu s danými zákony, právními předpisy a normami. Nejjednodušším systémem 

odvádění vody z odvodňovaného území je gravitační odtok. Lze však stokovou síť 

navrhnout jako tlakovou, podtlakovou nebo v jejich kombinaci, a to především tam, kde 

není možné odpadní vody odvést gravitačně. Stoky a jejich objekty, které se na ní 

nacházejí, musí být vodotěsné. Nová navržená stoka má mít je jeden průtočný profil, 

zdvojení je možné pouze v místech se strmou tratí, speciálních objektech, nebo při sanaci 

stoky. Zmenšení průtočného profilu je možné v místech kde se nachází požadovaný objekt 

na stoce, který odlehčí dané průtokové množství [24].  

4.4.1 Směrové vedení stok 

Stoky se vedou v přímé trase mezi sousedními vstupními nebo revizními šachtami 

nebo jinými objekty na stokové síti s výjimkou úseku se změnou směru u průlezných nebo 

průchozích stok. Situují se do veřejných ploch pozemních komunikací dle ČSN 73 6005  

a mimo veřejné plochy po domluvě s provozovatelem nebo vlastníkem kanalizace. Vždy je 

vhodné posouzení oboustranného uložení stoky při větších šířkách komunikace [22].  

Při návrhu jednotné stokové soustavy se kanalizace nejčastěji umisťuje pod osu 

komunikace. U oddílné kanalizace se splašková stoka umisťuje mimo osu komunikace  

a dešťová stoka pod osu komunikace. Trasy těchto stok nesmějí být totožné. Nejmenší 

dovolené vzdálenosti stok od souběžných podzemních vedení technického vybavení  
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je stanoveno dle ČSN 73 6005. Při uložení stok podél podzemních objektů a objektů 

zástavby se musí stoky navrhovat tak, aby se mohly vykonávat odborně a bezpečně 

všechny práce [22]. Bezpečná vzdálenost dna výkopu od líce budovy je dána vzorcem:  

   
tg

hH
L


         (1) 

Kde: H……… hloubka dna výkopu [m] 

h……… hloubka základů budovy pod terénem [m] 

  φ…….... úhel vnitřního tření zeminy dle ČSN 73 1001 [-] 

 

 

Obr. 7 Vzdálenost dna výkopu od základu budovy [26] 

 

4.4.2 Výškové uspořádání stok 

Hloubkové uložení stokových sítí se provádí s přihlédnutím na hloubková pásma, 

celkové řešení inženýrských sítí, okolních staveb a ostatního podzemního vedení 

technického vybavení [22]. 

Doporučená výška minimálního krytí v komunikaci je 1,8 m pod chodníkem, a ve 

volném terénu 1,0 m. Při této hloubce se doporučuje a je třeba provést opatření proti 

zamrzání. Maximální hloubka uliční stoky by neměla přesáhnout 6,0 m [22]. 



Bc. Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín – etapa 2 

2015 13 

 

Obr. 8 Hloubka uložení stoky jednotné stokové soustavy [26] 

 

Stoky musí ležet tak hluboko, aby bylo možno odvodnit průměrné podzemní 

prostory. Hloubka Ha příp. Hb závisí na hloubce podsklepení budov, hloubce vypočítané 

ze vzdálenosti od vzdálenější stěny budov La příp. Lb ke stoce. Minimální sklon přípojky 

je DN 150 2%, DN ≥ 200 1% [22]. 

4.5 Hydrologie stokových sítí 

Problematika koncepčního řešení stokových sítí se zásadně liší od obecné 

hydrologie, která se zabývá především problematikou výskytu a oběhy vody v přírodě. 

Hydrologie urbanizovaného území se zabývá specifikami, jakými jsou: modely srážko - 

odtokového děje deště, charakterem zatěžovacích srážek, způsobem řešení povrchového 

odtoku odpadních vod a návazností hydrologických a hydraulických podkladů pro řešení 

objektů na stokové síti [22, 29]. 

V dnešní době existuje celá řada hydrologických metod navrhování a posuzování 

stokových sítí a je zřejmé, že postup výpočtu nejpodstatněji ovlivňuje charakter zatěžovací 

srážky [22, 29]. 

4.5.1 Racionální metody 

Cílem těchto metod, je na základě zpracování dešťoměrných záznamů, získání 

závislosti mezi intenzitou, trváním a periodicitou deště. Základem je sestrojení čáry 

náhradních srážek odpovídající periodicity, platnou v odvodňované lokalitě. Nejkratší doba 

trvaní dešťů se uvažuje 15 minut. Tyto metody vycházejí ze vzorce pro dimenzování každé 

jednotlivé stoky na průtok vod dešťových [22, 24]. Pro výpočet návrhového průtoku platí 

vztah:  
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qSQ           (2) 

Kde: Q……… návrhový průtok [m
3
/s] 

S……… odvodňovaná plocha [ha] 

ψ……… součinitel odtoku [-] 

  q…….... vydatnost deště 15 minut trvání a příslušné periodicity [l/s.ha] 

4.5.2 Součtová metoda 

Tato metoda je využívána pro dimenzování stokových soustav malého plošného 

rozsahu s krátkou dobou dotoku. Kritickým deštěm je považován 15 minutový 

neredukovaný déšť. Jedná se o nejjednodušší výpočtovou metodu pro dimenzování 

stokové sítě. Pro výpočet se využívá formuláře, který se moc neliší od formuláře pro 

Bartoškovu metodu. Součtová metoda využívá pro výpočet konstantní hodnoty intenzit 

deště, oproti tomu Bartoškova metoda tyto intenzity redukuje o dobu povrchového odtoku 

[23]. Detailní popis Součtové metody a jednotlivých sloupců formuláře je popsán 

v Bakalářské práci [5].  

4.5.3 Bartoškova metoda 

Jedná se o hojně používanou metodu v praxi, která se vyznačuje jednoduchostí  

a únosnou pracností. Využívá se při návrhu stokové sítě v místech, kde průtok v síti trvá 

déle než 15 minut. Dochází k zohlednění doby dotoku, a proto lze tuto metodu použít  

u návrhu stokových sítí většího rozsahu. V sestrojené křivce náhradních srážek se redukuje 

doba povrchového odtoku po povodí a doba vyplnění územní retence [23].  Pro výpočet 

redukované doby deště platí vztah:  

Redukovaná doba deště  

or tttT          (3) 

Kde: T……… redukovaná doba deště [min] 

t……… skutečná doba trvání deště [min] 

tr……… doba trvání deště zkrácená o územní retenci [min] 

  to…….... doba dotoku po povodí [min] 
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Srážková výška  

10000

60


tq
h         (4) 

Kde: h……… srážková výška za dobu t [mm] 

q……… intenzita deště [l/s.ha] 

t……… skutečná doba trvání deště [min] 

Trvalá územní retence  

h

tr
tr







         (5) 

Kde: tr……… trvalá územní retence [min] 

r……… hodnot retence území [-] 

t……… skutečná doba trvání deště [min] 

  φ…….... součinitel středního odtoku [-] 

h……… srážková výška za dobu t [mm] 

Doba dotoku  

v

d
to



60

         (6) 

Kde: to……… doba dotoku [min] 

d……… vzdálenost těžiště odvodňované plochy povodí od stoky, 50 m [m] 

v……… rychlost povrchového odtoku, 0,25m/s [m/s] 

4.6 Hydraulika stokových sítí 

Popis hydraulického proudění odpadní vody ve stokových systémech je jednou 

z nejobtížnějších inženýrských úloh. Přesnou matematickou formulaci fyzikálních jevů 

neustáleného proudění ve stoce je vždy doprovázeno komplikacemi ve formě okrajových 

podmínek v posuzovaném systému, které podléhají místním podmínkám. Proudění a jeho 

matematický popis je členěn do fyzikálních hledisek a vlastnosti doprovodného média, 

které do jisté míry podmínky idealizují. [22, 26] 
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4.6.1 Hydraulická drsnost stok 

Hydraulická drsnost v sobě zahrnuje energetické ztráty ovlivňující rovnováhu 

vnitřních a vnějších sil pohybové rovnice. Je ovlivněna vlastnostmi materiálu potrubí, 

počtem spojů, typem revizních šachet, kvalitou montáže a napojení kanalizačních přípojek 

a způsobem provozování [22]. 

Efektivní drsnost  

Udává teoretickou hodnotu absolutní drsnosti s odkazem na ztráty třením po délce 

potrubí. Minimální hodnota je stanovena na 0,1 mm laboratorně. Pro různé typy potrubí  

se hodnota pohybuje od 0,02 – 0,05 mm [22]. 

Provozní drsnost  

Pro návrh se zohledňují mechanické, chemické a biologické vlivy v potrubí.  

Je nutno také zahrnout stáří potrubí a jeho vliv na použitý materiál. Pro optimálně 

navrženou stokovou síť z tzv. hladkých materiálů by měly být použity hodnoty udávané 

výrobcem pro jednotlivé typy potrubí, které jsou stanoveny v příslušných 

hydrotechnických tabulkách [22]. 

4.6.2 Mezní sklony a mezní rychlosti ve stokové síti 

Při volbě sklonu mohou nastat dva extrémy. V prvním případě při návrhu velmi 

malých sklonů vychází velké průřezy, což znamená, že průtoková rychlost je velmi malá, 

stoka se tedy zanáší a je třeba ji často čistit. Ve druhém případě, kdy je navržen sklon 

takový, aby odpadla potřeba čištění stok, může nastat situace, kdy bude potřeba odpadní 

vody po určité době přečerpat [22, 24]. Pro optimální návrh lze přihlédnout k následujícím 

kritériím: 

Tečné napětí 

Návrhové parametry sklonu a profilu gravitační stoky mají být navrženy tak,  

aby bylo zajištěno dostatečné tečné napětí Tu ≥ 4,0 MPa a nedocházelo k zanášení stok 

[24]. Tečné napětí je definováno vztahem:  

IRgTu           (7) 

Kde: ρ……… měrná hmotnost dopravované suspenze [kg/m
3
] 

g……… gravitační zrychlení [m/s
2
] 
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  R…….... hydraulický poloměr [m] 

I……..... sklon stoky [‰] 

Minimální sklon gravitační stoky (orientační návrh) 

D
I

1630
min          (8) 

Kde: D……… průměr kruhové stoky [mm] 

Imin…..... sklon stoky [‰] 

Imhoffovo kritérium 

Dle tohoto kritéria je za minimální sklon považován ten, při kterém má odpadní 

voda při 100% plnění průtočnou rychlost 1 m/s [24]. 

