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ANOTACE 

Diplomová práce předkládá návrh koncepce odkanalizování obce Nebovi- 

dy – Hluboký Důl oddílnou stokovou sítí. Navazuje na bakalářskou práci „Návrh 

koncepce odkanalizování obce Nebovidy – Hluboký Důl‟, etapou 2, kterou ji pře-

pracovává. Je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsán současný stav 

zájmové oblasti, vytipování problémů a legislativní a technické principy řešení. 

Experimentální část se zabývá rozpracováním návrhu oddílné stokové sítě, který 

je podložen výkresovou dokumentací a hydrotechnickými výpočty. 

Klíčová slova: odpadní voda, kanalizace, oddílná stoková soustava, šachta, čer-

pací stanice, čistírna odpadních vod 

 

SUMMARY 

The thesis presents a concept of sewer system design in village Nebovidy – 

Hluboky Dul.  It builds on the bachelor thesis "Design Concept village sewer sys-

tem Nebovidy - Hluboky Dul" phase II, which recasts it. It is divided into two parts. 

The theoretical part describes the current state of the area of interest, identification 

of problems and legislative principles and technical solutions.  The experimental 

part deals with the concept of separated sewer system which is supported by 

drawings and hydro-technical calvulations. 

Keywords: waste water, sewage, separand sewer system, shaft, lift station, 

wastewater treatment plant  
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SEZNAM ZKRATEK 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

DN – jmenovitá světlost potrubí 

EO – ekvivalentní obyvatel 

KO – kanalizační okrsek 

OV – odpadní voda 

VO – výustní objekt 
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1. ÚVOD 

Odvodnění měst a obcí tvoří jeden ze základních strukturálních prvků zajiš-

ťujících životní úroveň, komfort a ochranu zdraví obyvatel na úrovní odpovídající 

21. století. Odvodnění měst a obcí musí také splňovat nároky na ochranu životní-

ho prostředí. Stále rostoucí urbanizace krajiny způsobuje zvyšování zátěže od-

vodnění produkcí odpadních a srážkových vod a v důsledku vede k ohrožení 

funkčnosti odvodnění. Tyto skutečnosti vyžadují řešení komplexu nakládání s vo-

dami splaškovými i srážkového charakteru systematickou cestou a s aplikací nejú-

činnějších dostupných nástrojů a prostředků. [1] 

Předmětem diplomové práce je přepracování návrhu odkanalizování obce 

Nebovidy – Hluboký Důl rozpracovaného v bakalářské práci „ Návrh koncepce 

odkanalizování obce Nebovidy - Hluboký Důl‟. Rozpracovaný návrh je přepraco-

ván z jednotné stokové sítě na oddílnou stokovou síť.  

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první, teoretické části, je 

popsán současný stav zájmového území. Dále jsou vytipovány problémy souvise-

jící s provedeným přepracovaným návrhem a jsou uvedeny legislativní a technické 

principy, které neřešila bakalářská práce. V druhé, experimentální části, jsou po-

souzeny možné varianty řešení odkanalizování zájmového území. Je rozpracová-

na doporučená varianta řešení, která je podložená výkresovou dokumentací. Di-

menzování oddílné stokové sítě je podloženo hydrotechnickými výpočty a na zá-

věr je proveden ekonomický odhad nákladů na realizaci rozpracované varianty. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Historie obce, popis území byly zpracovány v rámci bakalářské práce. Zde 

doplňuji informace o krajině, klimatu a hydrologických a geomorfologických po-

měrrech. 

2.1. Krajina, krajinný ráz 

Krajina v zájmové oblasti se dá charakterizovat jako rovinatá silně země-

dělsky využívaná. Nachází se na okraji města Kolín, avšak sídelní struktura se dá 

charakterizovat spíše jako venkovské sídelní jednotky malého typu, ovlivněné 

bezprostřední blízkostí většího průmyslového města. [2]  

 

Obr. 1 - satelitní mapa obce [3] 

2.2. Klima 

Obec se nachází v klimatické oblasti T2. V této oblasti je klima teplé, mírně 

suché s mírnou zimou. Podle Atlasu podnebí Československé republiky se zájmo-

vá oblast rozkládá v klimatickém okrsku A3, tedy s krátkou mírně teplou a suchou 

zimou. Dle dat ČHMÚ, je v zájmové oblasti průměrná roční teplota 8 - 9 °C s prů-
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měrným ročním úhrnem srážek 500-600 mm a vegetačním obdobím trvajícím 165 

- 173 dnů. Jedná se o údolní rovinný typ krajiny. 

2.3. Hydrologické poměry 

Oblast náleží do povodí řeky Labe s hydrologickým pořadím 1-04-01. Úze-

mí se dále rozkládá na rozvodnici svou dílčích povodí, a to Hořanského potoka 

s hydrologickým pořadím 1-04-01-038 a Nebovidského potoka s hydrologickým 

pořadím 1-04-01-039. Plocha zájmové oblasti je odvodňována do Nebovidského 

potoka. Tok Labe je hlavní hydrologickou osou oblasti, je hlavním tokem Polab-

ského bioregionu do kterého se vlévají všechny toky protékající zájmovou oblastí. 

Labe patří do cejnového pásma, avšak jeho znečištění výrazně ovlivňuje jeho bio-

tu. [2] 

2.4. Geomorfologické poměry 

Oblast je začleněna dle geomorfologické mapy (1996) do Hercynského sys-

tému, subsystému Hercynská pohoří provincie Česká vysočina. Dále pak do sou-

stavy Česká tabule I6, podsestavy Středočeská tabule I6B celku Středolabská ta-

bule I6B-3. Jedná se rovinný až mírně zvlněný reliéf. 

 

 

Obr. 2 - geomorfologická mapa ČR (1996) [4] 
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

V Evropské unii žije více než 500 milionů obyvatel. Odpadní vody produko-

vané touto velkou populací a průmyslem jsou jednou z hlavních příčin znečištění 

životního prostředí. Odpadní vody mohou mít značný dopad na kvalitu našich 

vodních zdrojů. Nejsou-li odpadní vody důkladně čištěny, může to výrazně snížit 

kvalitu vody. Mezi negativní vlivy patří lokálně zvýšená úmrtnost ryb až po velice 

rozšířené problémy, jako je například přemnožení řas. [5] 

Česká republika se před vstupem do Evropské Unie zavázala plnit cíle 

v souladu s legislativními požadavky EU, kterými je zlepšování stavu vodních toků, 

vodních ekosystémů a podpora trvale udržitelného užívání vod. 

Nebovidy - Hluboký Důl nejsou v současné době napojeny na veřejnou ka-

nalizační síť. Z tohoto důvodu jsou odpadní vody odváděny do septiků a žump. 

Vybudováním veřejné kanalizační sítě napojené na ČOV se sleduje eliminace pří-

padného nelegálního vypouštění odpadních vod ze septiků a žump a zároveň 

zkvalitnění života obyvatel. Vzhledem k nevýhodným morfologickým poměrům 

nebude možné vést všechny části stok gravitačně. Není možné, opomenou exis-

tenci Nebovidského potoka protékajícího obcemi, který by mohl plnit funkci recipi-

entu srážkových vod a vyčištěných vod z ČOV. 
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4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1. Legislativní 

V rámci bakalářské práce byly popsány hlavní zákony a normy pro danou 

problematiku. Dále uvádím další související zákony a normy. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

„Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického 

vybavení v etapě územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných 

územích v hranicích měst a obcí. “ Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených 

ve veřejných plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic. Norma 

neosahuje ustanovení pro projektování jednotlivých sítí technického vybavení. [6] 

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

„Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkci, navrhování, prová-

dění, obsluhu a údržbu venkovních systémů stokových sítí odvádějících odpadní 

vody a provozovaných pod tlakem, včetně požadavků na postupy přejímek a 

zkoušek. “ [7] 

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) 

větší než 500 

„Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen „čistíren“) 

z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného 

charakteru, kde velikost zdroje celkového znečištění je vyjádřena ekvivalentním 

počtem obyvatel (EO), tj. součtem počtu obyvatel (P) a populačního ekvivalentu 

(PE), větším než 500.‟ Norma neplatí pro navrhování čistíren s výrazně odlišnými 

hodnotami hlavních složek znečištění a pro navrhování čistíren, kde velikost zdro-

je celkového znečištění vyjádřená hodnotou EO je menší než 500. Dále neplatí 

pro navrhování plynového hospodářství čistíren a čerpacích stanic odpadních vod 

v čistírnách. [8] 
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ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

