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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce odkanalizování a čištění odpadních 

vod v obci Hranické Loučky. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a 

experimentální. Teoretická část obsahuje popis zájmové oblasti a hydrologických poměrů. 

Dále tato část obsahuje legislativní a technické principy řešení výstavby kanalizační sítě a 

vytipování problémů v dané oblasti. Experimentální část obsahuje moţnosti odkanalizování 

zájmové oblasti. Doporučená varianta řešení je v experimentální části rozpracována a je 

podloţena výkresy a hydrotechnickými výpočty. Dále je zpracován návrh čistírny odpadních 

vod a návrh zaloţení výústního objektu. Na závěr je proveden odhad ekonomických nákladů 

rozpracované varianty řešení. 

Klíčová slova: jednotná stoková soustava, odpadní voda, čistírna odpadních vod, výústní 

objekt, hydrotechnické výpočty   

 

 

Abstract 

 This bachelor thesis deals with the concept of sewer system and waste – water 

treatment in village Hranické Loučky. This thesis is devided in theoretiocal and practical area. 

The theoretical part describes the place of interest, hydrology situation and it contains 

decription of legislative and technical principals of sewerage system construction and the 

typology of possible complications in this area. The pracical part contains the possible 

solutions of sewerage system  in Hranické Loučky. The rocomended solution is described in 

detail, incuding plans and hydrotechnical calculations. This part also contains a concept of 

waste – water treatment plant and flow into object. In the final part there is a survey of 

economical expenses of the recomendet solution. 

 

Keywords: single sewer system, sewerage water, waste – water treatment plant, flow into 

object, hydrotechnical calculations 
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1. Úvod 

V současné době je ještě mnoho obcí, kde není vybudována kanalizace. Odpadní vody 

z těchto obcí mohou končit v okolním prostředí obce nebo v blízkém recipientu, a to je pro 

ţivotní prostředí neţádoucí. Tato situace je aktuální i v mnou vybrané obci Hranické Loučky. 

Obyvatelé by se měli snaţit co nejméně znečišťovat a zatěţovat ţivotní prostředí.  

Vypracováním bakalářské práce jsem chtěl navrhnout moţnou variantu řešení 

odkanalizování v dané lokalitě. Návrh koncepce odkanalizování odpadních vod je podloţen 

hydraulickými výpočty a výkresovou dokumentací. Výkresová dokumentace je uvedena jako 

příloha. Součástí bakalářské práce je finanční návrh pro vybranou variantu a také návrhy 

čistíren odpadních vod. Dále jsou zde nastíněny moţnosti odvádění vyčištěné odpadní vody 

z čistírny. 

Návrh koncepce odkanalizování a čistění odpadních vod v obci Hranické Loučky 

přispěje ke zlepšení kvality ţivotního prostředí a zlepšení ţivotní úrovně obyvatelstva. 

 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1 Historie obce Hranické Loučky 

Hranické Loučky zaloţil benediktinský mnich Jurik z Rajhradu. Nejstarší dochovaná 

zpráva o obci je z roku 1201. Ne vţdy měla obec název Hranické Loučky, dříve se jmenovala 

Kozí Loučky. Název obce je odvozen od louček, které byly určeny pro pastvu koz. Po dobu 

středověku obec patřila k hranickému panství. Od roku 1830 se počet obyvatel pohyboval 

kolem 150. Převáţná část obyvatel byli Němci. Obec, která bývala obývána dvěma 

národnostmi, se nacházela na předělu česko-německých národnostních hranic. V letech    

1938 - 1945 bylo toto území připojeno k Německu. Po druhé světové válce byla oblast 

navrácena a němečtí obyvatelé byli odsunuti. V roce 1983 byla vesnice sloučena 

s Hustopečemi nad Bečvou, a tak vznikl městys, který se skládá z obcí Hustopeče nad 

Bečvou, Hranické Loučky, Poruba a Vysoká. [1, 2] 

2.2 Základní informace 

Městys Hustopeče nad Bečvou, do kterého patří i Hranické Loučky, se nachází 

v nejvýchodnějším výběţku Olomouckého kraje, mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím na 

pravém břehu řeky Bečvy v nadmořské výšce 275 m. Hranické Loučky leţí 3 km 

severozápadně od Hustopeč nad Bečvou na málo úrodném táhlém hřbetě posledních 

karpatských výběţků v nadmořské výšce 365 metrů. V současnosti mají Hranické Loučky 73 

obyvatel. Zeměpisné souřadnice jsou 49,55° zeměpisné šířky a 17,843333° zeměpisné délky. 

[2, 3, 4] 
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Obr. 1: Hranické Loučky [6]  

2.3 Popis stávajícího stavu 

 V současné době není v obci vybudována splašková kanalizace. Problém s odpadní 

vodou je řešen pomocí ţump a následným odvozem splaškové vody fekálním vozem. V této 

obci dochází k vypouštění či úniku splaškové vody do příkopů. Ve střední části obce se 

nachází krátký úsek sráţkové kanalizace. Sráţková kanalizace vytéká do příkopů kolem 

silnice, a dále odtéká do nedalekého Milotického potoka. Stávající stav obce jsem zachytil 

pomocí fotodokumentace při rekognoskaci (viz příloha č. 16). Účelem této bakalářské práce 

je navrhnou stokovou síť s čistírnou odpadních vod. Tímto návrhem chci odlehčit obyvatelům 

od starostí s čerpáním splaškových vod fekálním vozem a zamezit vypouštění odpadních vod 

do okolního prostředí. Návrhem koncepce odkanalizování zájmové lokality bych chtěl zajistit 

lepší ţivotní prostředí pro stávající i nové obyvatele obce. 

 

2.4 Hydrologické poměry 

V obci Hranické Loučky není ţádný vodní tok a nenachází se ani v bezprostřední 

blízkosti obce. Nejblíţe obci se nachází Milotický potok, který je vzdálen od obce asi 400 m. 

Milotický potok pramení zhruba kilometr od obce na západ v nadmořské výšce 350m. 

