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Anotace: 

Cílem této bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování obce Drahotuše. 

Teoretická část bakalářské práce pojednává o stávající situaci a vytipování problému. 

V další části teoretické je uvedeno jakými zákony by se měl projektant řídit a taky typy 

stokových sítí, objekty na stokách, uloţení potrubí a atd. V hlavní experimentální části 

bakalářské práce je rozpracován návrh oddílné stokové sítě. Tato část se skládá 

z výkresové a hydrotechnických výpočtů a jako poslední je ekonomické zhodnocení 

návrhu. 

Klíčová slova: 

Oddílná stoková síť, ekonomické zhodnocení návrhu, kanalizace, hydrotechnické výpočty, 

odpadní vody 

Summary: 

The purpose of this bachelor thesis is concept of sewer systém design in village 

Drahotuše. The theoretical part of this bachelor thesis treats of today situation and 

determination of problem. In the theoretical part there are indicated laws which developer 

should keep and also types  of sewer nets, objects on sewers, situation of tube etc. In the 

experimental part there is developed a proposal of seperate sewerage. This part involves 

graphical, hydrotechnical calculations and as last part there is an economical analysis of 

the proposal. 
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Seperate sewerage, economical analysis of the proposal, sewerage, hydrotechnical 
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ČOV – čistírna odpadních vod 

DN – jmenovitá světlost potrubí 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá návrhem odkanalizování celé obce Drahotuše. V obci se 

nenachází ţádná stávající kanalizace. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a 

experimentální.  

V teoretické části je uveden stávající stav území, hydrologické poměry území, 

legislativní zákony a normy, kterými se musí navrhovatel kanalizace řídit a moţná 

technická řešení odkanalizování území. 

V experimentální části bakalářské práce jsou navrhnuty dvě moţnosti odkanalizování 

obce. Podrobněji je rozpracována varianta kombinace oddílné gravitační kanalizace 

s tlakovou kanalizací. V této variantě je dopodrobna rozpracovaná dešťová kanalizace, 

která je doplněna o výkresovou dokumentaci, hydrotechnické výpočty a odhad 

ekonomických nákladů. Splašková a tlaková kanalizace není řešena, její rozpracování bude 

součástí samostatné diplomové práce.  
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1. Popis území 

Bakalářská práce zpracovává odkanalizování místní části Hranic - Drahotuše. Obec 

Drahotuše leţí na pravém břehu řeky Bečvy v Moravské bráně v Olomouckém kraji. GPS 

souřadnice místní části Hranic – Drahotuše je 49°32'56.033"N, 17°41'37.987"E [1]. 

 Na zeměpanské zaloţení městečka Drahotuše upamatovává erb, který nese půl 

rozkřídlené moravské orlice. Tento znak jim udělil ještě coby moravský markrabí Přemysl, 

budoucí český král Přemysl Otakar II. O zaloţení Drahotuš není v historických pramen 

ţádných průkazných dokladů, je pravděpodobné, ţe jako osada existovaly jiţ před rokem 

1200 či dříve. První zmínka o této obci se uvádí ve druhé polovině 13 století v listině 

z roku z 21.1.1278, protoţe tato listina je uznána za pravou a proto je moţné vznik 

Drahotuš k datu 1278. Od roku 1976 jsou Drahotuše části města Hranice. 

Drahotuše leţí v nadmořské výšce 250 m n.m, rozkládají se na 1004 ha půdy, z toho 

je 585 ha orné půdy, 87,9 ha zahrad a ovocných stromů. V obci má 539 budov přiděleno 

číslo popisné. Trvale je zde hlášeno 1455 osob z toho 593 muţů, 606 ţen a 256 dětí. 

V obci je evidováno 23 ulic. Je zde mateřská školka, základní škola, lékař, pošta a 

knihovna. Z infrastruktury je zde vybudován vodovod, plynovod [2].   
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Obrázek 1 Základní mapa obce Drahotuše [1] 

2.2. Hydrologické poměry 

Město Hranice a jeho místní části se nacházejí na střední Moravě v prostoru 

Bečevské brány, která je zaklíněna mezi Oderské vrchy a Podbeskydskou pahorkatinu. 

Město Hranice a jeho místní části se nacházejí v nadmořských výškách 366 m.n.m. a 205 

m.n.m., výšková členitostí 50 - 70 m. Územím Hranic prochází od severovýchodu 

k jihovýchodu výrazný geologický zlom, ve kterém se v prostoru Hranic a Teplic nad 

Bečvou vyskytují prameny minerálních vod [2]. 

Na území Hranic a místních částí se nachází důleţité vodní toky řeka Bečva ( povodí 

1 270 km
2
),Velička ( povodí 65,80 km

2
 ), Ludina ( povodí 20,64 km

2
). 

Řeka Bečva má kvalitu vody, odpovídající poţadavkům na vodu upravitelnou k pitným 

účelům (studie Hydroprojekt Praha), má však průtoky extrémně rozkolísané od známého 

minimálního průtoku 0,94 m3/s aţ do maximálního průtoku 940 m3/s [2]. 

 

Místní části Hranic – Drahotuše protékají tři bezvýznamné vodní toky – Klokočský 

potok, který vtéká do Drahotušského potoku a řeka Splavná. Drahotušský potok a řeka 
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Splavná jsou levými přítoky řeky Bečvy. Tyto potoky nacházející se v Drahotuších jsou 

málo vodnaté. V Drahotuších se nachází také vodní nádrţ, která je v majetku a správě 

Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Přerov [2]. 

Drahotušský potok se rozkládá na délce 2 km od pramene po vyústění do řeky 

Bečvy. Správce Drahotušského potoku jsou Lesy České Republiky, s.p. [23].  

Popis stávajícího stavu Drahotušského potoku.  

Tok Drahotušský ve vyústění do Bečvy je značně zahloubený se zcela 

zdevastovaným opevněním vyústní trati. Dále pak pozvolna mizí koryto v luţním porostu 

aţ zcela zmizí. Po cca 500 - 700 metrech se začíná koryto opět značit a je jiţ patrný i 

břehový porost. Opevnění břehů není patrno. V trati jsou pouze mostní objekty slouţící k 

přístupu na pole po obou březích. Koryto je v celé délce úseku, zejména pak v trati pod 

silničním mostem na st.silnici Ostrava - Olomouc značně zanešeno. V tomto prostoru 

vzniká postupně vlivem zanášení koryta v důsledku nedostatečného odvodu vody, značné 

riziko zaplavení komunikace [23]. 

Popis navrhovaných úprav Drahotušského potoku 

Úprava toku, opevnění v celé délce trasy a zkapacitnění koryta. Od zaústění do 

spojené Bečvy po km cca 0,600 vytvořit zemní profil se sklonem svahů 1:2-2,5 s výsadbou 

břehového porostu. V km 0,600-2,000 po úpravu u státní silnice do Olomouce po očištění 

profilu bude navrţen typ úpravy dle výpočtu [23]. 

 Bečva [24] 

Největší levostranný přítok Moravy.  

Délka toku – 61,5 km 

Plocha povodí - 1625,7 km
2
 

Průměrný průtok – 17,5 m
3
/s 

Hydrologické pořadí – 4 – 11 – 02 – 001 
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Obrázek 2 Drahotušský potok 

 

Obrázek 3 řeka Splavná 
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Obrázek 4 Turistická mapa obce Drahotuše [1] 
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3. Vytipování problému  

V obci se nenachází ţádná stávající kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do 

ţump nebo do septiku. Jejich obsah se musí pravidelně vyváţet do ČOV, coţ je 

ekonomicky velmi nákladné, proto je výhodné vybudovat v Drahotuších oddílnou 

kanalizaci s napojením splaškové kanalizace na splaškovou kanalizaci města Hranice a 

dešťovou odpadní vodu odvádět dešťovou kanalizací do místních recipientů.  
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4. Legislativa  

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Předmět úpravy 

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

vodovodů a kanalizací slouţících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), 

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

úřadů na tomto úseku. 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. 

Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichţ je průměrná denní 

produkce niţší neţ 10 m
3
 nebo je-li počet fyzických osob trvale vyuţívajících vodovod 

nebo kanalizaci niţší neţ 50, na vodovody slouţící k trvalému rozvodu jiné neţ pitné 

vody
1)

 a na oddílné kanalizace slouţící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 

sráţkových vod (dále jen "sráţková voda"). Tento zákon se dále nevztahuje na ty 

vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 odběratel [3]. 

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

Ve výčtu vodních děl se tento zákon vztahuje ke skupině staveb vodárenských a 

kanalizačních – vodovodních řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod [4]. 

Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 

Podle stavebního zákona jsou vodovody a kanalizace součástí technické 

infrastruktury, která s infrastrukturou dopravní, občanskou vybaveností a veřejnými 

prostranstvími tvoří veřejnou infrastrukturu, obsahující pozemky, staveb a zařízení, 

zřizované nebo uţívané ve veřejném zájmu [5]. 

ČSN 75 6101- Stokové sítě a kanalizační přípojky [17] 

Předmět normy 

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

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

s ČSN EN 752 – 1 aţ ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou 
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zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní areály, dopravní stavby a jiné 

objekty, pokud není stanoveno jinými předpisy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť 

neplatí norma všeobecně, ale jen v uvedených jednotlivých ustanoveních v souladu s ČSN 

EN 1671 a ČSN EN 1091. 