Maximální průtočná rychlost ve stokách 

Maximální rychlost průtoku ve stoce může být 5 m/s pro betonová  

a železobetonová potrubí, avšak v potrubích a objektech z odolných materiálů, jako jsou 

kamenina, litina, čedič, sklolaminát a plasty je maximální dovolená průtočná rychlost  

10 m/s [24]. 

4.7 Odlehčovací komory 

Z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i konstrukčního patří 

odlehčovací komora k nejsložitějším a nejdůležitějším objektům na stokové síti. Musí být 

konstrukčně uspořádána tak, aby oddělila z celkového průtoku nad ní množství odpadní 

vody, o které má být stoka odlehčena [24].   

Nejčastějším oddělením odpadní vody dochází přelivem přes přelivnou hranu, jejíž 

koruna je umístěna nade dnem odlehčovacího koryta, a ve výši průtoku, při kterém má 

dojít k odlehčení návrhového množství odpadní vody [22, 27]. 
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4.7.1 Typy odlehčovacích komor 

Odlehčovací komory se dělí dle typu přepadu, konstrukce a charakteru odváděné 

odpadní vody [22]. 

Odlehčovací komory přepadem 

Nejzákladnějším typem jsou odlehčovací komory s přímým přepadem, při kterém 

se odlehčování provádí ve směru osy přívodu stoky. Odlišnost mezi jednotlivými typy  

je v orientaci přelivu na směr přítoku odpadní vody do odlehčovací komory. Těmito typy 

jsou přepad přímý, přepad kolmý, přímý šikmý, přímý obloukový a přímý lomený. 

Druhým typem jsou odlehčovací komory s přepadem bočním, a to buď 

jednostranným, nebo oboustranným. Tento typ se dále opět dělí dle orientace přelivu,  

a to na jednostranný s přímou hranou, jednostranný se šikmou hranou, jednostranný 

v oblouku a oboustranný se šikmými hranami [22, 27]. 

Odlehčovací komory se škrtící tratí a přepadem 

Principem této odlehčovací komory je vložení menšího průměru potrubí mezi 

odlehčovací komoru a stoku, která vede dále na čistírnu odpadních vod. Tento úsek 

 je nazýván škrtící tratí, protože v něm dochází ke vzdouvání hladiny vody a vtok  

do odtokové komory se zahlcuje a dochází tedy k požadovanému přepadu a odlehčení. 

Definovány jsou dva typy těchto odlehčovacích komor a to se škrtící tratí a nízkou 

přelivnou hranou anebo se škrtící tratí s vysokou přelivnou hranou [22]. 

Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem 

V odlehčovací komoře se nachází úzká štěrbina, kterou při bezdeštných průtocích 

voda odtéká dále na čistírnu odpadních vod. Při vyšších průtocích dochází k oddělení   

tzv. přepadajícího paprsku přepadem přes štěrbinu a vody dále pokračuje do recipientu 

[22].  

Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou 

V odlehčovací komoře je v určité výšce umístěna horizontální dělící stěna, která 

 při vyšších průtocích umožňuje jejich horizontální oddělení [22]. 
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4.7.2 Návrh odlehčovacích komor 

Odlehčovací komora musí oddělit z celkového průtoku nad ní množství odpadní 

vody, o které má být stoka odlehčena [22]. 

Stanovení celkového množství, které přiteče do odlehčovací komory 

okrit QQQ dim        (9) 

Kde: Qdim……… neodlehčený kritický průtok [m
3
/s] 

Qkrit……… neodlehčený kritický průtok [m
3
/s] 

Qo ..……… neodlehčený kritický průtok [m
3
/s] 

Stanovení průtoku, o který má být stoka odlehčena 

)1( nQmQQ scsckrit       (10) 

Kde: Qkrit……… neodlehčený kritický průtok [m
3
/s] 

Qsc ……… bezdeštný odtok splašků [m
3
/s] 

m …........... násobek ředění [-] 

(1+n) ..…... poměr ředění [-] 

Hydraulický výpočet odlehčovací komory s přímým přepadem 

  







 3

2

3

2

2
2

3
kkhgbmQ     (11) 

Kde: Q……… přepadající množství [m
3
/s] 

 m……… součinitel přepadu [m] 

 b ……… délka přelivné hrany [m] 

 h ……… přepadová výška [m] 

k ……… rychlostní výška [m] 
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4.8 Čerpací stanice 

Čerpací stanice se u návrhu koncepce městského odvodnění navrhují přímo  

na stokové síti nebo u ČOV. Nejčastěji je nutno čerpací stanice budovat v místech,  

kde díky nepříznivému sklonu terénu je nutno odvádět odpadní vody přes rozvodnici  

do povodí, kde je koncipována ČOV, případně v místech, kde díky rovinatému terénu 

nelze dosáhnout minimálního sklonu potrubí a také v místech, kde hloubka uložení 

kmenových stok překračuje hospodárnou míru. Dále mohou být navrženy jako alternativa 

shybek v místech překonávání překážek na trase. U ČOV je často nutné přečerpávání 

odpadních vod na vstupní části tak, aby byl zajištěn gravitační průtok celou čistírnou  

a odtok do recipientu [23, 35]. 

Při návrhu čerpací stanice je nutné porovnání míry hospodárnosti oproti 

alternativním možnostem řešení odvodnění v místech, kde to je možné. Při porovnávání 

jednotlivých řešení se posuzují zejména investiční náklady, náklady na energii, dostupnost 

údržby a oprav, životnost díla atd. [23]. 

4.8.1 Akumulační prostor 

Při návrhu akumulačního prostoru čerpací stanice je nutno opět posoudit různé 

varianty řešení z hlediska hospodárnosti. Jde zejména o optimalizaci nákladů, kdy je 

možné např. zvolit větší akumulační prostor s méně výkonným čerpadlem nebo naopak 

menší akumulační prostor s výkonnějším čerpadlem, což je důležité zejména v místech, 

kde je ztížené zakládání [22]. 

Akumulační prostor se také značně liší u jednotné stokové soustavy oproti oddílné. 

Při návrhu akumulačního prostoru u oddílné stokové soustavy se uvažují pouze vody 

splaškové a vody balastní, jejichž přítok je ovlivněn mnoha faktory a může jej vyjadřovat 

obecně proměnná čára přítoku. U jednotné soustavy je nutno do návrhu zahrnout také 

odtok mezního deště, díky čemuž je kolísání přítoku na ČOV značně výraznější než  

u oddílné soustavy [22].   

4.8.2 Strojní část 

Čerpací stanice se nejčastěji vystrojují odstředivými čerpadly. Pří návrhu je nutno 

optimalizovat soustavu čerpadlo – výtlak. Parametry, na nichž pracuje čerpadlo, jsou dány 

pracovním bodem, který leží na průsečíku Q – H charakteristiky čerpadla a výtlaku.  
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Od volby průměru výtlaku se odvíjejí finanční náklady na potrubí a tlakové ztráty. Průměr 

výtlaku musí být volen tak, aby nedocházelo k vytváření zátek, nejčastěji textiliemi  

a současně musí být zajištěna dostatečná rychlost tak, aby unášecí síla zamezila usazování. 

V praxi se doporučuje minimální světlost potrubí 100 mm a rychlost v rozmezí 0,5 m/s – 

1,0 m/s, v závislosti na délce potrubí. Dopravní výška se skládá z výšky geodetické, 

tlakové výšky v místě sání (brána záporně), tlakové výšky v recipientu a tlakových ztrát 

v potrubí. Dopravní výška celé soustavy se mění v čase, v závislosti na výšce hladin 

v mokré jímce nebo v recipientu. Z toho důvodu je nutno odvodit pracovní oblast čerpadla, 

která je vymezena pracovním bodem Q – H charakteristiky a rozmezím nejvýše a nejníže 

uloženou charakteristikou výtlaku [22, 24].      

 

 

Obr. 9 Graf charakteristik Q – H s pracovním bodem čerpadla 

 

4.8.3 Stavební řešení 

Čerpací stanice se navrhují nejčastěji jako podzemní, pouze u velkých i jako 

nadzemní. Podzemní část se může skládat, v závislosti na volbě čerpadla, ze suché a mokré 

jímky nebo pouze z mokré jímky. V suché jímce se nacházejí čerpadla a část trubních 

rozvodů, v případě konstrukce pouze z mokré jímky musí být tyto čerpací stanice osazeny 

ponornými čerpadly. V nadzemní části se umisťuje rozvodna a strojovna vzduchotechniky 
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a místnost pro obsluhu. V případě, že je konstrukce bez nadzemní části umisťuje  

se elektroinstalace do rozvodnicové skříně umístěné v pilíři nebo v jiném objektu [22]. 

Podzemní část musí být konstruována z vodotěsného a chemicky odolného 

materiálu, nejčastěji z vodostavebného betonu nebo sklolaminátu [22]. 

4.8.4 Výtlak 

Materiál výtlačného potrubí musí odolávat dlouhodobě vnějším a vnitřním tlakům. 

Z finančního a hydraulického hlediska musí být trasa vedena nejkratším, pokud možno 

přímým a trvale stoupajícím směrem. Potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce, 

většinou v rozmezí 0,8 m – 1,5 m. Do vrcholných bodů potrubí se osazují přivzdušňovací  

a odvzdušňovací armatury, které zajišťují úplné vyprázdnění potrubí, aby nedocházelo  

ke zpětnému proudění splašků a aby bylo zabráněno rázům v potrubí při náběhu čerpadla 

[22]. 

4.8.5 Návrh čerpací stanice 

Akumulační prostor pro čerpací stanici se dimenzuje na minimálně šestihodinový 

bezdeštný průtok. 