Tento potok má v některých místech divočící charakter. Šířka dna v místě plánovaného 

výústního objektu 1,3 km od pramene je 2 aţ 2,5 m. Milotický potok patří podle listů 25-12, 

25-14 ze Základní vodohospodářské mapy do hydrologického pořadí č. 4-11-02-026. Plocha 

povodí je 10,831 km
2
. Dlouhodobý průměrný průtok v Milotickém potoku je 8 l/s. Celková 

délka Milotického potoku je 6,5 km. 

Ve třetím kilometru délky Milotický potok protéká Miloticemi nad Bečvou, kde část 

průtoku za příznivých hydrologických podmínek napájí Milotické rybníky a část průtoku se 

za Miloticemi vlévá do Špičského potoka, který je pravostranným přítokem řeky Bečvy. Tuto 

oblast má ve správě Povodí Moravy. [5, 7, 6] 
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Obr. 2: Hranické Loučky na vodohospodářské mapě [7] 

 

3. Vytipování problémů 

 V bakalářské práci se zabývám problematikou odvádění odpadních vod z 5,6 ha 

zájmové plochy, protoţe v současné době není v obci splašková kanalizace. Obyvatelé 

Hranických Louček tak musí odvádět odpadní vodu do ţump a jímek, které musí být po 

naplnění vyvezeny fekálním vozem. Tyto nádrţe na odpadní vodu musí být sledovány, aby 

nedošlo k přelití odpadní vody do okolního prostředí, coţ by byl váţný hygienický problém, 

který by musel být neprodleně odstraněn. Také můţe docházet k netěsnostem nádrţí či 

úmyslnému vypouštění odpadních vod do okolního prostředí. Vybudováním kanalizační sítě 

by obyvatelům odpadla kontrola ţump a jímek a jejich následné odváţení odpadní vody 

fekálními vozy. Zamezilo by se tím také případnému úniku odpadní vody do okolí.  

 Díky svaţitému terénu bylo moţné navrhnout gravitační stokovou síť, která bude 

zakončena čistírnou odpadních vod. Součástí bakalářské práce bylo nutné navrhnout čistírnu 

odpadních vod z důvodů kopcovitého terénu a nesnadnosti se napojit na jiné kanalizační sítě. 

Čistírna odpadních vod bude umístěna na jiţním konci obce. Vyčištěná odpadní voda 

z čistírny odpadních vod bude vypouštěna do nedalekého Milotického potoka. 

Bakalářská práce řeší návrh jednotné kanalizační sítě z důvodů nedostatku prostoru 

pro oddílnou kanalizaci díky návrhu vodovodu a také stávající sráţkové kanalizaci, která bude 

zachována a nadále pouţívána. Krátký úsek sráţkové kanalizace ve středu obce vytéká do 

příkopů vedle silnice, kde tyto sráţky tečou do nedalekého Milotického potoka. 

Z ekonomického hlediska by oddílná kanalizace byla velice finančně náročná a v takto 

travnatém a lesnatém území i zbytečná. 
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4. Principy řešení (legislativní, technické) 

4.1 Všeobecné pojmy 

Kanalizace 

Kanalizace je soubor staveb a zařízení, které zahrnují kanalizační stoky a kanalizační 

objekty včetně čistíren odpadních vod a také objekty určené k čištění odpadních vod před 

jejich vypouštěním do kanalizace. [8] 

Stokování 

Stokování je obor, který se zabývá provozováním, navrhováním a stavbou 

kanalizačních stok. [8] 

Stoková síť 

Stoková síť je soustava stok a soubor objektů na nich. [8] 

 

4.2 Koncepce odkanalizování území, sídlištních celků a obcí 

 Koncepci rozvoje kanalizací v jednotlivých územích a územních celcích provází 

dokument, který se nazývá Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Tento dokument pro své 

území nebo jeho část schvaluje příslušný kraj. Při zpracování plánu vychází zpracovatel 

z územního plánu, který je pro danou oblast zpracovaný a schválený podle příslušných 

právních předpisů jako jsou například zákony č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a 

související předpisy. „Návrh plánu rozvoje vodovodů a kanalizací před jeho schválením kraj 

projedná s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací týká, s Ministerstvem zemědělství (dále jen ´´ministerstvo´´), 

příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem´´. [9] 

Koncepce odkanalizování územních celků musí být navrhnuta na výhledový stav      

30 let. Koncepce musí vycházet z podkladů a údajů územních plánů, a to je předpokládaný 

demografický vývoj, typ a charakter zástavby, občanská vybavenost, charakter, kapacita a 

technologie výrobních provozů a závodů, morfologické a hydrologické poměry. Návrh 

odkanalizování musí také vycházet z právních norem stanovených podmínek pro kvantitativní 

a kvalitativní ovlivňování toků, které jsou vyuţívány jako recipienty pro odvodnění. [11, 9, 

10] 
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4.3 Účel stokování 

 Účelem stokování je odvádět veškerou odpadní vodu ze zájmového území, a to tak, 

aby se při co nejmenších nákladech dosáhlo co největšího efektu z hlediska hygienického a 

estetického. Při dnešních poţadavcích na hygienu obyvatelstva a ochranu ţivotního prostředí 

je kanalizace v současné době nepostradatelným technickým vybavením obcí, sídlišť, 

obytných celků, průmyslových areálů, zemědělských chovů a dopravní infrastruktury. [11] 

 

4.4 Druhy odpadních vod 

Splaškové odpadní vody 

 Splaškové odpadní vody vznikají v jednotlivých obydlích, v obytných celcích, 

v budovách občanské vybavenosti, v hygienických zařízeních výrobních průmyslů a 

zemědělských závodů a provozů. Splaškové odpadní vody obsahují zbytky jídel z mytí 

nádobí, záchodové odpadní vody a odpadní vody z mytí a praní. U splaškové vody převládá 

organické znečištění ve všech formách (hrubě rozptýlené, rozpuštěné, nerozpuštěné, 

usaditelné aţ neusaditelné). [8, 12] 

Průmyslové odpadní vody 

 Průmyslová odpadní voda vzniká ve výrobních procesech v průmyslových podnicích. 