Norma platí téţ pro navrhování a provádění dešťových v pustí slouţících k odvádění 

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

Norma platí i pro navrhování vnitřních příčných profilů a rozměrů stok městských a 

průmyslových stokových sítí jednotné i oddílné stokové soustavy bez ohledu na stavební 

materiál a způsob výstavby nebo sanace stok. 

Norma neplatí pro otevřené nebo zakrytí záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, 

potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté ţlaby v čistírně odpadních vod. 

ČSN 01 3463 – Výkresy inţenýrských staveb – Výkresy kanalizace 

Předmět normy 

 Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresu kanalizace a příslušných objektů 

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

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

obsah jednotlivých druhů výkresů [18]. 

4.1. Historie stokování a čištění 

Kanalizace historických měst a staveb je kanalizací nesoustavnou. Kanalizace 

v antických městech vznikala vţdy aţ po zavedení vody do měst, aţ po vzniku 

nesnesitelných potíţí způsobených vypouštěním odpadních vod do veřejných prostranství 

[7]. 

Nejstarší zmínka o kanalizaci je z Babylonie. Veřejnému účelu slouţila kanalizace 

v Babyloně a v Ninive asi v roce 1700 před n.l. Nejzachovalejší kanalizace je z doby 700 

let před n.l. odvodnění Sargonského paláce v Khorsabadu, kde se zachovala hlavní stoka 

s cihelnou klenbou, s bočními přípojkami a šachtovými vpustmi [6]. 

Řekové a Římané měli vodu ve velké váţnosti. O umění Řeků v oboru stokových 

staveb svědčí odvodnění paláce v Tyrinsu z doby asi 1300 před n.l. Nejvýznamnějším 

dílem Římanů je Cloaca maxima v Římě, odvodňující nejstarší část Říma, z doby po 3. 
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století před n.l., později rozšiřované a doplňované stokami u kterých místo kamenné byla 

klenba cihlová [6].  

Splachovací záchod byl vynalezen v 18 století, do měst celé Evropy se rozšířil v 19 

století, rozšířené pouţívání splachovacího záchodu zlepšilo hygienické podmínky 

městských obyvatel, z tohoto důvodu vzrostl poţadavek na mnoţství kanalizací a 

vodovodů [26]. 

4.2. Odpadní vody 

Jakákoliv voda, která po pouţití změní svoje vlastnosti – fyzikální (teplota,..), 

chemické (pH,..) – se nazývá vodou odpadní, zejména pokud můţe ovlivnit jakost 

povrchových vod nebo podzemních vod [10]. 

4.2.1. Druhy odpadních vod 

Odpadní vody [10]:  

 Všechny druhy vod odváděné stokovou sítí. 

 Odčerpané vody podzemní z hydraulické ochrany u průmyslových objektů- 

rafinérie, sklady ropných látek, odkaliště z rudných, energetických nebo 

chemických výrob, průzkumy těţební činnosti. 

 Vody z drenáţních systémů jako součástí zařízení k odvodnění pozemních staveb. 

 Vody jakkoliv znečištěné z výrobního provozu příp. v důsledku vlhkosti suroviny. 

 Tekuté odpady (např. kejda) 

Odpadní vody podle původu a druhu znečištění: 

 Splaškové 

 Průmyslové 

 Infekční 

 Ze zemědělství a zemědělské výroby 

 Dešťové – dešťové povrchové vody 

- smíšené odpadní vody 

 Ostatní odpadní vody 

Odpadní vody, které by se neměly vypouštět do stokové sítě: 
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 Narušující materiál stokové sítě  

 Ohroţující zdraví a bezpečnost práce obsluhy stokové sítě 

 Způsobující provozní závady při průtoku stokovou sítí 

4.3. Kanalizace 

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních vod a sráţkových vod společně nebo odpadních vod 

samostatně a sráţkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, 

jakoţ i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace [3]. 

4.4. Typy stokových soustav 

4.4.1. Stokové soustavy podle způsobu odvádění odpadních vod  

 Jednotná stoková síť 

 Oddílná stoková síť 

 Modifikovaná stoková síť 

U jednotné soustavy jsou všechny druhy odpadních vod a vody sráţkové odváděny 

společně jednou stokovou sítí [11]. Tato zásada přináší řadu hospodářských i technických 

výhod, ale nese s sebou i mnohé nevýhody, zejména z hygienického hlediska. Vzhledem 

k tomu, ţe stokovou sítí se dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění stok. Jednotná 

stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích komor, které vytvářejí 

přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. Jednotná stoková síť by měla být 

navrţena na průtok, který je součtem všech druhů odpadních vod[6]. 

 Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem deště 

došlo při určitém průtoku přepadání vody do odlehčovací stoky a odtud do recipientu nebo 

do dešťové nádrţe. Nevýhoda odlehčovací komory spočívá v tom, ţe i při velmi vysokém 

naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení čerstvého fekálního 

znečištění do recipientu [6]. 

   Oddílná stoková soustava odvádí splaškovou i dešťovou vodu zvlášť na ČOV. 

Takové řešení má nevýhodu ve sloţitosti a nákladnosti dvojích, většinou souběţných stok.  

Oddílné splaškové stoky většinou nevyţadují tak velké příčné profily jako oddílné stoky 
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dešťové, které mají většinou tytéţ dimenze jako stoky kanalizace jednotné, kde o 

dimenzích obvykle rozhoduje průtok dešťových vod. Úplná oddílná dvojí soustava je proto 

stavebně nákladná. Její výhodou je, ţe na čistírnu přivádí pouze neředěné splaškové 

odpadní vody a také čištění dešťových odpadních je jednoduší. V menších městech a 

obcích můţe být někdy s výhodou pouţita oddílná stoková soustava, kde pouze splašková 

síť je soustavná a úplná se zaústěním do čistírny odpadních vod, zatímco dešťová stoková 

síť můţe být nesoustavná, s více vyústěními do místních recipientů a odvodňovací příkopy 

a můţe být podle místních poměrů ve vegetačních plochách otevřená jako rigoly a 

odvodňovací příkopy a vyuţívat povrchovou retenci a vsak dešťových neznečištěných vod 

[12]. 

Modifikovaná stoková soustava vzniká například kombinací jednotné a oddílné 

stokové soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku. Princip 

spočívá v tom, ţe splaškové vody jsou odváděny hluboko uloţeným potrubím. Při  přívalu 

nejvíce znečištěné dešťové vody na začátku deště se prázdní spojovacím potrubím ze dna 

dešťových stok šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení nad úroveň dna 

dešťových stok dochází k odtoku sráţkové vody dešťovými stokami přímo do recipientu. 

Největší znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu dešťových stok je takto 

svedeno splaškovými stokami do ČOV. Do recipientu je jiţ odváděno relativně čistá voda 

[10]. 

4.4.2. Kanalizační soustavy podle hydraulického řešení 

 Gravitační stoková síť 

 Tlaková soustava 

 Podtlaková kanalizační soustava 

Gravitační kanalizační soustava vyuţívá přírodní sílu gravitace. Voda se pohybuje 

vlivem tangenciální sloţky gravitace na nakloněné rovině. Proto musí mít stoky dostatečný 

sklon nivelety dna s tím, ţe všechny úseky stok musí mít sklon nivelety dna dolů ve směru 

ČOV nebo k místním vyústím do recipientu nebo k čerpací stanici odpadních vod. Sklon 

nivelety musí vyhovět určitým limitům tak, aby průtok ve stoce byl na tolik rychlý, 

s dostatečnou unášecí silou, aby nedocházelo k usazování sedimentů ve stoce. Je tradičním 

a převaţujícím způsobem odvodnění [12]. 
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Rozdělení systému gravitačních stokových sítí [10]: 

 Radiální systém  

 Větevný systém  

 Úchytný systém  

 Pásmový systém 

Radiální systém pouţívá se při odvodňování uzavřených kotlin bez přímého spojení 

s recipientem. Voda je přiváděna do nejniţšího místa území stokovou sítí a z toho je 

přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samospádem do čistírny odpadních vod.  

Záleţí na nadmořské výšce odvodňovacího území [10]. 

Větevný systém se navrhuje v členitém území, které nemá pravidelnou zástavbu. 

Stoky jsou vedeny nejkratší cestou, do hlavní kmenové stoky, která leţí v nejniţším místě 

odvodňovaného území a ústí do čistírny odpadních vod [10]. 

Úchytný systém se pouţívá v plochých říčních systémech, které mají mírný sklon 

odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku, do 

které ústí sběrače. Sniţování stavebních nákladu na výstavbu stoky jednotné soustavy, je 

moţné provést vybudováním odlehčovacích komor na hlavní kmenové stoce, které 

odvádějí dostatečně zředěnou odpadní vodu vodou dešťovou do recipientu[10].  

Pásmový systém se navrhuje při odvodňování rozsáhlejšího území s většími 

výškovými rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několika výškových pásem. Odpadní 

vody z jednotlivých pásem se odvádějí stokami niţšího řádu do tzv. pásmových sběračů. 