Akumulační prostor 

TQQ spl          (12) 

Kde: Q………akumulační objem jímky [m
3
/s] 

Qspl…… objem přitékajících splašků [l/s] 

  T…….... doba, na kterou se akumulační prostor navrhuje [s] 

Rychlost čerpání 

2

2 4

4 d

Q
vv

d
Q












     (13) 

Kde: Q……… akumulační objem jímky [m
3
/s] 

d……… vnitřní průměr výtlačného potrubí [m] 

  v ……... rychlost čerpání [m/s] 
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Reynoldsovo číslo 



dv 
Re         (14) 

Kde: Re……. Reynoldsovo číslo [-] 

v……… rychlost čerpání [m/s] 

ν……… kinematická viskozita [m
2
/s] 

d……… vnitřní průměr výtlačného potrubí [m] 

Součinitel tření 

25,0

Re

100
1,0 









d

k
       (15) 

Kde: λ……… měrná hmotnost dopravované suspenze [-] 

k……… absolutní drsnost [m] 

d……… vnitřní průměr výtlačného potrubí [m] 

Re……. Reynoldsovo číslo [-] 

Ztrátová měrná energie 

2

2v

d

l
Yz 











 


      (16) 

Kde: Yz……… ztrátová měrná energie [J/kg] 

λ……… měrná hmotnost dopravované suspenze [-] 

  l…….... délka výtlačného potrubí [m] 

d……..... vnitřní průměr výtlačného potrubí [m] 

ξ……..... součinitel místních ztrát [-] 

v……..... rychlost čerpání [m/s] 
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Skutečná měrná energie 

zgs YhgY          (17) 

Kde: Ys……… skutečná měrná energie [J/kg] 

g……… gravitační zrychlení [m/s
2
] 

  hg…….... dopravní výška [m] 

Yz……..... ztrátová měrná energie [J/kg] 

Hydraulický výkon čerpadla 

sYQP           (18) 

Kde: P……… výkon čerpadla [W] 

ρ……… hustota vody [kg/m
2
] 

  Q…….... hydraulický poloměr [m] 

Ys……..... skutečná měrná energie [J/kg] 

 

Na základě vypočtených parametrů se sestrojí křivka charakteristiky potrubí  

a navrhne se typ kalového čerpadla. Dle typu navrženého čerpadla se sestrojí křivka 

charakteristiky čerpadla a společně s charakteristikou potrubí se vynese go grafu,  

kde se vyznačí pracovní bod čerpadla [32]. 

4.9 Kanalizační přípojky 

Účelem kanalizační přípojky je propojení odvodnění nemovitosti s veřejnou 

kanalizací. Přípojka je dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Definována jako samostatná 

stavba, kterou tvoří potrubí od vyústění vnitřní kanalizace, až po napojení na veřejnou 

stokovou síť. Na přípojky se vztahuje norma ČSN 75 6101. Kanalizační přípojky nejsou 

vodním dílem. Každá nemovitost by měla mít svou vlastní jednu přípojku. Vlastníkem 

přípojky je odběratel, vlastník pozemku nebo stavby napojené na kanalizaci, který také 

přípojku financuje.  Ve výjimečných případech lze jednu přípojku napojit na více 

nemovitostí, avšak tyto případy bývají zdrojem majetkoprávních a provozně technických 
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problémů. Jedná-li se o veřejnou oddílnou stokovou síť, jsou automaticky požadovány dvě 

kanalizační přípojky [22, 25]. 

4.9.1 Napojení přípojek 

Objekty, které jsou 50 m v dosahu stokové sítě, by měly být napojeny na stoku 

kanalizační přípojkou. Napojení přípojek do stoky se pro profil ≤ DN 200 provádí v úseku 

mezi šachtami. Přípojky větších profilů se napojují v šachtách. Úhel pro napojení přípojek 

do DN 200 je 45
o
 – 90

o
, úhel větší než 90

o
 je nepřípustný [22].  

4.9.2 Dimenze přípojek 

Dle ČSN 75 6101 je požadováno doložení světlosti potrubí, pokud je přípojka 

většího průměru než DN 200 je nutno předložit řádný hydrotechnický výpočet. Přípojky 

mají být budovány ve stejné světlosti v celé své délce. Kritický déšť pro stokové sítě 

malého plošného rozsahu je déšť v době trvání 15 minut. Maximální spád stokové 

kanalizační přípojky je 40%, větší výškové rozdíly je poté třeba překonávat spádovým 

stupněm, nebo spádišťovou šachtou [22].  

4.9.3 Trasování přípojek 

Trasa přípojky má být co nejkratší, v přímém směru a kolmá na stoku dle ČSN 75 

6101. Přípojka začíná v místě vyústění vnitřní kanalizace, v místě 1,0 m od obvodové zdi. 

Přípojku lze rozdělit dle polohy na část veřejnou a část soukromou. Čištění přípojek  

se provádí buď v místech zaústění do stoky, nebo pomocí zařazené revizní šachty  

na začátku trasy přípojky před budovu 1,0 m před obvodovou zdí [22].  

 
Obr. 10 Napojení kanalizační přípojky na jednotnou stokovou soustavu [28] 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 

V rámci bakalářské práce bylo nejdříve uvažováno s odkanalizováním celé 

neodkanalizované části obce Krmelín. K velkému rozsahu se bakalářská práce zabývala 

návrhem odkanalizování zhruba jen poloviny obce. Konkrétně se návrh odkanalizování 

týkal ulicemi Na Nový svět, Brušperská, Na Brodě, Včelařská, Na Skalce, Záhumenní,  

Na Svahu, Fojtská, Polní, Na Rybníčku, Školní, Za Křížem, Místní, Světlovská, Krátká, 

Konečná, Rovná, V Zahradách, Nová, Na Zátiší, Benátská, Zdravotní, Lyskova, Boční, 

Luční a Lomená. Byly nastíněny dvě varianty řešení, z nichž byla dále rozpracovaná 

varianta č. 2 [5]. 

Pro kompletní projekt je v rámci diplomové práce dopracován návrh zbylé části 

obce Krmelín. Konkrétně na ulicích Kostelní, Bělská, Zahradnická, Spojná, Paskovská, 

Starodvorská, Na Mečník, Stará cesta, Na Cigance, Nad Hvozdem a Hraniční. Po realizaci 

bude možné napojit na kanalizaci téměř 100% objektů a bezpečně odvést odpadní vody 

 na nově vybudovanou mechanicko – biologickou ČOV.  

 

 

Obr. 11 Mapa obce Krmelín s vyznačením řešených lokalit v rámci BP a DP 

 



Bc. Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín – etapa 2 

2015 27 

Na obrázku č. 11 je patrná modře vyznačená trasa navržené kanalizace řešená 

v rámci bakalářské práce a červeně vyznačená trasa kanalizace navržená v rámci 

diplomové práce. 

Dále jsou v celém rozsahu projektu navrženy kanalizační přípojky ke všem 

dostupným nemovitostem. Pomocí hydrotechnických výpočtů jsou navrženy profily  

a sklony potrubí a rozdíly jsou srovnány s bakalářskou prací. V práci je řešena 

problematika odlehčovacích komor, čerpacích stanic a výtlačného potrubí, které jsou 

popsány v kapitolách níže. 

V závislosti na bakalářské práci je i v diplomové práci řešeno odkanalizování 

jednotnou gravitační stokovou soustavou s odvedením odpadních vod do nejnižšího místa 

na ČOV. Realizace oddílné stokové soustavy byla zamítnuta již od začátku práce 

vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu, okolní velmi husté zástavbě, dodržení 

minimálních vzdáleností od inženýrských sítí a nepřítomnosti vhodného recipientu.  

Pro druhou neodkanalizovanou část obce Krmelín byly zvoleny dvě varianty řešení, 

z nichž je jedna vyhovující a dále rozpracovaná. 

5.1 Varianta č. 1 

V první variantě řešení je uvažováno s prodloužením hlavní kmenové stoky A dále 

po ulicích Bělská, v celé délce po ulici Stará cesta, Na Cigánce a Hraniční. Dále bylo 

uvažováno o napojení vedlejší stoky A9, která by odváděla odpadní vody z ulic Spojná  

a Starodvorská. Toto řešení však nebylo možné z důvodu nemožnosti napojení přilehlých 

nemovitostí domovními kanalizačními přípojkami na stokovou síť. Dále vznikl problém 

s nepříznivou konfigurací terénu, napojení kanalizačních přípojek a odvedení odpadní 

vody z části ulice Starodvorská. Řešením by bylo odvést odpadní vody přes přilehlé 

pozemky a napojit se tak přímo do hlavní stoky A, ale vzhledem k neznalosti vlastnických 

vztahů musela být řešena jiná varianta. Schematické znázornění této varianty je patrné  

na obrázku č. 12.  

 



Bc. Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín – etapa 2 

2015 28 

 
Obr. 12 Mapa obce Krmelín s vyznačením varianty č. 1 

 

5.2 Varianta č. 2 

Ve druhé variantě byla vyřešena problematika napojení okolních nemovitostí 

kanalizačními přípojkami na stokovou síť vedením hlavní kmenové stoky dále po ulici 

Bělská a pozdějším napojením na ulici Stará cesta a vytvořením úplně nové stoky A10, 

která povede po části ulice Stará cesta. Problém na ulici Starodvorská byl vyřešen vedením 

stoky A9 po ulici Spojná a jen po části ulice Starodvorská, a ve druhé části ulice byly 

odpadní vody svedeny do nejnižšího místa, došlo k napojení kanalizačními přípojkami  

na veškeré okolní nemovitosti a byla navržena čerpací stanice, ze které budou odpadní 

vody dopraveny do navržené stoky A8-1. Tato varianta vyřešila problémy v předešlé 

variantě a byla dále rozpracována. Schematické znázornění vedení nové části kanalizace 

 je patrné na obrázku č. 13. 
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Obr. 13 Mapa obce Krmelín s vyznačením varianty č. 2 

 

5.3 Rozpracování doporučené varianty řešení 

Z uvažovaných dvou variant řešení byla pro další rozpracování vybrána varianta  

č. 2.  Jedná se o jednotnou gravitační stokovou soustavu a jeden úsek využívající 

odlehčovací komoru OK3 a čerpací stanici ČS3 s výtlačným potrubím. Materiál je zvolen 

obdobně jako v bakalářské práci PVC-U, hrdlové trouby s vnitřním hladkým povrchem  

a vnějším plochým drážkováním, které výrazně zvyšuje prostorovou tuhost a statickou 

únosnost. Profily jednotlivých trub jsou navrženy v rozmezí DN 300 – DN 1000 [5]. 