Druh a vlastnosti odpadní vody záleţí na druhu průmyslu a také na pouţité technologii 

výroby. Průmysl produkuje vodu, kterou pouţívá přímo ve výrobě, coţ je technologická voda 

a vodu na chlazení zařízení. Podle druhu průmyslu a závaţnosti znečištění odpadní vody se 

tato voda buď čistí nebo předčišťuje v podniku, nebo se čistí aţ na městské čistírně odpadních 

vod. [13] 

Sráţkové odpadní vody 

 Sráţkové odpadní vody mají původ ve všech atmosférických sráţkách, které dopadly 

na povrch území či střechu stavby, zpevněné a nezpevněné plochy, a jsou odváděny do stok. 

Tyto vody oplachem ploch a terénu získávají organické a anorganické znečištění. Toto 

znečištění můţe dosáhnout aţ úrovně znečištění splašků. 

 Dešťové vody po dopadu na povrch mohou být znečištěné od silničních komunikací a 

znečištěných povrchů jako jsou průmyslové a zemědělské areály, ale mohou být také 

neznečištěné z oplachů pěších zón, zahrad a parků. Znečištěné dešťové vody jsou odváděny 

splaškovou kanalizací, popřípadě mohou být předčištěny. Neznečištěné dešťové vody je 

nejlépe nechat vsakovat, případně odvádět oddílnou dešťovou kanalizací do recipientu. [14] 

Infekční odpadní vody 

 Infekční vody jsou vody, které mohou obsahovat infekční a choroboplodné zárodky. 

Infekční vody vznikají v léčebnách, sanatoriích, v infekčních odděleních nemocnic,          
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v kafilériích, ve výrobnách očkovacích sér apod. Z důvodu moţné nákazy musí být infekční 

voda odváděna samostatnou oddílnou stokovou sítí a před vypuštění do městské stokové sítě 

musí být hygienický zabezpečena. Zásady pro nakládání s těmito vodami uvádí ČSN 75 6406 

Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení. [15]   

Odpadní vody ze zemědělské výroby 

 Odpadní zemědělské vody vznikají především v provozech zemědělské ţivočišné 

výroby a v odvodňovaných zemědělských plochách rostlinné výroby. V ţivočišné výrobě 

odpadní vody vznikají oplachem mléčnic, přípraven krmiva apod. [8] 

Podzemní vody 

 Podzemní vody jsou vody, které se dostávají do kanalizace samovolně, tedy balastní a 

jsou to také vody z drenáţí stavebních objektů. [15] 

Ostatní odpadní vody 

 Sem patří odpadní vody, které mají jiný původ neţ výše uvedené zdroje. 

 

4.5 Soustavy stokových sítí  

 Podle způsobu odvádění odpadních vod ze zájmového území rozeznáváme tři stokové 

soustavy:  

- jednotná stoková soustava 

- oddílná stoková soustava 

- modifikovaná stoková soustava 

 

Jednotná stoková soustava 

 U této stokové soustavy jsou veškeré druhy odpadních vod dopravovány společnou 

trubní sítí na čistírnu odpadních vod. Jednotná stoková soustava má řadu ekonomických a 

technických výhod, které ji upředňostňují před oddílnou soustavou bez ohledu na ekologická 

a hygienická rizika ovlivňující ţivotní prostředí. Z ekonomických důvodů se jednotná stoková 

síť nedimenzuje na extrémní průtoky sráţkových vod, ale hospodárněji na menší mnoţství. A 

to díky navrhování odlehčovacích komor na stokovou síť, které odvádí zředěnou odpadní 

vodu přímo do recipientu. Během sráţek mohou tyto zředěné odpadní vody dosáhnout i 

převýšit za jistých specifických podmínek koncentraci znečišťujících látek v bezdeštném 

období a to je ekologicky a hygienicky velice závaţné. Podmínky a způsob vypouštění 

odpadních vod během dešťového odtoku jsou v nařízení vlády č. 23/2011 Sb. [16, 17] 
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Obr. 3: Jednotná stoková soustava: 1) ČOV, 2) výusť vyčištěné odpadní vody, 3) výpusť 

odlehčovací stoky, 4) odlehčovací komora, 5) kmenová stoka [18] 

 

 

Oddílná stoková soustava 

 U této soustavy se odvádí jednotlivé druhy odpadních vod samostatnými trasami 

stokové sítě.  Nejčastěji se jedná o splaškový a sráţkový systém. Splaškové, případně 

průmyslové vody z malých provozoven se odvádí splaškovou sítí na čistírnu odpadních vod. 

Sráţkové vody jsou odváděny samostatně do recipientu. Sráţkové vody odváděné přímo do 

recipientu mohou být znečištěny od motorových vozidel nebo splachy z různých povrchů. 

Sráţkové vody jiţ nelze povaţovat za hygienicky nezávadné ve vztahu k recipientu. 

 Jednotná i oddílná stoková soustava jiţ dnes není zcela vhodná z důvodu vypouštění 

hygienicky závadné vody do recipientu. [16, 17] 

 Problémy s vypouštěním zředěných a znečištěných sráţkových vod do recipientu mají 

hlavně velká města. Například v Londýně stará kanalizace z viktoriánského věku jiţ není 

schopna při sráţkách dostatečně naředit splaškovou odpadní vodu. Do Temţe vypuštěné 

splaškové vody zabily v roce 2011 desetitisíce ryb. [19] 
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Obr. 4: Oddílná stoková soustava: 1) ČOV, 2) výusť vyčištěné odpadní vody, 3) výúsť 

dešťových odpadních vod, 4) kmenová stoka, 
____

 stoky městských odpadních vod, 
_ _ _

 stoky 

dešťové [18] 

Modifikovaná stoková soustava 

 Existují různé druhy modifikovaných stokových soustav. V České republice se 

modifikovaná stoková soustava vyuţívá k odvodnění menších zájmových oblastí, zejména 

obcí. Odvodnění je podobné jako u oddílné stokové soustavy s tím rozdílem, ţe stokami pro 

dešťové vody jsou odváděny pouze vody neznečištěné, například vody ze střech, chodníků, 

komunikací s nepatrným dopravním provozem atd. Ostatní dešťové vody jsou společně 

odváděny se splaškovými vodami na čistírnu odpadních vod. 