Pásmový systém umoţňuje odvodňovat jednotlivá pásma samostatně gravitačně a 

přečerpávat pouze odpadní vody připadající na nejniţší pásmo[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Systémy uspořádání stokových sítí[10] 
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Tlaková Kanalizace je zaloţena na principu tlakové dopravy odpadních vod 

tlakovou okruhovou nebo větevnou stokovou sítí na ČOV. Provozní přetlak v systému 

v rozmezí 0,5 – 3,0 MPA je vyvozován soustavou čerpadel osázených v domovních 

čerpacích stanicích s akumulačními jímkami, do kterých odpadní vody natékají gravitačně. 

V zájmu zajištění průchodnosti potrubí se systém vybavuje proplachovacími stanicemi pro 

občasné proplachování potrubí směsí vody a tlakového vzduchu. Tlaková větevná nebo 

okruhová síť se navrhuje z plastového potrubí minimální DN 80 mm a ukládá se 

v nezámrzné hloubce v minimálním skonu 30/00[11].  

Podtlaková kanalizace  

Podtlakové odkanalizování určitého území funguje na principu vyvození podtlaku ve 

stokové síti, do které se přes domovní sací ventily na domovních přípojkách nasávají 

odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Celý systém má centrální vakuovou stanici, ve 

které se pomocí vakuových čerpadel vytváří podtlak ve sběrné tlakové nádobě. Odpadní 

vody se vlivem udrţovaného podtlaku v celém systému do zásobníku nasávají při kaţdém 

otevření sacího ventilu na některé z domovních přípojek. Sací ventily jsou osazeny ve 

sběrných šachtách na domovních přípojkách a jejich provoz je řízen automaticky 

v závislosti na stavu hladiny ve sběrných šachtách pomocí ovládacího potrubí. Z vakuové 

stanice jsou odpadní vody na ČOV dopravovány buď gravitačně, nebo přečerpáváním[11].  

Pneumatická kanalizace 

Jedná se o alternativní způsob transportu splašků z místa soustředění, tlakovým 

vzduchem, i na velké vzdálenosti. Např. z několika obcí do centrální ČOV [6]. Tento 

system umoţňuje dopravovat I velmi hrubě zněčištěné odpadní vody, protoţe se zde 

nepouţívají ţádná čerpadla a jiná technologická zařízení choulostivá na ucpávání nebo 

zadírání. Odpadní vody jsou přiváděny gravitačně do předšachty a z ní regulovaně přes 

uzávěr do tlakové pracovní nádrţe. Celý system pracuje ve dvou cyklech, a sice v cyklu 

plnění  a v cyklu výtlaku [11]. 

Zjednodušená kanalizace 

Byla vyvinuta v Brazilii v roce 1980. Moderní dizajn zaloţen na minimálním hnacím 

napětí 1 Pa, které bylo dosaţeno při maximálním průtoku, ukazuje, ţe odpadní vody z 234 

domácností, muţou odváděny stokou o průměru 100 mm a v které můţe být dosaţeno 

maximálního průtoku 765 l.d
-1

[28].  
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4.5. Objekty na stokových sítí 

Objekty se navrhují pro zjištění správné funkce stokové sítě a pro bezpečné 

provádění všech potřebných prací při kontrole, čištění a údrţbě stok [10]. 

 Vstupní šachty 

 Spojné šachty 

 Spadiště 

 Skluzy 

 Dešťová vpust 

 Chodníková vpust 

 Uliční vpust 

 Horská vpust 

 Lapače splavenin 

 Kanalizační přípojky 

 Odlehčovací komory 

 Sněhová svrţ 

 Čerpací stanice 

 Shýbka 

Vstupní šachty jsou svislé vodotěsné konstrukce. Umoţňují vstup do stokové sítě za 

účelem revize, údrţby a oprav. Navrhují se v následujících případech[11]: 

 V přímé trati ve vzdálenostech max. 50 m u neprůlezných a průlezných stok a 

max. 200 m u průchozích stok. 

 V místech změny směru stok. 

 V místech změny DN potrubí.  

 V místech změny materiálu. 

 Na horním konci kaţdé stoky.  

 Spojné šachty slouţí ke spojení dvou a více stok a pní všechny další funkce jako 

šachty vstupní a revizní. Úhel zaústění přívodních potrubí oproti vývodu musí být 

v rozmezí 90 – 270
o
, protisměrné zaústění není moţné [11].  

Větrací šachty zajišťují trvalé odvětrávání stokové sítě. Neslouţí však pro vstup do 

kanalizace, a proto mohou mít menší půdorysný rozměr a nejsou opatřeny stupadly[11]. 
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Kanalizační šachta [22] 

1. Víko s rámem 

2. Vyrovnávací prstence - dílce prstencového tvaru 

slouţící k vyrovnání krytu šachty na úroveň vozovky, 

případně terénu. 

3. Přechodová skruž - tzv. kónus je šachtová skruţ 

s proměnlivým průměrem, která umoţňuje přechod mezi 

šachtovými skruţemi a krytem šachty. 

4. Přechodová deska - dílec kruhového, deskového 

tvaru, který se pouţívá u šachet, u níţ není moţné z důvodu 

nízkých stavebních výšek pouţít kónus. 

5. Skruže - Dílec tvaru válcového prstence se 

stykovými plochami, upravenými pro spojení na pero 

a polodráţku. Vodotěsnost spojů zajišťuje pryţové těsnění odpovídající normě ČSN EN 

681-1. 

6. Šachtové dno - Vně osmihranné nebo kulaté s pevným dnem opatřené otvory 

pro vstup kanalizace vnitřních průměrů 150, 200, 300, 400, 500 a 600 mm. Uvnitř 

šachtového dna je tok média usměrněn kynetou betonovou, keramickou, plastovou, 

čedičovou nebo laminátovou. Výška šachtového dna je závislá na průměru kanalizačních 

trub. 

Spadiště jsou objekty, jejichţ účelem je překonat stupněm velký sklon, při kterém by 

ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální povolené rychlosti. Sklon 

stok mezi spadiště volíme takový, aby bylo dosaţeno maximální rychlosti povolené pro 

daný materiál stoky. Maximální povolené výšky spadiště jsou 4m pro DN 250 – 400, 

respektive 3m pro DN 450 – 600. Část šachty i dno spadiště. Vystavené nárazu přívalové 

vody. Musí být opatřeny pevným a odolným obkladem [10]. 

Skluzy podobně jako spadiště slouţí k překonání velkých výškových rozdílů na 

úsecích kanalizačních stok s velkým sklonem terénu. Na rozdíl od kaskády spadišť, je 

řešení pomocí skluzů velmi úsporné [13]. Skluz se skládá z vlastní skluzové stoky s 

Obrázek 6 kanalizační 

šachta [22] 
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průtočnou rychlostí do 10 m.s
-1

. A z objektů na konci skluzu k utlumení přebytečné 

pohybové energie a k odvedení vodou strţeného vzduchu (proud je moţné utlumit např. 

ţelezobetonovými rozreţeči osazenými ve dně šachty, která je pro odvzdušnění přikryta 

roštem) [10]. 

Dešťové vpusti slouţí k odvodnění vozovek, chodníku a zpevněných ploch [10]. 

Chodníková vpusti jsou výhodné tam, kde se poţaduje zachovat plynulost povrchu 

vozovky a také při malých sklonech odvodňovaných ploch [6].  

Uliční vpust slouţí k odvedení vod z chodníku, cest, parků, hřišť samostatnou 

přípojkou do stoky. Uliční vpusti se buduji většinou na obou krajích vozovky a jsou 

opatřeny mříţí pod mříţí je nádoba na splaveniny, aby se zabránilo ucpání stoky 

neţádoucími splaveninami. Uliční vpusti se budují ve vzdálenosti 40 – 60 m od sebe [12].  

Horská vpust se navrhuje při sklonech odvodňovaného terénu větším neţ 8%. 

Horské vpusti se navrhují jako zděné, prefabrikované, nebo monolitické šachty, které mají 

obdélníkový půdorys, s dvojitou mříţí, s potrubím na odvod sráţkových vod, bez 

zápachové uzávěrky [6].  

Lapák splavenin  

Jedná se o kamenný zához. Umisťuje se na horní konec stokových sítí, kde je 

nebezpečí splavenin [14].  

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 

vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační 

přípojka není vodním dílem [2]. 

  Kanalizační přípojku zřizuje na své náklady odběratel a pak je vlastníkem přípojky. 

Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, u podílového 

spoluvlastnictví budovy je odběratelem společenství vlastníků [12].  

 Kaţdá nemovitost má mít zásadně jednu samostatnou kanalizační přípojku, jinak 

výjimečně se souhlasem provozovatele nebo vlastníka stokové sítě i více přípojek. 

Minimální profil potrubí přípojky je DN 150. Nejmenší dovolený sklon dna přípojky pro 

DN 200 je 10, pro DN 150 je 20, maximální sklon 400, jinak nutno zřídit spadiště [12].  



Jiří Musil: Návrh odkanalizování obce Drahotuše 

2011 Stránka 18 

 

Odlehčovací komory jsou to objekty navrhované na jednotných stokových 

soustavách, které vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí. Odlehčovací komory jsou 

konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem deště došlo při určitém průtoku 

k přepadení vody do odlehčovací stoky a odtud do recipientu nebo dešťové nádrţe. 