Práce se dále zabývá řešením a podrobným popisem situace, kanalizačních 

přípojek, hydrotechnické situace, podélných profilů kanalizace, hydrotechnickými 

výpočty, návrhem odlehčovacích komor, návrhem čerpacích stanic a výtlačným potrubím.  

V práci je zohledněna konfigurace terénu, okolní hustá zástavba a přítomnost 

inženýrských sítí, dle uvedených zákonů a norem, jež jsou obsahem kapitoly  

4.1 Legislativní řešení.  
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5.3.1 Situace 

V návaznosti na bakalářskou práci je v situačním výkresu zakreslena jednotná 

stoková soustava v měřítku 1 : 500 ve studentské verzi AutoCad. Vzhledem k velkému 

výkresovému rozsahu, je celkový situační výkres rozdělen na jednotlivé části  

viz č. 1.1 - 1.5. Celková situace je obsahem přílohy č. 1 Situace.  

Situační výkres s příslušným zaměřením mi byl poskytnut firmou IGEA s.r.o. 

Nově navržená gravitační stoková soustava navazuje na část, která byla navržena 

v rámci bakalářské práce. Dále je popsána jen nově navržená část stokové soustavy. 

Odpadní vody budou odváděny hlavní kmenovou stokou A přímo na nově 

vybudovanou mechanicko – biologickou ČOV. Stoková soustava je navržena jako 

jednotná gravitační v délce 4 767 m. Soustava se skládá z 12 nově navržených gravitačních 

stok, se 123 šachtami, z nichž je 10 spojných a 113 lomových a s rozšířením hlavní 

kmenové stoky A, do které jsou nově navržené stoky zaústěny. Vzhledem k nepříznivé 

konfiguraci terénu bylo nezbytné vybudování 3 spadišť, tak aby byla dodržena maximální 

rychlost v potrubí 5m/s. V rámci celkové koncepce a nepřízni terénu byla navržena 

odlehčovací komora a čerpací stanice s výtlačným potrubím o délce 250 m.  

Při návrhu stokové sítě byly dodrženy zásady pro vedení a křížení inženýrských sítí 

dle ČSN 73 6005. Při nezbytném převedení stoky přes vodní tok bude výstavba v určitých 

místech provedena překopem. Při křížení drobného vodního toku dojde ke křížení 

návrhové kanalizace a trubního propustku toku. Křížení je navrženo podkopem betonového 

potrubí. Kanalizační potrubí bude uloženo do ocelové chráničky pro potrubí DN 300,  

na potrubí propustku nebudou prováděna žádná opatření.  Křížení je navrženo otevřeným 

výkopem.  
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Tab. 1 Popis rozdělení stokové sítě 

Stoka 
Délka 

[m] 

Počet šachet [ks] Počet 

spadišť 

[ks] 

Délka 

výtlaku 

[m] 

Počet  

přípojek[ks] 

 

OK ČS 

Napojení 

vedlejších stok a 

výtlaku Spojné Lomové 

A 1162 6 29 1 - 66 - - 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, 

A12, A13 

A1 334 2 9 3 - 16 - - A1 -1, A1 -2 

A1 -1 410 - 12 6 - 8 - - - 

A1 -2 172 - 9 3 - 4 - - - 

A2 216 - 9 3 - 6 - - - 

A3 385 1 14 4 - 18 - - A3 - 1 

A3 -1 65 - 2  - 3 - - - 

A4 1068 5 27 3 256 55 1 1 

A4 -1, A4 -2, A4 

-3, A4 -4, A4 -5, 

A4 -6, Výtlak 

z ČS2 

A4 -1 60 - 2 - - 3 - - - 

A4 -2 215 1 4 - - 6 - - A4 -2 -1 

A4 -2 -1 65 - 2 - - 2 - - - 

A4 - 3 107 - 3 - 29 6 1 1 Výtlak z ČS1 

A4 -3 -1 67 - 3 - - 4 - - - 

A4 - 4 137 - 4 - - 8 - - - 

A4 - 5 156 - 4 - - 7 - - - 

A4 - 6 57 - 2 - - 4 - - - 

A4 -7 409 3 12 1 - 16 - - 
A4 -7 -1, A4 -7 -

2, A4-7 -3 

A4 -7 -1 139 - 4 - - 6 - - - 

A4 -7 -2 113 - 3 - - 5 - - - 

A4 -7 -3 85 - 2 - - 4 - - - 

A5 242 - 8 3 - 17 - - - 

A6 719 4 15 1 - 18 - - 
A6 -1, A6 -2, A6 

-3, A6 -4 

A6 -1 140 - 3 - - 8 - - - 

A6 -2 57 - 2 - - 1 - - - 

A6 -3 157 - 4 - - 6 - - - 

A6 -4 155 - 4 - - 4 - - - 

A7 522 1 10 1 - 24 - - A7-1 

A7-1 562 - 15 - - 10 - - - 

A8 728 2 14 2 - 22 - - A8-1, A8-2 

A8-1 45 - 2 - 250 1 1 1 Výtlak z ČS3 

A8-1-1 205 1 6 - - 7 - - A8-1-1-1 

A8-1-1-

1 
127 - 4 - - 2 - - - 

A8-2 289 - 7 - - 9 - - - 

A9 570 - 15 - - 22 - - - 
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A10 114 - 5 - - 8 - - - 

A11 159 - 4 - - 3 - - - 

A12 175 - 5 - - 9 - - - 

A13 137 - 4 - - 7 - - - 

Celkem 11596 32 305 31 535 425 3 3 - 

 

5.3.2 Kanalizační přípojky 

V situaci jsou navrženy kanalizační přípojky ke všem nemovitostem v celém 

konceptu řešení (viz. příloha č. 1 Situace) dle technické normy ČSN 75 6010. Dle zásad 

jsou navrženy kolmo na osu vedené kanalizace v přímé trati schematicky ke každému 

objektu. Přípojky jsou navrženy na profil potrubí DN 150 materiál polypropylén (PP), 

z tohoto důvodu odpadá nutnost řešení hydraulickými výpočty. Počet kanalizačních 

domovních přípojek je celkem 425, z toho je 211 levostranných a 214 pravostranných. 

Podrobnější rozdělení počtu přípojek na jednotlivých stokách je patrné v tabulce 1 Popis 

rozdělení stokové sítě. Revizní šachty jednotlivých přípojek budou umístěny v maximální 

vzdálenosti 1 m od hranice pozemku, z důvodu jejich zpřístupnění správci kanalizační sítě. 

Každá přípojka je označena příslušným popisem. Seznam navržených přípojek, 

jejich popis, staničení a název nemovitosti je obsahem přílohy č. 49 Seznam domovních 

kanalizačních přípojek. Přípojky jsou také zaznačeny do jednotlivých podélných profilů, 

které jsou obsahem příloh č. 3 – 40. Součástí práce je výkres detailu napojení kanalizační 

plastové přípojky, který se nachází v příloze č. 47. 

5.3.3 Hydrotechnická situace 

Výkres hydrotechnické situace (viz. příloha č. 2 Hydrotechnická situace)  

je rozšířením výkresu hydrotechnické situace vypracované v rámci bakalářské práce  

a je zpracován ve studentské verzi AutoCad v měřítku 1:500. Vzhledem k velkému 

výkresovému rozsahu, je celkový výkres hydrotechnické situace rozdělen na jednotlivé 

části viz. přílohy č. 2.1 – 2.5. 

Hydrotechnická situace je rozšířena o 29 kanalizačních okrsků, z 60 na 89 

kanalizačních okrsků. Celková odvodňovaná plocha se zvýšila z 31,5 ha na 49,58 ha. 

Z důvodu lepší přehlednosti vzhledem k hydrotechnickým výpočtům byly stávající 

kanalizační okrsky přečíslovány.  
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Kanalizační okrsky č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, a 64 jsou v hydrotechnické 

situaci zakresleny, avšak není s nimi v rámci diplomové práce a hydrotechnických výpočtů 

počítáno, protože se jedná o dvě oblasti, ve kterých budou odváděny pouze splaškové 

odpadní vody, které budou dále čerpány do gravitační jednotné stokové sítě. Dešťové 

odpadní vody v dotčených okrscích byly spočítány jen orientačně a dále čerpány  

a zahrnuty v hydrotechnických výpočtech nebudou (viz. příloha č. 48 Hydrotechnické 

výpočty). 

Podrobné rozdělení a očíslování kanalizačních okrsků i s příslušnou plochou  

je uvedeno v tabulce 2 Výpis kanalizačních okrsků. 