 Jiná modifikace vzniká kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy. V této 

soustavě je splaškové potrubí uloţeno hlouběji neţ sráţkové, stejně jako u oddílné stokové 

soustavy. Sráţkové potrubí je propojeno se splaškovým. Na začátku deště se sráţkové potrubí 

vyprázdňuje spojovacím potrubím ze dna sráţkových stok v šachtách do stok splaškových. 

Tím se největší znečištění z oplachu a z výplachu sráţkové kanalizace dostává do splaškové 

kanalizace. Po zahlcení splaškové kanalizace nad úroveň dna sráţkových stok dochází 

k odtoku sráţkové vody sráţkovým potrubím do recipientu. [16] 

 

Obr. 5: Modifikovaná stoková soustava [16] 
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  V zahraničí se modifikované soustavě říká polo-oddílná nebo kombinovaná. 

Kombinované soustavy se navrhují zejména při nové výstavbě kanalizace. San Francisco je 

jedním z mála měst, která vyuţívají modifikovanou soustavu. Princip spočívá v tom, ţe 

splaškové i sráţkové vody jsou odváděny stejným potrubím. Při sráţkách se potrubí plní do 

určité výšky. Po dosáhnutí této výšky se potrubí vyprazdňuje do nádrţí, ze kterých je voda 

čerpána do čistírny odpadních vod. Po dostatečném zředění splaškové vody se tato voda 

vypouští do recipientu, jezer a oceánu. [20] 

 

Obr. 6: Modifikovaná stoková soustava [20] 
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4.6 Systémy stokových sítí 

 Situační a výškové uspořádání jednotlivých stok za účelem odvedení odpadní vody 

závisí na konfiguraci terénu, dispozici recipientu a existující i výhledové zástavbě v 

zájmovém území. Rozeznáváme čtyři systémy: větevný, pásmový, úchytný a radiální. [21] 

Větevný systém 

 Uplatňuje se v členitém terénu s nepravidelnou zástavbou. Uliční stoky jsou svedeny 

do hlavních stok a ty do hlavní kmenové stoky, která je zakončena čistírnou odpadních vod.  

Jednotlivé stoky by měly být vedeny co nejkratším směrem k bodu soustředění. [21] 

 

1 – kmenová stoka 

2 – hlavní stoka 

3 – uliční stoky 

 

Obr. 7: Větevný systém [11] 

Pásmový systém 

 Uplatňuje se především tam, kde má terén větší výškové rozdíly. Hlavní význam 

pásmového systému je v rozdělení odvodňované oblasti do výškových pásem, kde uspořádání 

stok v jednotlivých pásmech můţe být jakékoliv. Tento systém se vyuţívá hlavně tam, kde je 

nutno odpadní vody přečerpávat pro odvedení na čistírnu odpadních vod. [22] 

 

Č. S. – čerpací stanice 

 

 

 

Obrázek č. 8: Pásmový systém [12] 

Obr. 8: Páskový systém [11] 

Úchytný systém 

 Vyuţívá se v protáhlých úzkých městech, která mají mírný sklon k recipientu. 

Kmenová stoka je většinou umístěna podél toku. Jednotlivé sběrače postupně ústí do hlavní 

kmenové stoky. Pro zmenšení nákladů na výstavbu kanalizace je moţně umísťovat na 

kmenovou stoku odlehčovací komory. [21] 
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          1 – úchytná stoka 

          2 – sběrače 

          3 – uliční stoky 

 

Obr. 9: Úchytný systém [11] 

Radiální systém 

 Odpadní vody v radiálním systému jsou svedeny stokami, které se paprskovitě sbíhají 

k nejniţšímu bodu zájmového území do nádrţe. Z nádrţe je odpadní voda odváděna zdvihem, 

nebo gravitačně na čistírnu odpadních vod. [22] 

 

                  1 – čerpací stanice 

    2 – výtlačný řad 

 

 

 

 

Obr. 10: Radiální systém [11] 

 

4.7 Směrové vedení stok 

 Stoky se umísťují do pozemních komunikací a veřejných ploch. Jiné umístění stoky 

lze provádět po dohodě s provozovatelem kanalizace. Stoky jednotné stokové soustavy se 

situují pod osu komunikace. Stoky umístěné v ose komunikace umoţňují provoz na 

komunikaci i při případné kontrole nebo rekonstrukci. V případě nedostatku místa či úzké 

zástavby lze stoky umísťovat i mimo osu komunikace. U oddílné stokové soustavy se 

sráţková stoka situuje pod osu komunikace a splašková mimo osu. 

 Při budování kanalizace je nutné dodrţet bezpečnou vzdálenost dna výkopu rýhy od 

základů budov, aby nedošlo k ohroţení stability těchto objektů. V případě, kdy není moţné 

tuto vzdálenost dodrţet, musí být navrhnuta jiná opatření k zabezpečení budov. [23,24] 
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Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy od základu budovy se vypočítá podle vzorce: 

    
tg

hH
L


  

H- hloubka dna výkopu v metrech 

h- hloubka základů budovy pod terénem v metrech 

 - úhel vnitřního tření zeminy v daném území 

 

Obr. 11: Schéma bezpečné vzdálenosti „L“ [24] 

 Není moţné budovat nad stávajícími stokami ţádné potrubí a nadzemní objekty. Stoky 

se nesmí budovat v korytě toku nebo pod koryty toků v podélném směru. „Ukládat podzemní 

vedení pod stromy není dovoleno. Trasy vedení musí být navrženy tak, aby neomezovaly růst 

stromů včetně kořenů ani v budoucnu. Při ukládání podzemních vedení nebo pro vysazování 

stromů nesmí být vzájemná vzdálenost vnějšího povrchu vedení nebo ochranné konstrukce od 

kmene stromu menší než1,5 m. (měřeno v půdorysném průmětu).“ [24] Při souběhu 

inţenýrských sítí platí ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Tabulka č. 1: Souběh a kříţení stoky s ostatními druhy inţenýrských sítí. [23] 
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2
) Vysokotlaké plynovody: dovolená jen vysokotlaká přípojka do regulační stanice. 