„Norma popisuje rozsah a způsoby provádění geologického průzkumu pro 

vsakování srážkových vod. Stanovuje omezující podmínky pro vsakování srážko-

vých povrchových vod. Norma přináší základní přehled v současnosti používaných 

povrchových a podzemních vsakovacích zařízení. Norma uvádí postup a příklady 

výpočtu retenčních objemů vsakovacích zařízení, zabývá se mírou bezpečnosti 

proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch.‟ [9] 

Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákon 

„Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování 

vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní 

prostředí a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních 

samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Posuzování vlivů na 

životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž 

provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Účelem posuzování vlivů na 

životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popří-

padě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému 

rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních 

právních předpisů.‟ [10] 

4.2. Technické 

4.2.1. Zakládání stok 

Před návrhem je nutno zjistit a vyhodnotit následující údaje [11] : 

- složení a vlastnosti odpadních vod; 

- zatížení stoky nadložím a nahodilým zatížením povrchu; 

- astatický tlak protékajících odpadních vod a případný vztlak podzemní 

vody; 

- druh a vlastnosti základové půdy 
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- možnost nerovnoměrného sedání. 

Zároveň je nutné přihlédnout k případnému vlivu poddolovaného území, se-

izmického, sesuvného nebo záplavového území. [11] 

Podle technologického postupu a použité mechanizace rozlišujeme dva zá-

kladní způsoby zakládání stok [12]:  

- tradiční způsob v pažené rýze nebo otevřeném zářezu 

- speciální způsoby podpovrchové výstavby (štolování, štítování a hori-

zontální vrtání a protlačování). 

Volba způsobu závisí na trase a hloubce kanalizace, hydrogeologických 

poměrech, DN stoky a výskytu různých přírodních a umělých překážek (te-

rénní nerovnosti, komunikace, vodní toky, stavební objekty). [12] 

Obr. 3 - Příklad uložení betonových trub bez spodní vody [13] 

 

4.2.2. Směrové a výškové vedení stok 

Stoky se vedou mezi sousedními revizními a vstupními šachtami nebo ji-

nými objekty na stokové síti v přímé trase. Stoky pro veřejnou potřebu se situují do 
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veřejných ploch pozemních komunikací. Trasy souběžných stok nesmí být situač-

ně totožné. Hloubkové uložení stok je nutno navrhnout s přihlédnutím na hloubko-

vá pásma ostatních podzemních vedení technické vybavenosti. Doporučená mi-

nimální výška krytí stoky pod silniční komunikací je 1,8 m a maximální hloubka 

dna stoky je 6m. Minimální výška krytí ve volném terénu nebo chodníku je 1 m. Při 

souběžném vedení srážkové a splaškové stoky se zpravidla hlouběji umisťuje 

splašková stoka. Při navrhování stok v blízkosti budov a jiných staveb je nutné 

posoudit stav dotčených objektů. [11] [13] 

Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy stoky od obrysu základu objektu se 

určí podle vzorce [11]: 
tg

hH
L


   

kde: H,h… hloubka výkopu nebo základů objektů,  … úhel vnitřního tření 

zeminy 

 

Obr. 4 - bezpečná vzdálenost mezi dnem konstrukce stoky obrysem základu budovy [11] 

4.2.3. Objekty na stokové síti 

Většina objektů vyskytujících se na stokové síti již byla popsána v bakalář-

ské práci, na kterou navazuje diplomová práce.  

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Pro stavbu objektů na 

stokové síti je možno použít prostý beton, železobeton, kanalizační cihly, stavební 

dílce a další materiály obdobných užitných vlastností jako je materiál stok. [13] 
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4.2.3.1. Kanalizační přípojky 

 Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od 

vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stoko-

vé sítě. [14] 

 

 

Obr. 5 - příklad napojení přípojek do oddílné stokové sítě [15] 

a) Návrh kanalizačních přípojek 

Každá nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanali-

zační přípojku. Počet a poloha kanalizačních přípojek se navrhují s ohledem na 

hospodárné provedení a provoz přípojek, na řešení stokové sítě, na situování od-

vodňované nemovitosti a na řešení její vnitřní kanalizace. Také se zohledňují pro-

vozní podmínky a kanalizační řád. Nejmenší dovolený sklon je 10 ‰. Přípojka DN 

150, která odvádí splaškové OV, by měla mít sklon alespoň 20 ‰. Největší dovo-

lený sklon je 400 ‰. Kanalizační přípojka by měla být co nejkratší, v jednotném 

sklonu, v přímém směru, kolmá na stoku a stejného profilu. Pro volbu materiálu 

platí stejné zásady jako pro stoky. [11] [13] 
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b) Napojení kanalizačních přípojek 

Kanalizační přípojka se smí připojit jen do určené stoky, obvykle zaslepené 

vložky nebo odbočky. Pokud není ve stoce vložka nebo odbočka osazena, připoju-

je se kanalizační přípojka navrtávkou. Výškově se připojují u neprůlezných stok do 

horní poloviny profilu, u průlezných stok dnem v úrovni hladiny průměrné bezdešt-

ného průtoku. Do profilu 200 mm se připojují pod úhlem 45°-90°. [11] 

 

Obr. 6 - přípojka do betonové stoky [13] 

4.2.3.2. Dešťové vpusti 

Dešťové vpusti jsou považovány za objekty, které zpravidla nejsou provo-

zované provozovatelem nebo vlastníkem stokové sítě, ale jinými právnickými 

osobami. Uliční dešťové vpusti jsou součástí pozemních komunikací. Zřizují se na 

odvodnění vozovek, zpevněných ploch, popř. chodníků. Jejich hltnost se uvažuje 

od 10 - 25 l/s v závislosti na sklonu terénu, údržbě vpustí, apod. Na jednu uliční 

vpusť se nemá počítat s větší plochou odvodňovaného území než 400 m2. Vzá-

jemná vzdálenost uličních vpustí nemá být větší než 60m. [11] 

4.2.3.3. Křižování stok a jiných vedení 

Způsob stavby podchodu pod dráhou a silničními komunikacemi se navrhu-

je podle místních podmínek. Podchod má být kolmý ke křížené překážce. Stoka se 

v podchodu zabezpečuje ochranným potrubím většího profilu (chráničkou). Chrá-
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nička se buduje v celé délce podchodu. Přednostně se volí způsob hloubení bez 

výkopové technologie, jako je protlačování, štolování. Pokud není možné použít 

některou z těchto technologií, provádí se výkop v otevřené rýze. [13] 

Metody bez-výkopové výstavby potrubních vedení [16]: 

- vodorovné vrtání, 

- hydraulické protlačování, 

- ražení s použitím tunelových štítů, 

- ražení s použitím plno-profilových razících strojů, 

- ražení s dočasnou výstrojí. 

 

 

Obr. 7 - příklad provádění protlaku [16] 

4.2.3.4. Čerpací stanice 

Čerpací stanice slouží k přečerpávání odpadních vod tam, kde není možné 

zajistit gravitační odvod odpadních vod. Jedná se o stavebně-technologický prvek 

kanalizace. Jde o nejporuchovější a energeticky nejnáročnější element stokové 

sítě. Proto je při pořizovací ceně nutné brát ohled i na budoucí náklady spojené 

s čerpáním. [17] 

U čerpacích stanic je kladen velký důraz na jejich spolehlivost a správnost 

návrhu vzhledem k jejich energetické náročnosti.  

Nutnost přečerpávání OV může být argumentem k úvaze navrhnout oddíl-

nou soustavu stok. Takové řešení umožňuje uvažovat přečerpávání pouze malých 

množství splaškových vod a tím se sníží rozptyl i objem čerpaného množství, ná-

roky na rozsah a rezervy strojního zařízení a energetických zdrojů. [13]  
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Obr. 8 - řez vzorovou čerpací stanicí [18] 

  Základní popis funkce a vybavení vzorové čerpací stanice [18]: 

- uvnitř ČS se hromadí OV až do určité povolené úrovně, po dosažení té-

to úrovně začne čerpadlo čerpat OV nahoru, které dále pokračují gravi-

tačně. 