 

Tab. 2 Výpis kanalizačních okrsků 

Stoka 

Číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Plocha [ha] Stoka 

Číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Plocha [ha] 

A 1 0,51 A4 46 0,86 

A13 2 0,56 A4 47 0,63 

A 3 0,18 A4-7 48 0,85 

A12 4 0,72 A4-7 49 0,62 

A 5 0,28 A4-7-3 50 0,38 

A11 6 0,42 A4-7 51 0,27 

A 7 0,61 A4-7-2 52 0,33 

A10 8 0,51 A4-7 53 0,11 

A 9 0,36 A4-7-1 54 0,69 

A9 10 0,74 A4-7 55 0,05 

A9 11 0,93 A4 56 0,51 

A9 12 0,85 A4-6 57 0,21 

A 13 0,65 A4 58 0,01 

A 14 0,86 A4-5 59 0,9 

A8 15 0,99 A4 60 0,39 

A8 16 0,73 A4-4 61 0,65 

A8-2 17 0,8 A4 62 0,92 

A8-2 18 0,86 A4 63 0,92 

A8 19 0,04 A4-3-1 64 0,49 

A8-1-1 20 0,14 A4-3 65 0,72 

A8-1-1-1 21 0,39 A4 66 0,4 

A8-1-1 22 0,56 A4-2 67 0,18 

A8-1 23 0,15 A4-2-1 68 0,31 

A8 24 0,67 A4-2 69 0,48 

A7 25 0,96 A4-1 70 0,43 

A7 26 0,96 A4 71 0,79 

A7-1 27 0,96 A4 72 0,82 
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A7-1 28 0,93 A 73 0,2 

A7 29 0,76 A3 74 0,43 

A 30 0,65 A3-1 75 0,37 

A 31 0,67 A3 76 0,46 

A6 32 0,33 A3 77 0,61 

A6-4 33 0,93 A 78 0,23 

A6 34 0,29 A2 79 0,87 

A6-3 35 0,75 A 80 0,16 

A6 36 0,31 A1 81 0,7 

A6-2 37 0,26 A1 82 0,47 

A6 38 0,54 A1-2 83 0,79 

A6-1 39 0,7 A1 84 0,42 

A6 40 0,55 A1-1 85 0,99 

A6 41 0,75 A1-1 86 0,78 

A 42 0,6 A1 87 0,03 

A5 43 0,88 A 88 0,5 

A5 44 0,58 A 89 0,54 

A 45 0,24 Plocha celkem [ha] 49,58 

 

5.3.4 Podélné profily 

Pro nově navrženou část obce Krmelín je navrženo 12 podélných profilů,  

a je rozšířený podélný profil hlavní kmenové stoky A. Výkresy jsou navrženy v programu 

Winplan a jsou součástí příloh č. 29 - 40. Podélné profily vypracované v rámci bakalářské 

práce jsou obsahem příloh č. 3 – 28. Ve všech podélných profilech jsou zaznamenány 

navržené objekty na stokové síti, rozdělení kanalizačních okrsků, výškové napojení dílčích 

stok, velikost a materiál jednotlivých profilů kanalizačního potrubí, rychlost proudění 

odpadních vod a staničení kanalizačních přípojek. 

Při návrhu byly dodrženy zásady minimálního sklonu 4‰, maximální dovolené 

rychlosti v potrubí 5 m/s, minimálního krytí 1,8 m pod asfaltovou komunikací dle výše 

uvedených platných norem.  

Podélný profil stoky A (Příloha č. 3) 

 Hlavní kmenová stoka A je vedena v celé své délce v asfaltové komunikaci  

po ulicích Hraniční, Na Cigánce, Stará cesta, Bělská, Brušperská, Na Nový svět,  

a je ukončená na ČOV. Délka navržené trasy je 2 233 m a nachází se na ní 63 šachet, 

z toho je 12 spojných a 51 lomových. Na trase je navrženo jedno 2 m vysoké spadiště  

a celkem 66 kanalizačních přípojek. Na stoku se postupně napojuje 13 vedlejších stok. 
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Stoka A1 v šachtě Š19, stoka A2 v šachtě Š22, stoka A3 v šachtě Š24, stoka A4 v šachtě 

Š25, stoka A5 v šachtě Š27, stoka A6 v šachtě Š30, stoka A7 a A8 v šachtě Š35, stoka A9 

v šachtě ŠA42, stoka A10 v šachtě ŠA46, stoka A11 v šachtě ŠA52, stoka A12 v šachtě 

ŠA55 a stoka A13 v šachtě ŠA58. Trasa stoky prochází šestnácti kanalizačními okrsky  

č. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 30, 31, 42, 45, 73, 78, 80, 88, 89, a jejich celková plocha zaujímá 

7,24 ha. V okrsku č. 1 je navržen profil DN 300 se sklonem potrubí 5‰. V okrsku č. 3 a 5 

je navržen profil potrubí DN 300 se sklonem 25‰. V okrsku č. 7 je profil DN 300  

se sklonem 15‰. V okrsku č. 9 je profil DN 300 se sklonem 21‰. V okrscích č. 13 a 14  

je navržen shodně profil potrubí DN 400 a sklon 12‰. V okrscích č. 30 a 31 je navržen 

shodně profil potrubí DN 600 a sklon 12‰. V okrsku č. 42 je profil potrubí DN 800  

a sklon 5‰. V okrsku č. 45, 73, 78 a 80 je navržen profil potrubí DN 1000 se sklonem 4‰. 

V okrsku č. 88 je profil DN 100 se sklonem 12‰. V posledním okrsku č. 89 je profil DN 

1000 se sklonem 15‰. 

Podélný profil stoky A7 (Příloha č. 29) 

Stoka A7 délky 522 m procházející ulicí Kostelní se ve spojné šachtě Š35 napojuje 

na hlavní kmenovou stoku A. Na stoce se nachází jedno 2 m vysoké spadiště a celkem  

11 šachet, z toho je 1 spojná a 10 lomových. Je zde navrženo 24 kanalizačních přípojek. 

Prochází třemi kanalizačními okrsky, č. 25, 26 oba o rozloze 0,96 ha a č. 29 o rozloze  

0,76 ha. Ve všech třech okrscích je navržen profil potrubí DN 300. Sklon v okrsku č. 25 

 je 4‰, v okrsku č. 26 je 35‰ a v okrsku č. 29 je 25‰. 

Podélný profil stoky A7 - 1 (Příloha č. 30) 

Vedlejší stoka A7-1 vedoucí v asfaltové komunikaci po ulici Zahradnická  

se napojuje ve spojné šachtě Š218 do stoky A7. Na stoce se nachází 15 lomových šachet  

a 10 kanalizačních domovních přípojek. Stoka prochází dvěma kanalizačními okrsky č. 27 

o rozloze 0,96 ha a č. 28 o rozloze 0,93 ha. V obou okrscích je navržen profil potrubí  

DN 300. Sklony profilu potrubí jsou pro okrsek č. 28 4‰ a pro okrsek č. 28 21‰. 
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Podélný profil stoky A8 (Příloha č. 31) 

Stoka A8 délky 728 m je navržena po ulici Paskovská v celé své délce v asfaltové 

komunikaci. Ve spojné šachtě Š35 se napojuje do hlavní kmenové stoky A. Na stoce  

se nachází celkem 16 šachet, z toho jsou 2 spojné a 14 lomových. Do této stoky  

se ve spojné šachtě Š244 napojuje stoka A8-1 a ve spojné šachtě Š245 stoka A8-2.  

Na stoce se nachází 2 spadiště, jedno 1 m a druhé 2 m vysoké a 22 kanalizačních 

domovních přípojek. Stoka prochází čtyřmi kanalizačními okrsky č. 15, 15, 19 a 24. 

Okrsek č. 15 má rozlohu 0,99 ha, navržen je profil potrubí DN 300 a sklon 15‰.  

Okrsek č. 16 zaujímá plochu 0,73 ha, a je v něm navržen profil potrubí DN 300 a sklon 

27‰. Okrsky č. 19 a 24 mají rozlohu 0,04 ha a 0,67 ha a mají shodný profil potrubí DN 

300 při sklonu 45‰. 

Podélný profil stoky A8 - 1 (Příloha č. 32)  

Vedlejší stoka A8-1 délky pouhých 45 m navržená po části ulici Starodvorská  

se napojuje ve spojné šachtě Š244 do stoky A8. Na této stoce se nachází pouze 2 lomové 

šachty a 1 kanalizační domovní přípojka. Do této stoky je zaústěn výtlak V3 z ČS3. Stoka 

se nachází v jednom kanalizačním okrsku č. 23 o rozloze 0,15 ha, navrženém profilu 

potrubí DN 300 a sklonu 45‰.  

Podélný profil stoky A8 - 1 - 1 (Příloha č. 33) 

Vedlejší stoka A8-1-1 délky 205 m vedoucí po ulici Starodvorská je zakončena  

na ČS3. Je na ní navrženo celkem 7 šachet, z toho je 1spojná, 6 lomových  

a 7 kanalizačních domovních přípojek. V šachtě Š262 se do ní napojuje stoka A8-1-1-1. 

Nachází se ve dvou kanalizačních okrscích č. 20 a 22 o rozloze 0,14 a 0,56 ha. V obou 

okrscích je navržen shodně profil potrubí DN 300. V okrsku č. 20 je navržen sklon 45‰  

a v okrsku č. 22 12‰. 

Podélný profil stoky A8 - 1 - 1 - 1 (Příloha č. 34) 

Vedlejší stoka A8-1-1-1 délky 127 m je navržena po ulici Starodvorská a napojuje 

se ve spojné šachtě Š262 do stoky A8-1-1. Na stoce jsou navrženy 4 lomové šachty  

a 2 kanalizační domovní přípojky. Stoka se nachází v jednom kanalizačním okrsku č. 21  

o rozloze 0,39 ha. Profil potrubí je zde DN 300 a sklon 25‰.  
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Podélný profil stoky A8 - 2 (Příloha č. 35) 

Stoka A8-2 vedoucí po asfaltové komunikaci ulice Záhumenní má celkovou délku 

289 m a napojuje se ve spojné šachtě Š245 do stoky A8. Na stoce je navrženo 7 lomových 

šachet a 9 kanalizačních domovních přípojek. Stoka prochází dvěma kanalizačními okrsky 

č. 17 a 18 o ploše 0,80 a 0,86 ha. Profil potrubí je shodný pro oba okrsky a to DN 300. 

Sklony jsou navrženy pro kanalizační okrsek č. 17 10‰ a pro č. 18 20‰. 

Podélný profil stoky A9 (Příloha č. 36) 

Stoka A9 je navržena v asfaltové komunikaci po ulicích Spojná a Starodvorská. 

V šachtě ŠA42 se napojuje do stoky A. Nachází se na ní 15 lomových šachet a 22 

kanalizačních domovních přípojek. Stoka prochází třemi kanalizačními okrsky č. 10, 11  

a 12 o ploše 0,74, 0,93 a 0,85 ha. Ve všech třech okrscích je navržen profil potrubí  

DN 300. V okrsku č. 10 je navržen sklon 10‰, v okrsku č. 11 sklon 12‰ a v okrsku č. 12 

sklon 11‰. 

Podélný profil stoky A10 (Příloha č. 37)  

Stoka A10 délky 114 m je navržena v asfaltové komunikaci po ulici Stará cesta,  

a ve spojné šachtě ŠA46 se napojuje do stoky A. Je na ni navrženo 5 lomových šachet a 8 

kanalizačních domovních přípojek. Nachází se v jednom kanalizačním okrsku č. 8  

o rozloze 0,51 ha. Profil potrubí je navržen na DN 300 a sklon 21‰. 