Vodorovné vzdálenosti při souběhu sítí dle ČSN 38 6410, IPE plynovody – max. teplota 

povrchu 20 °C. 
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3
) Nechráněné 

4
) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost sníţit po dohodě se správci vedení na 0,4 m.  

5
) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru. 

6
) Křiţuje-li plynovod stokové potrubí s menší vzdáleností neţ 50 cm, minimálně však 15 cm, 

opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na kaţdou stranu o 100 

cm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. 

 

4.8 Výškové vedení stok 

Návrh stokové sítě vychází z poţadavku gravitačního odvodnění splaškové vody         

z jednoho podzemního podlaţí. Hloubka uloţení jednotlivých stok je tedy ovlivněna hloubkou 

podzemního podlaţí, velikostí stoky a vzdálenosti stoky od budovy. Poţadované minimální 

krytí stok řeší ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. [23, 24] 

- Pod chodníkem (nebo jinými pásy dopravního prostoru neslouţícímu 

provozu motorových vozidel) – 1m. 

- Pod komunikací (všechny pásy pro provoz a stání vozidel) – 1,8 m. 

- Ve volném terénu (mimo souvislou zástavbu) – 1 m. 

- Doporučená maximální hloubka uliční stoky – 6 m. 

 

4.9 Tvar a rozměry stok 

Pro říčný profil stok se doporučuje pouţívat tyto tvary: 

- kruhový 

- vejčitý 

- tlamový 

Návrh tvaru profilu stok závisí na hydraulických, ekonomických, geologických, 

prostorových a dalších podmínkách. 

Kruhový profil je nejpouţívanějším profilem stok. Kruhový profil má dobré 

hydraulické a statické vlastnosti. 

Vejčitý profil má nejvýhodnější vlastnosti z hlediska hydraulického a statického. 

Převýšení vejčitého profilu umoţňuje pouţít tento tvar pouze tam, kde je dostatečná výška 

nadloţí. Existují dva různé typy vejčitých profilů - Vídeňský a speciální takzvaný Praţský 

normál, který je sloţen z kruhových oblouků. 

Tlamový profil se pouţívá ve stísněných prostorech, kde není dostatečná výška 

nadloţní vrstvy. Z hlediska hydraulické a statického je nejméně vhodný. [25, 8] 
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  Kruhový      Vejčitý (Vídeňský) Vejčitý (Praţský normál)  Tlamový 

 

    Obr. 12  Obr. 13       Obr. 14     Obr. 15 

 

Rozměry stok 

Rozměry stok můţeme rozdělit podle přístupnosti vnitřních prostorů na:   

- neprůlezný do DN 800 

- průlezný od DN 800 do DN 1500 

- Průchozí od DN 1500  

 

4.10 Materiál stokových sítí 

 Materiál stok se volí podle plánované ţivotnosti a druhu odváděných odpadních vod. 

V dnešní době má při výběru materiálů velkou roli i cena. Materiály pro stavbu stok musí být 

vodotěsné, odolné proti chemickým, biologickým a mechanickým vlivům. Dále musí 

odolávat agresivnímu působení okolního prostředí a namáhání stok. [26] 

Druhy trubních materiálu pro kanalizaci: 

- beton a ţelezobeton 

- kamenina 

- plasty (PVC, PE, PP) 

- polymerbeton 

- sklolaminát 

- tvárná litina 

- čedič 

- kombinace těchto materiálů 
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Nejpouţívanější materiály na stokové sítě jsou beton, ţelezobeton, kamenina a plasty. 

Celková délka kanalizačních stok v České republice je 29 599 km, z toho je 15 330 km 

betonových, 6 830 km kameninových, 5 113 km plastových stok. [27] 

 

4.11 Objekty na stokové síti 

 Stoková síť se skládá ze stokových objektů a úseků. Objekty na stokové síti slouţí 

k zabezpečení správné funkce stoky a k bezpečnému provádění všech prací při údrţbě, 

kontrole a čištění. Při návrhu objektů je třeba dodrţovat ČSN 756101. 

Vstupní šachty 

 Vstupní šachty se umísťují tam, kde se mění příčný profil, materiál stoky, směr stoky, 

na horním konci stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. Dále se umísťují mezi přímé 

úseky u neprůlezných po 50 m a u průchozích po 100 m. Navrhují se také pro kontrolu stavu 

kanalizační sítě, čištění a manipulaci na stokové síti. Realizace šachet na kanalizační síti musí 

být v souladu s ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 (756114). [28, 25] 

Spojné šachty, komory 

Spojné šachty a komory se navrhují v místě soutoku dvou a více stok. Spojení nebo 

připojení stok do jmenovité světlosti DN 400 včetně se provádí ve vstupní šachtě. U spojných 

komor se spojení stok pouţívá u jmenovité světlosti DN 600 a větší. [25] 

Spadiště  

Spadiště jsou stavby, které pomocí stupně překonávají velké sklony, které by ve stoce 

při navrhovaných průtocích přesahovaly maximální povolenou rychlost. Maximální průtočná 

rychlost odpadních vod se liší pro různé druhy materiálů. Maximální výška spadiště pro 

jmenovité světlosti DN 250 – 400 by neměla přesahovat 4 m a pro jmenovité světlosti DN 

450 – 600 3 m. Spadiště s většími výškami se navrhují individuálně po dohodě 

s provozovatelem nebo vlastníkem stokové sítě. Dno a stěny spadiště musí být opatřeny 

odolným obkladem proti proudu dopadající odpadní vody. Za bezdeštných průtoků voda 

protéká vertikální troubou o minimální světlosti DN 200 vyústěnou u dna spadiště. Při větších 

průtocích, kdy vertikální trouba nestačí odvádět celé mnoţství odpadní vody, přepadá tato 

voda z dané výšky na dno spadiště. [17] 

