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Anotace

PILAŘOVÁ, MONIKA. Návrh nové kanalizace v obci Kokory u Přerova: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. 34s.

Cílem bakalářské práce je navrhnout odvedení a čištění splaškových odpadních vod z území 

obce Kokory oddílnou kanalizací ukončenou navrhovanou ČOV. Navržené odkanalizování je 

v souladu s územním plánem obce a Programem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Olomouckého kraje. V návrhu jsou respektovány místní podmínky, je zohledněna 

problematika technické infrastruktury a je dbáno na ochranu životního prostředí. 

Kanalizace bude převážně řešená jako oddílná gravitační, na trase budou umístěny čerpací 

stanice, odkud budou splašky čerpány výtlakem do gravitační kanalizace.

Řešení bude respektovat aktuální platnou legislativu a normy v dané problematice. Bude 

provedeno orientační ekonomické zhodnocení investičních nákladů.
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Annotation

PILAŘOVÁ, MONIKA. Proposal of a new sewage system in the village of Kokory u 

Přerova: Bachelor’s thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, 2015. 34s. 

The objective of the thesis is a proposal of drainage and treatment of soil and waste water 

from the territory of the village of Kokory through a separate sewage system terminated by a 

Waste Water Treatment Plant (WWTP). The proposed sewage system is in compliance with 

the territory plan of the community and the Programme of Development of Water Mains and 

Sewerage Systems of the Olomouc Region. The proposal respects the local conditions and it 

takes into account both the issues of the technical infrastructure and the environmental issues. 

The sewage system shall be designed predominantly as a separate gravity drainage system 

with pumping stations placed on the route from where the sewage shall be displaced into the 

gravity sewage system. 

The solution shall comply with the legislative regulations and standards in force. An 

orientation economic evaluation of investment costs shall be performed. 
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1. Úvod

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout optimální odvedení splaškových vod z celé 

obce na nově budovanou ČOV Kokory. Kanalizační systém bude navržen tak, aby splňoval 

podmínky státní legislativy a současně podmínky EU.

Obce, jejichž zastavěné území dosáhne do 31. 12. 2010 velikosti nad 2 000 EO, jsou k 

tomuto datu povinny zajistit odkanalizování a čištění svých odpadních vod na úroveň

stanovenou nařízením vlády vydaným podle ustanovení § 38 odstavce 5 vodního zákona. 

Jedná se o nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen 

„NV 61“), které se vztahuje i na obce do 2 000 EO. [7].

Návrh nové splaškové kanalizace je dán konfigurací terénu, stávající zástavbou a uložením 

jednotlivých inženýrských sítí. Do nové splaškové kanalizace mohou být napojeny pouze 

splašky, tj. odpadní vody z kuchyní, koupelen, záchodů, nikoliv však vody střešní, povrchové 

a drenážní.

Odvádění splaškových odpadních vod z obce Kokory navrženou splaškovou kanalizací a 

jejich likvidace na ČOV bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, neboť

nebudou znečišťovány místní vodoteče, následně ani řeka Olešnice.
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2. Teoretická východiska

Cílem koncepce odvodnění je komplexní, ucelené a efektivní odvedení veškerých odpadních 

vod z řešeného území. Vybudováním kanalizace se musí zamezit ohrožení obyvatelstva a jeho 

majetku, zabezpečit spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odvádění odpadních vod 

z území obce Kokory s následným zaústěním do čistírny odpadních vod a následně do 

vodního recipientu. Tímto bude zajištěna ochrana vodního recipientu před dalším 

znečišťováním odpadními vodami, které jsou v současné době vypouštěny do řeky Olešnice.  

2.1 Názvosloví

Územní plán

Územní plán řeší základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, 

koncepci plošného a prostorového uspořádání a stanovuje podmínky pro využití vymezených 

ploch a koridorů. Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření 

změn jejich využití územní studií nebo regulačním plánem jako podmínku pro rozhodování v 

území - v takovém případě nelze v těchto plochách a koridorech umísťovat stavby do doby 

pořízení územní studie nebo regulačního plánu. Územní plán se vydává formou opatření 

obecné povahy podle správního řádu a je závazný pro rozhodování v území, zejména pro 

vydávání územních rozhodnutí. [4].

Regulační plán

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro 

vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro 

vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 

infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je 

závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní 

plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí 
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v nezastavěném území. Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních 

pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu [1].

Limity využití území

Limity využití území jsou stavebním zákonem definovány jako "omezení změn v 

území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 

stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území".

Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících z 

územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. 

Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. Jsou pro 

pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace závazné a musí je respektovat [8].

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura zřizovaná nebo užívaná ve veřejném zájmu je součástí 

veřejné infrastruktury.

Technická infrastruktura je vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického 

vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke 

snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s 

odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a 

elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody [4].

  

Oddílná stoková soustava

Oddílná stoková soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami 

stokové sítě. V zájmovém území jsou položeny dvě i více soustav, z nichž každá je určena pro 

odvádění jiného druhu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o dvě stokové soustavy, z nichž

jeden systém odvádí vody splaškové a druhý systém odděleně odvádí vody srážkové [3].

Gravitační kanalizace

Jedná se o tradiční způsob odvodnění urbanizovaného celku, který se dá rozdělit na 

jednotnou či oddílnou stokovou soustavu. Dešťová či splašková voda je dopravována ve 
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směru k čistírně odpadních vod gravitačně, čili teče po spádu toku. Gravitační kanalizace v 

případě nutnosti se může doplnit o tlakovou kanalizaci. Tento případ nastává, když je hlavní 

sběrač výš, než je napojená stoka. 

