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Anotace 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci „Návrh koncepce jednotné 

kanalizace obce Svratka“, etapou II. V této etapě je zpracována hydrotechnická 

situace, ve které jsou vyznačeny kanalizační okrsky. V situaci jsou zakresleny 

vzorové hektary, které jsou nutné k výpočtu součinitele odtoku. Dále jsou 

zpracovány podélné profily všech navržených stok. Při dimenzování stokové sítě 

bylo vycházeno ze součtové metody. Při vlastním návrhu II. etapy koncepce 

odkanalizování obce Svratka, je také řešeno vhodné rozmístění čerpacích stanic. 

Klíčová slova 

Kanalizace, kanalizační okrsek, čerpací stanice, stoka, čistírna odpadních vod, 

sklon stoky, průměr potrubí. 

Annotation 

Diploma work work tie together on baccalaureate work „ Proposal conception 

uniform drainage municipality Svratka", period II. In those period is processed 

hydrotechnics situation, in that are marked sewer wards. In situation are draw in 

exemplary hectares, that are necessary to calculation coefficient outlet. Further 

are processed lengthwise sections of all designed conflux. At dimensioning gutter 

nets was go out from additive method. At own proposal II. period conception from - 

drain municipality Svratka, is also buckthorn fit placement filling stations. 

Keywords 

Sewerage, sewerade ward, accumulating dumping plant, sewer, sewage, 

sewage works, slant sewage, pipe diameter.
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1 Úvod 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem „Návrh koncepce 

odkanalizování obce Svratka“, ve které byl zpracován návrh kanalizace v obci 

Svratka a podélný profil stoky A. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, 

které na sebe navazují, a tak řeší problematiku návrhu kanalizace. V obsahu 

daných kapitol můžeme nalézt teoretické podklady, které slouží k objasnění 

způsobu návrhu a samotného výpočtu odpadních vod v dané lokalitě a to 

s ohledem na současné normy. 

Praktická část je zejména zaměřena na vlastní návrh kanalizačních okrsků v 

hydrotechnické situaci, situování vzorových hektarů, vlastní výpočet kanalizačního 

potrubí, který by měl vést k bezproblémovému odvedení odpadních vod z výše 

uvedené obce.  

Tento návrh byl zpracován na základě poskytnutých materiálů z firmy AQUA 

PROCON s.r.o. 

Základní podmínkou zdravého bydlení na odpovídajícím stupni vývoje 

společnosti je hygienicky prováděný odsun odpadních produktů.  

V dnešní době likvidace tekutých odpadů pomocí soustavného stokového 

systému a čistírny odpadních vod, má stále větší význam, neboť správný návrh a 

bezporuchový provoz těchto zařízení je jedním ze základních parametrů, které 

vytvářejí životního prostředí v dané oblasti. Realizuje se stále více těchto staveb, 

těžiště výstavby stokových sítí a čistíren odpadních vod se přenáší již i na menší 

sídelní útvary, ve kterých se dříve soustavné zpracování tekutých odpadů 

neplánovalo [1]. 

U všech aglomerací nad 10 000 obyvatel již byly vybudovány čistírny odpadních 

vod. Zákon č. 20/2004 Sb., o vodách, stanoví, že všechny obce s počtem  

2 000 – 10 000 EO musejí být do konce přechodného období tj. do 31.12. 2010, 

vybaveny čistírnami odpadních vod tak, aby jimi vypouštěné odpadní vody svojí 

kvalitou splňovaly požadavky vládního nařízení v souladu se směrnicí EHS. U 

některých aglomerací do 2 000 EO je nezbytné zajistit přiměřené čištění 

odpadních vod [6]. 
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Ve větších městech se hledají nové formy návrhu a provozování velkých 

stokových systémů, s možností zachycení a následného vyčištění maximálního 

objemu znečištění a s perspektivou řízení odtoku jak povodí, tak ve stokové 

síti [1]. 
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2 Popis stávajícího stavu a hydrologických pom ěrů 

Město Svratka (obr.1) leží cca 23 km severně od Žďáru n. Sázavou, 

na hranicích Čech a Moravy v kraji Vysočina. Město se rozprostírá na čtyřech 

katastrálních územích (Česká Svratka, Moravská Svratka, Česká Cikánka a 

Moravská Cikánka) v CHKO Žďárské vrchy. Svratka má 1351 obyvatel s rozlohou 

14,51 km². 

Česká Svratka má jako centrum již městské rysy, Česká Cikánka a zejména 

Moravská Svratka a Moravská Cikánka mají typický charakter rozptýlené horské 

vesnice [3]. 

V bakalářské práci byl proveden návrh trasy kanalizace v území Svratka. 

Z důvodu velké členitosti území, bylo navrženo ke gravitačnímu odvádění 

odpadních vod, i alternativní odvod odpadních vod a to pomocí tlakového potrubí 

a čerpacích stanic. Na stokové síti jsou navrženy dvě čerpací stanice a dvě 

výtlačná potrubí. Podrobný popis, viz Seznam literatury bakalářské práce. 

 

Obr.1: Letecký snímek obce Svratka 
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2.1 Hydrologické pom ěry 

Obcí protékají dva recipienty – řeka Svratka a potok Řivnáč. Hlavním 

recipientem v zájmové oblasti je Svratka, do které je levostranně zaústěn potok 

Řivnáč. Řeka Svratka je ve správě Povodí Moravy a. s. a potok Řivnáč je 

ve správě Lesů ČR, OST Brno.  

Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve Žďárských 

vrších ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední nádrži soustavy Nové Mlýny 

jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. 

Čistota vod v recipientech je v současné době narušována zaústěnými 

splaškovými vodami z rodinných domů, které jsou přímo nebo nepřímo vyústěny 

do potoka [3]. 

Hydrologické údaje o toku Svratka v profilu:   

Pramení 1,25 km nad Holcovským potokem, 0,95 km nad jezem nad Holc. 

potokem, který se nachází na místní trati v České Cikánce. 

 

• hydrolog. číslo povodí    4 – 15 – 01 - 005 

• plocha povodí     46,8 km2 

• průměrná roční srážka    591 mm 

• průměrný roční průtok    8,11 m3.s-1 [3] 
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Obr.2: Letecký snímek obce Svratka s viditelnými povodí recipientů 
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3 Vytipování problém ů 

Jednotliví majitelé nemovitostí by měli splaškové vody zachycovat 

ve stávajících septicích a nepropustních jímkách na vyvážení. Skutečnost je ta, že 

ve většině případů jsou splaškové vody vypouštěny do vodotečí. Současný stav je 

z hlediska vodohospodářského velmi špatný [3]. 

V současné době není v obci Svratka vybudovaná žádná kanalizace. 

Diplomová práce řeší návrh průměru kanalizačního potrubí a jeho sklon.  

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, ve které již byl již proveden 

návrh více stokových celků, které jsou přivedeny do ČS a následně čerpány 

výtlačným potrubím směrem na ČOV.  

Stavba kanalizace má za úkol zlepšit kvalitu vod ve vodotečích protékajících 

územím a zlepšit životní prostředí ve městě Svratka a jeho okolí. 