Nevýhoda odlehčovací komory spočívá v tom, ţe i při velmi vysokém naředění 

splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení čerstvého fekálního znečištění do 

recipientu [6].  

Dělení odlehčovacích komor podle přepadu: 

 Přímý (kolmý, šikmý, obloukový, lomený) 

Odlehčování se provádí ve směru přívodu stoky. 

 Boční jednostranný (s přímou hranou, s obloukem, s šikmou hranou) 

Odlehčování se provádí od směru přívodu stoky. 

 Boční oboustranný (s přímou hranou)  

 Se škrtící tratí s přepadem 

Škrticí trat je úsek s menším průměrem potrubí, který je vloţen mezi odlehčovací komoru 

a stoku vedenou dále na ČOV. 

 S přepadajícím paprskem 

Principem je rozdělení přepadajícího paprsku odpadní vody. 

 S horizontální dělící stěnou 

Principem je horizontální dělení průtoku. V odlehčovací komoře je v určité výšce břit, 

který při větších průtocích slouţí, k oddělení zředěných splaškových vod a tyto vody jsou 

odváděny do recipientu [6].  

Sněhová svrže jsou to objekty na stokových sítích velkých měst, určené 

k odstraňování sněhu z ulic. Svrţe jsou umísťovány na velkých stokách, kterými stále 

proudí poměrně teplá voda, v níţ se sníh, pokud není zmrzlý, rychle rozpouští. Vlastní 

komora svrţe, přístupná po schodišti, má mít plošinu, ze které zaměstnanci přehazuji sníh, 

aby byl rychle odplavován vodou. Dnes se u nás tyto objekty normálně nenavrhují [7]. 

Čerpací stanice se buduje jak ve stokové části, tak v ČOV.  
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Ve stokové části se budují z důvodů: 

 převedení odpadní vody přes rozvodnici do povodí, kde se nachází ČOV nebo 

recipient 

  překonání překáţek na trati 

  při rozšiřování gravitační sítě není moţno výškově zaústit nově koncipované 

stoky do stávající kanalizace. 

 krytí kmenových stok narůstá nad hospodárnou míru [10]. 

V ČOV se budují z důvodů: 

 odpadní vody je často nutno čerpat ve vstupní čerpací stanici v ČOV , neboť v 

mnoha případech jsou jediným řešením umoţńujícím gravitační průtok 

čistírnou a odtok do recipientu [6].  

Shýbky jsou to objekty na stokových sítích, slouţící k převedení odpadních vod pod 

překáţkami, kdy je niveleta stoky ve stejné úrovni jako překáţka a nelze ji sníţit, aniţ by 

voda protékala ve stoce gravitačně s volnou hladinou. Pouţíváme litinové, ocelové, 

kameninové, z plastických hmot ţelezobetonu a dalších materiálů, které se obvykle 

obetonovávají. Shýbky dle hydraulického hlediska dělíme na úplné a neúplné a dle počtu 

ramen na jednoramenné a víceramenné [14]. 

4.6. Materiál potrubí a tvar stok  

4.6.1. Materiál stok 

Materiál pro stoky se volí podle účelu a plánované ţivotnosti stokové sítě, musí být 

vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným 

vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí, 

vhodný pro čištění stok [12].  

Obnova materiálu a techniky kanalizace  

Obnova kanalizace můţe zahrnovat opravu stavebních a hydraulických poruch. 

Výběr metod pouţitelných pro opravu nebo obnovu netěsnění nebo selhání potrubí nebo 

potrubního systému je závislá na několika parametrech materiálu [29]. 

Příklady obnovitelných technik [29]: 
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 Výkop a výměna 

 Chemická injektáţ 

 Potrubní obloţení 

 Povlaky 

 Robotické obnovy 

Druhy materiálu potrubí: 

 Kamenina 

Vyrábějí se z vypalovaného jílu a šamotu o DN100 aţ DN1400.   

Vlastnosti[10]: 

- Vysoká ţivotnost 

- Otěruvzdornost 

- Vysoká mechanická odolnost 

- Chemická odolnost 

- Nepropustnost trub 

- Nízký hydraulický odpor 

 

Obrázek 7 kameninové potrubí[20] 

 Beton  
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Betonové trouby se doporučují pro stoky oddílné dešťové soustavy. Vyrábějí se dle 

ČSN 72 3162[6]. Tyto trouby se vyráběji ve světlostech DN 100, 150, 200, 300, 400, 500, 

600, 800 a v délkách 0,75 a 1,0 m. Trouby nejsou určeny pro odvádění splaškových vod 

[13]. 

 Ţelezobeton 

Ţelezobetonové trouby se pouţívají pro výstavbu stok namáhaných vysokými tlaky a pro 

stoky větších průřezů [6]. 

 Litina 

Kanalizační trouby z tvarné litiny se osvědčují zejména při uloţení v extrémních 

zátěţových podmínkách, např. pod silně frekventovanými komunikacemi, v nepříznivých 

geologických poměrech a dále tehdy jedná – li se o tlakový průtok odpadních vod [11]. 

Vlastnosti [10]:  

- Odolnost proti korozi 

- Formovatelnost 

- Odolnost proti otěru 

- Schopnost tlumit chvění – pevnost v tahu 

- Odolnost proti nárazům 

- Prodlouţení ţivotnosti 

- Vysoká mez průtaţnosti 

 Plasty 

Rozdělení plastů [10]:  

- Polypropylen PP  

- Neměkčený polyvinylchlorid PVC 

- Polyetylén PE 

Kanalizační potrubí v Japonsku jsou vystavené velkému korozivnímu prostředí, 

proto by bylo výhodné stávající ţelezné a ocelové potrubí nahradit polyetylénovým 

potrubím, které má vysoké antikorozní vlastnosti [25]. 
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Obrázek 8 Kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci se žebrovou stěnou ultra cor [21] 

 

 Sklolaminát 

Materiál se vyznačuje vysokou pevností, stálostí a nízkou hmotností. S ohledem na 

nízkou hmotnost je moţno je vyrábět ve větších délkách aţ 12 m. Výrobce udává ţivotnost 

aţ 100 let [10]. 

4.6.2. Tvary stok 

Pro stoky se doporučuje přednostně pouţívat tvary příčných profilů: kruhový, vejčitý 

a tlamový. Volba tvaru profilu stok závisí zejména na hydraulických, geologických a 

územních podmínkách staveniště, poţadavcích provozovatele a ekonomických moţnostech 

investora [11]. Pro kanalizační přípojky se doporučuje pouţívat přednostně kruhový tvar 

příčného profilu [12]. 

 Kruhový  

Je nejjednodušší výroba prefabrikátu. Potrubí je snadné na čištění. Staticky méně výhodný 

neţ vejčitý [10]. 

  Tlamový 

Výhodou je, ţe se navrhuje ve stísněných geologických poměrech. Nevýhodou je nejméně 

příznivý (koncentrace odtoku v potrubí), staticky nejméně výhodný [10]. 

 Vejčitý 

Nejlepší hydraulické vlastnosti. Staticky nejvýhodnější. Nevýhodou je, ţe ho lze ho 

navrhnout při dostatečné výšce nadloţí [10]. 
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4.7. Stavba stok 

4.7.1. Dispozice stok 

Základní podmínky dispozice stok udává ČSN 75 6110. Stoky veřejných kanalizací 

se situují do veřejných ploch a pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005 a dalšími 

předpisy. Stoky jednotné soustavy se nejčastěji umisťují pod osou komunikace. U oddílné 

soustavy stoky na splaškové odpadní vody jsou umisťovány mimo osu komunikace, stoky 

na dešťové odpadní vody se umisťují v ose komunikace [6]. 

4.7.2. Směrové a výškové vedení stok 

Stoky se vedou mezi sousedními revizními a vstupními šachtami nebo jinými objekty 

na stokové síti v příme trase, s vyjímkou úseků se změnou směru u průlezných a 

průchodných stok [16]. 

Hloubka uloţení stok jednotné soustavy a splaškové sítě oddílné soustavy 

v zastavěném území vychází z poţadavků gravitačního odvodnění běţného jednoho 

podzemního podlaţí. Je tedy ovlivněna hloubkou podzemního podlaţí, vzdáleností stoky 

od budov a velikostní kategorií stoky [11]. Doporučená minimální výška krytí stoky pod 

silniční komunikací je 1,80m; doporučená maximální hloubka dna uliční stoky je 6,0m. 

V chodníku, ve všech pásech přidruţeného prostoru pozemní komunikace, které neslouţí 

provozu nebo stáni vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 

73 6005 podle místních podmínek minimální výška krytí 1,0 m. (Při této hloubce se 

doporučuje provést opatření proti zámrazu). Při kříţení dráhy a pozemní komunikace 

doporučuje ČSN 75 6230 minimální výšku krytí 1,50 m [16]. 

Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní vody neţ dešťové, musí být uloţeny 

hlouběji neţ vodovodní potrubí a mají umoţnit gravitační odvedení odpadních vod. Potrubí 

tlakové kanalizační soustavy je moţné ukládat i nad vodovodním potrubím jen po dohodě 

správců dotčených sítí [17]. 