Tento typ odvodnění se hodí pro území s větší členitostí terénu. Jelikož, jak již bylo 

napsáno, způsob dopravy odpadní vody je samovolně gravitačně. [3]

Tlaková kanalizace

Tlakové odkanalizování je založeno na principu přetklaku uvnitř větvené či okruhové 

trubní sítě. Dopravované splašky do systému dodávají a vnitřní přetlak vyvozují čerpadla 

umístěná v čerpacích stanicích [3]

Odpadní voda

Za odpadní vodu je považována veškerá voda, která po použití změní svoje vlastnosti, 

jako jsou např. teplota (fyzikální vlastnosti), pH (chemické vlastnosti). Odpadní voda je 

taková, která může ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

Odpadními vodami jsou veškeré druhy vod odváděné stokovou sítí, odčerpávané 

podzemní vody z průmyslových objektů, z drenážních systému odvodňovaní pozemních 

staveb, jakkoliv znečištěné vody z výrobních procesů a také tekuté odpady (např.kejda) [3]

Podle druhu a původu se odpadní vody dělí na:

- splaškové

- průmyslové

- infekční

- ze zemědělství a zemědělské výroby

- dešťové – povrchové vody

- smíšené odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody pochází z kuchyní, koupelen, WC, prádelen, technické 

občanské vybavenosti školy, restaurace, apod. Obsahují velké množství záchodové odpadní 

hmoty, zbytky jídel, prací prostředky, mycí prostředky, a většinou značné množství 

nebezpečných chloroboplodných zárodků [3]
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Do splaškových stok oddílné stokové soustavy nesmí být zaúsťovány dešťové a 

drenážní vody. [4]

Kanalizační šachta

Kanalizační šachta je objekt na stoce nebo kanalizační přípojce umožňující kontrolu z 

povrchu nebo vstup za účelem její revize, čištění, opravy a větrání

PRVKÚK

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou základním prvkem plánování v 

oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně

vodohospodářské infrastruktury kraje. Navrhuje rozvoj zásobování pitnou vodou, 

odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých 

lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou 

průchodnost navržených postupů. Je zpracováván s výhledem na 10let.
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3. Vymezení lokality, popis řešeného území ve vztahu 

k okolí

3.1 Poloha a základní údaje

Kokory jsou samostatnou a samosprávnou obcí, která po stránce územně-správní 

náleží do okresu Přerov, resp. Olomouckého kraje.

Obec Kokory se nachází severozápadně od města Přerov a to asi 4 km po rychlostní 

komunikaci R55 směrem na Olomouc z Přerova. Z hlediska reliéfu terénu a komunikačního 

charakteru v obci lze obec rozdělit do dvou částí, jejíž hranici tvoří právě silnice č. I/55. Na 

severovýchodě od této komunikace je obec výškově členitější a území se svažuje směrem k 

vodnímu toku Olešnice, který pro obec tvoří recipient na vypouštění vod. Jihozápadním 

směrem od výše uvedené komunikace je území rovinatější a už s mírnějším spádem k 

recipientu (v rámci povodí řeky Moravy).

Obec Kokory je takto rozložena po obou stranách řeky Olešnice, která teče jejím 

středem – od východu směrem k západu a po západním okraji obce dále protéká potok 

Kopřivnice, který se následně za obcí vlévá do Olešnice. Na území obce Kokory se nachází 

hydrologický měrný profil kategorie B (Olešnice), který jsou nezbytný pro řízení opatření k 

ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Je zřízen krajským úřadem a 

provozován obcí Kokory.

Nadmořská výška v obci se pohybuje v rozsahu 213 - 246 m.n.m.

K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 1137 obyvatel. Velikost obce činí 67,1 km2, z 

toho cca 80 % tvoří zemědělská půda, 8 % lesy, 3 % zastavěné plochy, 1,5 % vodní plochy a 

7,5 % ostatní plochy.

Obec má vybudovanou plnou občanskou vybavenost, je zde pošta, síť obchodů a 

služeb, základní škola, mateřská školka, zdravotnická pracoviště, kulturní, sportovní a 

celospolečenská zařízení. 

V obci je vybudován vodovod, plynovod, sítě podzemního a nadzemního vedení NN a 

VN, sdělovací kabely, optický kabel, veřejné osvětlení, místní rozhlas a jednotná kanalizační

síť a dílčí dešťová kanalizace.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické 

podsoustavy a 2 celků: Nízký Jeseník a Hornomoravský úval. Z Nízkého Jeseníku se území 

Kokory člení do 2 okrsků – Přáslavická pahorkatina a Čekyňská pahorkatina. Hornomoravský 
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úval je zastoupen Uničovskou plošinou (okrsek Rokytnická pahorkatina). Podle Quittovy 

klimatické klasifikace spadá celé území obce do teplé oblasti T2.

Obr. 1 – Česká republika, poloha obce [5]

3.2 Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Kokory byl schválený usnesením Obecního 

zastupitelstva v Kokorách dne 27. 5.1997. Jeho závazná část byla vyhlášena Radou obce 

Kokory Obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 

Kokory. Od této doby byly zpracovány již čtyři změny, kdy poslední Změna č.4, která nabyla 

účinnosti dne 19.10.2012,  zahrnovala změnu celkové koncepce kanalizace z jednotné na  

oddílnou a mění se také umístění čistírny odpadních vod. Tato změna je již zohledněna 

v bakalářské práci.   

Obr. 2: Výřez z územního plánu obce Kokory [10]    

KOKORY
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4. Analytická část

4.1 Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v zastavěné části obce Kokory, k.ú. Kokory. Zástavba 

lokality je tvořena převážně rodinnými domy a provozními objekty.

Obcí prochází silnice II. třídy č. 55, která pochází jejím středem a negativně zatěžuje 

zastavěné území obce.

Obec Kokory má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je zakončena do 

vyústění do řeky Olešnice.

Geologické poměry a údaje o podzemní vodě

V Obci Kokory jsou poměrně složité geologické a základové poměry. Složitost 

základových poměrů je dána poměrně mělkým výskytem hladiny podzemní vody v údolní 

nivě Olešnice.

Základovou půdu v údolní nivě tvoří štěrkovité zeminy. Mimo údolní nivu tvořit

základovou půdu soudržné zeminy (spraše a sprašové hlíny).

Hladinu podzemní vody v údolní nivě se nachází v hloubce 0,6 – 3,6 m. Při hloubení 

rýhy v blízkosti toku Olešnice bude hladina zastižena. 

Zemina dle posouzení a zkušeností s okolní výstavbou byla zařazena do 3. a 4. třídy 

těžitelnosti s předpokládanou hladinou podzemní vody v hloubce 2 m, přičemž v blízkosti 

potoků bude hladina podzemní vody v hloubce cca. 1 m.

Obcí protéká řeka Olešnice – správce Povodí Moravy, s.p., do které se zprava vlévá 

v.t. Kopřivnice, správce Povodí Moravy, s.p .

Technická infrastruktura

Zásobení pitnou vodou 

Území je napojeno na veřejný vodovod, který je ve správě Vak Přerov, a.s. Obec je 

zásobována ze skupinového vodovodu. Vodovodní řady jsou v obydlené části obce.
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Zásobení plynem

Územím obce Kokory, podél jihozápadního okraje obce a dále jižní částí, je veden 

stávající dálkový VTL  plynovod ocel DN 300 mm. V západní části obce je vybudována 

regulační stanice, ze které je rozveden STL plynovod po celé obci.