- ČS se obvykle skládá z akumulační jímky, nejméně dvou ponorných 

čerpadel a nějakého typu snímače hladiny. Při běžném provozu je využi-

to jen jedno čerpadlo pro řízení hladiny ČS. Druhé čerpadlo je potřeba 

jen v případě, že druhé selže nebo dojde k neočekávanému zvýšení 

hladiny. [18] 
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Objemy v čerpací jímce [19] : 

- pracovní objem - je objem mezi zapínací a vypínací hladinou, které 

ovládají čerpadlo. Má být stanoven s ohledem na frekvenci spínání a ži-

votnost čerpadla, 

- bezpečnostní rezerva - stanovena mezi zapínací úrovní a signalizační 

hladinou, slouží jako vyrovnávací objemová rezerva pro pokrytí rozdílů 

mezi maximálním přítokem a dopravním množství čerpadla v období pří-

tokové špičky, 

- havarijní objem - je rezerva mezi havarijní (poplašnou) hladinou a ma-

ximální hladinou, jeho velikost by měla korespondovat s dobou plnění 

jímky, za kterou je schopen provozovatel zajistit opravu nebo výpadek 

elektrického proudu, 

- mrtvý bod - je pod pracovním objemem, je dán požadovanou výškou sa-

cího hrdla nade dnem a převýšením vypínací hladiny nad sacím hrdlem 

tam, aby čerpadlo nenasávalo vytvářenou vírovou depresí vzduch, při 

jeho stanovení je nutno dodržet konstrukční výšky výrobce čerpadla. 

[19] 

 

Obr. 9 - rozdělení objemů v čerpací jímce [20] 
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4.3. Čištění odpadních vod 

Čistírna odpadních vod je zařízení k čistění OV na úroveň umožňující jejich 

bezpečné vypouštění do povrchových vod. V procesu čištění dochází k odstranění 

znečištění kombinací fyzikálních a biologických procesů. Současně vznikají odpa-

dy z procesu čištění. U nejmenších ČOV pouze přebytečný kal, u větších jsou to 

zejména shrabky, písek a přebytečný kal. Návrh ČOV musí tedy řešit jak vlastní 

čištění, tak manipulaci a nakládání s produkovaným odpadem. [21] 

ČOV do 2000 EO lze rozdělit do 3 kategorií [21] :  

- kategorie do 50 EO 

- kategorie 50 - 500 EO 

- kategorie 500 - 2000 EO 

4.3.1. Kategorie 500 - 2000 EO 

Jsou již klasické, např. kompaktní komunální mechanicko-biologické ČOV. 

Vzhledem ke své velikosti jsou jejich emisní standardy přísnější než u kategorie do 

500 EO. Nejlepší dostupnou technologií pro tuto velikost může být nízko zátěžová 

aktivace se stabilní nitrifikací. [21] 

Tato kategorie ČOV  je téměř výhradně řešena jako kombinace stavební 

části - betonové nádrže, budovy a technologické části, která je namontována do 

stavební části. I když je většina ČOV v této kategorii napojena na splaškovou ka-

nalizaci, je možné se v této kategorii setkat i s ČOV na jednotné stokové síti. [20] 

Objekty na ČOV [21] : 

- mechanické předčištění a objekty předčištění 

- primární čištění 

- biologické čištění 

- kalové hospodářství 
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Obr. 10 - příklad malé mechanicko-biologické ČOV [22] 

4.4. Druhy srážkových povrchových vod 

Pro návrh vsakovacích zařízení srážkových povrchových vod jsou důležité 

znalosti o míře jejich znečištění včetně dopadu sezónních vlivů (spad listí, zimní 

údržba) a míře rizika havarijního úniku nebezpečných látek. [9] 

a) Srážkové povrchové vody přípustné 

Jedná se o povrchový odtok z těchto ploch [9]: 

- zatravněných ploch, luk a kulturní krajiny s možným odtokem srážko-

vých vod do odvodňovacích systémů, 

- střech o redukované odvodněné ploše Ared<200 m2, 

- teras v obytných částech a jim podobných ploch, 

- komunikací pro pěší a cyklisty, 

- vjezdů do individuálních garáží a příjezdů k rodinným domům a stavbám 

pro individuální rekreaci. [9] 
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b) Srážkové povrchové podmínečně přípustné [9]: 

- ze střech o redukované ploše Ared≥200 m2, 

- z pozemních komunikací pro motorová vozidla, 

- z letištních ploch pro startování a přistávání letadla, 

- z komunikací průmyslových a zemědělských areálů. [9] 

c) Srážkové povrchové vody nepřípustné 

Jedná se o povrchový smyv z výrazně znečištěných ploch [23]: 

- parkovišť nákladních aut, 

- parkovišť u opraven vozidel, 

- šrotovišť, 

- letištní plochy, kde je prováděná zimní údržba letadel, 

- uskladnění aut, 

- hospodaření o odpady. [23] 

 

4.5. Druhy vsakovacích zařízení 

Zařízení určené ke vsakování srážkových povrchových vod do horninového 

prostředí. 

a) Povrchové - jsou vhodná pro vsakování přípustných a podmínečně pří-

pustných srážkových vod. Na travnatých plochách probíhá povrchové 

vsakování přes vegetační pokryv půdy. Přítok vody do zařízení nesmí 

způsobit erozi vegetačního pokryvu. [9] 
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Obr. 11 - příklad povrchového vsakovacího zařízení [24] 

 

b) Podzemní - vhodná pro vsakování přípustných a podmínečně přípust-

ných srážkových povrchových vod. Jsou to uměle vytvořené prostory 

pod úrovní terénu nad vsakovací plochou a jsou vždy kombinována s re-

tencí srážkové vody. Před zaústěním srážkové vody do vsakovacích za-

řízení se podle její jakosti má předsadit hydroseparace. Součástí pod-

zemních vsakovacích zařízení mají být kontrolní a čistící prvky a musí 

být opatřeno odvětráváním. Možná řešení jako podzemní prostor vypl-

něný štěrkem, podzemní prostor vyplněný bloky, tunelové systémy, vsa-

kovací šachty, kombinovaná. [9] 

 

Obr. 12 - vsakovací šachta [25] 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 

5.1. Posouzení možných variant řešení 

V rámci bakalářské práce byl v části Hluboký Důl rozpravován návrh jed-

notné stokové soustavy. Vhledem k tomu, že v blízkosti obce protéká Nebovidký 

potok, nabízí se nám další možnost řešení odkanalizování obce a to oddílnou sto-

kovou soustavou. 

 

Obr. 13 - rozpracovaná varianta Hluboký Důl [26] 

 

Varianta č. 1 

První možné řešení navrhuje vybudovat jednotnou stokovou soustavu také 

v části Nebovidy, která bude napojena na stokovou síť v části Hluboký Důl. Od-

padní vody z části obce Nebovidy by byly odváděny hlavní gravitační stokou do 



Kristýna Nečasová: Návrh koncepce odkanalizování obce Nebovidy - Hluboký Důl - etapa 2 

19 

2015 

čerpací stanice ČS1, navržené v části Hluboký Důl, která by je výtlakem dále od-

váděla do hlavní kmenové stoky  části Hluboký důl. Touto stokou by pak byly dále 

gravitačně odváděny na ČOV. Vzhledem k morfologickým podmínkám by byly ve-

dlejší stoky řešeny jak gravitačně, tak jako výtlaky. 

Jako výhodu u tohoto řešení vidím především úsporu investičních nákladů, 

prostorovou úsporu a pozitivní vliv dešťových průtoků na samočinné proplachová-

ní stok. 

Za hlavní nevýhodu tohoto řešení považuji existenci odlehčovacích komor, 

u kterých dochází k zanášení fekálního znečištění do recipientu. Tento fakt má 

negativní dopady jak hygienické, tak na životní prostředí. Další nevýhodou je be-

zesporu nutnost čerpání celého objemu OV z částí Nebovidy čerpací stanicí ČS1 

v části Hluboký Důl, která by byla zatížena obrovským množstvím vody. Tato sku-

tečnost je v dnešní době nepřípustná, vzhledem ke snaze minimalizovat dobu čer-

pání, které je vysoce energeticky náročné. 