4.7.3. Uložení stok 

Pro zemní práce platí ČSN 73 3050. Při stavbě stok v otevřené rýze se výkop hloubí 

proti sklonu dna stoky, aby podzemní vody, případně voda dešťová mohla odtékat a 
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usnadnila se kvalitní stavba a montáţ. Dno rýhy se dokopá ručně, aby v základové spáře 

nedošlo k překopání, nakypření, rozrušení mrazem, proudící vodou atd [6]. 

4.8. Výpočty stokových sítí [12] 

Cílem dimenzování gravitační stokové sítě je hydraulický správný a hospodárný návrh 

sklonu nivelety dna stok, jejich profilu a rozměry příčného řezu v jednotlivých úsecích stok 

mezi dvěma nejbliţšími kanalizačními šachtami. K tomu účelu se provádí výpočet tzv. 

návrhových průtoků Qn úseků, coţ je největší průtok odpadních vod v uvaţovaném úseku 

stoky. 

Výpočet návrhových průtoků Qn pro dimenzování vychází z výpočtu mnoţství 

odpadních vod z povodí (kanalizačního okrsků) kaţdého výpočtového úseku stoky. 

Gravitační oddílné splaškové stokové sítě se dimenzují na dvojnásobek maximálního 

hodinového průtoku Qn = 2 . Qmax,s. 

Gravitační jednotné stokové se dimenzují na největší průtok všech odpadních vod 

v součtu, u splaškových odpadních vod se uvaţuje jen jejich jednonásobek,  

Qn = Qmax,s + Qmax,d. 

Průtoky bezdeštných vod menší neţ 10 % návrhového průtoku dešťových vod, je moţno 

v jednotné soustavě zanedbat. Pokud však bezdeštné průtoky přesahují průtoky dešťové, 

dimenzuje se na dvojnásobek bezdeštného průtoku a průtok dešťových vod lze zanedbat. 

4.8.1. Dimenzování stokové sítě jednotné a oddílné dešťové soustavy 

Pro dimenzování se pouţívají 3 základní výpočtové metody.  

Součtová metoda[6] 

Součtovou metodou mohou být dimenzovány stokové sítě malého plošného rozsahu, 

s krátkou dobou dotoku, která nepřesáhne 15 minut. Za kritický déšť pro tento případ se 

povaţuje patnácti minutový déšť. Návrhový průtok se vypočte ze vztahu. 

          

Ψ- součinitel odtoku 

Ss – plocha kanalizačního okrsku 
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qs – vydatnost deště 15 minut trvání a příslušné periodicity [l.s
-1

.ha
-1

] 

Bartoškova metoda 

Tato metoda je v naši praxi velmi často vyuţívaná pro její jednoduchost a únosnou 

pracnost. Pouţije se k návrhu stokové sítě, trvá-li průtok v síti déle neţ 15 minut. Její 

nevýhoda je to, ţe se nedá pouţít pro členitá povodí nepravidelného tvaru [6].  

Metody hydrodynamické  

Pouţívají se časově proměnné návrhové deště a simulační modely odtoku pomocí 

výpočetní techniky. Volba simulačního modelu má být provedena ve spolupráci 

s vodoprávním úřadem [12]. 

4.9. Dynamické navrhování metod pro stanovení priorit kanalizačního projektu 

Jednoduchý a efektivní přístup je vyvinut na základě dynamického programování jako 

prostředek objektivního výběru a stanovení priorit kanalizačního projektu v rámci 

dostupných finančních prostředku a kapacity systému. Metodika se skládá ze dvou systému 

modelu sběru.  Model s cílem určit oblasti pro sběr odpadních vod a dopravní model 

systému pro výběr trasy a přepravu odpadních vod. Tento přístup je uţitečný nástroj pro 

plánování a rozšíření kanalizace [27].   
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty 

(graficky,hydrotechnické výpočty) 

5.1. Návrh variant 

 Podle charakteru území a jeho výškového rozdělení, jsou moţné dvě varianty řešení 

odkanalizování obce Drahotuše. 

A. Jednou z moţných variant je kombinace jednotné gravitační kanalizace 

s tlakovou kanalizací  

B. Druhou moţností je kombinace oddílné gravitační kanalizace s tlakovou 

kanalizací.  

ad A. Varianta jednotné gravitační kanalizace je výhodná z hlediska ekonomických 

nákladu a taky z důvodů, ţe je technicky jednoduší. Velkou nevýhodou jednotné 

kanalizace je společné odvádění splaškové i dešťové vody a proto se na jednotné kanalizaci 

musí budovat odlehčovací komory, které slouţí k odvádění zředěných dešťových vod 

vyústěmi do recipientu. Jednotné gravitační kanalizace se musí dimenzovat na větší 

kapacitu. Z důvodů výškového rozdělení je nutné na dvou místech vybudovat tlakovou 

kanalizaci. Hlavní kmenová stoky je napojena do hlavní kmenové stoky splaškové 

kanalizace města Hranice. 
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Obrázek 9 mapa s vyznačenou variantou řešení A 

 Ad B. Oddílná kanalizace je ekonomicky náročnější z důvodu samostatného 

odvádění odpadních vod a samostatného odvádění dešťových vod. Stoky a čistírny 

odpadních vod se dimenzují na menší kapacitu. Její hlavní výhodou je odvádění 

nezředěných dešťových vod přímo do recipientu, není nutnost budování odlehčovacích 

komor. 

 Varianta A je nevýhodná z důvodu napojení jednotné kanalizace na stávající 

splaškovou kanalizaci města Hranice a také by zde nebylo vyuţito moţnosti odvádět 

nezředěné dešťové vody do místních recipientů. 

 Proto jsem rozhodl pro variantu B oddílné kanalizace s gravitačním odváděním 

dešťové vody do místních recipientů a gravitačním a tlakovým odváděním splaškových 

stok. 
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Obrázek 10 mapa s vyznačenou variantou B 

5.2. Rozpracovaná varianta B 

Grafické rozpracování varianty B je provedeno v programu AutoCad 2008 a  

Winplanu 5.0. V AutoCadu 2008 je nakreslen situační výkres s vzorovým hektarem a 

hydrotechnická situace. Ve Winplanu 5.0 jsou nakreslené podélné profily stok.  

5.2.1. Situační výkres (příloha1) 

Do situačního výkresu obce Drahotuše byla do osy komunikace, zakreslena dešťová 

kanalizace. Splašková kanalizace byla zakreslena mimo osu komunikace. Dále do situace 

byly zakresleny objekty stokové sítě jako vstupní šachty, lomové šachty, spojné šachty, 

čerpací stanice.  

Splašková stoková síť 
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 Splašková stoková síť se skládá z 17 stok, dvou výtlaků a 219 šachet. Kanalizace je 

vyrobena z kameninového potrubí, kromě výtlaku, který je vyroben z PE. Šachty jsou 

maximálně vzdálené mezi sebou 50 m. 

 Odpadní vody z domácností jsou svedeny domovními přípojkami do splaškové 

kanalizace. Splašková kanalizace je na většině odkanalizovaného území gravitační kromě 

stok B a C, kde je pouţita jednotná tlaková kanalizace. Vedlejší splaškové stoky jsou 

gravitačně svedeny do hlavní kmenové stoky A, kromě stok B a C, kde je odpadní voda 

svedena do nejniţšího místa stok B a C a odtud pomocí čerpadla je čerpaná u stoky C do 

šachty Š58 a u stoky B do šachty Š21 odkud uţ je odpadní voda odváděna gravitačně. 

Odpadní voda z hlavní kmenové stoky A se v Š1 napojuje na hlavní kmenovou stoku 

kanalizace města Hranice a tou to stokou je vedena na ČOV v Hranicích.  

 Stoka A 

 Stoka A je dlouhá 2393,0 m. Na stoce A je 58 šachet. V šachtě 21 je připojen výtlak 

B délky 190,0 m, v šachtě 24 je připojena stoka A1, v šachtě 37 je připojena stoka A2, 

v šachtě 43 je připojena stoka A3, v šachtě 46 je připojena stoka A4, v šachtě 58 je 

připojen výtlak C délky 424,0 m. 

 Stoka A1 

 Stoka A1 je dlouhá 1337,0 m. Na stoce A1 jsou šachty od 24 do 102. V šachtě 84 je 

připojena stoka A1 – B, v šachtě 87 je připojena stoka A1 – C, v šachtě 100 je připojena 

stoka A1 – C. 

 Stoka A1 - B 

 Stoka A1 – B je dlouhá 245,0 m. Na stoce A1 jsou šachty od 84 do 111. 

 Stoka A1 – C 

 Stoka A1 – C je dlouhá 165,0 m. Na stoce A1 – C jsou šachty od 87 do 118. 

 Stoka A1 – D 

 Stoka A1 – D je dlouhá 47,0 m. Na stoce A1 – D jsou šachty od 100 do 119. 