Zásobení elektrickou energií

V obci se nachází podzemní kabelové vedení 0,4kV NN, podzemní kabelové vedení 

22kV VN, nadzemní vedení 0,4kV NN, nadzemní vedení 22kV VN a trafostanice 22/0,4kV.

Dopravní napojení 

Celé řešené území je dopravně propojeno se státní komunikací  I/55, komunikací III. 

třídy III/0553, III/0554 a III/4361

Limity území

Řešená lokalita se nachází v povodí toku Olešnice.

V obci Kokory není stanovené záplavové území, přesto je při povodni ohrožováno zhruba 82 

budov, 186 obyvatel (368 včetně max. kapacity MŠ a ZŠ), z toho 23 patří do rizikové skupiny 

(70+, invalidé). Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným 

vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno 

varovat, případně evakuovat. [5]

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může 

docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. 

Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

Vzhledem k těmto limitům bude výtlak kanalizace proveden bezvýkopovou 

technologií (protlakem) pod řekou Olešnicí.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace „Rychlostní komunikace 

R55“. Trasa navržené silnice R55 je vedena v prostorách za areálem zemědělského družstva. 

Navrhovaná kanalizace a ČOV se nedotýkají a nebude tedy nová komunikace nikterak 

limitovat návrh nové kanalizace.

Ostatní limity území jsou zakresleny v samostatné výkresové části.
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Ochranná pásma

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto podzemní a nadzemní  
inženýrské sítě :
- vodovod -  ve správě Vak Přerov, a.s.
- plynovod VTL a STL - ve správě Severomoravské plynárenské, a.s.
- kabely Telefónica - ve správě Telefónice 02 Czech Republic a.s.
- nadzemní a podzemní NN – ČEZ Distribuce, a.s.
- nadzemní a podzemní VN, VVN – ČEZ Distribuce, a.s.
- distribuční trafostanice VN/NN – ČEZ Distribuce, a.s.
- jednotná a dešťová kanalizace -  ve správě obce Kokory

Souběh a křížení výše uvedených stávajících inženýrských sítí s nově budovanými 

kanalizačními stokami, výtlačnými řady, vodovodní přípojkou pro ČOV a přípojek NN se řídí 

dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V rámci výstavby bude 

dbáno zvýšené pozornosti vůči stávajícím inženýrským sítím, které nejsou překládány a 

zasahují do prostoru staveniště. Veškeré stávající inženýrské sítě budou před zahájením 

výstavby vytýčeny. Práce, prováděné v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí se 

budou řídit podmínkami jednotlivých správců.

Dojde také na křížení se stávající jednotnou kanalizací, která bude po vybudování 

splaškových stok sloužit pouze k odvedení dešťových vod.

Pro ochranná pásma platí:

Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích 

- kabelové trasy spojů 1,5 m na každou stranu

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – Zák. č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a 

kanalizacích

- ochranné pásmo vodovodu - 1,5 m na každou stranu od vnějšího průmětu potrubí

- ochranné pásmo vodovodu nad DN 500 včetně - 2,5 m na každou stranu od vnějšího 

průmětu potrubí

- ochranné pásmo kanalizace do DN 500 - 1,5 m od vnějšího průmětu stoky a objektu 

Zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) 

- kabelové vedení všeho druhu 1 m na každou stranu 

- VN linky 

Ochranné pásmo vzdušného vedení VVN – 15 m od krajního vodiče
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Ochranné pásmo vzdušného vedení VVN – 400 kV – 25 m od krajního vodiče –

vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách výše uvedených vedení ve 

vodorovné vzdálenosti od krajního vodiče měřené kolmo na vedení.  

Ochranné pásmo STL, NTL plynovodů -  1 m na každou stranu od vnější strany potrubí v 

zastavěné části, v ostatních případech 4,0m od vnější strany potrubí.

Ochranné pásmo VTL plynovodů – 4 m na každou stranu

Ochranné pásmo toku 

- 6,0 – 8,0 m od břehové čáry 

Ochranné pásmo železniční tratě:

-  pásmo ČD – 60 m – od krajní kolejnice na obě strany

Dotčení s plynem

V zájmovém prostoru dojde k dotčení plynovodního zařízení - NTL, STL a přípojek.

Veškeré plynovodní sítě jsou zakresleny situacích v koordinaci s návrhovými větvemi 

splaškové kanalizace. Předpokládaná hloubka plynárenského zařízení je cca 0,8– 1,5 m.

Křížení a souběh navržené kanalizace s plynovodním zařízením bude v souladu s ČSN 

73 6005.  Při křížení a souběhu bude dodržena nejmenší vzdálenost mezi povrchy vedení a 

potrubí, event. jejich chráničkou min. 0,5 m. Při souběhu bude dodržena min. vzdálenost 1 m 

od vnějších hran obou vedení.

Kanalizační stoky jsou navrženy v průměru 250 - 400 mm. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o síť největšího průměru s největší hloubkou uložení a skutečnosti, že všechny ostatní 

sítě již byly realizovány, není možné ve všech případech dodržet výše jmenovanou 

prostorovou normu. Jedná se zejména o úzké uličky s řadou zástavbou. Pokud dojde k 

přiblížení k plynovodnímu potrubí blíže, než povoluje norma, je navrženo osazení půlených 

plastových chrániček na potrubí plynovodu, na vzdálenost tak velkou, než bude dodržena 

norma.
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5. Zhodnocení stávajícího stavu, následný návrh 

vodohospodářských staveb

5.1. Stávající stav

V současné době není v lokalitě vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody

jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí z cca 90% obce. Ze stávající jednotné kanalizace je 

voda vypouštěna dvěma výustními objekty VO1 a VO3 do Olešnice. Další vyústění VO2 bylo 

v 90. letech podchyceno a splaškové vody převedeny shybkou (2 x DN 250) na druhou stranu 

Olešnice a nyní funguje VO2 jako odlehčení přívalových a dešťových vod z pravého břehu 

zastavěné části obce. Dále v obci jsou zřízeny samostatné dešťové stoky, které odvádí jen 

dešťovou vodu do místních recipientů Olešnice a Kopřivnice. Na kanalizační síť je napojeno 

cca. 30% obyvatel obce přímo, 70% přes septiky a jímky na vyvážení, dále jsou zde malé 

domovní ČOV a  ČOV ÚSP Dominika a Motorest. Kanalizační síť v obci byla budována před 

20 až 30 lety, základní materiál stávajícího potrubí jsou betonové roury o DN 250 – 1000.