 

Obr. 14 - Varianta č. 1 
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Varianta č. 2 

V tomto návrhu je přepracován návrh jednotné stokové soustavy v části 

Hluboký Důl rozpracovaný v bakalářské práci na oddílnou stokovou soustavu a 

dále je vypracován návrh oddílné stokové soustavy v části Nebovidy. Uvažuje i se 

změnou umístění ČOV, aby bylo dosaženo nejoptimálnější dostupnosti pro obě 

části obce, tedy umístění mezi tyto dvě části obce. Z části Nebovidy budou OV 

odváděny na ČOV kmenovou splaškovou gravitační stokou, na kterou budou na-

pojeny vedlejší gravitační stoky. Vzhledem k morfologickým podmínkám bude ve 

dvou úsecích nutné čerpání. V části Hluboký důl budou OV svedeny kmenovou 

splaškovou gravitační stokou do ČS, která bude následně výtlakem OV dopravo-

vat do kmenové gravitační splaškové stoky části Nebovidy, která je svede na 

ČOV. Na kmenovou gravitační splaškovou stoku části Hluboký důl budou napoje-

ny vedlejší gravitační stoky a jeden výtlak. Dešťové OV budou v obou částech ob-

ce vypouštěny do recipientu jednotlivými výústními objekty. 

Přestože je v obou částech obce na určitých místech nutnost čerpat zatíže-

ní ČS bude mnohonásobně menší než u jednotné stokové soustavy, protože se 

budou čerpat výrazně menší objemy OV. Další výhodou je snížení provozních ná-

roků na ČOV, která bude zatížena daleko menším hydraulickým zatížením. I přes 

vyšší investiční a provozní náklady, které jsou v porovnání s hygienickými dopady 

a vlivem na životní prostření, zanedbatelné, je to tato varianta výhodnější. Z výše 

uvedených důvodů jsem vybrala tuto variantu k dalšímu zpracování, viz níže. 
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Obr. 15 - Varianta č. 2 - Nebovidy 

 

 

Obr. 16 - Varianta č. 2 - Hluboký důl 
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5.2. Rozpracování doporučené varianty 

5.2.1. Situace 

Výkresy situací (příloha č. 1 - 2) vyly zpracovány v programu AutoCAD 

2014. Obsahují návrh oddílné stokové sítě, směrové vedení stok, popis stok, ša-

chet a výškopis. [26] 

Navržená stoková soustava je převážně gravitační s výtlaky na 4 úsecích 

stok a je vedena mimo osu komunikace. Stoka dešťová je souběžná se stokou 

splaškovou a jsou vedeny podle zásad uvedených v kapitole 4.2.2. 

Návrh obsahuje celkem 14 stok dešťových o celkové délce 4284 m, dohro-

mady se 156 šachtami, z toho 9 spojnými šachtami. Stoky budou provedeny z be-

tonu, jehož přední výhodou je pořizovací cena. Profil stok bude kruhový DN300 - 

DN 600. Dále návrh obsahuje 19 stok splaškový o celkové délce 5 483 m, dohro-

mady s 220 šachtami, z toho 15 spojnými. Splaškové stoky budou také betonové 

s kruhovým profilem DN 200 - DN 300.  

Dešťové stoky 

Stoka A - nachází se v části obce Nebovidy, je to kmenová stoka 818 m 

dlouhá. Na stoce se nachází 29 šachet z toho 5 spojných a výústní objekt VO1. 

Na stoku se napojuje vedlejší stoky AA, AB, AC, AD, AE, AF. Aby byla dodržena 

maximální hloubka výkopu 6 m je na stoce vybudováno spadiště v SŠ3. Přehled 

napojených vedlejších stok je níže uvedené tabulce. 

Tab. č.1 - přehled napojených vedlejších stok na stoku A- dešťová 

Stoka Spojná šachta Délka [m] Počet šachet Pozn. 

AA SŠ3 497 14  

AB SŠ10 55,5 2  

AC SŠ13 81,6 4  

AD SŠ19 116,5 9  

AE SŠ24 47 3  
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AF SŠ27 38 2  

 

Stoka B - nachází se v části obce Nebovidy, je to samostatná stoka délky 

91,5 m. Na stoce se nachází 6 šachet a je zakončena výústním objektem VO2. 

Stoka C- taktéž se nachází v části obce Nebovidy, která je samostatnou 

stokou o délce 612,5 m. Náleží ji 29 šachet a je zakončena VO3. 

Stoka D - nachází se v části obce Hluboký důl, je to kmenová stoka dlouhá 

795 m. Je na ní umístěno 29 šachet z toho 1 šachta spojná SŠ7 do které se napo-

juje vedlejší stoka DA délky 221 m. Na vedlejší stoce DA se nachází 7 šachet. 

Kmenová stoka A je zakončena výústním objektem VO4 a v Š1 je vybudováno 

spadiště, aby nedošlo k překročení maximální hloubky výkopu. 

Stoka E - nachází se v části obce Hluboký Důl a je to druhá kmenová stoka 

v této části. Je dlouhá 532,5 m a napojují se na ní vedlejší stoky EA a EB. Na 

kmenové stoce E se nachází 17 šachet z toho 2 spojné. Tato stoka je opět zakon-

čena výustním objektem VO5. Přehled napojených vedlejších stok je uveden 

v tabulce níže. 

Tab. č.2 - přehled napojených vedlejších stok na stoku E- dešťová 

Stoka Spojná šachta Délka [m] Počet šachet Pozn. 

EA SŠ9 207 6  Š21- spadiště 

EB SŠ10 171 6 Š26 - spadiště 

 

Splaškové stoky 

Stoka A - Nachází se v části obce Nebovidy, je to kmenová stoka délky 

1354,5 m. Nachází se na ní 55 šachet, z toho 8 spojných, ve kterých jsou napoje-

ny vedlejší stoky AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG a výtlak E. Tato kmenová stoka je 

zakončena ČOV. V šachtách Š9 a SŠ45 jsou navržená spadiště pro zmírnění 

sklonů. Přehled vedlejších stok napojených na tuto kmenovou stoku je uveden 

v tabulce níže. 
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Tab. č.3 - přehled napojených vedlejších stok na stoku A- splašková 

Stoka Spojná šachta Délka [m] Počet šachet Pozn. 

AA SŠ29 464,5 13 v SŠ58 napojen 

výtlak B 

AB SŠ33 57,5 4 v SŠ72 napojen 

výtlak CD 

AC SŠ36 59 2  

AD SŠ39 87 4  

AE SŠ45 115,5 9  

AF SŠ50 48,5 3  

AG SŠ53 42,5 2  

 

Stoka B - leží v části obce Nebovidy, je to vedlejší stoka napojená na ČS 1. 

Z ČS1 jsou OV odváděny výtlakem do vedlejší gravitační stoky AA, napojení 

v SŠ58.Je dlouhá 257,5 m a nachází se na ní 9 šachet. 

Stoka C - náleží části obce Nebovidy, je vedlejší stokou napojenou na ČS2 

odkud jsou OV vedeny výtlakem CD do vedlejší gravitační stoky AB. Výtlak je na 

tuto stoku napojen v SŠ72. Je dlouhá 94 m a nachází se na ní 7 šachet. V šachtě 

108 je zbudované spadiště, aby nedošlo vlivem velkých sklonů k překročení ma-

ximální hloubky výkopu 6 m. 

Stoka D - nachází se v části obce Nebovidy, je to vedlejší stoka napojena 

na ČS2, odkud jsou OV vedeny výtlakem CD do vedlejší gravitační stoky AB, je-

jich napojení je v SŠ72. Je dlouhý 6720,5 m a leží na ní 34 šachet. Na tuto stoku 

se napojuje vedlejší stoka DA v SŠ 111, která je dlouhá 65 m a nachází se na ní 3 

šachty. 