 Stoka A2  

 Stoka je dlouhá 146,0 m. Na stoce A2 jsou šachty od 37 do 127. 
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 Stoka A3 

 Stoka A3 je dlouhá 318,0 m. Na stoce A3 jsou šachty od 43 do 138. V šachtě 128 je 

připojena stoka A3 – B, v šachtě 134 je připojena stoka A3 – C, v šachtě 136 je připojena 

stoka A3 – C. 

 Stoka A3 – B 

 Stoka A3 – B je dlouhá 59,0 m. Na stoce A3 jsou šachty od 128 do 141. 

 Stoka A3 - C 

 Stoka A3 – C je dlouhá 54,0 m. Na stoce A3 jsou šachty od 134 do 143. 

 Stoka A4 – D 

 Stoka A4 – D je dlouhá 43,0 m. Na stoce A4 – D jsou šachty od 136 do 145. 

 Stoka A4 

 Stoka A4 je dlouhá 1135,0 m. Na stoce A4 jsou šachty od 46 do 182. V šachtě 151 je 

připojena stoka A4 – B, v šachtě 151 je připojena stoky A4 – C, v šachtě 168 je připojena 

stoka A4 – D, v šachtě 171 je připojena stoka A4 – E. 

 Stoka A4 – B  

 Stoka A4 – B je dlouhá 45,0 m. Na stoce A4 – B jsou šachty od 151 do 184. 

 Stoka A4 – C 

 Stoka A4 – C je dlouhá 63,0 m. Na stoce A4 – C jsou šachty od 151 do 188. 

 Stoka A4 - D 

 Stoka A4 – D je dlouhá 172,0 m. Na stoce A4 – D jsou šachty od 168 do 192. 

 Stoka A4 – E 

 Stoka A4 – E je dlouhá 242,0 m. Na stoce A4 – E jsou šachty od 171 do 199. 

 Stoka B 

 Stoka B je dlouhá 177,0 m. Na stoce B jsou šachty 200 aţ 205. Z šachty 205 je voda 

čerpaná do šachty 21. 

 Stoka C 
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 Stoka C je dlouhá 588,0 m. Na stoce C jsou šachty od 206 do 219. Z šachty 219 je 

voda čerpána do šachty 58. 

Tabulka 1 popis splaškových stok 

Název stoky Délka [m] Název stoky  Délka [m] 

Stoka A 2393 Stoka A4 1135 

Stoka A1 1337 Stoka A4 -B 45 

Stoka A1 - B 245 Stoka A4 - C 63 

Stoka A1 - C 165 Stoka A4 - D 172 

Stoka A1 - D 47 Stoka A4 - E 242 

Stoka A2 146 Stoka C 588 

Stoka A3 318 Stoka B 177 

Stoka A3 - B 59 Výtlak C 424 

Stoka A3 - C 54 Výtlak B 190 

Stoka A3 - D 43   
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 Dešťová stoková síť 

 Dešťová stoková síť se skládá z 25 stok, z 208 šachet a 10 vyustních objektů. 

Kanalizace je vyrobeno z materiálu kamenina. 

 Dešťové vody ze silnic, lesů, polí, nezastavěných ploch jsou odváděny gravitační 

dešťovou kanalizací s vyústěními do místních recipientů.  

Tabulka 2 Popis dešťových stok 

Název stoky Délka [m] Název stoky Délka [m] 

Stoka A 217,0 Stoka G1 252,0 

Stoka b 470,0 Stoka G2 169,0 

Stoka C 729,0 Stoka G3 50,0 

Stoka C1 698,0 Stoka H 184,0 

Stoka C2 146,0 Stoka H1 57,0 

Stoka D 259,0 Stoka H2 44,0 

Stoka D1 142,0 Stoka CH 181,0 

Stoka D1 - A 54,0 Stoka CH1 70,0 

Stoka D2 50,0 Stoka CH2 46,0 

Stoka E 450,0 Stoka I 895,0 

Stoka F 86,0 Stoka I1 173,0 

Stoka F1 24,0 Stoka I2 250,0 

Stoka G 582,0   

 

5.2.2. Hydrotechnická situace (příloha 2) 

V hydrotechnické situaci je zakreslená pouze dešťová stoková síť, která je rozdělena 

na 10 kanalizačních povodí. Kanalizační povodí jsou rozdělena do 55 kanalizačních 

okrsků, protoţe sklon terénu je do 5%, kanalizační okrsky se určí pomocí ideálních střech 
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(půlení úhlů ve spojných šachtách). Maximální velikost jednoho kanalizačního okrsku je 

1ha. 

Tabulka 3 popis kanalizačního povodí 

Kanalizační 

povodí 

Kanalizační 

okrsky 

Plocha 

kanalizačního 

povodí [ha] 

1 1 - 2 1,55 

2 3 - 6 3,35 

3 7 - 16 5,86 

4 17 - 24 1,92 

5 25 - 26 1,79 

6 27 - 29 0,35 

7 30 - 37 2,68 

8 38 - 42 0,8 

9 43 - 50 5,71 

10 51 - 55 1,072 

5.2.3. Podélné profily stok (příloha 3 – 27) 

Ze situačního výkresu byly jednotlivé stoky importovány do programu Winplan 5.0. 

Do podelného profilu jsou zakresleny výškové body terénu, výškové body šachet a uloţení 

šachet. Podle normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky je doporučena hloubka 

uloţení potrubí min. 1,8 m a max. 6,0 m pod komunikací [16]. Z důvodů morfologie terénu 

nemohla být dodrţena na většině dešťových stok minimální hloubka uloţení potrubí. 

Minimální hloubku uloţení potrubí, aby mohla být dešťová voda odváděna gravitačně do 

místních recipientů je 1m. Tuto minimální hloubku uloţení potrubí dešťové kanalizace 

jsem dodrţel na všech stokách dešťové kanalizace. 

Podelný profil stoky A (příloha 3) 
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 Stoka A je 217 m dlouhá, je na ní umístěno 7 šachet a jeden vyústní objekt. Sklon 

potrubí je na celé stoce 2,50
/00. Stoka A je tvořena 2 kanalizačními okrsky. V 

kanalizačním okrsku č.1 je DN 300 mm a v kanalizačním okrsku č.2 je DN 400 mm. 

Hloubka uloţení potrubí je v rozmezí. 

Podelný profil stoky B (příloha 4) 

 Stoka B je 470 m dlouhá, je na ní umístěno 12 šachet a jeden vyústní objekt. 

Abychom dodrţeli uloţení potrubí minimálně 1 m pod kanalizací, museli jsme na části 

stoky B upravit terén dosypáváním. Sklon potrubí je na celé stoce 2 0
/00. Stoka B je tvořena 

4 kanalizačními okrsky číslovaných 3 aţ 7. Ve všech kanalizačních okrscích je DN 300 

mm.  

Podelný profil stoky C (příloha 5) 

 Stoka C je 729 m dlouhá, je na ní umístěno 19 šachet a jeden vyústní objekt. 

Abychom dodrţeli uloţení potrubí minimálně 1 m pod kanalizací, museli jsme na části 

stoky C upravit terén dosypáváním. V šachtě 22 je připojena stoka C1, v šachtě 36 je 

připojena stoka C2. Sklon potrubí je na celé stoce 20
/00. Stoka C se skládá z 5 kanalizačních 

okrsků. V okrsku číslo 7 je DN potrubí 300 mm, v okrsku číslo 9 a 10 je DN potrubí 400 

mm, v kanalizačním okrsku č. 11 je DN potrubí 500 mm, v kanalizačním okrsku č. 16 je 

DN potrubí 600 mm. 

Podelný profil stoky C1 (příloha 6) 

 Stoka C1 je 698 m dlouhá, je na ní umístěno 24 šachet. Sklon potrubí je na celé stoce 

30
/00. Stoka C se skládá ze 4 kanalizačních okrsků. V kanalizačním okrsku č. 12 a 13 je DN 

potrubí 300, v kanalizačním okrsku č. 14 a 15 je DN potrubí 400 mm. 

Podelný profil stoky C2 (příloha 7) 

 Stoka C2 je dlouhá 142 m dlouhá, je na ní umístěno 8 šachet. Sklon potrubí je na celé 

stoce 50
/00. Stoka C2 se skládá z 1 kanalizačního okrsku. V kanalizačním okrsku č. 8 je DN 

potrubí 300. 

Podelný profil stoky D (příloha 8) 

 Stoka D je dlouhá 259 m, je na ní umístěno 9 šachet a jeden vyústní objekt. V šachtě 

43 je připojena stoka D1, v šachtě 46 je připojena stoka D2. Sklon potrubí v kanalizačních 
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okrscích číslo 18 a 17 je 30
/00 a DN potrubí je 300 mm, v kanalizačních okrscích č. 24 a 22 

je sklon 2 promile a DN potrubí 400 mm. 

Podelný profil stoky D1 (příloha 9) 

Stoka D1 je dlouhá 142 m, je na ní umístěno 6 šachet. V šachtě 130 je připojena 

stoka D1 – A. Sklon potrubí je 5 0
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka D1 je tvořena 1 

kanalizačním okrskem č. 19. 

Podelný profil stoky D1 – A (příloha 10) 

Stoka D1 – A je 54 m dlouhá, jsou na ní umístěny 3 šachty. Sklon potrubí je na celé 

stoce 60
/00  a DN potrubí je 300 mm. Stoka D1- A je tvořena 1 kanalizačním okrskem č. 20. 