Výstavba kanalizace se řadí do oblasti ekologických staveb, které 

po dobudování působí kladně na životní prostředí. Hlavním účelem této stavby, je 

vyřešení odkanalizování splaškových vod, které jsou v současnosti ve velké míře 

vypouštěny do potoka Řivnáč a řeky Svratky. 
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4 Principy řešení 

4.1 Legislativní principy řešení 

Účel odvod ňování staveb 

Současný rozvoj městského odvodnění se opírá o stále intenzivnější úsilí 

lidského rodu zabezpečit si trvalý hospodářský růst při zachování nebo dokonce 

vylepšení životních podmínek na Zemi. Tuto myšlenku - na počátku iniciovanou 

nemnoha ekologickými aktivisty a zájmovými organizacemi - dnes již přijala 

pod název „trvale udržitelný rozvoj“ politická reprezentace všech hospodářsky 

vyspělých států. Kvalita životního prostředí se v 21. století stává součástí 

společensky uznávaných sociálních hodnot. Navrhovaný cílový stav 

odvodňovacích systémů ve městech je společností chápán jako vizitka rozvoje 

urbanizovaných území a životní úrovně v nich. Městské odvodnění patří mezi 

nejdražší a projekčně nejsložitější stavby městské infrastruktury. Proto je jejich 

hospodárný návrh neustále středem pozornosti jak vědeckého týmu, projekční 

praxe, tak i legislativy. Návrhem stěžejních prvků městského odvodnění se zabývá 

věděcko - technický obor „Stokování“. Stokové sítě jsou v současnosti chápány 

jako součást integrovaného celku soustavného odkanalizování, který se plánovitě 

rozvíjí v souladu s urbanistickým rozvojem zájmové oblasti. 

Městské odvodňovací systémy jsou zdravotně - technická zařízení sloužící 

k hygienické dopravě tekutých odpadních produktů, v souladu s požadavky 

bezpečného hydrologického režimu povrchových a podzemních vod, který 

neohrožuje životy a majetek obyvatel v zájmovém území. Tyto systémy teda musí 

zabezpečit nejen ochranu člověka před škodlivými vlivy hydrologických stavů 

v urbanizovaných oblastech, ale současně zabraňují vypouštění odváděných vod 

ze zájmového území, které překračují limitní koncentrace fyzikálních, chemických 

a biologických parametrů ohrožujících kvalitu přírodních vod. 

V dnešní době narůstá potřeba rekonstrukcí kanalizačních systémů ve velkých 

městech, s přihlédnutím na jejich stáří a limitovanou schopnost hygienicky a 

hydraulicky bezpečně transportovat požadované množství produkovaných 

odpadních vod. Zejména množství dešťových odpadních vod, které vlivem 
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rozšiřování ploch s malou infiltrační schopností v urbanizovaných povodích stále 

roste. Tento trend podporuje rozvoj nových přístupů k posuzování velkých 

stokových systémů s podporou výpočetní techniky, tedy prostředků 

matematického modelování. Ekonomické a ekologické požadavky na rehabilitaci 

městských odvodňovacích zařízení a jejich plánování a řízení tak přirozeně vede 

k potřebě co nejpřesněji sledovat a staticky analyzovat klimatické a provozní údaje 

využitelné v matematickém modelování. Nezbytné je také trvale doplňování údajů 

o technickém stavu potrubí a objektů stokové sítě, následně jejich archivace 

v digitálních databázích nebo digitálních grafických prostředí [2]. 

Dvě koncepce odvodn ění 

a) Klasická koncepce odvodn ění 

Cílem klasické koncepce odvodnění je úplné napojení a co nejrychlejší 

odvedení veškerých odpadních vod z městského povodí. Realizace odvodnění 

musí zamezit ohrožení obyvatelstva a jeho majetku, zabránit omezení dopravy a 

negativnímu ovlivnění podzemních a povrchových vod. Tyto systémy se vyznačují 

vysokou hydraulickou účinností, která byla rozhodujícím při návrhovým kritériem 

při jejich plánování a dimenzování.  

Klasická koncepce se v podstatě zaměřuje pouze na návrh jmenovité světlosti 

potrubí stokové sítě. Využívají se jednoduché výpočtové metody, které 

neumožňují popsat nerovnoměrnost a dynamiku jevů ve stokové síti [6]. 

b) Moderní koncepce odvodn ění 

Základní odlišností moderní koncepce odvodnění oproti klasické spočívá  

komplexní posouzení vlivu urbanizace na životní prostředí, zejména na povrchové 

a podzemní vody. Integrovaný systém odvodnění posuzuje vliv kanalizace 

na hydraulické, chemicko - biologické procesy v recipientu a další hydrologické 

činitele vodního hospodářství na urbanizovaném území. 

Při integrovaném přístupu k řešení problematiky se postupuje tak, že návrh a 

provoz jednotlivých částí zohledňuje a hodnotí vzájemné vazby o ovlivnění dílčích 
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prvků systému. Základní principy moderní koncepce odvodnění je možno řešit 

pomocí emisní nebo imisní strategie [6]. 

Způsoby dopravy odpadních vod 

Způsob dopravy  odpadní vody je závislý zejména  na morfologii terénu a 

použité soustavě odkanalizování. Dopravu odpadních vod je možno dělit na: 

���� Tradiční způsob dopravy odpadních vod 

���� Alternativní způsoby odvádění odpadních vod [6]. 

Tradi čním způsobem  dopravy odpadních vod u soustavného odvodnění 

urbanizovaným území se považujeme jednotné či oddílné soustavy s gravitační 

dopravou odpadních vod. U tradičního způsobu odvodnění kladen důraz  zejména 

na jednoduchost a spolehlivost provozování. 

Alternativní zp ůsob dopravy  

-   tlaková kanalizace 

-  podtlaková, vakuovaná kanalizace 

-  gravitační maloprofilová kanalizace 

-  pneumatická kanalizace 

Podstatou tlakového kanalizačního systému je stavba šachet, popř. jímek (lze 

využít stávající žumpy a jímky), do nichž jsou gravitačně přivedeny splašky 

z jednotlivých nebo hvězdicovitě umístěných nemovitostí. Z jímky jsou čerpány 

odpadní vody za pomoci ponorného objemového čerpadla, který může být 

vybaven drtičem nečistot, dopravovány splašky výtlačným potrubím do ČOV. 

Čerpání je automaticky zajištěno pomocí hladinového spínače, nebo nastavením 

počítače. 

Systém bývá často doplněn o mezistanice, proplachovací a provzdušňovací 

stanice. 
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Alternativní způsoby odvádění odpadních vod mohou vést ke snížení 

investičních nákladů a urychlení realizace výstavby kanalizace. Přispívat 

k upřednostnění těchto způsobů může: 

���� rozptýlená výstavba 

���� členitost terénu 

���� území s několika samostatnými povodími a společnou ČOV 

���� široké ulice, kdy by řešení vyžadovalo souběh dvou 

gravitačních stok 

���� území, kde by mokly vznikat nepříznivé podmínky 

pro zakládání stok (výška hladiny podzemní vody, 

poddolované území nebo skalní vrstvy v úložné vrstvě) [6]. 

4.1.1 Dispozice stok 

 Základní podmínky dispozice stok udává ČSN 75 6110 [9]. Stoky veřejných 

kanalizací se situují do veřejných ploch a podzemních komunikací v souladu 

s ČSN 73 6005 [10] a dalšími přepisy. Stoky jednotné soustavy se nejčastěji 

umisťují  pod osou komunikace. U oddílné soustavy stoky na splaškové odpadní 

vody jsou umisťovány mimo osu komunikace. V případě že dešťové odpadní vody 

jsou odváděny povrchově, stoky splaškové sítě se umisťují v ose komunikace. 

Stoky neprůlezných profilů se vedou mezi šachtami v přímé trase. Změna 

směru u stok průlezných a průchozích se provádí obloukem. V komunikacích 

s velkou šířkou se posoudí, především z ekonomického hlediska, možnost vedení 

dvou souběžných stok. 