Skluz 

Skluz, obdobně jako spadiště, slouţí k překonání výškových rozdílů. Pouţívá se tam, 

kde by bylo budování soustav spadišť nákladné nebo obtíţné. Výška spadiště u malých 

průřezů by neměla přesahovat 0,6 m. Skluz je úsek s velkým sklonem dna v šachtě 

s průtočnou rychlostí aţ 10 m/s. [21] 
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Výústní objekt 

Výústním objektem jsou vybaveny veškeré stoky, které ústí do vodního toku nebo 

nádrţe. Vhodná místa pro umístění výústních objektů jsou konkávní břehy s dostatečnou 

hloubkou vody. Při navrhování výškového umístění výústního objektu se musí brát zřetel na 

maximální a minimální průtočné stavy toku. Výusť bývá často vystavena účinkům proudící 

vody a proto je potřeba objekt důkladně zabudovat a opevnit dlaţbou, kamenem nebo jiným 

materiálem. [21] 

 

4.12 Zkoušky vodotěsnosti 

Zkouška vodotěsnosti na nově vybudované, stávající nebo sanované gravitační 

stokové síti se provádí vodou nebo vzduchem.  

Zkouška vzduchem 

Zkouška vzduchem se pouţívá především u potrubí, protoţe u šachet je tato zkouška 

obtíţně proveditelná. Princip zkoušky spočívá ve vytvoření přetlaku v daném úseku, který je 

utěsněn balonovými uzávěry. Po zkušební době t, která je uvedená v normě, se měří pokles 

tlaku. Výsledný tlak se porovnává s normou stanovenými přípustnými hodnotami. Zkušební 

přetlak, pokles tlaku a doba trvání zkoušek jsou uvedeny v ČSN EN 1610 (75 6114). [11] 

Zkouška vodou 

Tato zkouška se pouţívá jak u potrubí, tak i u šachet. Princip zkoušky spočívá 

v naplnění zkoušeného úseku vodou s minimálním přetlakem 10 kPa a maximálním přetlakem 

50 kPa. Po zkušební době se měří pokles tlaku. Zkušební doba a tlaky jsou uvedeny v ČSN 

756909 a ČSN EN 1610 (75 6114). [11] 

Zkouška kouřem 

Další způsob, jak zjistit případné netěsnosti nebo poruchy a závady na stokové síti, je 

zkouška kouřem. Tento typ zkoušky se pouţívá v zahraničí. Během zkoušky se do kanalizační 

sítě vhání vzduch a kouř. Vzduch a kouř prochází skrz potrubí pod tlakem a po dobu 15 minut 

se sleduje jakýkoliv únik kouře, který odhalí netěsnost nebo poruchu na stokové síti. Po 

ukončení zkoušky se kouř za několik minut rozplyne. Kouř není toxický a pro člověka je 

neškodný. [29] 

 

4.13 Speciální způsoby podpovrchové výstavby 

 Vyuţívají se v případech, kdy není moţné pouţít klasický postup výstavby z důvodů 

budování stok pod komunikací, vodními toky nebo budovami.  
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Štolování 

 Tato metoda výstavby vznikla v hornickém průmyslu. Raţba štoly se provádí 

mechanicky, trhavinou nebo i ručně. Tento způsob výstavby umoţňuje razit různé druhy 

profilů. Štola se musí zajistit proti případnému sesuvu paţením. [30] 

Horizontální protlačování  

 Tato metoda je zaloţena na zatlačování ocelových nebo ţelezobetonových trub 

hydraulickými soupravami umístěnými ve startovací šachtě. Hornina z protlačovaných 

segmentů je těţena mechanicky nebo ručně. Postup zatlačovaní a těţení se opakuje aţ do 

vytvoření celého protlaku. Výhodou této metody je velká přesnost a malá startovací jáma a 

také to, ţe nedochází k poklesu nadloţí. [30] 

Štítování 

 Raţba se provádí pomocí nemechanizovaných nebo mechanizovaných razících štítů. 

Vytěţená zemina je transportována podávacím zařízením na konec razícího stroje. Razící stroj 

je vybaven mechanismem k podávání ţelezobetonových segmentů, které vytvoří ostění 

raţeného tunelu. [30] 

Propichování, horizontální vrtání, horizontální beranění 

Při této metodě není zemina těţena, ale je roztlačována do stran. Tato metoda se 

vyuţívá pouze u malých profilů a na krátké úseky. Metoda lze provádět pomocí 

mechanického, pneumatického nebo hydraulického zařízení. [8] 

 

4.14 Speciální způsoby podpovrchové výstavby ve světě 

Tyto způsoby výstavby se vyuţívají ve velkých městech, jako je například Los 

Angeles, New York, San Francisko, Chicago, Portland, Atlanta. Tato města mají problémy 

s odváděním sráţkových a splaškových odpadních vod, protoţe většina z nich má ve svých 

centrech jednotnou kanalizační síť, která jiţ dnes není schopna tuto odpadní vodu odvádět. 

Aby nedocházelo k zahlcení kanalizační sítě při sráţkách, budují se projekty, jako jsou The 

Big Pipe v Portlandu a South River Sewer Tunnel v Atlantě. [31] 

South River Sewer Tunnel v Atlantě 

Město Atlanta vybudovalo systém tunelů a nádrţí na zadrţení splaškové a sráţkové 

vody. Stavba začala hloubením startovací jámy. Do 52 m hluboké startovací jámy byl spuštěn 

mechanizovaný razící štít. Tento razící stroj má průměr razícího štítu 4,3 m. Sráţková voda 

zachycena v tomto systému je skladována. Po určité době zdrţení je čerpána na čistírnu 

odpadních vod. Skladování odpadní vody je důleţité z důvodu vyrovnání průtoku, který 

přitéká na čistírnu odpadních vod. [32] 
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           Obr. 16: Startovací šachta [33]                 Obr. 17: Razící štít [33] 

The Big Pipe v Portlandu 

Tento projekt obdobně jako u South River Sewer Tunnel v Atlantě slouţí k zadrţení 

odpadních vod při sráţkách. Projekt byl rozdělen na West Side Big Pipe a East Side Big Pipe. 