Stoka E - leží v části obce Hluboký Důl a je to kmenová stoka této části ob-

ce o délce 830,5 m. Nachází se na ní 34 šachet, z toho 4 spojné, ve kterých se 

napojují vedlejší stoky EA, EB, EB a výtlak F. Tato stoka je napojena ČS 3, která 

vede OV výtlakem E do hlavní gravitační kmenové stoky A části Nebovidy. Ná-
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sledně jsou touto stokou svedeny do ČOV. Přehled napojených vedlejších stok je 

zpracován v tabulce níže. 

Tab. č.4 - přehled napojených vedlejších stok na stoku E- splašková 

Stoka Spojná šachta Délka [m] Počet šachet Pozn. 

EA SŠ4 57,5 3  

EB SŠ7 478 15 v SŠ44 spadiš-

tě 

EC SŠ3 222,5 7  

 

Stoka EB-1 a EB-2 - jsou vedlejší stoky ležící v části obce Hluboký důl. Na-

pojují se na vedlejší stoku EB. Stoka EB-1 se napojuje v SŠ44, je dlouhá 210m, 

leží na ní 7 šachet a šachtě Š59 je zbudované spadiště. Stoka EB-2 se na EB na-

pojuje v ŠS45, dlouhá 174,5 m a náleží jí 6 šachet. 

Stoka F - je vedlejší stokou ležící v části Hluboký důl dlouhá 196,5 m. Stoka 

je napojena na ČS4, dále jsou OV vedeny výtlakem F do gravitační kmenové sto-

ky E této části obce. Výtlak je napojen v SŠ16. Na stoce leží 5 šachet. 

5.2.2. Hydrotechnická situace 

Tak jako situace byly hydrotechnické situace (příloha č. 3 - 6) zpracovány 

v programu Auto CAD 2014. Obsahují směrové vedení oddílné kanalizační stoko-

vé sítě, hranice kanalizačních povodí, popis stok, šachet a kanalizačních okrsků. 

[26] 

Celková plocha kanalizačních povodí, ze kterých je odváděná voda pro 

dešťové stoky je 15,79 ha. Celkem jsou plochy povodí složeny ze 40 kanalizač-

ních okrsků, které byly provedeny metodou ideálních střech. Přehled kanalizač-

ních okrsků stok dimenzovaných dle hydrotechnické situace příloha č. 3 a příloha 

č. 4. je uveden v tabulce níže. 
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Tab. č.5 - přehled kanalizačních okrsků a jejich ploch 

Nebovidy Hluboký Důl 

Povodí Okrsek  Plocha povodí Povodí Okrsek  Plocha povodí 

1 

1 0,16 

1 

1 0,4 

2 0,17 2 0,51 

3 0,16 3 0,46 

4 0,16 4 0,54 

5 0,43 5 0,29 

6 0,48 6 0,46 

7 0,39 7 0,29 

8 0,27 8 0,03 

9 0,19 

2 

1 0,45 

10 0,22 2 0,36 

11 0,53 3 0,31 

12 0,67 4 0,58 

13 0,77 5 0,76 

14 0,21 6 0,02 

2 1 0,32 7 0,52 

3 

1 0,34 8 0,43 

3 0,23 9 0,1 

5 0,21 10 0,15 

6 0,2 
  

7 0,5 

5.3. Podélné profily 

Pro zpracování podélných profilů byl použit program Winplan. Byly zpraco-

vány podélné profily všech stok, které znázorňují navržený sklon stok, průběh te-

rénu, umístění šachet a spadišť, a navržený profil stok. Všechny hodnoty s tím to 

související, jako je výšková kóta terénu, hloubka výkopu, staničení šachet, velikost 

profilu a sklonu stok, jsou na výkrese vyznačeny. [26] 

Dešťové stoky 

Stoka A (příloha č. 7) - VO1 - Š29V, šachtě SŠ3 je umístěno spadiště výšky 

3,5 m.  

 Počáteční - koncová kóta dna: 230,89 m n. m. - 259,00 m n. m. 

 Niveleta: 133‰, 4‰, 5‰, 24‰, 40‰ 13‰, 10‰ 

 DN potrubí: DN 300, DN400, DN 500, DN 600  
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 Nejnižší hloubka výkopu: 1,17 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,27 m 

Stoka AA (příloha č. 8) - SŠ3 - Š43 

 Počáteční - koncová kóta dna: 242,65 m n. m. - 254,38 m n. m. 

 Niveleta: 7‰, 25‰ 

 DN potrubí: DN 500, DN 600  

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,55 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 4,49 m 

Stoka AB (příloha č. 9) - SŠ10 - Š45 

 Počáteční - koncová kóta dna: 250,66 m n. m. - 251,99 m n. m. 

 Niveleta: 68‰ 

 DN potrubí: DN 400  

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,45 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,89 m 

Stoka AC (příloha č. 10) - SŠ13 - Š49  

 Počáteční - koncová kóta dna: 248,91 m n. m. - 253,89 m n. m. 

 Niveleta: 65‰ 

 DN potrubí: DN 400  

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,51 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 2,69 m 

Stoka AD (příloha č. 11) - SŠ19 - Š58  

 Počáteční - koncová kóta dna: 254,19 m n. m. - 255,95 m n. m. 

 Niveleta: 35‰ 

 DN potrubí: DN 300  

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,35 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,67 m 
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 Stoka AE (příloha č. 12) - SŠ24 - Š61 

 Počáteční - koncová kóta dna: 256,84 m n. m. - 257,38 m n. m. 

 Niveleta: 12‰ 

 DN potrubí: DN 300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,48 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 1,70 m 

Stoka AF (příloha č. 13) - SŠ27 - Š63 

 Počáteční - koncová kóta dna: 258,35 m n. m. - 258,76 m n. m. 

 Niveleta: 18‰ 

 DN potrubí: DN 300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,47 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 1,74 m 

Stoka B (příloha č. 14) - VO2 - Š6 

 Počáteční - koncová kóta dna: 232,36 m n. m. - 238,48 m n. m. 

 Niveleta: 48‰ 

 DN potrubí: DN 300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,21 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 4,48 m 

Stoka C (příloha č. 15) - VO3 - Š29 

 Počáteční - koncová kóta dna: 232,58 m n. m. - 251,18 m n. m. 

 Niveleta: 8‰, 24‰, 97‰, 53‰, 7‰ 

 DN potrubí: DN 300, DN400 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,41 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 4,38 m 

Stoka D (příloha č. 16) - VO4 - Š29. V šachtě Š1 je umístěno spadiště 3 m 

vysoké. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 210,56 m n. m. - 232,26 m n. m. 

 Niveleta: 105‰, 48‰, 6‰, 20‰, 6‰, 5‰ 

 DN potrubí: DN 300, DN400, DN500 
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 Nejnižší hloubka výkopu: 1,14 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,99 m 

Stoka DA (příloha č. 17) - SŠ7 - Š36 

 Počáteční - koncová kóta dna: 225,82 m n. m. - 231,17 m n. m. 

 Niveleta: 23‰, 25‰ 

 DN potrubí: DN400 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,34 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 2,65 m 

Stoka E (příloha č. 18) - VO5 - Š17 

 Počáteční - koncová kóta dna: 214,03 m n. m. - 231,27 m n. m. 

 Niveleta: 38‰, 17‰, 40‰, 45‰, 42‰, 16‰ 

 DN potrubí: DN300, DN400, DN500 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,38 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,02 m 

Stoka EA (příloha č. 19) - SŠ9 - Š23. Na této stoce je umístěné 3 m vysoké 

spadiště. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 226,73 m n. m. - 231,75 m n. m. 

 Niveleta: 46‰, 13‰,  

 DN potrubí: DN500 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,38 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,02 m 

Stoka EB (příloha č. 20) - SŠ10 - Š29. Na této stoce je v Š26 umístěno 

spadiště 2 m vysoké. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 226,65 m n. m. - 230,47 m n. m. 

 Niveleta: 41‰, 22‰,  

 DN potrubí: DN400 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,38 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,37 m 
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Splaškové stoky 

Stoka A (příloha č. 21) - ČOV - Š55. Na této stoce jsou umístěny dvě spadi-

ště a to v šachtě Š9 a SŠ45, výšky 2 m a 3 m. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 219,60 m n. m. - 259 m n. m.  