Trasy souběžných stok nesmí být situačně totožné, nemohou být jedna 

nad druhou. Uložení neprůlezných stok ve směru podélném pod kolektory a 

ostatními vedeními inženýrských sítí je nepřípustné. Uložení průlezných a 

průchodných monolitických stok pod kolektory se nedoporučuje. Uložení stok 

v korytě toku nebo pod koryty toků v podélném směru je nepřípustné. 

Nad stávajícími stokami se nesmí vybudovat žádné potrubí nebo nadzemní 

objekty. 
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Pro vedení stok je výhodné využít zelených pásů. Není dovoleno navrhovat 

stoky pod stromy nebo v jejich blízkosti. Obvykle se jako minimální vzdálenost 

vnějšího líce konstrukce stoky od kmene stromu uvažuje 1,5 m. Bezpečná 

vzdálenost dna výkopu rýhy pro stoku od obrysu základu budovy L [m] se určí 

ze vztahu: 

 

L = (H - h) / tgϕ       (1) 

 

Kde :   H - hloubka dna výkopu od terénu [m] 

 h - hloubka základů budovy pod terénem [m] 

 ϕ - úhel vnitřního tření zeminy [1] . 

 

 

Obr.3: Vzdálenost dna výkopu od základu budovy 
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4.2 Technick ě principy řešení 

4.2.1 Tvary a rozm ěry stok 

Minimální průlezný profil je u kruhových stok DN 800, u ostatních tvarů profil 

s minimální šířkou 600 mm a minimální výškou 800 mm. Za nejmenší průchozí 

profil se pokládá profil s minimální šířkou 600 mm a minimální výškou 1500 mm. 

Nejmenší profil gravitační stokové sítě DN 250 pro potrubí z kameniny a plastu a 

DN 300 pro stoky z ostatních materiálů [1]. 

4.2.2 Hloubka uložení stok  

Stoky musí být uloženy tak hluboko pod terénem, aby gravitačně odváděly vody 

pro které jsou určeny. Stoky jednotné případné splaškové oddílné soustavy musí 

ležet tak hluboko, aby bylo možno odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory. 

Hloubka uložení stok se stanovuje vždy v městské části se stejným způsobem 

podsklepení, šířkou ulic a komunikací [4]. 

Požadováno je minimální krytí (ČSN 73 6005) a to podle místních podmínek: 

- pod chodníkem nebo jinými pásy přidruženého dopravního prostoru 

nesloužícímu provozu motorových vozidel…………………………1,00 m 

- pod vozovkou (všechny pásy pro provoz a stání vozidel)………...1,80 m 

- ve volném terénu, mimo souvislou zástavbu……………………….1,00 m 

Doporučená maximální hloubka uliční stoky ( ne sběrače ) je 6,0 m. 

Stoky jednotné, případně oddílné splaškové soustavy musí ležet tak hluboko, 

aby bylo možné odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory (sklepy, skladiště 

apod.) [6]. 
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Hloubka uložení stoky je závislá na: 

���� hloubce podsklepení budov 

���� hloubce vypočítané ze vzdálenosti od vzdálenější stěny 

budov, případně od dvorních vpustí (hloubka 1 m) ke stoce 

minimálního sklonu přípojky : 

    DN 100 – 125……3% 

    DN 150………......2% 

    DN ≥200….……...1% 

V napjatých výškových poměrech lze hloubku uložení stanovit detailněji 

dle zásad a ČSN 73 6760  vnitřní kanalizace [6]. Potom lze počítat 20 až 30 cm 

pro patkové koleno pod stoupačkou, hloubkou z minimálního sklonu ležatého 

svodu od zadní stěny traktu do revizní šachty nemovitosti, hloubkou z minimálního 

sklonu přípojky podle velikosti profilu od revizní šachty nemovitosti do stoky a 

výšku napojení do šikmé odbočky . 

Orientačně lze uvažovat hodnotu rozdílu svršku a vozovky a vrchní části 

kanalizace: 

���� 1,70 ∼ 2,35 m u středně hluboce založených staveb 

���� 1,70 ∼ 1,80 m u mělce založených staveb  

Stoky oddílné dešťové soustavy mohou být založeny mělčeji. Z důvodu 

promrzání má být nad konstrukcí stoky krytí zeminou 1,0 m. Hloubka je potom 

dána hloubkou přípojky od uliční vpusti ( minimální výška je cca 1,3 m ) ve sklonu 

2% (resp. 1% podle profilu přípojky), zvětšené o výšku pro zaústění do šikmé 

vložky odbočky nebo vložky. 

Hloubkové uložení stok mimo zastavěné území se řeší ve vztahu 

na nezámrznou hloubku a hospodárnost a na podmínky vzniklé křižováním 

ostatních podzemních vedení inženýrských sítí [7]. 
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4.2.3 Sklony stok 

Sklon stoky se většinou neliší od sklonu povrchu terénu, podle zásady 

nejkratšího vedení stoky k výslednému nejnižšímu místu. Podélný sklon je dán 

na jedné straně výškovou úrovní výpustného místa (do ČOV,  nebo do recipientu) 

a na druhé straně výškovou úrovní prostor objektů, které chceme odvodnit. Volba 

podélného sklonu je závislá na mnoha faktorech [7]. 

Minimální sklony stok  

Při návrhu malých sklonů stok vycházejí velké profily stok, voda zde protéká 

malou rychlostí a stoka se může zanášet. Při návrhu většího sklonu, odpadne 

čištění stoky, ale stoky je nutno zahlubovat a tím vzrůstají náklady na zemní 

práce, případně se musí budovat čerpací stanice. 

Pro stanovení minimálního sklonu, aby se stoka nezanášela, byl na základě 

pozorování stanoven empirický vzorec, zohledňuje koncentraci odpadních vod. 

 

I = 0,4*R-0,2*C0,4       (2) 

Kde: R - hydraulický poloměr [m] 

C - koncentrace NL [m.s-1]  

 

V naší praxi se podle ČSN 75 6101 sklon gravitační stoky navrhuje takový, aby 

byla dostatečná unášecí síla, schopnost odpadní vody zamezit zanášení stok. 

  

Tu   =  r  g  R  I⋅ ⋅ ⋅        (3) 

Kde:  R - hydraulický poloměr [m] 

g  - tíhové zrychlení [m.s-1] 

ρ - hustota vody [kg.m-3] 

I - sklon stoky udávaný desetinným číslem [1]. 

Maximální sklon stoky 

Maximální sklony stok jsou dány maximální přípustnou rychlostí viz 

ČSN 75 6101[12]. Největší průtočná rychlost při kapacitním plnění může být  
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5 m.s-1 (v podstatě to platí pro betonové i železobetonové stoky). Ve strmých 

přímých úsecích stok z nejodolnějšího materiálu jako je kamenina, tavený čedič, 

litina, zděné stoky z kanalizačních cihel nebo kanalizačních kamenů na 

cementovou maltu, může být maximální průtočná rychlost vody až 10 m.s-1 , po 

doložení certifikace také ve stokách z tvárné litiny, plastů a sklolaminátů. Je-li 

v takovém úseku stoky rychlost větší než 5 m.s-1  a menší než 10 m.s-1 , mluvíme 

v tom případě o skluzu objektu, který je tvořen speciálně založeným potrubím, 

ukončený zpravidla objektem na tlumení přebytečné pohybové energie (spadištěm 

popř. ještě s rozrážeči). Potrubí skluzu z masivních materiálů bude osazeno do 

betonového lože a obetonováno, kotveno do bloků. Potrubí z plastů smí být pouze 

kotveno do bloků proti posunu [7]. 