Počet současně napojených obyvatel na kanalizaci v celé obci je 1040.

5.2. Návrh 

Předmětem bakalářské práce je návrh gravitační splaškové kanalizace na území obce 

Kokory. Řešena bude podrobně pouze páteřní stoka „A“, která začíná u nově navržené ČS1.

Čerpací stanice je navržena z důvodu velkého zahloubení stoky při minimálním spádu a tím i 

přítok na ČOV by byl v nevyhovující, ve velké hloubce, až okolo 6m a více, což by negativně

ovlivnilo i zakládání vlastní stavby ČOV.

Kanalizace je souhrn účelně spojených objektů a zařízení, které mají vzájemnou

koncepční, stavební a funkční souvislost. Koncepce kanalizace řeší vztahy mezi stokovou sítí, 

čistírnou odpadních vod a vodním rokem. [2]

Návrh tras jednotlivých gravitačních větví splaškové kanalizace je dán konfigurací 

terénu, stávající zástavbou a uložením jednotlivých inženýrských sítí. Terén je svažitý, 

tvořený částečně předzahrádkami, státní silnicí, zatravněnými plochami, místními 

komunikacemi a zemědělsky využívanými pozemky. 
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Kanalizační systém je navržen do místních komunikací v obci. Dále dojde ke křížení 

vodovodu, dešťové kanalizace, jednotné kanalizace, plynovodu, sdělovacího a elektrického 

vedení. Veškerá křížení budou provedena dle požadavků jednotlivých správců sítí.

Stoková síť včetně čerpacích stanic na síti je uložena kompletně pod zemí.

Návrh stokové sítě se řídí ČSN EN 752 (75 6110) – Venkovní systémy stokových sítí 

a kanalizačních přípojek. Rozhodujícím faktorem pro dimenzování průtočných profilů je 

návrhové množství protékajících odpadních vod, sklon dna stoky a hydraulická drsnost 

navrženého materiálu trubního vedení.

Hloubka uložení kanalizačního potrubí je taková, aby splašky odtékaly gravitačně a 

také tak hluboko, aby bylo možné napojit kanalizační odbočení ze sklepů domů, garáží, 

objektů apod.

Niveleta stoky vychází ze spádových poměrů rostlého terénu a nutnosti křížit všechny 

podzemní inženýrské sítě tak, aby byla respektována ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení a ČSN 756230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod pozemní 

komunikací a další. Stoková síť je navržena jako gravitační, odpadní vody jsou svedeny do 

nejnižších míst v obci a odtud výtlačným potrubím se tyto vody přečerpávají pomocí ČS1, 

ČS2 a ČS3 na nově budovanou ČOV.

Při stavbě kanalizačních stok bude dotčena státní silnice I/55, která obcí prochází. 

Trasa kanalizace bude silnici křížit protlakem. Protlak bude proveden pomocí ocelové 

chráničky (DN 500). Kanalizační potrubí (PP DN 250) bude do chráničky nasunuto na 

plastových objímkách DISA, čela chrániček budou uzavřena pomocí manžet DISA. 

Mezikruží mezi kanalizačním potrubím a chráničkou bude zafoukáno betonem.

Ostatní podélná uložení v komunikaci I/55 a místních komunikacích bude provedeno 

v otevřeném výkopu. V blízkosti inženýrských sítí bude nutno výkopy provádět ručně.

Doporučená minimální hloubka krytí pod silniční komunikací je 1,8m. 

Doporučená maximální hloubka uliční stoky je 6m. V chodníku, ve všech pásmech

přidruženého prostoru komunikace, kde není stání či provoz vozidel ve volném terénu s 

minimální souvislou zástavbou, se doporučuje podle místních podmínek minimální krytí 

stoky 1,0m. Při křížení dráhy nebo komunikace se doporučuje minimální krytí 1,5m. [1]

Sklon stoky převážně kopíruje sklon povrchu terénu. Minimální sklon můžeme 

stanovit dle Imhoffova kritéria, podle kterého je za minimální považován ten sklon, při němž

při 100% plnění má odpadní průtočnou rychlost 1 m/s. 

Maximální průřezová rychlost odpadních vod při kapacitním plnění ve stokách může

být 5 m/s. [6]
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Revizní a vstupní šachty jsou navrženy tam, kde se mění směr nebo sklon přímých 

úseků stok, dále jako ukončení stoky a v místě, kde dojde k propojení dvou nebo více stok.

Nejvyšší dovolená vzdálenost šachet je  50m.

5.3. Celkový popis stavby

Stoka A je zaústěna do čerpací stanice ČS1, která je umístěna v travnatém pozemku, 

poblíž komunikace III. třídy.  Stoka je do ČS1 napojena profilem DN 200, který je veden v 

délce 2 m z šachty Š1. Z Š1 je veden havarijní přepad do stávající kanalizace.

Od šachty Š1 je stoka vedena v profilu DN 400 směrem do komunikace III. třídy -

III/0553. V této komunikaci je vedena v délce 237 m, až po Š7. V tomto úseku jsou dle 

možností šachty situovány do poloviny jízdního pruhu. Stoka je v tomto úseku vedena v min. 

spádu - 6%o, v souběhu se stávající dešťovou stokou, kterou bude 2x křížit. Hloubky výkopů

se pohybují v rozmezí 4,9 - 5,1 m (hloubka stávající kanalizace je v průměru 3,2 m).

Od šachty Š7 do Š8 stoka kříží asfaltovou komunikaci I. třídy I/55. Křížení 

komunikace bude provedeno protlakem ocelové chráničky DN 600. 

Trasa následně pokračuje v profilu DN 400 až do šachty Š9 v místní asfaltové 

komunikaci. Do Š9 bude napojen výtlak V2 (D110x6,6 mm).

Dále je trasa vedena v místní asfaltové cestě, mezi vodním tokem Olešnice a souvislou 

zástavbou rodinných domků. V km 0,447 -  0,575 , v úseku dlouhém 128 m, s ohledem na 

úzkou uličku mezi RD a tokem a množstvím již uložených stávajících inženýrských sítí 

nebylo možné dodržet vzdálenost kanalizace od břehové čáry 5 m. Kanalizace je uložena ve

vzdálenostech 1,8 - 3,8 od břehové čáry. Zástavba rodinných domů na tomto úseku je 

poměrně stará, tyto domy jsou ve vzdálenost cca 5 - 6 m od břehové čáry. 