Podélný profil stoky A11 (Příloha č. 38) 

Stoka A11 je navržena v asfaltové komunikaci v ulici Na Mečník, její délka je 159 

m. Ve spojné šachtě ŠA52 se napojuje do stoky A. Na stoce jsou navrženy 4 lomové šachty 

a 3 kanalizační domovní přípojky. Nachází se v jednom kanalizačním okrsku č. 6 o rozloze 

0,42 ha. Profil potrubí je navržen na DN 300 a sklon 35‰. 

Podélný profil stoky A12 (Příloha č. 39) 

Stoka A12 délky 175 m vedoucí v asfaltové komunikaci po ulici Starodvorská  

se napojuje ve spojné šachtě ŠA55 na stoku A. Nachází se na ní 5 spojných šachet a 9 

domovních kanalizačních přípojek. Nachází se v jednom kanalizačním okrsku č. 4  

o rozloze 0,72 ha. Profil potrubí je navržen na DN 300 a sklon 21‰. 
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Podélný profil stoky A13 (Příloha č. 40) 

Stoka A13 je navržena v asfaltové komunikaci v ulici Nad Hvozdem, její délka  

je 137 m. Ve spojné šachtě ŠA58 se napojuje do hlavní kmenové stoky A. Na stoce  

se nachází 4 lomové šachty a 7 kanalizačních přípojek. Nachází se v jednom kanalizačním 

okrsku č. 2 o rozloze 0,56 ha. Profil potrubí je navržen na DN 300 a sklon 11‰. 

5.4 Hydrotechnické výpočty 

V bakalářské práci byla použita Součtová metoda [5], která se využívá pro malá 

území s krátkou dobou dotoku (viz. kapitola 4.5.2 Součtová metoda). Kritickým deštěm  

je považován 15 minutový neredukovaný déšť. 

 V diplomové práci jsou vypočteny dvě součtové metody (viz. příloha č. 48 

Hydrotechnické výpočty),  pro materiál plast a pro kameninu. Pro materiál kameninu je 

dále Součtová metoda přepočtena na metodu Bartoškovu (viz. kapitola 5.4.3 Bartoškova 

metoda), jelikož se zvětšením odvodňovaného území přesáhla doba dotoku odpadních vod 

15 minut. Pro materiál plast nebyla potřeba aplikovat Bartoškovu metodu, protože doba 

dotoku odpadních vod nepřesáhla 15 minut. 

V závěru této kapitoly jsou srovnány obě Součtové metody, Bartoškova metoda  

a změny profilu potrubí pro kameninu a plast.  

5.4.1 Bartoškova metoda 

Pro přepočet byl použit formulář Součtové metody, který se liší pouze v intenzitách 

deště. Součtová metoda využívá pro výpočet konstantní hodnoty intenzit deště, oproti tomu 

Bartoškova metoda tyto intenzity redukuje o dobu povrchového odtoku (viz. kapitola 4.5.3 

Bartoškova metoda). Formulář výpočtu Bartoškovy metody je součástí přílohy č. 48 

Hydrotechnické výpočty.  

Bylo vycházeno z intenzit krátkodobých dešťů pro lokalitu Ostravsko (viz. tabulka 

3 Intenzity deště pro lokalitu Ostravsko) s periodicitou n = 1, protože v dotčené oblasti 

počet obyvatel nepřesahuje 5000 [30]. 
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Tab. 3 Intenzity deště pro lokalitu Ostravsko [30] 

Doba trvání 

deště [min] 

Intenzita deště při periodicitě n [l/s.ha] 

5 2 1 0,5 0,2 

5 137 193 242 293 360 

10 86,7 130 167 240 254 

15 65,6 98,9 128 157 198 

20 52,5 79,2 103 128 163 

30 38,3 58,4 76,3 95,7 123 

40 30,4 46,8 60,9 77,1 99,2 

60 22 33,7 44,2 56,1 73,1 

90 15,7 24,3 31,9 40,8 53,2 

120 12,5 19 25,2 32,4 42,4 

 

Základem Bartoškovy metody je sestrojení křivky náhradních srážek, pro kterou  

je třeba provést příslušné výpočty. Příklad výpočtu pro trvání deště 15 minut je uveden 

níže. Podrobný popis jednotlivých vzorců je uveden v kapitole 4.5.3 Bartoškova metoda.   
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min33,3
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min51,033,316,1115  or tttT  

 

Ostatní vypočtené hodnoty potřebné pro sestrojení křivky náhradních srážek jsou 

uvedeny v tabulce 4 Vypočtené hodnoty redukované doby deště. 
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Tab. 4 Vypočtené hodnoty redukované doby deště 

Doba trvání 

deště [min] 

Vypočtené hodnoty redukované doby deště 

n=1[l/s.ha] h [mm] tr [min] to [min] T [min] 

5 242 7,26 5,90 3,33 -4,24 

10 167 10,02 8,55 3,33 -1,89 

15 128 11,52 11,16 3,33 0,51 

20 103 12,36 13,87 3,33 2,80 

30 76,3 13,73 18,72 3,33 7,94 

40 60,9 14,62 23,46 3,33 13,21 

60 44,2 15,91 32,32 3,33 24,35 

90 31,9 17,23 44,78 3,33 41,88 

120 25,2 18,14 56,69 3,33 59,98 

 

Na základě vypočtených hodnoty v tabulce 4 Vypočtené hodnoty redukované doby 

deště je sestrojena křivka náhradních srážek (Obrázek 14 Křivka náhradních srážek). 

 

 
Obr. 14 Křivka náhradních srážek 

 

Ze sestrojené křivky náhradních srážek byly odečteny, případně interpolovány 

hodnoty intenzity deště pro stokové soustavy s dobou dotoku delší než 15 minut. 

V případech, kdy byla doba dotoku stokové soustavy kratší než 15 minut byla pro hodnoty 

redukovaného deště použita vydatnost 15 minutového deště, což odpovídá 128 l/s.ha [31]. 
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Vzhledem k použití hodnot pro intenzity redukovaného deště došlo ke změně 

jednotlivých průtoků a tím pádem i ke snížení návrhových profilů potrubí. Tyto změny 

profilů potrubí jsou zaznamenány v tabulkách č. 5, 6, 7, 8.  

 

Tab. 5 Srovnání změny profilů potrubí na stoce A 

Stoka A 

Okrsek 

Profil potrubí DN 

Součtová metoda 

kamenina 

Bartoškova metoda 

kamenina 
Součtová metoda plast 

1 300 300 300 

3 300 300 300 

5 300 300 300 

7 400 300 300 

9 400 300 300 

13 500 400 400 

14 500 400 400 

30 600 600 600 

31 700 600 600 

42 900 800 800 

45 900 800 1000 

73 1000 900 1000 

78 1100 1000 1000 

80 1100 1000 1000 

88 1100 1000 1000 

89 1100 1000 1000 

 
Tab. 6 Srovnání změny profilů potrubí na stoce A1 

Stoka A1 

Okrsek 

Profil potrubí DN 

Součtová metoda 

kamenina 

Bartoškova metoda 

kamenina 
Součtová metoda plast 

81 300 300 300 

82 300 300 300 

84 400 400 400 

87 500 400 400 
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Tab. 7 Srovnání změny profilů potrubí na stoce A4 

Stoka A4 

Okrsek 

Profil potrubí DN 

Součtová metoda 

kamenina 

Bartoškova metoda 

kamenina 
Součtová metoda plast 

46 300 300 300 

47 300 300 300 

56 400 300 300 

58 400 400 400 

60 500 400 400 

62 500 400 400 

63 500 400 400 

66 500 400 400 

71 500 500 500 

72 700 600 600 

 
Tab. 8 Srovnání změn profilů potrubí na stoce A4 - 7 

Stoka A4-7 

Okrsek 

Profil potrubí DN 

Součtová metoda 

kamenina 

Bartoškova metoda 

kamenina 
Součtová metoda plast 

48 300 300 300 

49 400 300 300 

51 400 400 400 

53 400 400 400 

55 500 400 400 

 

Z tabulek č. 5, 6, 7, a 8 je patrná změna profilů potrubí celkem u 4 stok. Jedná  

se o stoky procházející více kanalizačními okrsky, tedy s delší trasou a s tím spojenou delší 

dobou průtoku. Přepočtením a celkovým zredukováním byly zmenšeny profily potrubí 

z kameniny.  

Z tabulek je dále patrné, že zmenšené profily pro kameninové potrubí jsou více 

méně shodné jako profily plastového potrubí navrženého v rámci Součtové metody.  

Pro návrh stokové soustavy byla tedy zvolena Součtová metoda a plastový materiál.  

5.4.2 Návrh odlehčovacích komor 

Hlavním úkolem při návrhu odlehčovacích komor je oddělení přitékající odpadní 

vody a určení množství, které má pokračovat do čerpací stanice a následně výtlačným 

potrubím do gravitační stoky a množství které má pokračovat odlehčovací stokou  

do recipientu. 
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Rozeznáváme mnoho druhů odlehčovacích komor, jež jsou popsány v kapitole 

4.7.1 Typy odlehčovacích komor. Pro výpočet byl zvolen typ odlehčovacích komor 

s přímým přepadem. Výpočty jsou provedeny dle výpočtu, který je popsán v kapitole 4.7.2 

Výpočet odlehčovacích komor. 

Návrh OK1 a OK2 

Odlehčovací komory OK1 a OK2 před čerpacími stanicemi ČS1 a ČS2 nemohou 

být z nepříznivého morfologického hlediska a nepřítomnosti recipientu navrženy.  

V dotčených oblastech bude proto vybudována pouze oddílná splašková kanalizace, která 

bude zaústěna na ČS1 a ČS2  a dále budou splašky čerpány do jednotné stokové sítě  

a odvedeny na ČOV. 

Návrh OK3 

Navržená OK3 bude rozdělovat přitékající odpadní vodu na část, která bude 

pokračovat odlehčovací stokou do přilehlé vodoteče potoku Machůvka, a na část, která 

bude čerpána ČS3 a dopravena výtlačným potrubím do gravitační stoky A8-1.   