4.2.4 Objekty na stokové síti 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Pro navrhování, výstavbu a 

provoz objektů platí podmínky ČSN 75 6101 [12]. Pro stavbu objektů na stokové 

síti je možné použít prostý beton, železobeton, kanalizační cihly, stavební dílce a 

další materiály obdobných užitných vlastností jako je materiál stok. 

Vstupní otvory objektů musí být vybaveny kruhovými poklopy o minimálním 

průměru 600 mm, zabezpečenými proti vysunutí jedoucími vozidly [7]. 

Vstupní šachty 

Vstupní šachty se navrhují tam (pokud není navržený jiný objekt splňující 

stejnou funkci), kde se: 

 

���� mění směr přímých úseků trubních stok 

���� mění se sklon stoky 

���� mění příčný profil stoky 

���� konce stokových sítí 

���� spojují dvě nebo více stok 
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���� rozdělují dlouhé přímé úseky jejich vzdálenost se určuje: 

- neprůlezné stoky 60 m 

-  průlezné stoky - kruhové profily nad DN 800 

- ostatní nekruhové prizmatické průřezy 

(min. výšky 800 mm a min. šířky 600 mm) – 60 m 

- průchozí stoky - min výška nad 1500 mm až 100 m a více 

(dáno možnostmi vyčištění) 

- budované ve výkopu - 200 m 

Vedlejší připojované stoky se napojují s převýšením do hladiny průměrného 

denního průtoku v hlavní stoce [7]. 

Spojné šachty 

Soutok se provádí ve : 

- vstupních šachtách, kruhového půdorysu a to při spojování stok do průměru 

DN 400 

- spojných komorách; a to při spojování stok DN 500 a větších. Rozdíl oproti 

spojným šachtám tvoří monolit nejen základ objektu, ale i části šachty 

nad úrovní stropu stoky [6]. 

Výustní objekty 

Výustní objekty jsou zařízení na vypouštění odpadních vod do vodních toků 

nebo nádrží, mají podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou 

v recipientu. Výustní objekty bývají často vystaveny silným účinkům proudící vody 

a proto je třeba věnovat velkou pozornost jejich zakládání. Břeh se v blízkosti 

výusti zpevňuje, popřípadě se upravuje i určitý úsek vodního toku. Pokud je 

možnost občasného vzdouvání vody z recipientu do stokové sítě, osazují se 

na výletních objektech dva uzávěry [6]. 
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Spadišt ě 

Spadiště je objekt, který umožňuje překonat strmý sklon terénu stupněm ve dně 

stoky, aby se ve stokách nepřekračovaly maximální možné průtočné rychlosti. 

Konstrukci spadiště tvoří běžná šachta, přítokové potrubí, vlastní spadiště a 

potrubí odtokové. 

Maximální povolené výšky u stok jsou 4 m pro DN 250 - 400 a pro DN 450 - 600 

výška 3 m. Část šachty a dno spadiště, které je vystaveno účinkům proudu musí 

být opatřeno pevným a odolným materiálem [7]. 

Čerpací stanice 

Potřebu čerpání odpadních vod si vynutí plochý terén odvodňovaného území, 

kde při návrhu stokové sítě nelze dosáhnout ani minimálního sklonu stoky. 

Dočasné nebo trvalé čerpání odpadních vod, případně vyčištěných vod z ČOV 

do recipientu je mnohdy nutné s ohledem na úroveň území a zahloubení stokové 

sítě. K čerpání odpadních vod dochází také v souvislosti se zařazením dešťových 

nádrží do systému odvodnění, kdy odpadní vodu, nebo usazený kal z dešťové 

nádrže je nutno přečerpávat zpět do stokové sítě. 

Nutnost přečerpávat odpadní vody v odvodněné oblasti může být argument 

k úvaze navrhnout oddílnou soustavu stok [7]. 

4.2.5 Metody dimenzování stokové sít ě 

• Součtová metoda 

Součtovou metodou mohou být dimenzovány stokové sítě menšího 

plošného rozsahu s krátkou dobou toku, která nepřesáhne 15 minut. Za kritický 

déšť se považuje 15ti minutový neredukovaný déšť. 

Návrhový průtok se vypočte ze vztahu (4): 

   Q = S . ψ . q        (4) 

Kde: 

S - plocha povodí dimenzovaného úseku (ha) 
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Ψ - součinitel odtoku 

Q - vydatnost deště 15 minut trvání (l.s-1.ha-1) 

• Bartoškova metoda 

Využívá se k návrhu stokové sítě, trvá-li průtok v síti déle než 15 minut. 

Metoda vychází z toho, že maximální odtokové množství v posuzovaném 

úseku stokové sítě, způsobí ta srážka, která má stejnou dobu trvání, jako je 

doba toku stokovou sítí do posuzovaného místa, tzn. Kritický déšť, který 

zasáhne celou plochu povodí v posuzovaném úseku. Při uplatnění této 

metody se počítá ze zkrácenou dobou trvání deště podle vztahu: 

tZ =  t- (tr - tp)       (5) 

 Kde, 

 tZ - zkrácená doba trvání deště (min)  

 tr - doba územní retence  

 t - skutečná doba trvání deště 

 

   tr =
th

r

⋅
⋅

ϕ
τ

r.τ                  (6) 

 

 r - územní retence   r = 3 mm pro propustné území 

      r = 2 mm pro středně propustné území 

      r = 1 mm pro málo propustné území 

 

 φ - Globální součinitel odtoku: φ = 0,5 v rovinném a propustném území 

      φ = 0,35 v propustném území 

      φ = 0,75 v ostatních případech 

ht - celkové množství dešťových srážek za dobu t (min) podle: 

 

  ht  = t
q ⋅

7,166
       (7) 
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tp……….doba povrchového odtoku (8) 

 

   

tp = 4
60

⋅l    (s)    (8) 

 

l - vzdálenost nejodlehlejšího místa odvodňované plochy od stoky (uvažuje 

se 50 m) 

v - rychlost povrchového odtoku (0,25 m.s-1) 

      

Při dimenzování stok se počítá s intenzitou deště z redukované čáry 

náhradních intenzit pro čas tz. [14]. 

• Riedova metoda  

Tato metoda se převážně používá jako ke kontrole výsledků dimenzí stok 

prováděných Bartoškovou metodou u tvaru povodí, kde Bartoškova metoda 

vykazuje největší nepřesnosti. 

• Maslova metoda 

Tato metoda je značně pracná a méně známá. Postup spočívá 

v rozdělení stokové sítě na pásma, která mají stejnou dobu dotoku. 

Následuje složitý a pracný výpočet, který je doplněn grafickou částí. 

Maslova metoda je ze všech metod nejpřesnější. 

4.2.6 Uvedení do provozu 

Před uvedením tohoto díla do provozu je nutné na stokové síti provést tlakové 

zkoušky podle ČSN 73 0244 [13]. Tlakové kanalizační potrubí se zkouší 

na pevnost a vodotěsnost ČSN 75 5911. 
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5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporu čené varianty řešení 

Účelem řešení je vytvoření soustavné stokové sítě odkanalizování obce Svratka 

s odváděním odpadních vod do ČOV. Stav kanalizace v obci je nevyhovující 

vzhledem k odvádění domovních, odpadní vod do recipientu. 

V bakalářské práci byly předloženy tyto varianty možného řešení 

odkanalizování obce Svratka. 