V této oblasti je předpokládaný výskyt podzemní vody, bude tedy nutné použít 

pažících boxů ve výkopu a také bude nutné čerpaní spodních vod. Hloubka výkopu se 

pohubuje v rozmezí 2,6 - 3,2 m.

V asfaltové cestě pokračuje stoka až do koncové šachty Š25 v km 0,714.

Stoka je umístěna ve veřejných pozemcích, které jsou většinou v majetku obce, SSOK, 

p.o a ŘSD ČR. 
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6. Průvodní a technická zpráva

6.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:

Název stavby: Návrh nové kanalizace v obci Kokory u Přerova

Druh stavby: Kanalizace

Odvětví: Vodní hospodářství

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby:

Místo stavby : Kokory

Kraj: Olomoucký

Katastrální území: k.ú. Kokory

Parcelní čísla pozemků: viz. samostatná kapitola 

Předmět projektové dokumentace:

Projekt „Návrh nové kanalizace v obci Kokory u Přerova“ řeší odvádění a čištění 

splaškových odpadních vod z území obce Kokory, k.ú. Kokory, oddílnou kanalizací 

ukončenou ČOV pro 1580 EO. Na projektované splaškové kanalizaci v obci budou umístěny 

3 čerpací stanice. 

6.2 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území:

Hlavním cílem stavby je vybudování kanalizačního systému s ČOV v lokalitě, kde 

není doposud vybudován funkční systém odvedení a likvidace splaškových odpadních vod.

Předkládaná projektová dokumentace řeší odvedení a čištění odpadních vod z obce Kokory. 

Splaškové vody z obce budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na projektovanou 

ČOV v obci. 

Realizací tohoto projektu dojde ke zlepšení čistoty vody v toku Olešnice a jejích 

přítoků, do kterých je zaústěna převážná část přepadů ze septiků či jímek.
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Ve velké části území obce je vybudován kanalizační systém - jedná se o dešťovou kanalizaci 

zaústěnou do recipientu v místních částech. 

U objektů situovaných v takto zastavěném území je velký předpoklad, že odpadní vody 

nejsou likvidovány způsobem, který odpovídá současným zákonným předpisům. Většinou 

jsou tyto objekty vybaveny různými druhy žump a septiků, u kterých není prováděna 

odpovídající údržba (vyvážení). Odpadní vody tak končí více či méně znečištěné v 

podzemních vodách nebo v přilehlých vodotečích.  

Prioritou stavby je zajištění odpovídajícího způsobu likvidace odpadních vod z 

nemovitostí a dořešení odvedení splaškových odpadních vod na čistírnu.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.)

Řešená lokalita se nenachází v území, které spadají pod ochranu dle jiných právních předpisů

(památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněné území). 

Řešené území není poddolováno. 

c) Údaje o odtokových poměrech

Obec Kokory je rozložena po obou stranách řeky Olešnice, která teče jejím středem –

od východu směrem k západu a po západním okraji obce dále protéká potok Kopřivnice, který 

se následně za obcí vlévá do Olešnice.

d) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

- je dle § 90 písm. b) stavebního zákona v souladu s cíli a úkoly územního plánování

s charakterem území. Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že k 

charakteru území, jeho zachování, popřípadě jeho změnám, nejsou stanoveny zvláštní 

požadavky z hlediska zachování architektonických a urbanistických hodnot území, 

navrhovaná stavba, vzhledem k charakteru stavby, nebude mít negativní vliv na ochranu 

těchto hodnot v území.

- je dle § 90 písm. c) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a 

jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhlášky 

č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
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stavby, v platném znění, a to především § 10 – Všeobecné požadavky na ochranu zdraví, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí.

- je dle § 90 písm. d) stavebního zákona v souladu s požadavky na veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o stavbu technické infrastruktury

e) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Trvalý zábor lesní a zemědělské půdy - ZPF je uvažováno – umístění ČOV

- LPF není uvažován

Liniová stavba dle § 7 odst. 3 zákona

Stavba nebude trvat déle než 1 rok, z tohoto důvodu nebude ani dočasné, ani trvalé vynětí ze 

ZPF v rámci liniové stavby. Návrh tras je v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně

zemědělského půdního fondu. Při hloubení rýhy pro uložení potrubí je nezbytné na 

zemědělské půdě provést skrývku ornice, kterou je nutno uložit odděleně od ostatních vrstev 

půdy, aby bylo zamezeno vzájemnému promísení jednotlivých vrstev a po zahrnutí výkopu a 

jeho zhutnění mohlo být provedeno zpětné zahumusení celé plochy. Přebytek podorničních 

vrstev půdy, která zůstala po zahrnutí výkopu odvézt a rozprostřít zásadně na nezemědělské 

půdě dle pokynů uvedených ve stavebním povolení. Pozemky budou uvedeny do původního 

stavu. Investor zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF, 

vyplývající z ustanovení § 8 zákona.

Trvalé odnětí ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona

K trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF dojde za účelem výstavby ČOV.

Pozemek parc. č. KN 625/1 a KN 625/2 – PK 619/2 a PK 620, k.ú. Kokory.

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území

Vliv na okolní stavby a pozemky bude částečný, jen po dobu stavby, daný provozem 

stavební techniky a částečným, krátkodobým omezením. Stavba nebude mít výrazný vliv na 

odtokové poměry v území.
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g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci výstavby kanalizace nebudou žádné požadavky na sanace, nebude nutno 

provádět bourací práce. 

Stavba si vyžádá kácení ovocných stromů, křovin a stávajících náletů při křížení s 

potoky. Demolice nebude nutno v rámci projektové dokumentace stavby provádět.

h) Požadavky na závěrečné úpravy území

Úpravy povrchů:  

Po dokončení všech stavebních prací je dodavatel stavby povinen uvést všechny povrchy do 

původního stavu. 

Všechny povrchy dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu tak, aby byly 

sjízdné a pochůzné.

6.3 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby

Projektové dokumentace „Návrh nové kanalizace v obci Kokory u Přerova“ – řeší 

vybudování výtlačných kanalizačních řadů gravitačních stok v obci, které zajistí odvedení 

splaškových vod z celé obce na nově budovanou ČOV Kokory. 

Kanalizační síť svým rozsahem pokrývá převážnou část území obce Kokory. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.)