 Niveleta: 40‰, 40‰, 65‰, 18‰, 23‰, 10‰, 7‰, 4‰, 20‰, 20‰, 

6‰ 

 DN potrubí: DN200, DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,94 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,79 m 

Stoka AA (příloha č. 22) - SŠ29 - Š64 

 Počáteční - koncová kóta dna: 248,49 m n. m. - 255,94 m n. m.  

 Niveleta: 22‰, 12‰, 20‰,  

 DN potrubí: DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,55 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 4,18 m 

Stoka AB (příloha č. 23) - SŠ33 - Š74 

  Počáteční - koncová kóta dna: 250 m n. m. - 249,19 m n. m.  

 Niveleta: 4‰, 4‰  

 DN potrubí: DN200, DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,87 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 2,99 m 

Stoka AC (příloha č. 24) - SŠ36 - Š76 

 Počáteční - koncová kóta dna: 250,66 m n. m. - 251,99 m n. m.  

 Niveleta: 30‰ 

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,61 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,25 m 
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Stoka AD (příloha č. 25) - SŠ39-Š80 

 Počáteční - koncová kóta dna: 250,76 m n. m. - 253,90 m n. m.  

 Niveleta: 30‰  

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,25 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,22 m  

Stoka AE (příloha č. 26) - SŠ45 - Š89 

 Počáteční - koncová kóta dna: 254,35 m n. m. - 255,95 m n. m.  

 Niveleta: 42‰ 

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,68 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,68 m 

Stoka AF (příloha č. 27) - SŠ50 - Š92 

 Počáteční - koncová kóta dna: 256,07 m n. m. - 257,04 m n. m.  

 Niveleta: 20‰ 

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,34 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 2,92 m 

Stoka AG (příloha č. 28) - SŠ53 - Š94 

 Počáteční - koncová kóta dna: 258,35 m n. m. - 258,78 m n. m.  

 Niveleta: 5‰  

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,23 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 2,56 m 

Stoka B (příloha č. 29) - ČS1 - Š103 

 Počáteční - koncová kóta dna: 245,90 m n. m. - 250,53 m n. m.  

 Niveleta: 20‰, 5‰, 25‰,  

 DN potrubí: DN200, DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,21 m 
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 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,19 m 

Stoka C (příloha č. 30) - ČS2 - Š110. Na této stoce je umístěno spadiště 

výšky 1m v šachtě Š108. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 232,46 m n. m. - 240,68 m n. m.  

 Niveleta: 50‰, 80‰  

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,95 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,81 m 

Stoka D (příloha č. 31) - ČS2 - Š144 

 Počáteční - koncová kóta dna: 232,46 m n. m. - 252,18 m n. m.  

 Niveleta: 7‰, 10‰, 6‰, 60‰, 70‰, 20‰, 10‰ 

 DN potrubí: DN200 DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,16 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 4,49 m 

Stoka DA (příloha č. 32) - ŠS111 - Š147 

 Počáteční - koncová kóta dna: 232,60 m n. m. - 234,89 m n. m.  

 Niveleta: 15‰ 

 DN potrubí: DN200  

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,48 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,81 m 

Stoka E (příloha č. 33) - ČS3 - Š34 

 Počáteční - koncová kóta dna: 216,03 m n. m. - 232,33 m n. m.  

 Niveleta: 7‰, 27‰, 65‰, 6‰, 15‰, 7‰, 10‰ 

 DN potrubí: DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,31 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 4,83 m 

Stoka EA (příloha č. 34) - SŠ4 - Š37  

 Počáteční - koncová kóta dna: 215,65 m n. m. - 218,87 m n. m.  

 Niveleta: 45‰ 
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 DN potrubí: DN200  

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,48 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,20 m 

Stoka EB (příloha č. 35) - SŠ7 - Š52. Na této stoce je umístěno spadiště 

v šachtě SŠ44 výšky 2 m. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 218,32 m n. m. - 231,27 m n. m.  

 Niveleta: 25‰, 40‰, 22‰, 40‰, 10‰ 

 DN potrubí: DN200 DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 1,58 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,03 m 

Stoka EB-1 (příloha č. 36) - SŠ44 - Š59. Na této stoce je umístěno spadiště 

výšky 2 m v šachtě Š57. 

 Počáteční - koncová kóta dna: 226,73,46 m n. m. - 231,82 m n. m.  

 Niveleta: 45‰, 20‰ 

 DN potrubí: DN200 DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,06 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,3 m 

Stoka EB-2 (příloha č. 37) - SŠ45 - Š65 

 Počáteční - koncová kóta dna: 226,65 m n. m. - 230,47 m n. m.  

 Niveleta: 33‰, 20‰ 

 DN potrubí: DN200 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,41 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,79 m 

Stoka EC (příloha č. 38) - SŠ12 - Š72 

 Počáteční - koncová kóta dna: 225,82 m n. m. - 231,18 m n. m.  

 Niveleta: 23‰, 27‰ 

 DN potrubí: DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,31 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,24 m 
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Stoka F (příloha č. 39) - ČS4 - Š77 

 Počáteční - koncová kóta dna: 223,91 m n. m. - 226,42 m n. m.  

 Niveleta: 15‰ 

 DN potrubí: DN300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,47 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,15 m 

Výtlak B (příloha č. 42) - začíná ČS1 o výškové kótě dna 245,90 m n. m. 

vede do SŠ58 o výškové kótě dna 249,18 m n. m. Délka výtlaku je 196 m, DN 80. 

Výtlak CD (příloha č. 43) - začíná ČS2 o výškové kótě dna 231,46 m n. m. 

vede do šachty SŠ72 o výškové kótě dna 249,38 m n. m. Výtlak je dlouhý 120 m, 

DN 80. 

Výtlak E (příloha č. 41) - začíná ČS3 o výškové kótě dna 216,03 m n. m. 

vede do SŠ1 o výškové kótě dna 219,60 m n. m. Délka výtlaku je 394,5 m, DN 80. 

Výtlak F (příloha č. 40) - začíná ČS4 o výškové kótě dna 223, 91 m n. m. 

vede do SŠ16 o výškové kótě dna 226,67 m n. m., DN 80. 

5.4. Hydrotechnické výpočty 

Dešťové stoky oddílné stokové soustavy se navrhují jen na návrhový průtok 

dešťových vod, stoky jednotné soustavy případně na celkový největší průtok 

všech odváděných odpadních, je-li největší bezdeštný průtok 10% a více navrho-

vaného průtoku dešťových vod. [13] 

5.4.1. Dimenzování dešťových stok 

Při výpočtu jsem vycházela z výpočtu jednotné kanalizační soustavy prove-

deného v bakalářské práci. 

Postup výpočtu [26]: 

Sloupec č. 1 – Stoka 

Obsahuje názvy stok. Jsou řazeny podle koaličních okrsků. 

Sloupec č. 2 – Číslo kanalizačního okrsku 
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Kanalizační okrsek zaujímá část plochy povodí částí stok, která nepřesahuje 1 ha. 

Jsou číslovány ve směru toku stoky od kmenové stoky. 

Sloupec č. 3 – Plocha povodí 

Určena kanalizačními okrsky.  

Sloupec č. 4 – Specifický odtok qs 

11042,0
12,10

86400

110328

86400  







 hasl
PP

PVPO

qs  

PO – počet obyvatel 

PV – potřeba vody na [l/os/den] 

86400 – počet sekund za den 

PP – plocha povodí [ha]  

Sloupec č. 5 – Odtokový součinitel ψ 

Charakterizuje pro určitý druh povrchu podíl odtoku. Pro výpočet součinitele 

se používá vzorový hektar. 






n

nn

S

SSS

1

2211 ... 
  

ψ – střední součinitel odtoku 

ψn – součinitel odtoku 

S – plocha daného druhu zástavby 
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Tab. 6 – Odtokový součinitel  

 

 

Sloupec č. 6 – Redukovaná dílčí plocha Sd 

Plocha dílčího povodí redukovaná odtokovým součinitelem. 

Vypočítáno dle vzorce: 

ssd SS    

Sd – redukovaná dílčí plocha (ha) 

Ss – plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

ψs – střední součinitel odtoku 

Sloupec č. 7 – Redukovaná celková plocha  

Součet redukované plochy dané stoky a redukovaných ploch všech stok 

navazujících.  