Varianty: 

1. odkanalizování pomocí oddílné stokové sítě 

2. odkanalizování pomocí maloprofilové sítě 

3. odkanalizování pomocí jednotné stokové sítě [3]. 

 

Z těchto variant byla vybrána a dále zpracovaná varianta č.3: Odkanalizování 

pomocí území pomocí jednotné stokové sítě. 

Navrhovaná stavba má zaručit odvedení odpadních vod tak, aby byly splněny 

požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

5.1 Rozpracování doporu čené varianty řešení 

 

5.1.1 Katastrální situace obce Svratka 

 

Návrh všech kanalizačních stok, včetně výtlačných potrubí byl proveden 

v bakalářské práci v příloze č.1, Katastrální situace obce Svratka. 
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Popis kanalizačních stok: 

 

• Kanalizační stoka A 

Do hlavní stoky A o délce 1383 m, ústí v šachtě Š 16 stoka A1, která je dlouhá 

347 m. Do šachty Š 25 na stoce A je čerpána odpadní voda z ČS 2. 

 

• Kanalizační stoka B 

Stoka B, v délce 404 m, ústí v šachtě Š 69 do ČS 2. 

 

• Kanalizační stoka C 

Kanalizační stoka C, ústí v šachtě Š 69 do ČS 2, její délka je 282 m. 

 

• Kanalizační stoka D 

Tato kanalizační stoka D, dlouhá 361 m, ústí do ČS 1.V šachtě Š 87 ústí 

do stoky D stoka D1, dlouhá 338 m. 

 

o Kanalizační stoka D1 

V šachtě Š 97, do této stoky ústí, stoka D1-a o délce 73m. Dále se 

do této kanalizační stoky napojuje v šachtě Š 101 stoka D1-a 

• Kanalizační stoka E 

Kanalizační stoka E je dlouhá 1103 m a ústí do ČS 1. Do této stoky se 

napojují: 

- v šachtě Š 120 se do stoky E napojuje stoka E1, dlouhá 

528 m 

- v šachtě Š 124 se do této stoky napojuje stoka E2, v délce 

72 m 
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- v šachtě Š 128 je do této stoky zaústěna stoka E3, která je 

dlouhá 579 m 

- stoka E4, dlouhá 461 m, se napojuje na tuto stoku v šachtě 

Š 130  

- v šachtě Š 132 ústí do stoky E, kanalizační stoka E5, její délka 

je 527 m 

- poslední stokou na kmenové stoce E, je stoka E6, která se 

napojuje na stoku E v šachtě Š 140 a její délka je 80 m 

o Kanalizační stoka E1 

- v šachtě Š 150a přitéká do této stoky, stoka E1-a, její délka je 

289 m  

� stoka E1 – a1, dlouhá 109 m přitéká do této stoky v šachtě 

Š 176 

� v šachtě Š 168 se napojuje do stoky E1 – a, stoka E1 – a2, 

stoka je dlouhá 131 m 

 

- v šachtě Š 154 přitéká do stoky E1, stoka E1 – b, s délkou

 501 m  

� E1 – b1 se napojuje v šachtě Š 185, její délka je 302 m 

� ve spojné šachtě Š 189 teče do stoky E1 – b, 

kanalizační stoka E1 – b2, s délkou 228 m 

� stoka E1 – b2, dlouhá 100 m, se napojuje v šachtě Š 

212 m 

� odpadní voda ze stoky E1 – b3, která je dlouhá 177 m, 

přichází v šachtě Š 193, do stoky E1 – b 

� 31 m dlouhá stoka E1 – b3a, ústí v šachtě Š 219 

do kanalizační stoky E1 – b3 
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- stoka E1 – c, přitéká do šachty Š 158, ve které se napojuje na 

stoku E1. Délka stoky E1 – c je 418 m 

� s délkou 249 m přitéká v šachtě Š 235 do stoky E1 –c, 

stoka E1 – c1 

� kanalizační stoka E1 – c2, teče do stoky E1 – c. 

napojuje se do ní v šachtě Š 235, délka stoky E1 – c2 

je 256 m 

� v šachtě  Š 258 přitéká do stoky E1 –c2, stoka        

E1 – c2a, dlouhá 106 m 

- stoka E1 – d, dlouhá 48 m ústí do stoky E1 v šachtě Š 159 

 

o Kanalizační stoka E2 

- v šachtě č. Š 124, ústí do stoky E, stoka E2, délka stoky je 72 m 

 

o Kanalizační stoka E3 

- tato stoka, která je dlouhá 579 m, se napojuje v šachtě Š 178 na 

stoku E 

� do stoky E3, přitéká v šachtě Š 275, stoka E3 - a, která 

je dlouhá 51 m 

� kanalizační stoka E3 – b, dlouhá 344 m, se napojuje do 

stoky E3 v šachtě Š 278 

� stoka E3 – b1, přitéká do stoky E3 – b v šachtě Š 290, 

délka kanalizační stoky E3 – b1 je 39 m 

 

o Kanalizační stoka E4 

- v šachtě Š 130 se přitéká do stoky E, stoka E4, délka stoky E4 je 

461 m 
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� Kanalizační stoka E4 – a jejichž délka je 95 m, se 

napojuje na stoku E4 v šachtě Š 305 

o Kanalizační stoka E5 

- V šachtě Š 132 se do stoky E, napojuje stoka E5, dlouhá 527 m 

� na této stoce v šachtě Š 330, přitéká 89m dlouhá stoka 

E5 – a 

� kanalizační stoka E5 – b se napojuje v šachtě Š 334 

na stoku E5, délka stoky E5 – b je 88 m  

� stoka E5 – c, dlouhá 46 m, vtéká do kanalizační stoky 

E5 v šachtě Š 340 

o Kanalizační stoka E6 

- v šachtě Š 140, ústí do stoky E, kanalizační stoka E6, která je 

dlouhá 80 m 

• Výtlačné potrubí A 

Výtlačným potrubím A je čerpána odpadní voda z ČS 1 do ČS 2. Délka toho 

potrubí je 369 m. 

• Výtlačné potrubí B 

Tímto výtlačným potrubím je čerpána odpadní voda z ČS 2 do šachty Š 25, 

která se nachází na stoce A. Odtud je odpadní voda odváděna gravitačně 

na ČOV. Jeho délka je 422 m. 

5.1.2 Hydrotechnická situace obce Svratka 

 

Nejprve byla zpracována Hydrotechnická situace v měřítku 1:2000 (viz příloha 

č.1), která je vytvořena v programu AutoCAD. Prostřednictvím metody ideálních 

střech, kdy se kanalizační povodí rozvrhne pomocí půlení úhlů v daných místech, 

šachtách, se kanalizační povodí rozdělilo do kanalizačních okrsků. Bylo vytvořeno 

celkem 117 kanalizačních okrsků. Kanalizační okrsky jsou navrženy tak, aby jejich 
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plocha byla menší než 1 ha. Pomocí programu AutoCAD, byla zjištěna plocha 

jednotlivých kanalizačních okrsků, která je nutná pro dimenzování kanalizačního 

potrubí. Celková plocha kanalizačních okrsků je 77,13 ha. Dále jsou v této situaci 

zakresleny všechny navrhnuté stoky, objekty na stokách (ČS, šachty) a směr toku 

odpadních vod ve stokách a výtlačných potrubích. 

Podkladem pro hydrotechnickou situaci byla katastrální situace obce Svratka, 

která byla zpracována v bakalářské práci „Návrh koncepce odkanalizování obce 

Svratka etapa I“ (viz Seznam použité literatury [3]). 