V řešené lokalitě se nenachází kulturní památka a ani chráněné území (ZCHÚ, EVL,
PO)

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání, řešení není předmětem stavby 
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f) Navrhované kapacity stavby

Celkový rozsah stavby:

Kanalizační stoky celk. délka 6 822 m

Kanalizační výtlaky celk. délka 784 m

ČOV (1580 EO) 1 ks

Čerpací stanice 3 ks na síti + 1ks na ČOV

g) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Navrhovaná stavba se nachází v katastrálním území Kokory. Stavbou budou dotčeny 

KN a PK parcely. Výpis parcelních čísel je součástí přílohy č.3 - Seznam parcel a jejich 

vlastníků.

h) Bezpečnost při užívání stavby

Provozovatelem kanalizace bude obec Kokory. Provozovatel jako právnická osoba má 

povinnost spravovat svěřený majetek a nese plnou odpovědnost za tuto správu. 

Základní povinnosti provozovatele jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách 

(vodní zákon) a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodu a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Bezpečnost práce je ošetřena systémem pravidelných školení BOZP a vnitřními předpisy, 

vedenými u obce Kokory.

Provoz musí být účelně a bezpečně zajišťován školenou obsluhou. Vedením musí být 

pověřen odborně vyškolený pracovník, jehož odborné znalosti a vzdělání odpovídá složitosti 

provozu, který řídí. 

Projektovaná stavba nebude vyžadovat stálou obsluhu, ale pravidelnou údržbu a kontrolu v 

rámci provozování jako celku.
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6.4 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Rozsah:

Inženýrské objekty

Gravitační splašková kanalizace

Celková délka navržené gravitační splaškové kanalizace 6 822,0 m

z toho PP DN 400 – 276,0 m

PP DN 300 – 963,0 m

PP DN 250 – 5 577,0 m

PP DN 200 – 6,0 m

Počet šachet navržené gravitační splaškové kanalizace 

stoka „A“ – Š1-Š25

Materiál

Navrženým materiálem bude kanalizační potrubí s žebrovanou konstrukcí stěny z materiálu 

PP (plné žebro v řezu stěny) a hladkou vnitřní stěnou, v rozměrové řadě dle DIN 16 961, s 

kruhovou tuhostí SN 10 kN/m2, DN 400, 300, 250 a 200 od výrobce WAVIN Ekoplastik 

s.r.o. typ Ultra Rib 2. Potrubí je určeno k odvádění splaškových a dešťových vod. Systém je 

předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením. 

Obr. 3: Plastové potrubí Ultra Rib 2 [11]     

Trasa

Návrh tras jednotlivých gravitačních větví splaškové kanalizace je dána konfigurací terénu, 

stávající zástavbou a umístěním jednotlivých inženýrských sítí. Páteřní stoky z jednotlivých 
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lokalit jsou zaústěny do třech čerpacích stanic umístěných v nejnižších místech obce a z ČS1

a budou čerpány na novou ČOV pro 1580 EO.

Gravitační stoky kříží a jsou umístěny do komunikací I. a III. a do místních komunikací.

Podrobný popis jednotlivých stok je zobrazen ve výkresové části bakalářské práce.

Uložení potrubí

Kanalizační potrubí se položí na pískové lože tl. 150 mm a obsype se pískem 300 mm nad 

vrch potrubí. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném 

terénu vytěženou zeminou. V místech kde je pravděpodobný  výskyt podzemní vody bude

navržena drenáž DN 100.

Výkop pro kanalizaci se navrhuje v celém rozsahu svislý, pažený.

Šířka výkopu jsou různé, závisí na průměru potrubí. Dle typu uložení pro DN 250 bude šířka

výkopu 1100mm, pro DN 300 – 1200 mm, pro DN 400 – 1300 mm, včetně pažení, DN 200 –

šířka výkopu 1000 mm, včetně pažení. 

Niveleta potrubí

Niveleta potrubí vychází z konfigurace terénu a nutnosti vykřížit všechny stávající inženýrské 

sítě.

Šachty na stokách 

Jsou navrženy betonové prefabrikované šachty DN 1000 mm např. od výrobce Prefa Brno 

s.r.o. nebo Betonika Lobodice s.r.o., DC Praha, apod.

Šachtové skruže jsou standardních rozměrů výšky 250, 500 a 1000 mm. Vrchní část je 

ukončena šachtovými kónusy DN 1000/600 o výšce 600 mm, na které jsou osazeny dle 

potřeby dorovnání výšky šachty vyrovnávací prstence o výšce 40, 60, 80, 100 nebo 120  mm.

Poklopy na šachtách - typ bude odpovídat povrchu terénu, v němž je šachta situována. 

Na šachtách jsou v komunikacích, v krajnicích komunikací a površích, které mohou být 

nějakým způsobem pojížděny použity kanalizační poklopy třídy zatížení „D“ – D 400, 

celolitinový poklop určený pro běžný provoz, vstup 600 mm - dle ČSN EN 124.

V ostatních typech povrchů jsou navrženy kruhové poklopy třídy zatížení  „B“– B 125.

Při nedostatku prostoru jsou navrženy plastové šachty DN 600.

Poklopy na šachtách jsou pachutěsné a vodotěsné.

V rámci bakalářské práce bude provedeno finanční a technické porovnání zhotovení 

kanalizačních šachtet DN1000 z materiálu beton a z materiálu PP.
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Obr. 4: Betonová a plastová kanalizační šachta [14,15]  

   
Výtlak V1, V2, V3

Celková délka navrženého kanalizačního výtlaku 784,0 m

z toho PE 100 D 90x5,4, SDR 17 – 623

PE 100 D 110x6,6 SDR 17 – 34,0

PE 100 D 125x7,4 SDR 17 –127,0

Materiál

Materiálem navrženého výtlačného potrubí bude kanalizační potrubí PE100 SDR 17, např. od 

firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o. typ PE 100 DL.

Trasa

Výtlačným řadem „V1“, budou odváděny splaškové odpadní vody z čerpací stanice ČS1 do 

navrhované ČOV.

Výtlačným řadem „V2“, budou odváděny splaškové odpadní vody z čerpací stanice ČS2 do 

stoky A.

Výtlačným řadem „V3“, budou odváděny splaškové odpadní vody z čerpací stanice ČS3 do 

stoky B3.

Výtlak V2 z ČS2 bude křížit vodní tok Olešnici. Toto křížení bude provedeno bezvýkopovou 

technologií a potrubí výtlaku bude nasunuto do chráničky PE 100 RC D225x13,4 mm. 