Sloupec č. 8 – Intenzita redukovaného deště i 

Pro danou oblast byla hodnota intenzity deště stanovena na 154 l.s-1.ha-1. 

Sloupec č. 9 – Dílčí dešťový průtok Qd 

Vypočítáno dle vzorce:  

iSQ ssd     
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Qd – maximální dílčí průtok (l.s-1) 

Ss – plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

ψs – střední součinitel odtoku 

i – intenzita redukovaného deště (l.s-1.ha-1) 

Sloupec č. 10 – Dílčí splaškový průtok Qs 

Vypočítáno dle vzorce:  

sss qSQ   

Qs – dílčí splaškový průtok [l.s-1] 

Ss – plocha povodí [ha]  

qs – specifický splaškový odtok [l.s-1.ha-1] 

Sloupec č. 11 – Celkový splaškový průtok Qsc 

Je dán součtem dílčích splaškových průtoků Qs ve směru toku OV. Postup 

je stejný jako u výpočtu redukované celkové plochy. 

Sloupec č. 12 – Maximální celkový dimenzovaný průtok 

Hodnota je součtem jiné a dešťové vody vtékající do stoky z jejího povodí a 

vody přitékající z navazujících stok. [24] 

Vypočítáno podle vzorce: 

scd QQQ dim  

Qdim – maximální dimenzovaný průtok (l.s-1) 

Qd – dílčí dešťový průtok (l.s-1) 

Qsc – celkový splaškový průtok (l.s-1) 

Sloupec č. 13 – Sklon dna 

Při jeho návrhu byl brán ohled na maximální hloubku výkopu a minimální 

výšku krytí. 

 



Kristýna Nečasová: Návrh koncepce odkanalizování obce Nebovidy - Hluboký Důl - etapa 2 

38 

2015 

Sloupec č. 14 – Navržený profil 

Teoretický nejmenší průměr potrubí pro odvedení návrhového průtoku.  

Sloupec č. 15 – Délka úseku [m] 

Délka stoky v daném kanalizačním okrsku, odečteno z hydrotechnické situ-

ace.  

Sloupec č. 16 – Kapacitní průtok Qkap 

Kapacitní průtok, který odvede DN navrž. (resp. DN použ.) při 100% plnění. 

Hodnoty byly odečteny z hydraulických tabulek. 

Sloupec č. 17 – Kapacitní rychlost vkap 

Kapacitní rychlost, v úseku s DN navrž. (resp. DN použ.) při 100% plnění. 

Sloupec č. 18 – Plnění h 

Výškové plnění stoky (výška kruhové úseče) při skutečném průtoku. 

Sloupec č 19 – Skutečná rychlost 

Získaná podle vzorce: 

kapsk vv 
100


 

vsk – skutečná rychlost, vkap – kapacitní rychlost [m.s-1] 

 - součinitel kapa 

Sloupec č. 20 – Jednotlivá doba průtoku t 

Jedná se o dobu průtoku pouze v jednom kanalizačním okrsku. 

Získaná podle vzorce: 

ksv

s
t   

t – jednotlivá doba průtoku [s] 

s – délka úseku [m]  

vks – skutečná rychlost [m.s-1] 
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Sloupec č. 21 – Celková doba odtoku 

Postup sčítání je stejný jako u celkové redukované plochy. 

Sloupec č. 22 – Součinitel Lambda λ a Kappa  

Hodnota součinitele λ vypočtena pro jednotlivé kanalizační okrsky se získá 

podle vzorce:  

100dim 
kapQ

Q
  

 λ – součinitel   

Qdim – maximální celkový dimenzovaný průtok [l.s-1]  

Qkap – kapacitní průtok [l.s-1]  

Po zjištění hodnoty λ se mohla z Hydraulických tabulek stok, pomocí inter-

polace odvodit hodnota součinitele κ. 

5.4.2. Dimenzování splaškových stok soustavy 

Při výpočtu jsem se držela již vypracovaného postupu výpočtu publikovaný 

Bc.  Zuzanou Juřínovou v rámci „Koncepce návrhu oddílné kanalizace v obci An-

tošovice‟. 

Postup výpočtu byl následující s vysvětlením významu hodnot ve 

sloupcích [27] :  

1. sloupec - název stok 

2. sloupec - úsek stoky se stejným sklonem 

3. sloupec- počet obyvatel v daném úseku, odvozený od počtu připojených 

obyvatel 

4. sloupec - součet počtu obyvatel daných úseků k hlavní stoce 

5. sloupec - je dán hodnotou 120 l/s 

6. sloupec - délka daného úseku v metrech 



Kristýna Nečasová: Návrh koncepce odkanalizování obce Nebovidy - Hluboký Důl - etapa 2 

40 

2015 

7. sloupec- vypočten dle vzorce  124 .
86400


 sl

kO
Q h  kde, kh…koeficient 

maximální denní nerovnoměrnosti, O…celkový počet připojených obyva-

tel. 

Tab. 7 – doporučené hodnoty součinitele hodinové nerovnoměrnosti [27] 

 

8. sloupec - koeficient max. hodinové nerovnoměrnosti kh,získán interpola-

cí hodnot  

9. sloupec -  hkQQ
24max kde, Q24 ...průměrný denní průtok splaškových 

vod [l.s-1], kh… koeficient max. hodinové nerovnoměrnosti 

10. sloupec - dimenzuje se na dvojnásobek Qmax 

5.4.3. Návrh čerpací stanice 

Akumulační objem jímky je dimenzován na 6 h bezdeštný průtok. 

Při návrhu jsem vycházela z učebních textů do předmětu Čerpací technika 

a potrubí. 
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Postup výpočtu [28] [29]: 

 

1. Výpočet rychlosti čerpání 

 1
2

2

.
4

4







 sm

d

Q
v

d
Q




 

d… vnitřní průměr výtlaku [m] 

Q… průtok při čerpání [m3.s-1] 

 

2. Výpočet Reynoldsova čísla [29] 



dv.
Re   

 d…vnitřní průměr výtlaku [m] 

 v… rychlost čerpání [m.s-1] 

 v… kinetická viskozita [m2.s-1] 

 

3. Výpočet součinitele tření podle Altšula  

 

25,0

Re

100
1,0 









d

k
  

 k… absolutní drsnost 

 

4. Výpočet skutečné měrné energie 

 YzhgYs g  .  

 hg… dopravní výška [m] 

 

5. Výpočet výkonu čerpadla 

YsQP ..  

ρ… hustota vody, která má proměnlivou hodnotu na základě uložení OV 

[kg. m-3] 
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Výpočet výše uvedených veličin byl proveden v Excelu, níže uvádím jen 

vstupní hodnoty a výsledky. 

Návrh ČS1 

Tab. 8a - vstupní hodnoty ČS1 

VSTUPNÍ HODNOTY 

Qsc 0,059 l/s 

Qkrit 0,472 l/s 

AKUMULAČNÍ OBJEM JÍMKY 1,3 m
3
 

d 80 mm 

Q 5 l/s 

k 0,002 mm 

ρ 1100 kg/m
3
 

ξ 1,86   

g 9,81 m/s
2
 

l 196 m 

hg 3,6 m 

Tab. 8b – výsledné hodnoty ČS1 

VÝSLEDKY: 

v 1,00 m/s     

Re 60772,33       

λ 0,02 m
2
s

-1
     

Yz 25,45 J/kg     

Ys 60,7666 J/kg     

P 334,22 W 0,334 kW 

 

Vzhledem k tomu, že zatím neznáme přesnou charakteristiku čerpadla od 

výrobce, můžeme sestrojit pouze graf charakteristiky potrubí, případně teoretickou 

charakteristiku potrubí. Pro názornost byla sestrojena i teoretická charakteristika 

čerpadla, aby mohl být sestrojen vzorový graf pracovního bodu. 
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Obr. 17 - charakteristika výtlaku B 

 

 

Obr. 18 - teoretická charakteristika čerpadla 

 

 

Obr. 19 - teoretický pracovní bod čerpadla 
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Návrh ČS2 