Dle sklonu území, byly do hydrotechnické situace (příloha č.1) zakresleny 

vzorové hektary. Vzorový hektar A představuje úsek svažitého území při sklonu 

1% - 5%. Vzorový hektar B je zakreslen pro svažité území se sklonem nad 5% a 

vzorový hektar C je umístěn na svažitém území do 1%.  

5.1.3 Podélné profily kanaliza čních trub 

    

V programu WINPLAN byly vypracovány podélné profily všech kanalizačních 

stok, viz příloha č.2 – 40. Při řešení podélných profilů jsem vycházel z toho, že 

napojení ve spojných šachtách přitékající stoky do hlavní stoky je prováděno 

napojením dno do dna. Vzhledem k členitosti terénu a jeho velkému sklonu, jsou 

na stoce E3 navržena dvě spadiště. První spadiště je umístěno na šachtě č.283, 

mezi kanalizačními okrsky č. 60 a č.61. Jeho výška je 2 m. Druhé spadiště se na 

této stoce nachází v šachtě č.281, mezi kanalizačními okrsky č.61 a č.62. a 

překonává převýšení 0,9 m. Podélné profily kanalizačních stok jsou zpracovány 

v přílohách č 2. – 40. Kanalizační potrubí je uloženo tak, aby byl zachován 

minimální spád 4‰, maximální rychlost ve stoce 5 m.s-1 a vzhledem k uložení 

kanalizačního potrubí pod vozovkou, minimální krytí 1,8 m. 

Navržené výkresy se řídí podle ČSN 01 3463[8]. Interval krytí kanalizačního 

potrubí je uveden v tabulce č.2: Přehled stok a jejich parametry. Navržené 

průměry trub jsou zaznamenány v příloze č.41: Výpočet  dimenzování stokové 

sítě, kde je v prvním sloupci uveden název stoky, v druhém její kanalizační okrsek 

a ve čtrnácté sloupci (navržený profil) je uveden patřičný DN kanalizačních trub. 
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5.1.4 Výpočet  dimenzování stokové sít ě: 

 
Výpočet dimenzování stokové sítě byl proveden dle součtové viz příloha č.41. 

Výpočet součtové metody byl proveden dle následujícího postupu: 

1. Stoka 

V tomto sloupci jsou uvedeny názvy všech stok i oba bodové zdroje (tj. b.z.). 

Tyto body představují čerpací stanice, ze kterých se čerpá určité množství 

odpadních vod do další čerpací stanice resp. šachty v daném kanalizačním 

okrsku. 

2. Číslo kanaliza čního okrsku 

Kanalizační okrsek je plocha povodí dané části stoky, ze které se odvádí 

odpadní vody. Okrsky jsou zakresleny v příloze č.1. 

3. Plocha povodí S s  

 Plocha kanalizačního okrsku byla zjištěna v programu AutoCAD. 

4. Specifický odtok splašk ů qSs jsem vypo čítal ze vztahu:  

 

   03.0
13.77

86400

1501351

=

+

=qs  l.s-1.ha-1     (9) 

 

Kde: 

 1351 - počet obyvatel 

 150 - potřeba vody (l.os-1.den-1) 

 77,13 - celková plocha povodí (ha) 

5. Odtokový sou činitel ψ 

Všechna voda, která spadne na povodí ve formě srážky, neodteče po 

povrchu, ale částečně se vsakuje a částečně se vypařuje. Voda, která spadne, 
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potřebuje delší čas k tomu, aby odtekla nejen povrchovým odtokem, ale infiltrační 

cestou podzemím [4]. 

Pro samotný výpočet, je důležitá ta část vody, která odteče po povrchu terénu 

do stoky. Tato hodnota závisí na skladbě podloží a sklonu terénu. 

 Pro výpočet odtokového součinitele jsou v příloze č.1 zakresleny vzorové 

hektary (plocha je 1 ha). Celkem 3 vzorové hektary jsou počítány pro sklon do 1%, 

od 1% - 5% a nad 5%.  

 Z těchto ploch byl vypočten střední součinitel odtoku ψs, podle vztahu: 

 

         (10) 

Kde: 

 ψS - střední součinitel odtoku 

 ψ - součinitel odtoku (dle tabulky č.4) 

 S - plocha povrchu daného druhu (ha) 
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Tabulka č.1: Součinitelé odtoku ψ pro podrobný výpočet stokových sítí 

 

Součinitel odtoku ψ při 

konfiguraci území Způsob zástavby a druh pozemku 

popř. druh úpravy povrchu 
rovinné 

sklon 

do 1% 

svažité 

sklon 

1 až 5% 

prudce 

svažité 

nad 5% 

Zastavěné plochy (střechy) 0,90 0.90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby 0,70 0,80 0.90 

Obyčejné dlažby se zapískovanými 

spárami 
0.50 0,60 0.70 

Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

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

Lesy 0,00 0,05 0,10 

 Vzorový hektar (A) 

Pro svažité území při sklonu 1% až 5%  

Zastavěné plochy   S1… 0,0657 ha = 6,57%  ψ1= 0,9 

Asfaltové vozovky   S2… 0,1185 ha = 11,85 %  ψ2   = 0,8 

Zeleň     S3… 0,8158 ha = 81,58 %  ψ3  = 0,1 

 

   =++=Ψ
1

1,0.8158,08,0.1185,09,0.0657,0
 S 0,27   (11) 

 

 Vzorový hektar (B) 

  Pro prudce svažité území se sklonem nad 5% 
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Zastavěné plochy   S1… 0,108 ha = 10,8%  ψ1  = 0,9 

Asfaltové vozovky   S2… 0,0901 ha = 9,01 %  ψ2  = 0,8 

Zeleň     S3…0,8019 ha = 80,19 %  ψ3  = 0,1 

   

   =++=Ψ
1

1,0.8019,08,0.0901,09,0.108,0
 S 0,3    (12) 

 

 Vzorový hektar (C) 

 Pro rovinné území při sklonu do 1% 

 

Zastavěné plochy   S1… 0,15 ha = 15%   ψ1 = 0,9 

Asfaltové vozovky   S2… 0,1361 ha = 13,61%  ψ2  = 0,8 

Zeleň     S3… 0,7137 ha = 71,37%  ψ3  = 0,1 

 

 

    =++=Ψ
1

1,0.7137,08,0.1361,09,0.15,0
 S 0,24   (13) 

 

  

6. Redukovaná plocha díl čí Sd se vypočítala ze vztahu: 

 

    Sd = Ss . Ψ   (ha)       (14) 

Kde: 

  Ss - plocha povodí (ha) 

  Ψ - odtokový součinitel 

7. Redukovaná plocha celková S c 

Zde se sečetly jednotlivé redukované dílčí plochy, po směru toku odpadních 

vod v návaznosti na hlavní stoku. Plochy vedlejších stok se sčítají zvlášť a 

započítávají se až ve spojných šachtách se stokou, do které ústí a připočítávají se 

k doposud sečteným plochám. 
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8. Intenzita redukovaného dešt ě i 

Tato hodnota byla stanovena na 157 l.s-1.ha-1 

 

9. Dílčí dešťový pr ůtok Q d 

Výpočet dešťových vod, pro kanalizační okrsky byl proveden ze vztahu: 

 

     Qd= Ψ . Ss  . i    (l.s
-1)     (15) 

Kde: 

  Ss - plocha povodí (ha) 

  Ψ - odtokový součinitel 

   I - intenzita redukovaného deště (l.s-1.ha-1) 

10. Dílčí splaškový pr ůtok Q s 

Výpočet splaškových vod pro úseky kanalizačních okrsků byl proveden 

dle vztahu: 

 

     Qs= Ss . qs    (l.s
-1)      (16) 

Kde: 

  Ss - plocha povodí (ha) 

  Qs - specifický odtok splašků (l.s-1.ha-1) 

11. Celkový splaškový pr ůtok Q SC 

Zde se sčítají jednotlivé dílčí splaškové průtoky, po směru toku odpadních 

vod v návaznosti na hlavní stoku. Dílčí splaškové průtoky vedlejších stok se sčítají 

zvlášť a započítávají se až ve spojných šachtách se stokou, do které ústí a 

připočítávají se k doposud sečteným průtokům. 