Uložení potrubí

Výtlačné potrubí bude ukládáno do rýhy šířky 1,0 m pažené příložným roubením. 
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Potrubí výtlačného řadu bude uloženo na 10 cm lože z písku a bude do výše 0,30 m nad 

povrch potrubí obsypáno pískem. Na 30 cm vrstvu obsypu potrubí bude uložena výstražná

fólie z PVC šířky 0,34 m.

Niveleta potrubí

Vychází z konfigurace terénu, min spád je 3 %o .

Šachty na výtlaku

Na výtlaku budou osazeny betonové prefabrikované šachty se strojně technologickým 

vystrojením. Vzorově je šachta na výtlaku vykreslena v samostatně v příloze bakalářské 

práce.

ČOV

Návrh: Mechanicko – biologická ČOV - 1580 EO

Pro předpokládaný charakter odpadních vod je navržena sestava technologického řešení 

čistírny odpadních vod, kdy je vyváženo hydraulické a látkové zatížení čistírny. Odpadní 

vody budou na čistírnu odpadních vod přiváděny oddílnou kanalizací gravitačně stokou v 

kombinaci s přečerpávacími stanicemi.

Kvalita odtoku z navrhované čistírny odpadních vod bude vyhovovat Nařízení vlády 

ČR č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., přílohy č.1, tab. 1a: Emisní 

standardy a s rezervou zabezpečí plnění požadovaných emisních standardů. Vypouštění 

vyčištěných odpadních vod bude provedeno z nového výustního objektu do řeky Olešnice.

6.5 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stoková síť včetně čerpacích stanic na síti je uložena kompletně pod zemí a není v 

území rušivým prvkem. Nadzemní část budou tvořit pouze pilíř rozvaděče a stožár pro přenos 

na dispečink. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení

Objekt ČOV je navržen tak, aby splňoval architektonické prvky a nenarušoval ráz 

krajiny.
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6.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti čistoty vod. Jedná 

se o ekologickou stavbu. 

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že výstavbou stok budou dotčeny státní silnice I, III. třídy a místní 

komunikace, které jsou úzké, někde nejsou objízdné, bude tato výstavba probíhat po krátkých 

úsecích, s následným provedením zkoušky vodotěsnosti stoky, rychlým záhozem výkopu a 

uvedením úseku dotčené silnice či místní cesty do provozu. Pozornost bude nutno věnovat 

omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na komunikace i vlastních komunikací. 

Odvádění splaškových odpadních vod z obce Kokory navrženou splaškovou 

kanalizací a jejich likvidace na ČOV bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, 

neboť nebudou znečišťovány místní vodoteče, následně ani řeka Olešnice. 

Trasy kanalizačních stok jsou vedeny tak, aby nebyla v maximálně možné míře

dotčena vzrostlá zeleň. 

Značný vliv na ochranu životního prostředí bude mít výběr zodpovědného dodavatele 

stavby, který je povinen po skončení výstavby uvést všechny dotčené pozemky do původního 

stavu.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině

Stavba, jak vlastní realizace, nebo samotná stavba nemají významný vliv na zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

V blízkosti řešeného území se nenachází žádné lokality soustavy NATURA 2000, na které by 

uvedený záměr mohl mít povahou významný vliv.

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů

Kolem kanalizačních stok vznikne ochranné pásmo 2,5m na obě strany od vnější stěny 
potrubí.
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6.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Zvýšený výskyt radonu je možný při výkopových pracích. Vzhledem k tomuto bude  nutné 

provádět odvětrání výkopových rýh.

b) ochrana před bludnými proudy

Jedná se o plastové potrubí, které není třeba chránit proti účinkům bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není potřeba řešit.

d) protipovodňová opatření

Stavba ČOV bude chráněna proti případným povodním výškovým osazením ČON nad 

hladinu 100 – leté vody.
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7. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 

Součástí práce „Návrh nové kanalizace v obci Kokory u Přerova“ je ekonomické 

zhodnocení z pohledu finančních nákladů potřebných k realizaci. Cenová kalkulace je 

zpracována na kmenovou stoku „A“

Podkladem byl ceník firem PCV Alfa a technicko-ekonomická výpomoc firmy Wambex.

Jsou zpracovány dvě varianty, kdy v první variantě budou do kalkulace započítány 

šachty v provedení z betonu a ve druhé variantě budou použity šachty plastové.

Bude provedeno také technické zhodnocení obou variant, výčet kladů a záporů obou variant.

Do cenových nákladů jsou započítány pouze materiální položky. Ceny za ostatní náklady jako 

jsou např. geodetické práce, inženýrská činnost, zkoušky, rozbory apod. nejsou zahrnuty do 

kalkulace.

Jedná se pouze o hrubý propočet, který má pouze orientační charakter.

Varianty propočtů nákladů

Varianta 1 – betonová šachta DN1000

Položka
Počet

jednotek
MJ

Cena za 
jednotku

(Kč)

Cena celkem
bez DPH

(Kč)

Betonová šachta DN1000 120 kpl 35 000 4 200 000

Potrubí Ultra Rib 2 DN400 276 bm 2 410 665 160

Potrubí Ultra Rib 2 DN250 3 384 bm 895 3 028 680

Potrubí Ultra Rib 2 DN200 2 bm 602 1 204

Zemní práce 2 387 m3 5 430 12 961 410

Výtlak V1, V2, V3 784 bm 2 505 1 963 920

Čerpací stanice ČS1, ČS2, 
ČS3 (stavební +TG)

3 kpl 2 044 492 6 133 476

ČOV (stavební+TG) 1 kpl 26 150 600 26 150 600

CELKEM 55 104 450

Tab. 1: Propočet nákladů - varianta 1
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Varianta 2 – plastová šachta DN1000

Položka
Počet

jednotek
MJ

Cena za 
jednotku
(D+M)

(Kč)

Cena celkem
bez DPH

(Kč)

Plastová šachta 
TEGRA1000

120 kpl 39 750 4 770 000

Potrubí Ultra Rib 2 DN400 276 bm 2 410 665 160

Potrubí Ultra Rib 2 DN250 3 384 bm 895 3 028 680

Potrubí Ultra Rib 2 DN200 2 bm 602 1 204

Zemní práce 2 387 m3 5 430 12 961 410

Výtlak V1, V2, V3 784 bm 2 505 1 963 920

Čerpací stanice ČS1, ČS2, 
ČS3 (stavební +TG)