Podelný profil stoky D2 (příloha 11) 

Stoka D2 je 50 m dlouhá, jsou na ní umístěny 3 šachty. Sklon potrubí je na celé stoce 

50
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka D2 je tvořena 1 kanalizačním okrskem č. 23.  

Podelný profil stoky E (příloha 12) 

Stoka E je 50 m dlouhá, je na ní umístěno 13 šachet a 1 vyústní objekt. Sklon potrubí 

je na celé stoce 20
/00. Stoka E je tvořena 2 kanalizačními okrsky. V okrsku číslo 25 je DN 

potrubí 300 mm a v okrsku č. 6 je DN potrubí 400 mm.  

Podelný profil stoky F (příloha 13) 

Stoka F je 86 m dlouhá, jsou na ní umístěny 4 šachty a 1 vyústní objekt. V šachtě 87 

je připojena stoka F1. Sklon potrubí je na celé stoce 2,50
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka 

F je tvořena 2 kanalizačními okrsky č. 27 a 29. 

Podelný profil stoky F1 (příloha 14) 

Stoka F1 je 24 m dlouhá, jsou na ní umístěny 3 šachty. Sklon potrubí je na celé stoce 

70
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka F1 je tvořena kanalizačním okrskem č. 28. 

Podelný profil stoky G (příloha 15) 

Stoka G je 582 m dlouhá, je na ní umístěno 18 šachet a 1 vyústní objekt. V šachtě 92 

je připojena stoka G1, v šachtě 95 je připojena stoka G2, v šachtě 106 je připojena stoka 

G3. Sklon potrubí je na celé stoce 150
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka G je tvořena 

kanalizačními okrsky č. 30, 32, 33, 35, 37. 
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Podelný profil stoky G1 (příloha 16) 

Stoka G1 je 252 m dlouhá, je na ní umístěno 8 šachet. Sklon potrubí je na celé stoce 

5 0
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka G1 je tvořena kanalizačním okrskem č. 36. 

Podelný profil stoky G2 (příloha 17) 

Stoka G2 je 169 m dlouhá, je na ní umístěno 7 šachet. Sklon potrubí je na celé stoce 

200
/00  a DN potrubí je 300 mm. Stoka G2 je tvořena kanalizačním okrskem č. 34. 

Podelný profil stoky G3 (příloha 18) 

Stoka G3 je 50 m dlouhá, jsou na ní umístěny 2 šachty. Sklon potrubí je na celé stoce 

200
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka G3 je tvořena kanalizačním okrskem č. 31. 

Podelný profil stoky H (příloha 19) 

Stoka H je 184 m dlouhá, je na ní umístěno 8 šachet a 1 vyústní objekt. V šachtě 140 

je připojena stoka H1, v šachtě 142 je připojena stoka H2. Sklon potrubí je na celé stoce 

50
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka H je tvořena kanalizačními okrsky č. 38, 40, 42. 

Podelný profil stoky H1 (příloha 20) 

Stoka H1 je 57 m dlouhá, jsou na ní umístěny 3 šachty. Sklon potrubí je na celé stoce 

50
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka H1 je tvořena kanalizačním okrskem č. 41. 

Podelný profil stoky H2 (příloha 21) 

Stoka H2 je 44 m dlouhá, jsou na ní umístěny 3 šachty. Sklon potrubí je na celé stoce 

14 0
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka H2 je tvořena kanalizačním okrskem č. 39. 

Podelný profil stoky CH (příloha 22) 

Stoka CH je 181 m dlouhá, je na ní umístěno 8 a 1 vyústní objekt. V šachtě 154 je 

připojena stoka CH1, v šachtě 155 je připojena stoka CH2. Sklon potrubí je na celé stoce 5 

0
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka CH je tvořena kanalizačními okrsky č. 51, 53, 55. 

Podelný profil stoky CH1 (příloha 23) 

Stoka CH1 je 70 m dlouhá, jsou na ní umístěny 4 šachty. Sklon potrubí je na celé 

stoce 50
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka CH1 je tvořena kanalizačním okrskem č. 54. 

Podelný profil stoky CH2 (příloha 24) 
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 Stoka CH2 je 46 m dlouhá, jsou na ní umístěny 3 šachty. Sklon potrubí je na celé 

stoce 100
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka CH2 je tvořena kanalizačním okrskem č. 52. 

Podelný profil stoky I (příloha 25) 

Stoka I je 895 m dlouhá, je na ní umístěno 31 šachet a 1 vyústní objekt. V šachtě 180 

je připojena stoka I1, v šachtě 184 je připojena stoka I2. Stoka I je tvořena 6 kanalizačními 

okrsky. V kanalizačních okrscích č. 43, 44, 46 je sklon potrubí 23 0
/00 a DN potrubí je 300 

mm, kanalizačním okrsku č. 48 je sklon potrubí 340
/00 a DN potrubí je 300 mm, 

v kanalizačních okrscích č. 49 a 50 je sklon potrubí 70
/00 a DN potrubí v kanalizačním 

okrsku č. 49 je 400 mm a v kanalizačním okrsku č. 50 je 500 mm. 

Podelný profil stoky I1 (příloha 26) 

Stoka I1 je 173 m dlouhá, je na ní umístěno 6 šachet. Skon potrubí je na celé stoce 

350
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka I1 je tvořena kanalizačním okrskem č. 47. 

Podelný profil stoky I2 (příloha 27) 

Stoka I2 je 250 m dlouhá, je na ní umístěno 8 šachet. Sklon potrubí je na celé stoce 

200
/00 a DN potrubí je 300 mm. Stoka I2 je tvořena kanalizačním okrskem č. 45. 

Podelný profil stoky A sp. (příloha 28) 

Stoka A sp. je 2393 m dlouhá, je na ní umístěno 58 šachet. Sklon potrubí od Š 1 do Š 

27 je 30
/00 a od Š 27 do Š 58 je 20

/00 a DN potrubí je 300 mm.  
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Tabulka 4 Popis podelných profilů 

Stoka Sklon 

[
0
/00] 

Okrsek DN 

[mm] 

Stoka Sklon 

[
0
/00] 

Okrsek DN 

[mm] 

A 2,5 1 300 D2 5 23 300 

A 2,5 2 400 D 2 24 400 

B 2 3 300 E 3 25 300 

B 2 4 400 E 2 26 400 

B 2 5 400 F 2,5 27 300 

B 2 6 500 F1 7 28 300 

C 2 7 300 F 2,5 29 300 

C2 5 8 300 G 15 30 300 

C 2 9 400 G3 20 31 300 

C 2 10 400 G 15 32 300 

C 2 11 500 G 15 33 300 

C1 3 12 300 G2 20 34 300 

C1 3 13 300 G 15 35 300 

C1 3 14 400 G1 5 36 300 

C1 3 15 400 G 15 37 300 

C 2 16 600 H 5 38 300 

D 3 17 300 H2 14 39 300 

D 3 18 300 H 5 40 300 

D1 5 19 300 H1 5 41 300 

D1 – A 6 20 300 H 5 42 300 

D1 5 21 300 I 23 43 300 
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Stoka Sklon 

[
0
/00] 

Okrsek DN 

[mm] 

Stoka Sklon 

[
0
/00] 

Okrsek DN 

[mm] 

I1 35 47 300 CH2 10 52 300 

I 34 48 300 CH 5 53 300 

I 7 49 400 CH1 5 54 300 

I 7 50 500 CH 5 55 300 

CH 5 51 300     

 

5.3. Hydrotechnické výpočty 

5.3.1. Hydrotechnické výpočty oddílné kanalizace – splaškové stoky [6] 

(příloha 30) 

Ukázka výpočtu odpadní vody na splaškové stoce A.  

1. Název stoky 

V prvním sloupci jsou uvedeny názvy stok. 

2. Šachty 

Šachty mezi, kterými je stejný sklon potrubí. 

3. Počet ekvivalentních obyvatel EO 

Počet obyvatel připojených na splaškovou stoku v daném úseku. 

4. Délka úseku 

Je vzdálenost mezi šachtami se stejným sklonem a stejným profilem potrubí. 

5. Sklon dna 

Byl odečten z výkresu podelného profilu stoky A splaškové kanalizace. Sklon dna mezi 

jednou a druhou stokou musí být v celém úseku stejný.   

6. Potřeba vody – q 

q = 140 l.os 
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Mnoţství vody uvaţované pro spotřebitele za časovou jednotku [11]. 

7. Průměrný denní průtok splaškových vod 

    
     

     
 

        

     
            

O – celkový počet obyvatel připojených na dimenzovanou část stoky 

q – potřeba vody 

8. Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti kh 

Tabulka 5 součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti[6] 

 

9. Maximální průtok splaškových vod 

                                    

Q24 – průměrný denní průtok splaškových vod 

kh – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

10. Dimenzování (dílčí) splaškové stokové sítě 

                                 

11. Dimenzování (celkové) splaškové stokové sítě 

Je součet dílčích dimenzovaných průtoků splaškové stoky.  