Tunelové systémy se rozkládají na západní a východní straně řeky Willamette. Západní strana 

tunelového systému je dlouhá 5,5 km.  Na této straně je 5 šachet, které slouţily k vyrovnání 

směru razícího stroje a dnes slouţí jako nadzemní přístupové cesty. [33] Východní strana je 

dlouhá 10 km a je na ní umístěno 7 šachet. Šachty mají průměr 18 m a jsou hluboké aţ 50 m. 

Tunely jsou raţeny pomocí razících strojů o rozměrech 10,7 m délky a 6,7 m šířky. Odpadní 

vody z těchto tunelových systémů jsou čerpány a odváděny na čistírnu odpadních vod. 

Západní strana byla dokončena v roce 2006 a východní strana v roce 2011. [34] 

 

Obr. 18: Schéma projektu The Big Pipe v Portlandu [34] 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty 

5.1 Posouzení moţných variant řešení  

 Bakalářská práce se zabývá třemi moţnými variantami řešení jak odvádět odpadní 

vodu ze zájmového území. Z těchto návrhů je vybrán ten nejvhodnější pro dané zájmové 

území jak ekonomicky tak dispozičně. Varianta, která byla vybrána a doporučena vedoucím 

bakalářské práce, je podloţena výkresy a hydrotechnickými výpočty. 

Varianta č. 1 

 V této variantě je navrhnuta oddílná stoková soustava s čistírnou odpadních vod. 

Dobrá konfigurace terénu umoţňuje navrhnout gravitační stokovou soustavu s krátkým 

výtlačným řadem. Výtlačný řad měří 102 m. Veškerá odpadní voda je odváděna na čistírnu 

odpadních vod. Vyčištěná odpadní voda je odváděna stejně jako sráţková voda do 

Milotického potoka. Nevýhodou této varianty je vysoká pořizovací cena a obtíţné provedení 

stavby z důvodu nedostatku místa při souběhu s navrhnutým vodovodem. 

Varianta č. 2 

 V této variantě není navrhnuta čistírna odpadních vod. Odpadní voda je odváděna do 

Milotic nad Bečvou, kde bude zaústěna do stávající kanalizace. K převedení odpadní vody     

z Hranických Louček do Milotic nad Bečvou je zapotřebí 590m gravitačního potrubí, 380 m 

výtlačného potrubí a kanalizační shybka pod Milotickým potokem. Nevýhodou této varianty 

je velká náročnost na výstavbu a vysoká pořizovací cena. 

Varianta č. 3 

 Tato varianta je řešena návrhem jednotné gravitační stokové sítě s krátkým výtlačným 

řádem. Sráţkové a splaškové odpadní vody jsou společně dopravovány na čistírnu odpadních 

vod. Vyčištěná odpadní voda je odváděna potrubím do Milotického potoka. Ve středu obce je 

krátký úsek sráţkové kanalizace. Sráţková kanalizace bude v tomto návrhu zachována a bude 

slouţit k odlehčení jednotné stokové sítě. Z důvodu krátkého úseku sráţkové kanalizace není 

zahrnuta do výpočtu. Díky zachování sráţkové kanalizace a hojné travnaté ploše není 

navrhnuta odlehčovací komora. Návrh potřeby umístění či neumístění odlehčovací komory na 

stokovou síť není součástí bakalářské práce. Výhodou tohoto návrhu oproti oddílné stokové 

soustavě jsou menší pořizovací náklady a menší náročnost na provedení stavby. 

 

 

5.2 Rozpracování doporučené varianty řešení 

 Jako nejvhodnější byla zvolena varianta číslo 3. Jedná se o návrh jednotné gravitační 

sítě s čistírnou odpadních vod. Tato varianta byla vyhodnocena jako nejvýhodnější jak 

ekonomicky tak i dispozičně. Varianta číslo 3 je níţe podrobně zpracována. 
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5.2.1 Situace 

Situační výkres obce Hranické Loučky (příloha č. 1) je navrţen v měřítku 1:1000 

v programu AutoCAD 2007. V situaci je navrţeno směrové vedení kanalizace. Díky 

svaţitému terénu mohla být navrţena gravitační soustava v délce 1033 m a krátký výtlačný 

řad v délce 102 m. Směrové vedení kanalizace bylo navrţeno do osy komunikací a 

zpevněných ploch. Návrh jednotné gravitační soustavy obsahuje hlavní kmenovou stoku a 7 

vedlejších stok. Odpadní voda je odváděna z 5,576 ha plochy na čistírnu odpadních vod. 

V situaci jsou zastoupeny jen dva velikostní profily stok DN 400 a DN 300. Návrh obsahuje 

34 šachet, 2 skluzy, 2 metrová spadiště a 1,5 m spadiště. Spadiště a skluzy slouţí k překonání 

velmi svaţitého terénu, u kterého by docházelo k velkým rychlostem odpadní vody na 

stokové síti. 

 Situační výkres také obsahuje návrh umístění čistírny odpadních vod a potrubí, které 

odvádí vyčištěnou odpadní vodu do Milotického potoku. Na tomto potrubí jsou navrhnuty     

4x2 m spadiště, 1x2,5 m spadiště, 1x2,6 m spadiště, 1x1,5 m a výústní objekt. 

 

5.2.2 Hydrotechnická situace 

 Hydrotechnická situace (příloha č. 2) je zpracována v měřítku 1:1000. Ve výkresu je 

vyznačena hranice kanalizačního povodí a kanalizační okrsky. Kanalizační okrsky jsou 

očíslovány a je u nich uvedena velikost v hektarech. Velikost jednotlivých okrsků nepřesahuje 

plochu 1ha. Kanalizační okrsky byly prováděny podle metody ideálních střech. Plocha povodí 

je 5,576 ha. Celkový počet okrsků je 20. Hydrotechnická situace byla zpracována v programu 

AutoCAD 2007. V tabulce č. 2 je zpracován přehled kanalizačních okrsků včetně jejich 

plochy. 