Průtok, který bude pokračovat na ČS3 a bude dále čerpán do gravitační stoky,  

je stanoven jako násobek ředění bezdeštného průtoku. Pro výpočet bude použit poměr 

ředění 1:7, který se v běžné praxi nejvíce používá a vzhledem k neznalosti místních 

poměrů ho nelze přesněji určit [31]. Dále byla pro návrh zvolena odlehčovací komora 

s přímým přepadem, a to pro svou konstrukční a početní jednoduchost. 

Stanovení průtoku, o který má být stoka odlehčena 

slQ

slQsc

/99,45

/04,0

dim 


 

slnQmQQ scsckrit /32,0)71(04,0)1(   

Stanovení celkového množství, které přiteče do odlehčovací komory 

slQQQQQQ kritookrit /67,4532,099,45dimdim 
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Hydraulický výpočet odlehčovací komory s přímým přepadem 
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Výška přelivné hrany byla vypočtena 0,05 m. Vzhledem k této velmi malé výšce  

a malým průtokům odlehčovací komora nemůže plnit svůj účel. Řešením bude vybudování 

kanalizační šachty s vyvýšeným odtokem do odlehčovací stoky. Kanalizační šachta bude 

na odtoku osazena šoupátky pro regulování odtoku [32]. 

5.4.3 Návrh čerpacích stanic 

Objekty čerpacích stanic ČS1, ČS2 budou realizovány v rámci gravitační oddílné 

splaškové stokové soustavy a objekt ČS3 v rámci jednotné gravitační stokové soustavy. 

Čerpací stanice jsou navrženy pro čerpání splaškových odpadních vod z důvodu 

nevhodných spádových poměrů na trase kanalizace. Splaškové odpadní vody budou 

čerpány čerpadlem a prostřednictvím výtlačného potrubí dopraveny do výše položené 

jednotné kanalizace. 

Podrobnější popis čerpacích stanic je uveden v kapitole 4.8 Čerpací stanice. 

Konstrukční řešení 

Čerpací stanice jsou navrženy jako prefabrikované vodotěsné železobetonové 

podzemní jímky kruhového průřezu, pro akumulaci splaškových vod a uložení armatur. 
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Pro samotné čerpání odpadních vod do výtlačného potrubí budou čerpací stanice osazeny 

dvojicí kalových čerpadel. Součástí čerpadel bude česlicový koš, pro zachycení hrubých 

nečistot, spouštěcí zařízení a propojovací potrubí. Veškeré vystrojení čerpací stanice bude 

realizováno z fyzikálně a chemicky odolného ocelového nerezového materiálu. 

Založení objektů čerpacích stanic bude realizováno na základové železobetonové 

desce, která bude betonována na hutněný štěrkopískový podsyp. Konstrukce čerpací šachty 

je navržena jako 1 x přesný prefabrikovaný vodotěsný železobetonový kruhový dílec  

o vnitřním průměru Ø  1500 mm pro ČS1, ČS3 a Ø  2500 mm pro ČS2.  Kruhové 

svahované dno a válcový plášť tvoří jeden prvek. Šachta bude osazena poklopem, který 

bude přesným prefabrikovaným železobetonovým kruhovým dílcem. 

Návrh čerpadla pro ČS1 

Do čerpací stanice přitéká odpadní voda z gravitační splaškové stoky A4-3-1 

plastovým potrubím DN 300. Přítokové potrubí bude osazeno česlemi pro zachycení 

hrubých nečistot s šířkou průlin cca 25 mm. Odpadní voda bude akumulována v čerpací 

jímce a dále transportována pomocí kalového čerpadla a výtlačným potrubím V1  

do gravitační jednotné stoky A4-3. Návrh dimenze čerpadla se provádí s přihlédnutím 

zejména na akumulační prostor čerpací jímky, která se navrhuje na minimálně 

šestihodinový bezdeštný průtok.  

Podrobnější popis výpočtu čerpacích stanic je uveden v kapitole 4.8 Čerpací 

stanice. 
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Součinitel tření 
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Skutečná měrná energie 

kgJYhgY zgs /57,2729,078,281,9   

Hydraulický výkon čerpadla 

kWWYQP s 028,057,2757,27001,01000    

 

S přihlédnutím k výše vypočteným parametrům byl navržen typ ponorného 

kalového čerpadla HCP, typ 80AFU23,7LA WD, 3F/400V pro Q = 5 l/s = 18 m
3
/h  

a H = 5,7 m. 

Elektromotor čerpadla bude v suchém provedení s výkonem 3,7 kW a napájením 

3x400 V, který bude doplněn ochranou, před přetížením v důsledku proudových  

a napěťových změn a při zablokování oběžného kola. 

Čerpaným médiem bude odpadní voda s maximální teplotou do +40
o
C, pH 6-9  

a hustotou do 1100 kg/m
3
.  

Kalové čerpadlo robustní konstrukce je vyrobeno z šedé litiny a je vybaveno 

dvojitými mechanickými ucpávkami SiC/SiC + CA – CE. Navrženo je vírové oběžné 

otevřené kolo s průchodností 76 mm, které je velice odolné proti ucpání a vhodné pro 

média s pevnými a vláknitými látkami.  Spouštěcí zařízení typ T-80D sestává z tělesa 

spouštěcího zařízení, posuvného háku, horního držáku vodících tyčí a nerez spouštěcích 

řetězů [37]. 
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Obr. 15 Graf pracovního bodu čerpacího systému ČS1 

 

Na základě charakteristik čerpadla udávána výrobcem čerpadla a grafu závislosti 

H=f(Q), kde H je dopravní výška a Q je objemový průtok, byla tato charakteristika 

přepočtena pomocí regresní analýzy na měrnou energii Y. Na základě přepočtu byl 

sestrojen graf závislosti Y=f(Q), pro dané čerpadlo i výtlačné potrubí s vyznačeným 

pracovním bodem, který je průsečíkem křivek charakteristik potrubí a čerpadla [33]. 

Návrh čerpadla pro ČS2 

Plastovým potrubím DN 400 přitéká do čerpací stanice odpadní vody gravitační 

splaškové stoky A4-7. Přítokové potrubí bude osazeno česlemi pro zachycení hrubých 

nečistot s šířkou průlin cca 25 mm. Odpadní voda bude akumulována v čerpací jímce  

a dále transportována pomocí kalového čerpadla a výtlačným potrubím V2 do gravitační 

jednotné stoky A4. Návrh dimenze čerpadla je proveden s ohledem na akumulační prostor 

čerpací jímky. 
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Skutečná měrná energie 

kgJYhgY zgs /56,6701,1356,581,9   

Hydraulický výkon čerpadla 

kWWYQP s 203,068,20256,67003,01000    

Vzhledem k výše vypočteným parametrům byl navržen typ ponorného kalového 

čerpadla HCP, typ 80AFU27,5L WD, 3F/400V pro Q = 5l/s = 18 m
3
/h a H = 15,8 m. 

Elektromotor čerpadla bude v suchém provedení s výkonem 7,5 kW a napájením 3x400 V, 

který bude doplněn ochranou, před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn 

a při zablokování oběžného kola. Čerpaným médiem bude odpadní voda s maximální 

teplotou do +40
o
C, pH 6-9 a hustotou do 1100 kg/m

3
.  

Kalové čerpadlo robustní konstrukce je vyrobeno z šedé litiny a je vybaveno 

dvojitými mechanickými ucpávkami SiC/SiC mazanými stálou olejovou náplní, chráněna 

ze strany média guferem. Navrženo je vírové oběžné otevřené kolo s průchodností 76 mm, 

které je velice odolné proti ucpání a vhodné pro média s pevnými a vláknitými látkami.  

Spouštěcí zařízení typ T-80D sestává z tělesa spouštěcího zařízení, posuvného háku, 

horního držáku vodících tyčí a nerez spouštěcí řetěz [37]. 

 



Bc. Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín – etapa 2 

2015 49 

 

Obr. 16 Graf pracovního bodu čerpacího systému ČS2 

 

Na základě charakteristik čerpadla udávaná výrobcem čerpadla byl sestrojen graf 

závislosti Y=f(Q), pro dané čerpadlo i výtlačné potrubí s vyznačeným pracovním bodem 

[33]. 

Návrh čerpadla pro ČS3 

Čerpací stanice bude čerpat odpadní voda z gravitační stoky A8-1-1 plastovým 

potrubím DN 300. Přítokové potrubí bude osazeno česlemi pro zachycení hrubých nečistot 

s šířkou průlin cca 25 mm. Odpadní voda bude akumulována v čerpací jímce a dále 

transportována pomocí kalového čerpadla a výtlačným potrubím V1 do gravitační jednotné 

stoky A4-3. Návrh dimenze čerpadla se provádí s přihlédnutím zejména na akumulační 

prostor čerpací jímky, která se navrhuje na minimálně šestihodinový bezdeštný průtok.  

Podrobnější popis výpočtu čerpacích stanic je uveden v kapitole 4.8 Čerpací 

stanice. 
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Na základě podobnosti přítokového množství, akumulačního prostoru  

a hydraulických výpočtu bylo pro čerpací stanici ČS3 zvolen stejný typ ponorného 

kalového čerpadla jako pro ČS1. Bylo zvoleno čerpadlo HCP, typ 80AFU23,7LA WD, 

3F/400V pro Q = 5l/s = 18 m
3
/h a H = 9,6 m [37]. 

Dle charakteristik čerpadla udávaná výrobcem čerpadla byl sestrojen graf závislosti 

Y=f(Q), pro dané čerpadlo i výtlačné potrubí s vyznačeným pracovním bodem [33]. 
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Obr. 17 Graf pracovního bodu čerpacího systému ČS3 

 

5.4.4 Výtlačné kanalizační stoky 

V místech, kde nebylo možné odvést odpadní vodu gravitačně, jsou navrženy 

čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3, které dopraví odpadní vodu pomocí výtlačných 

kanalizačních stok V1, V2 a V3. Trasa výtlačných stok je vedena částečně v nezpevněné 

ploše, ale především v tělese místní a účelové asfaltové komunikaci. 

Podélné profily výtlaku jsou navrženy v programu Winplan a jsou dodrženy zásady 

dle ČSN 01 3463. 