3 kpl 2 044 492 6 133 476

ČOV (stavební+TG) 1 kpl 26 150 600 26 150 600

CELKEM 55 674 449,-

Tab. 2: Propočet nákladů - varianta 2

7.1 Vyhodnocení variant 

Betonová šachta DN1000

Výhody:

- betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro všechny běžné odpadní vody, možnost 

opatřit výstelkou pro agresívní průmyslové odpadní vody 

- stabilita tvarů a rozměrů

- vysoká životnost – až 100 let

- jsou tuhé a odolné (při čištění kanalizace odolají tlaku čištění vyšší jak 100 bar)

- recyklovatelný matriál

- vysoká odolnost tlaku zeminy a spodní vodě

- výroba z přírodních tuzemských surovin

- beton je nehořlavý



28

Nevýhody:

- vysoká hmotnost

- náročnější manipulace při pokládce – nutnost těžké techniky

- vyšší riziko zanášení

Plastová šachta DN1000

Výhody:

- vysoká odolnost proti zatížení,

- přenos zatížení vyplývající z pohybu půdy pří různém počasí a teplotě

- a zachování těsnosti při dlouhodobém používání

- nízká hmotnost

- jednodušší manipulace při provádění

- možnost dodatečných připojení nad dnem pomocí vložky in-situ

- regulace výšky kanalizačních šachet seříznutím korugované roury nebo přechodového 

konusu

Nevýhody:

- krátká doba na trhu, neprověřená životnost a odolnost matriálu

- neověřená ekologická likvidace a následná recyklace

- hořlavý materiál

Z ekonomického rozboru a vyhodnocení vyplývá, že cenově výhodnější je varianta 

s betonovými šachtami DN1000 oproti plastovým šachtám DN1000. Nicméně je možné 

uvažovat a nutno zvážit, zda-li by bylo nutné v celé navrhované kanalizační soustavě použít 

plastové šachty o průměru DN1000.  Na určitých místech, kde by nebyla potřeba vstupních 

šachet DN1000 nebo by z hlediska prostorového a technického, by bylo vhodnější použití 

plastových šachtet DN600.  Poté by došlo také k určitému snížení nákladů na nově budovanou 

kanalizaci.

Dále je nutné zvážit i následnou údržbu nově navržené kanalizace. Toto již ale není 

předmětem posouzení v této bakalářské práci.
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8. Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu odkanalizování obce stokovou 

soustavou a následným čištěním odpadních vod na čistírně. Samotná obec v současné době

vypouští veškeré odpadní vody z domácností do recipientu, řeky Olešnice,  který protéká 

otevřeným korytem středem obce. Tímto způsobem dochází i k znehodnocení okolní půdy a 

spodních vod. 

Z hlediska charakteru území, na kterém obec leží, jsem zvolila variantu gravitačního

větveného systému. 

Bylo snahou navrhnout stokovou síť tak, aby po celé své délce odváděla, alespoň v 

minimálním sklonu potřebném pro dopravu, odpadní vody do nově navržené ČOV.

Uvedený popis a řešení respektuje urbanistické a územní technické podmínky řešené 

lokality, které jsou dány územním plánem, jsou respektovány všechny místní podmínky.

Navrhovaná kanalizace je v souladu s technickou infrastrukturou lokality a dané řešení 

zlepší životní prostředí v obci.

Při zpracování mé bakalářské práce jsem navštívila a použila podklady získané na 

Magistrátě města Přerova a na obecním úřadě Kokory. Osobně jsem se seznámila s řešenou 

lokalitou a zjistila limity, které by se v řešeném území mohli vyskytovat.

Výkresovou část jsem vytvořila pomocí programů AutoCAD 2015 a Winplan:  

Podélný profil kanalizace 5.0.
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Příloha č.3

Seznam parcel a jejich vlastníků

Stavba :    

„Návrh nové kanalizace v obci Kokory u Přerova“
 

Katastrální území: Kokory

 

Pozemek Katastrální 
území

Vlastník a  jeho adresa
parc. č. druh

625/30
ostatní plocha Kokory

Zemědělské družstvo Kokory  , Kokory č.p. 381, 751 05 
Kokory

625/25
Orná půda Kokory

Zemědělské družstvo Kokory  , Kokory č.p. 381, 751 05 
Kokory

625/26 Orná půda Kokory Klučák Antonín,  Kokory č.p.104, 751 05 Kokory

625/31 ostatní plocha Kokory Klučák Antonín,  Kokory č.p.104, 751 05 Kokory

969 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

708/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1015/3 vodní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

617/3 orná půda Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

617/5 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

903/15 ostatní plocha Kokory
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 

Olomouc, Hodolany, 772 11

612/2 zahrada Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

903/1 ostatní plocha Kokory
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 

Olomouc, Hodolany, 772 11

140/3 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

899/1 ostatní plocha Kokory
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,

Wolkerova 951/24a, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

891/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1015/32 ostatní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

891/5 vodní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

397/5 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory
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966 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

602/39 orná půda Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

602/22 orná půda Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

968 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

964 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

893 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

962 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

133/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

896/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

149 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

895/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

899/4 ostatní plocha Kokory
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,

Wolkerova 951/24a, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

891/4 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

180/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

902/2 ostatní plocha Kokory
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 

Olomouc, Hodolany, 772 11

895/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

946/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

946/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

487/10 orná půda Kokory
Zemědělské družstvo Kokory  , Kokory č.p.381, 751 05 

Kokory

947 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

899/2 ostatní plocha Kokory
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 

Olomouc, Hodolany, 772 11

934/3 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

397/19 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/14 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1014/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory
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890/7 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

st. 94
zastavěná plocha 

a nádvoří
Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

254/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

268/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

268/24 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

910 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

911/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

911/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

177/4 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/11 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/9 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/15 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

898/1 ostatní plocha Kokory
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,

Wolkerova 951/24a, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

897/3 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

897/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/10 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

897/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1013/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

889 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

311/11 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

311/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

930 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

929/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

932 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

373/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

373/11 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory
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926/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

926/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

374/9 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

890/6 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

40/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1015/22 ostatní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

1015/2 vodní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

1015/21 ostatní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

1015/26 ostatní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

1015/1 vodní plocha Kokory
Povodí Moravy,s.p.  , Dřevařská 932/11, Brno,Veveří, 

60175

1055/16 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/15 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/14 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/13 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/12 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/9 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/8 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/6 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/5 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/4 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/3 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/1 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

1055/18 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

891/3 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

892/2 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory
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895/3 ostatní plocha Kokory Obec Kokory ,  Kokory č.p.57 751 05 Kokory

 