12. Maximální celkový dimenzovaný pr ůtok Q dim 

Tento průtok se počítá zvlášť pro každý kanalizační okrsek. Hodnoty sčítáme 

po směru toku odpadní vody. K vypočítanému dimenzovanému průtoku hlavní 

stoky se přičetly v spojných šachtách dimenzované průtoky vedlejších stok. 
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     Qdim = Qd + QSC   (l.s
-1)     (17) 

Kde: 

  Qd - dílčí dešťový průtok 

  QSC - celkový splaškový průtok (l.s-1) 

13. Sklon dna 

Z katastrální situace byly zjištěny pomocí interpolace výškových kót, kóty 

terénu, kde je kanalizační potrubí uloženo a kóty šachet na stokové síti. 

Kóty a vzdálenosti terénu, šachet byly zadány do počítačového programu 

WINPLAN (Podélný profil kanalizace verze 5.0). Pracovně byl zadán jeden profil 

kanalizace a dle hloubky uložení stoky (min. 1,8 m pod komunikací), se určily 

sklony v ‰. Jde o základní teoretické sklony, se kterými se počítalo při dalším 

postupu výpočtu.  

14. Navržený profil 

Profil stoky byl navržen podle hydraulických tabulek stok [5]. Kde se podle 

dimenzovaného průtoku, sklonu stoky a kapacitního průtoku, stanovil odpovídající 

profil stoky, který se následně vynesl do podélného profilu veškerých stok 

v programu WINPLAN. 

 Následně byly dle skutečné rychlosti vsk (sloupec S) a výšky krytí zeminy 

nad stokou měněny sklony dna a tak byl upraven celý podélný profil. 

15. Délka úseku s 

Je délka úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku (viz příloha č.1). 

16. Kapacitní pr ůtok Q kap 

Je průtokové množství v kanalizačním potrubí, při kapacitním plnění. 

Hodnota Qkap  se získala z hydraulických tabulek stok [5].  

17. Kapacitní rychlost v kap 

Je rychlost ve stoce, při kapacitním plnění. Hodnotu vkap jsem získal 

z hydraulických tabulek stok [5]. Pomocí této rychlosti, jsem spočítal skutečnou 

rychlost toku odpadní vody kanalizačním potrubím. 
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18. Plnění h 

Hodnota plnění se získala interpolací součinitele λ z hydraulických tabulek[5]. 

Tato hodnota se dále násobila r, poloměrem stoky v metrech. 

19. Skute čná rychlost 

K výpočtu skutečné rychlosti vody ve stoce byl použit vzorec: 

 

     vsk  = 
100

κ
 . vkap     (m.s-1)     (18) 

Kde: 

  vkap - kapacitní rychlost (m.s-1) 

  κ - součinitel 

20. Doba pr ůtoku t (jednotliv ě) 

Je to čas, za který proteče voda v daném kanalizačním okrsku. Počítala se 

ze vztahu: 

     t = 
vsk

s
     (s)       (19) 

Kde: 

  s - délka úseku (m) 

  vsk - skutečná rychlost (m.s-1) 

21. Celková doba pr ůtoku t 

 Jednotlivé časy průtoku odpadní vody se sčítaly a to tak že, každá stoka 

zvlášť. 

22. Z důvodu lepší orientace se p řevedla celková doba toku odpadní vody 

na minuty.
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23. Součinitelé λ a κ 

λ se spočítá podle vztahu č.20. Pomocí toho součinitele zjistíme interpolací 

z hydraulických tabulek [5] hodnotu součinitele κ a použiji ho na výpočet skutečné 

rychlosti odpadní vody ve stoce. 

 

     λ = 100
dim ⋅

Qkap

Q
      (20) 

Kde: 

  Qdim - dimenzovaný průtok (l.s-1) 

  Qkap - kapacitní průtok (l.s-1) 

Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze č.41. Z provedených 

výpočtů byl navržen průměr kanalizačního potrubí. Podle provedeného výpočtu byl 

následně v programu WINPLAN změněn průměr (DN) trub. Kanalizační potrubí je 

navrženu z polypropylenu. 

  Na stokové síti jsou umístěny dvě čerpací stanice. Do čerpací stanice č.1 

ústí stoka D a její kóta vtoku je 626.69 m n.m. Do této čerpací stanice ústí také 

stoka E. Dimenzovaný průtok (QDim) pro tuto čerpací stanice je 1302 l.s-1. 

Do čerpací stanice č.2 ústí ve výšce 630.64 m n.m. stoky B a C a je sem 

přečerpávána odpadní voda z čerpací stanice č.1. Dimenzovaný průtok pro tuto 

čerpací stanice je 1456 l.s-1. Z čerpací stanice č.2 se odpadní voda čerpá 

do šachty č.25 na stoce A. Odkud je odpadní voda odváděna gravitačně na ČOV. 
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Tabulka č. 2: Přehled stok a jejich parametry 

  

Název stoky Délka stoky 
[m] 

Počet 
šachet 

Interval hloubky 
uložení [m] 

Stoka A 1 383 49 3,06 - 5,14 
Stoka A1 347 11 2,11 - 4,44 
Stoka B 404 9 2,11 - 3,14 
Stoka C 282 9 2,11 - 3,6 
Stoka D 361 12 2,24 - 3,14 
Stoka D1 338 14 2,18 - 2,61 

Stoka D1-a 73 2 2,01 - 2,32 
Stoka D1-b 125 4 2,1 - 2,81 
Stoka D2 40 3 2,1 - 2,42 
Stoka D3 50 1 2,06 - 2,81 
Stoka E 1 103 36 2,03 - 4,16 

Stoka E1 528 13 2,1 - 3,73 
Stoka E-a 289 11 2,16 - 3,59 

Stoka E1-a1 109 5 2,17 - 3,46 
Stoka E1-a2 131 4 2,1 - 3,25 
Stoka E1-b 501 16 2,01 - 4,47 

Stoka E1-b1 302 8 2,08 - 2,84 
Stoka E1-b1a 95 2 2,2 - 4,22 
Stoka E1-b2 228 7 2,48 - 4,56 

Stoka E1-b2a 100 2 4,66 - 5,93 
Stoka E1-b3 177 6 4,3 - 5,46 

Stoka E1-b3a 31 1 2,85 - 4,83 
Stoka E1-c 418 17 2,2 - 4,22 

Stoka E1-c1 249 12 2,00 - 4,31 
Stoka E1-c2 256 8 2,15 - 4,32 

Stoka E1-c2a 106 7 2,24 - 3,67 
Stoka E1-d 48 1 2,2 - 2,39 
Stoka E2 72 3 2,1 - 3,52 
Stoka E3 579 15 2,39 - 5,95 

Stoka E3-a 51 2 2,1 - 3,49 
Stoka E3-b 344 8 2,85 - 4,83 

Stoka E3-b1 39 2 2,1 - 3,17 
Stoka E4 461 21 2,14 - 3,3 

Stoka E4-a 95 5 3,11 - 3,6 
Stoka E5 527 17 2,14 - 3,95 

Stoka E5-a 89 4 2,18 - 3,77 
Stoka E5-b 88 3 2,37 - 5,11 
Stoka E5-c 46 1 2,1 - 2,59 
Stoka E6 80 2 4,16 - 5,03 
Celkem 10 545   
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Jak je z tabulky patrné bylo navrženo celkem 10 545 metrů kanalizace. Trasy 

navržených kanalizací jsou dány konfigurací terénu, trasou komunikace, stávající 

zástavbou a pozemky. 