12. Návrhový profil 
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Návrhový profil se odečte z hydraulických tabulek [19] k příslušnému sklonu dna, které 

jsme zjistili pomocí Winplanu 5.0 a k příslušnému dimenzovanému průtoku dešťových 

vod. 

13. Qkap – průtok kapacitní  

Odečte se z hydraulických tabulek [19] pro příslušný sklon a návrhový profil potrubí 

         

14. Rychlost kapacitní vkap 

Odečte se z hydraulických tabulek [19] pro příslušný sklon a návrhový profil potrubí. 

15. Rychlost skutečná vsk 

   
 

   
             

  - Kapa 

16. Lambda  

  
    

    
     

 

17.  Kapa 

Kapa se získá interpolací    z hydraulických tabulek. 

18. Doba průtoku v jednotlivých úsecích stoky 

19. Doba průtoku v celé stoce 

Je součet doby průtoku v jednotlivých úsecích stok. 

5.3.2. Hydrotechnické výpočty oddílné kanalizace – dešťová kanalizace 

(příloha 29) 

1. Název stoky  

2. Číslování kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsky se čísluji od konce dešťové stoky aţ po vyústění do recipientu 

nebo u jednotné kanalizace aţ po vyústění do ČOV. Kanalizační okrsky jsou plochy, 

odkud se odvádějí odpadní vody. 
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3. Plocha povodí kanalizačního okrsku 

Povodí (kanalizační okrsek) stokových úseků v intravilánu se určuje při sklonu 

terénu do 5% pomocí takzvaných ideálních střech. [6] Maximální velikost kanalizačního 

okrsku je 1ha. 

 

Obrázek 11 Princip metody ideálních střech - hydrotechnická situace [11] 

4. Součinitel odtoku 

Se vypočte ze vzorového hektaru. 

   
             

   
 

  

Ψs – střední součinitel odtoku  

Ψ – součinitel odtoku 

S – plocha povrchu  

Výpočet vzorového hektaru A pro sklon od 1 aţ 5%. 

Zastavěné plochy S = 0,1048 ha , Ψ = 0,90 

Zeleň = 0,1949 ha, Ψ = 0,10 

Asfaltová silnice = 0,0739 ha, Ψ = 0,80 

Nezastavěné plochy = 0,6064 ha, Ψ = 0,25 

Chodník S = 0,0200 ha, Ψ = 0,70 
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Výpočet vzorového hektaru B pro sklon od 1 aţ 5 %. 

Asfaltová silnice S = 0,0474 ha 

Štěrková cesta S = 0,0054 ha 

Dlaţba S = 0,0058 ha 

Zeleň S = 0,6774 ha 

Zastavěná plocha S = 0,0407 ha 

Nezastavěná plocha S = 0,2228 ha 

  

 
                                                                              

 

      

Tabulka 6 Součinitelé odtoku Ψ pro podrobný výpočet stokové sítě[16]. 

Způsob zástavby a druh pozemku popř. druh 

úpravy povrchu 

Součinitel odtoku   při konfiguraci území 

Rovinné při sklonu do 

1% 

Svaţité při sklonu 

od 1 do 5 % 

Prudce svaţité při 

sklonu nad 5% 

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

Asfaltové a betonové vozovky, dlaţby se 

zálivkovou spár 

0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlaţby 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 
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5. Redukovaná dílčí plocha 

                           

Sp - plocha povodí 

Ψ  - součinitel odtoku 

6. Redukovaná celková plocha. 

Redukovaná celková plocha představuje postupné sčítání jednotlivých redukovaných 

dílčích ploch. Sčítání navazuje na hlavní stoku – po směru toku odpadních vod. 

Plochy vedlejších stok se sčítají zvlášť a ve spojných šachtách se teprve započtou 

se stokou, do které jsou zaústěny. Následně se připočtou k dosud sečteným plochám. [8] 

7. Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redutového deště je pro danou oblast Drahotuše s dobou trvaní deště 15 minut a 

periodicity 0,5.               [9] 

8. Dílčí dešťový průtok 

                                   

Qd – je dílčí průtok dešťových vod v jednotlivých kanalizačních okrscích  

Ψ – součinitel odtoku 

i – intenzita redukovaného deště 

Sp – plocha kanalizačního okrsku 

9. Celkový dešťový průtok 

Je součet dílčích dešťových průtoku v jednotlivých kanalizačních okrscích. Dílčí 

průtoky vedlejších stok se sčítají zvlášť a ve spojných šachtách se teprve přičítají 

k průtoku v hlavní stoce.  

10. Sklon dna 

Byl zjištěn z výkresů podélných profilů (příloha 3 - 27), které jsem kreslil 

v programu Winplan 5.0. 

11. Návrhový profil (pro určitý tvar a materiál potrubí) 
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Návrhový profil se odečte z hydraulických tabulek k příslušnému sklonu dna, které 

jsme zjistili pomocí Winplanu 5.0. a k příslušnému dimenzovanému průtoku dešťových 

vod. 

12. Délka úseku  

Je délka stoky v příslušném kanalizačním okrsku. Zjistíme ji z hydrotechnické 

situace (příloha č.2). 

13. Průtok kapacitní 

Odečte se z hydraulických tabulek [19] pro příslušný sklon a návrhový profil potrubí. 

         

14. Rychlost kapacitní 

Odečte se z hydraulických tabulek [19] pro příslušný sklon a návrhový profil potrubí. 

15.  H plnění 

   
       

   
    

  - Kapa 

h – získáme interpolací lambdy z tabulek 

r- je poloměr potrubí v metrech 

16. Rychlost skutečná  

   
 

   
             

vkap – rychlost kapacitní 

  - Kapa 

17. Jednotlivá doba průtoku 

  
           

  

    

vs – rychlost skutečná 

18. Celková doba průtoku v sekundách 
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Je součet jednotlivých dob průtoku v jednotlivých stokách. 

19. Celková doba průtoku v minutách 

Převedení celkové doby průtoku v sekundách na časovou jednotku minut. 

20. Lambda  

  
    

    
     

 

21.  Kapa 

Kapa se získá interpolací Lambdy z hydraulických tabulek. 

22. Koeficient plnění h 

h – získáme interpolací lambdy z tabulek 

23. Poloměr potrubí r v metrech navrženého profilu potrubí 
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6. Odhad ekonomických nákladů dešťové kanalizace rozpracované varianty řešení 

Objekty na stokové síti dešťové 

Stoky kruhové  

DN 300 mm kamenina – 4609,0 m ………………………cena za 1m potrubí 7130 Kč 

Celková cena potrubí DN 300 mm =  4609,0 . 7130 = 32 862 170 Kč 

DN 400 mm kamenina –  1372,0 m ……………………….cena za 1m potrubí 8410 Kč 

Celková cena potrubí DN 400 = 1372,0 . 8410 =11 538 520 Kč 

DN 500 mm kamenina – 481,0 m …………………………cena za 1m potrubí 9980 Kč 

Celková cena potrubí DN 500 mm = 481,0 . 9980 = 4 800 380 Kč 

DN 600 mm kamenina - 57m ………………………………cena za 1m potrubí 11 220 Kč 

Celková cena potrubí DN 600 mm = 57 . 11 220 = 639 540 Kč [15] 

  

Cena šachty 9 850 Kč bez DPH ………………………………1 ks 

Cena šachty 11 820 Kč s DPH ………………………………..1 ks 

Cena za 208 ks = 2 458 560 Kč [30] 

Odhadovaná celková cena = 52 299 170 Kč  

Odhad ekonomických nákladů splaškové kanalizace bude součástí samostatné diplomové 

práce. 

 

 

 

 

 

 



Jiří Musil: Návrh odkanalizování obce Drahotuše 

2011 Stránka 48 

 

7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci odkanalizovaní obce Drahotuše. 

Byly navrhnuty dvě moţností řešení odkanalizování obce (kap. 5.1). Varianta A 

kombinace jednotné gravitační kanalizace s tlakovou kanalizací (obrázek č. 9) a Varianta B 

kombinace oddílné gravitační kanalizace s tlakovou kanalizací (obrázek č. 10). 

Podrobně byla rozpracována varianta B (obrázek č. 8, kap. 5.2) kombinace oddílné 

gravitační kanalizace s tlakovou kanalizací. V této variantě byla dopodrobna rozpracována 

dešťová kanalizace, která je doloţena situačním výkresem (příloha č. 1), který je popsán 

v kapitole 5.2.1, hydrotechnickou situací (příloha č. 2), která je popsána v kapitole 5.2.2, 

podelnými profily jednotlivých stok dešťové kanalizace (příloha 3 -27), které jsou popsány 

v kapitole 5.2.3, podelným profilem stoky A splaškové kanalizace (příloha č. 28), který je 

popsán v kapitole 5.2.3, hydrotechnickými výpočty dešťové kanalizace (příloha č. 29), 

postup výpočtu je popsán v kapitole 5.3.2, ukázkou hydrotechnického výpočtu splaškové 

stoky A (příloha č. 30), který je popsán v kapitole 5.3.1 a odhadem ekonomických nákladů 

dešťové kanalizace, který je popsán v kapitole 6. Celková odhadovaná cena dešťové 

kanalizace je 52 299 170 Kč. 

Podrobné řešení splaškové kanalizace bude součástí samostatné diplomové práce.  
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