Podélný profil výtlaku V1 (Příloha č. 41) 

Výtlak V1  v délce 29 m, veden po zpevněné a asfaltové komunikaci po ulici 

Místní, odvádí splaškovou odpadní vodu z ČS1 a napojuje se do gravitační jednotné stoky 

A4-3, konkrétně do šachty Š135. Profil potrubí je zvolen DN 80, materiál polyethylen PE.  

Podélný profil výtlaku V2 (Příloha č. 42) 

Výtlak V2  v délce 256 m odvádí splaškovou odpadní vodu z ČS2 a napojuje se do 

gravitační jednotné stoky A4, přesněji do šachty Š119. V celé své délce je veden 

v asfaltové komunikaci po ulici V Zahradách. Profil potrubí je zvolen DN 80, materiál 

polyethylen PE. 
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Podélný profil výtlaku V3 (Příloha č. 43) 

Výtlak V3  v délce 250 m odvádí splaškovou odpadní vodu z ČS3 a napojuje se do 

gravitační jednotné stoky A8-1, do šachty Š258. V celé své délce je veden v asfaltové 

komunikaci po ulici Starodvorská. Profil potrubí je zvolen DN 80, materiál polyethylen 

PE. 

6. Odhad ekonomických nákladů 

Předběžný odhad ekonomických nákladů je oproti bakalářské práci rozšířen  

o zhruba polovinu území obce Krmelín, což se promítne v celkovém finančním odhadu.  

Jsou zde dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství z roku 2009 započítány 

finanční náklady na jednotlivé profily potrubí [32]. Dále zde budou přesněji započítány 

vstupní šachty, odlehčovací komory a čerpací stanice.  

V ekonomickém odhadu nebudou započítány náklady na pořízení a výstavbu 

kanalizačních domovních přípojek, protože vlastníkem přípojky je odběratel, vlastník 

pozemku nebo stavby napojené na kanalizaci, který přípojku financuje [22]. Dále zde 

nebudou zahrnuty ani náklady na výstavbu dešťových vpustí a jejich přípojek, protože tato 

problematika nebyla v rámci diplomové práce řešena. 

6.1 Finanční náklady potrubí stokové sítě 

Finanční náklady na potrubí stokové sítě je počítáno pro materiál PVC. Stoková 

soustava je v celé své délce umístěna v asfaltové komunikaci. Počítáno je s profily 

gravitačního potrubí jmenovité výšky DN 300 – DN 1000 a s tlakovým potrubím 

jmenovité výšky DN 80. V rámci cen dle metodického pokynu jsou v cenovém návrhu na 

potrubí zahrnuty základní objekty [32]. 
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Tab. 9 Finanční náklady potrubí 

Profil DN [mm] 

Délka potrubí ve 

zpevněné komunikaci 

[m] 

Cena potrubí ve zpevněné 

komunikaci za metr [Kč] 
Celková cena [Kč] 

300 9 007 6 410 57 734 870 

400 1 157 7 240 8 376 680 

500 118 8 290 9 782 220 

600 392 9 690 3 798 480 

800 105 14 660 1 539 300 

1000 817 18 370 15 008 290 

80 535 3 120 1 669 200 

Celkem 12 131 - 97 909 040 

 

6.2 Finanční náklady objektů na stokové síti 

Největší finanční položku nákladů objektů na stokové síti tvoří vstupní kanalizační 

šachty. Jejich cena byla stanovena orientačně pro jeden typ plastové kanalizační šachty, 

protože se jednotlivé typy liší hloubkou uložení a profilem kanalizačních trub. Cena byla 

stanovena dle ceníku firmy pcv alfa s.r.o. pro plastovou šachtu Tegra 1000 NG [33]. Cena 

spadišťové šachty bude stejná jako cena vstupní šachty, protože výška spadiště  

je individuální a cenový rozdíl je minimální. Odlehčovací komora je v diplomové práci, 

kvůli návrhovým parametrům řešena jako šachta s vyvýšeným odtokem, a proto bude cena 

opět stejná jako u vstupní šachty. 

 Cena čerpací stanice je závislá na pořizovací ceně čerpadel. V diplomové práci 

jsou navrženy tři čerpací stanice, každá z nich je vždy osazená dvojicí kalových čerpadel. 

V ceně je zahrnuty dvě kalová čerpadla, potřebná technologická zařízení, náklady 

 na výstavbu a příjezdovou komunikaci. Cena je stanovena dle metodického pokynu pro 

jednu čerpací stanici s čerpanou kapalinou 5 l/s na 300 000 Kč [32]. 

 

Tab. 10 Finanční náklady objektů 

Objekt Počet kusů Cena za kus [Kč] Celková cena [Kč] 

Vstupní šachta 337 17 630 [34] 5 941 310 

Odlehčovací komora 1 17 630 [34] 17 630 

Čerpací stanice 3 300 000 900 000 

Celkem - - 6 858 940 
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6.3 Celkové finanční náklady 

Ve výsledné ceně jsou zahrnuty náklady na plastové potrubí s příslušnými 

armaturami, které jsou zahrnuty v ceně dané metodickým pokynem. Dále pak objekty, 

které se na stokové síti nacházejí, a v poslední řadě je zde zahrnuta 10% finanční rezerva. 

 

Tab. 11 Celkové finanční náklady 

 Cena [Kč] 

Cena potrubí 97 909 040 

Cena objektů 6 858 940 

Rezerva 10% 10 476 798 

Celkem 115 244 778 

 

Celková částka návrhu i s 10% rezervou činí zaokrouhleně 115 500 000 Kč. Jedná 

se o hrubý orientační odhad nákladů na stavbu, ve kterém nejsou započítány, objekty 

kanalizačních vpustí, kanalizačních přípojek, případné úpravy terénu, likvidace odpadů 

apod. Konečná cena celého díla bude známa, až po dokončení stavby, kdy bude zpětně 

stanovena. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo dopracování projektu s názvem „Návrh koncepce 

odkanalizování obce Krmelín“ a navázat tak na bakalářskou práci z roku 2013 [5]. 

V praktické části bakalářské práce byly nastíněny dvě varianty řešení, z nichž druhá 

varianta byla dále rozpracovaná. Ve zvolené variantě byla navržena jednotná gravitační 

stoková soustava ve zhruba polovině neodkanalizované části obce Krmelín. V rámci 

hydrotechnických výpočtů byla provedena součtová metoda, byly navrženy patřičné 

dimenze a vše bylo podloženo výkresovou dokumentací.  

V diplomové práci je projekt dopracován o zbylou neodkanalizovanou část obce 

Krmelín. V praktické části jsou opět navrženy dvě varianty řešení, z nichž vyhovující 

varianta je dále rozpracovaná (viz. kapitola 5.3 Rozpracování doporučené varianty). 

Stoková soustava je rozšířena o prodlouženou hlavní kmenovou stoku A, a o 12 

gravitačních jednotných stok. Do hlavní kmenové stoky A se postupně napojují nově 

navržené stoky a odpadní voda je jimi odváděna na nově vybudovanou mechanicko – 

biologickou ČOV. Nově je celkově navrženo 4 767 m gravitačního potrubí z PVC – U  

o jmenovité světlosti potrubí DN 300 – DN 1000. Celkem se na nově navrženém potrubí 

nachází 123 šachet. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu byla navržena jedna čerpací 

stanice ČS3, odlehčovací komora OK3 a výtlačné potrubí. Výtlačné potrubí má délku 250 

m, je navrženo z PE o jmenovité světlosti DN 80.  Vše je součástí výkresové dokumentace, 

konkrétně výkresu situace (viz. příloha 1), hydrotechnické situace (viz. příloha č. 2), 

podélných profilů potrubí (viz. přílohy č. 29 – 40) a podélných profilů výtlaku (viz. přílohy 

č. 41 – 43).  

V rámci hydrotechnických výpočtů (viz. příloha č. 48) byly provedeny dvě 

součtové metody, jedna pro plast a jedna pro kameninu. Součtová metoda pro kameninu 

byla následně přepracovaná na Bartoškovu metodu a v závěru byly porovnány změny 

profilů jednotlivých stok (viz. kapitola 5.4 Hydrotechnické výpočty). Vzhledem 

k dosaženým hodnotám byla použita Součtová metoda pro plastové potrubí a to z důvodu 

jednoduchosti metody a výslednými profily stok srovnatelnými s přepočítanou 

Bartoškovou metodou pro kameninu.  

V práci byly řešeny domovní kanalizační přípojky (viz. kapitola 5.3.2 Kanalizační 

přípojky), které byly schematicky navrženy v situačním výkresu (viz. příloha č. 1) k téměř 
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každé nemovitosti. Celkem bylo navrženo 416 domovních kanalizačních přípojek (viz. 

příloha č. 49). Schematické znázornění vedení a napojení domovní kanalizační přípojky  

na stoku je graficky zpracováno ve výkresové dokumentaci (viz. příloha č. 47).  

Obsahem výkresové dokumentace je dále detailní rozkreslení vstupní plastové 

šachty (viz. příloha č. 44), plastového kanalizačního spadiště (viz. příloha č. 45) a 

detailního uložení plastového kanalizačního potrubí (viz. příloha č. 46). 

 V projektu byl proveden návrh odlehčovacích komor (viz. kapitola 5.4.2 Návrh 

odlehčovacích komor) a čerpacích stanic (viz. kapitola 5.4.3 Návrh čerpacích stanic). 

Hydraulickými výpočty je v projektu navržena odlehčovací komora OK3. V projektu jsou 

dále početně navrženy akumulační prostory a návrhové dimenze pro čerpadla k čerpacím 

stanicím ČS1, ČS2 a ČS3. V závislosti na vypočtených parametrech jsou pro čerpací 

stanice navrženy čerpadla a jsou sestrojeny jejich charakteristické křivky.  

V závěru projektu je provedeno celkové předběžné finanční zhodnocení  

(viz. kapitola 6 Stanovení finančních nákladů), ve kterém jsou stanoveny finanční náklady 

na potrubí a použité objekty na stokové síti. Celková cena dosahuje 115 500 000 Kč,  

což je především dáno délkou potrubí, které se přibližuje 12 km.  
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