6 Odhad ekonomického zhodnocení 

6.1 Odhad investi čních náklad ů díla 

Vybudování 1 m kanalizace v asfaltovém povrchu – 10 000 Kč. V této ceně 

jsou zahrnuty všechny náklady před uložením kanalizačních trub a náklady, která 

vzniknou po uložení trub. 

6.2 Odhad ekonomických náklad ů 

Náklady na vybudování kanalizace v asfaltovém povrchu viz tabulka č.3 

Tabulka č.3: Výpočet vybudování kanalizace v asfaltovém povrchu 

Délka kan. potrubí 10 545 m 

Náklady na 1m sítě 10 000 Kč 

Celkem 105 450 000 K č 
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Náklady na stavbu ČS1 a ČS2 viz tabulka č.4 a č.5: 

Tabulka č.4: Náklady na ČS 1 

Rozměr základové desky(kruh) [m] 2*0,5 

Rozměr čerpací jímky (kruh) [m] 2*0,3*2 

Cena za 1m3 betonu C25 3 550 Kč 

Kubatura základové desky 1,57m3 

Kubatura čerpací jímky 3,2m3 

Cena základové desky 5 495 Kč 

Cena čerpací jímky 11 200 Kč 

Cena celkem 16 695 K č 

   Tabulka č.5: Náklady na ČS 2  

Rozměr základové desky(kruh) [m] 2,2*0,5 

Rozměr čerpací jímky (kruh) [m] 2,2*0,3*2 

Cena za 1m3 betonu C25 3 550 Kč 

Kubatura základové desky 1,9 m3 

Kubatura čerpací jímky 3,49m3 

Cena základové desky 6 745 Kč 

Cena čerpací jímky 12 390 Kč 

Cena celkem 19 135 K č 

Vybavení ČS 1, 2…………………….. 2 x 150 000 Kč = 300 000Kč
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Výpočet ceny potrubí z PP pro jednotnou kanalizaci viz tab. č. 6: 

Tabulka č.6: Přehled výpočtu kanaliz. potrubí z PP 

DN Ceny potrubí za 1m/Kč Délka úseku 
[m] 

Cena dílčí 

300 600 6 990 4 194 000 Kč 

350 790 956 755 240 Kč 

400 890 362 322 180 Kč 

450 1 160 199 230 840 Kč 

500 2 530 225 569 250 Kč 

700 4 160 406 1 688 960 Kč 

800 5 113 66 337 458 Kč 

900 6 290 569 3 579 010 Kč 

1000 7 800 102 795 600 Kč 

1100 8 750 670 5 862 500 Kč 

  Celkem 18 335 038 K č 

Výpočet ceny výtlačného potrubí viz tabulka č.7: 

Tabulka č.7: Ceny výtlačného potrubí 

DN 
Cena potrubí 

1m/Kč 
Délka úseku 

m 
Cena 

celková 

90 210 791 166 110 Kč 
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 Betonové šachty: Výpočet viz tabulka č.8 

Tabulka č.8: Ceny betonových šachet 

Počet kusů Cena za 1ks Celkem 

355 17 500 Kč 6 212 500 Kč 

Celkový odhad díla 

Celkový odhad ceny díla, byl proveden součtem dílčích výsledků tabulek    

č.3 - č.8 viz tabulka č.9 

Tabulka č.9: Celkový odhad ceny díla 

Kanalizace v asfaltovém povrchu 105 450 000 Kč 

ČS1 166 933 Kč 

ČS2 169 135 Kč 

Potrubí pro jednotnou kanalizaci 18 335 038 Kč 

Potrubí pro výtlak 166110 Kč 

Betonové šachty 6 212 500 Kč 

Náklady celkem 130 499 716 Kč 

 

Ceny kanalizačních trub pro gravitační kanalizační potrubí byly převzaty, 

z ceníku firmu Maincor. Pro tlakové potrubí bylo v odhadu počítáno s cenou firmy 

Gascontrol. Ostatní ceny byly konzultovány s vedoucím diplomové práce. Odhad 

na vybudování jednotné kanalizace v obci Svratka je 130 499 716 Kč. 
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7 Závěr 

Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou „Návrh koncepce 

odkanalizování obce Svratka etapa I“ etapou II., ve které bylo cílem zpracování 

hydrotechnického výpočtu (viz příloha č.4) navržené stokové sítě z první etapy, 

zpracování výkresové dokumentace pro hydrotechnický výpočet (hydrotechnická 

situace viz příloha č.1, podélné profily navržených stok viz příloha č.2 – 40). 

Zadání diplomové práce vyplynulo z toho, že v součastné době není v obci 

navržena žádná jednotná kanalizace. Vzhledem k členitému terénu byla v obci 

navržena varianta kombinace gravitační jednotné kanalizace s výtlakem 

odpadních vod viz kapitola 5.1. Celkem je navrženo 39 stok, viz příloha č.1. 

Celková plocha kanalizačního povodí činí 71,13 ha. Tato plocha byla rozdělena 

na 117 kanalizačních okrsků, viz příloha č.1. Pro navržení kanalizačních okrsků 

jsem vycházel z metody střech.  Maximální plocha kanalizačního okrsku byla 

zvolena   1 ha. Navržená hydrotechnická situace je prezentována v příloze č.1. 

Podélné profily byly zpracovány v programu WINPLAN pro veškeré navržené 

gravitační stoky. Podrobný přehled podélných profilů, spolu s jejich délkami a 

počty šachet a intervalem krytí je uveden v tabulce č.2, str.37. Vypracované profily 

jsou uvedeny v příloze č.2 – 40 diplomové práce. 

 Součástí návrhu situace jsou celkem 2 čerpací stanice. Podrobný výpočet 

čerpacích stanic nebyl řešen v rámci diplomové práce. 

 

 Výpočet, dimenzování jednotlivých stok, resp. úseků stok, byl proveden dle 

součtové metody viz kapitola 5.2. Do hydrotechnické situace viz příloha č.1, byly 

vyznačeny vzorové hektary A, B a C, které byly rozmístěny podle sklonu území. 

Následně byly dle výpočtu změněny průměry trub v podélných profilech stok. 

Součástí diplomové práce je i odhad ekonomických nákladů, viz kapitola 6, 

str. 43 –46. Celkové předpokládané náklady na výstavbu jednotné stokové sítě 

v obci Svratka dosáhnou výše 130 499 716 Kč. 
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Předpokládám, že diplomová práce bude sloužit jako koncept pro návrh 

odkanalizování obce Svratka. Na tento projekt odvodnění je možno získat dotace 

z fondů EU. Dotaci na vybudování kanalizace v obci Svratka je možno získat 

z podobných programů, jako je v současné době Operační program Životního 

prostředí 2007 - 2013 Ministerstva životního prostředí České republiky. 

Výstavbou kanalizace v obci Svratka dojde k zásadnímu zlepšení místní 

hygienické situace a ke zlepšení životního prostředí v celém okolí řeky Svratky.
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