Tab. 9a - vstupní hodnoty ČS2 

VSTUPNÍ HODNOTY: 

Qsc 0,014 l/s 

Qkrit 0,112 l/s 

AKUMULAČNÍ OBJEM JÍMKY 0,302 m
3
 

d 80 mm 

Q 5 l/s 

k 0,002 mm 

ρ 1100 kg/m
3
 

ξ 2,88   

g 9,81 m/s
2
 

l 130 m 

hg 18 m 

Tab. 9b – výsledné hodnoty ČS2 

VÝSLEDKY 

v 1,00 m/s     

Re 60772,33       

λ 0,02 m
2
s

-1
     

Yz 17,70 J/kg     

Ys 194,2758 J/kg     

P 1068,52 W 1,069 kW 

 

                 

Obr. 20 - charakteristika výtlaku CD 
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Návrh ČS3 

Tab. 10a - vstupní hodnoty ČS3 

VSTUPNÍ HODNOTY 

Qsc 0,414 l/s 

Qkrit 3,312 l/s 

AKTIVAČNÍ OBJEM JÍMKY 8,94 m
3
 

d 80 mm 

Q 5 l/s 

k 0,002 mm 

ρ 1100 kg/m
3
 

ξ 4,08   

g 9,81 m/s
2
 

l 394,5 m 

hg 3,57 m 

Tab. 10b – výsledné hodnoty ČS3 

VÝSLEDKY 

v 1,00 m/s     

Re 60772,33       

λ 0,02 m
2
s

-1
     

Yz 51,39 J/kg     

Ys 86,4140 J/kg     

P 475,28 W 0,475 kW 

 

             

Obr. 21 - charakteristika výtlaku E 
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Návrh ČS4 

Tab. 11a - vstupní hodnoty ČS4 

VSTUPNÍ HODNOTY 

Qsc 0,414 l/s 

Qkrit 3,312 l/s 

AKTIVAČNÍ OBJEM JÍMKY 1,23 m
3
 

d 80 mm 

Q 5 l/s 

k 0,002 mm 

ρ 1100 kg/m
3
 

ξ 0,48   

g 9,81 m/s
2
 

l 205 m 

hg 2,76 m 

Tab. 11b – výsledné hodnoty ČS4 

VÝSLEDKY 

v 1,00 m/s     

Re 60772,33       

λ 0,02 m
2
s

-1
     

Yz 25,89 J/kg     

Ys 52,9691 J/kg     

P 291,33 W 0,291 kW 

 

 

Obr. 22 - charakteristika výtlaku F 
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5.4.4. Čistírna odpadních vod 

Jako jednu z mnoha variant čištění odpadních vod jsem vybrala mechanic-

ko-biologickou ČOV společnosti AQUATECH spol. s.r.o. typ KDČB 100. 

Tato ČOV tedy pracuje na principu mechanicko-biologického čištění a je ur-

čena k čištění splaškových OV z objektů připojených na oddílnou stokovou kanali-

zaci z objektů menšího rozsahu. Tento typ ČOV tvoří integrovanou jednotku, sklá-

dající se z mechanického předčištění, bizony s biokontaktorem a dosazovací ná-

drže. ČOV  využívá nový princip přetlakového sycení biofirmu vnitřního prostoru 

rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontaktoru rovněž umožňuje postup-

nou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr 

prodění vody. [30]  

 

 

Obr. 23 - půdorys ČOV typu KSČB 100 [30] 
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6. Odhad ekonomických nákladů 

U odhadu ekonomických nákladů rozpracované varianty bylo vycházeno z 

Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do 

Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací mi-

nisterstva zemědělství. [26]  

Hodnota nákladů na realizaci ČOV byla získaná z ceníku společnosti 

AQUATECH spol. s.r.o. a činní 1 650 500 Kč. 

a) Odhad ekonomických nákladů pro kanalizační potrubí 

Zahrnuje jak dešťové tak splaškové stoky. 

Tab. 12 – Měrný cenový ukazatel stok [31] 

 

DN Délka úseku Materiál Cena za kus 

Kč/m 

Celková cena  

Kč 

200 1674,5 beton 6710 11235895 

300 5218 beton 7360 38404480 

400 1176 beton 8290 974904 

500 1129 beton 9110 10285190 

600 569,5 beton 10380 10949,5 

celkem: mil. Kč 60,9 
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b) odhad ekonomických nákladů na výtlaky 

Výtlak DN 80 Délka úseku Materiál Cena za kus 

Kč/m 

Celková cena  

Kč 

B 196 HDPE 3120 611520 

CD 120 HDPE 3120 374400 

E 394,5 HDPE 3120 1230840 

F 205 HDPE 3120 639600 

celkem: mil. Kč 2,86 

 

c) odhad nákladů na kanalizační šachty 

cena kanalizační šachty se pohybuje kole cca 18000 Kč. Celkem se na 

stokách nachází 376 šachet. 

celková cena šachet = 6,77 mil. Kč 

d) odhad nákladů na kanalizační přípojky (příloha č. 46) 

cena kanalizační se pohybuje okolo cca 7500 Kč. Na stoce se nachází 

220 přípojek, viz příloha č. 51. Celkové náklady tedy na přípojky činní 

cca 1,65 mil. Kč 

Celkové náklady na rozpracovanou variantu: 

náklady na ČOV ……..1,65 mil. Kč 

náklady na stoky ……..60,90 mil. Kč 

náklady na výtlaky … ..2,86 mil. Kč 

náklady na šachty…… 6,77 mil. Kč 

náklady na přípojky…. .1,65 mil. Kč 

Celkové investiční náklady na realizaci této varianty činní 73,83 mil. Kč. 
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7. ZÁVĚR  

Diplomová práce se zabývala druhou etapou návrhu koncepce odkanalizo-

vání obce Nebovi - Hluboký dů. Byly posouzeny dvě možné varianty řešení (kapi-

tola 5. 1.). I přes vysoké investiční náklady byla rozpracovaná varianta č. 2, proto-

že toto hledisko je v poměru k hygienickým dopadům zanedbatelné. Varianta ob-

sahuje návrh oddílné kanalizační sítě s napojením splaškových stok do čistírny 

odpadních vod. 

Rozpracovaná varianta č. 2 (kapitola 5.2) je podložena výkresovou doku-

mentací. Výkres Situace (příloha č. 1, příloha č. 2) obsahuje návrh oddílné kanali-

zační stokové sítě s gravitačními dešťovými kmenovými stokami A a D. Na které 

se napojují vedlejší dešťové gravitační stoky AA, AB, AC, AD, AE, AF a DA. Dále 

pak samostatné gravitační dešťové stoky B,C, E, na kterou se napojují vedlejší 

stoky EA a EB. Návrh také obsahuje gravitační kmenové splaškové stoky A a E na 

které jsou napojeny vedlejší gravitační stoky AA, AB, AC, AD, AE, AF, AE, EA, 

EB, EC. Do kmenové splaškové stoky E se napojuje výtlak F, který do ní čerpá OV 

svedeny vedlejší samostatnou stokou F. Do vedlejší stoky AA, je napojen výtlak B 

a do vedlejší stoky AB je napojen výtlak CD. Z hlavní kmenové stoky E jsou OV 

odváděny výtlakem E napojeným na hlavní kmenovou stoku A. Další vedlejší sto-

ky se napojují na vedlejší stoku EB a to stoky EB-1 a EB-2. Výkresy situací jsou 

podrobně popsány v kapitole 5.2.1. Výkresy Hydrotechnické situace (příloha č.3, 

příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6) znázorňuje rozložení kanalizačních okrsků 

na ploše kanalizačního povodí. Podrobně je výkres popsán v kapitole 5.2.2. Vý-

kresy podélných profilů (příloha č. 7 - 43) znázorňují výškové vedení stok, umístě-

ní šachet a jejich staničení. Podrobněji jsou podélné profily rozepsány v kapitole 

5.3.  Dále pak je podložena hydrotechnickými výpočty (příloha č. 48 - 50), součto-

vou metodou, pomocí které jsem provedla dimenzování stokové sítě (kapitola 

5.4.). Nakonec byl proveden odhad ekonomických nákladů na realizaci rozpraco-

vané varianty řešení (kapitola 6.). 
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