Tabulka č. 2: Popis a plocha kanalizačních okrsků 

Stoka 
Číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Plocha 

[ha] 

A 1 0,25 

A 2 0,19 

A 3 0,52 

A 4 0,47 

A-5 5 0,24 

A-5A 6 0,18 

A-5 7 0,04 

A 8 0,27 

A-4A 9 0,49 

A-4 10 0,1 

A-4 11 0,13 

A 12 0,15 
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A-3 13 0,42 

A 14 0,13 

A-2 15 0,54 

A 16 0,006 

A-1 17 0,37 

A-1 18 0,38 

A 19 0,27 

A 20 0,43 

 

5.2.3 Podélný profil 

Výkresy podélných profilů byly zpracovány v programu Winplan – Podélný profil 

kanalizace 5.0. Ve výkresech je znázorněn stávající terén, hloubka výkopu, staničení, sklon a 

délka potrubí, jmenovitá světlost potrubí, šachty, skluzy, spadiště. Nejníţe poloţené místo,   

ke kterému ústí veškeré odpadní vody, má nadmořskou výšku 322,10 m a nejvyšší místo,     

ze kterého je odváděna odpadní voda má, nadmořskou výšku 361,04 m. Celková délka 

gravitační stokové sítě je 1033 m. Podélné profily byly zpracovány v měřítku 1:1000 na délku 

a 1:100 na výšku. Vypracované podélné profily jsou přiloţeny jako přílohy č. 3 -11. 

Kmenová stoka A (příloha č. 3) 

 Kmenová stoka ústí na čistírnu odpadních vod. Nadmořská výška v nejniţším místě 

stoky A je 322,10 m a nejvyšší nadmořská výška na stoce A je 361,04 m. Stoka prochází 

deseti kanalizačními okrsky, a to č. 20, 19, 16, 14, 12, 8, 4, 3, 2, 1. Na stoce jsou zastoupeny 

dva rozměry jmenovité světlosti profilů DN 400 a DN 300. Do podélného profilu byly 

navrhnuty dva skluzy, tři spadiště a patnáct šachet. Celková délka kmenové stoky A je 609 m. 

Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC – polyvinylchlorid. 

 Parametry stoky: 

– V kanalizačním okrsku č. 20 je potrubí o délce 106 m ve sklonu 43 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 400. V okrsku jsou navrţeny 3 šachty – 

Š1, Š2, Š3 a 1x1,5 m spadiště – SP4. 

– V kanalizačním okrsku č. 19 je potrubí o délce 47 m ve sklonu 46 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 400. V okrsku je navrhnuta 1 šachta – Š5. 

– V kanalizačním okrsku č. 16 je potrubí o délce 10 m ve sklonu 46 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 400. V okrsku je navrhnuta 1 šachta – Š6. 

– V kanalizačním okrsku č. 14 je potrubí o délce 58 m ve sklonu 46 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 400. V okrsku je navrhnuta 1 šachta – Š7 

a 0,6 m skluz. 

– V kanalizačním okrsku č. 12 je potrubí o délce 45 m ve sklonu 65 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 300. V okrsku je navrhnuta 1 šachta – Š9 

a 0,5 m skluz. 
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– V kanalizačním okrsku č. 8 je potrubí o délce 70 m ve sklonu 54 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 300. V okrsku jsou navrhnuty 2 šachty – 

Š11, Š12. 

– V kanalizačním okrsku č. 4 je potrubí o délce 53 m ve sklonu 54 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 300. V okrsku jsou navrhnuty 2 šachty – 

Š13, Š14 a 1x1 m spadiště – SP15. 

– V kanalizačním okrsku č. 3 je potrubí o délce 98 m ve sklonu 52 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 300. V okrsku je navrhnuta 1 šachta – 

Š16 a 1x1 m spadiště – SP17. 

– V kanalizačním okrsku č. 2 je potrubí o délce 49 m ve sklonu 62 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 300. V okrsku je navrhnuta 1 šachta – 

Š18. 

– V kanalizačním okrsku č. 1 je potrubí o délce 69 m ve sklonu 62 ‰. 

Jmenovitá světlost potrubí je DN 300. V okrsku jsou navrhnuty 2 šachty – 

Š19, Š20. 

Stoka A – 1 (příloha č. 4) 

 Vedlejší stoka A – 1 je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě č. 5. Nadmořská 

výška v místě napojení stoky A – 1 je 330,26 m a nejvyšší nadmořská výška je 338,92 m. 

Stoka prochází kanalizačními okrsky č. 17 a č. 18. Na stoce je zastoupen pouze jeden rozměr 

potrubí DN 300. Do podélného profilu bylo navrhnuto 6 šachet. Celková délka stoky A – 1 je 

157 m. Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC. 

– V kanalizačním okrsku č. 18 je potrubí o délce 78 m ve sklonu 42 ‰. V 

okrsku jsou navrhnuty 3 šachty – Š21, Š22, Š23. 

– V kanalizačním okrsku č. 17 je potrubí o délce 79 m ve sklonu 42 ‰. V 

okrsku jsou navrhnuty 3 šachty – Š24, 25, 26. 

Stoka A – 2 (příloha č. 5) 

Vedlejší stoka A – 2 je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě č. 6. Nadmořská 

výška v místě napojení stoky A – 2 je 331,04 m a nejvyšší nadmořská výška je 332,20 m. 

Stoka prochází kanalizačním okrskem č. 15. Na stoce je zastoupen jen jeden rozměr potrubí 

DN 300. Do podélného profilu byly navrhnuty 2 šachty – Š27, Š28. Celková délka stoky A – 

2 je 22 m. Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC.  

– V kanalizačním okrsku č. 15 je potrubí o délce 22 m ve sklonu 20 ‰. 
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Stoka A – 3 (příloha č. 6) 

Vedlejší stoka A – 3 je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě č. 8. Nadmořská 

výška v místě napojení stoky A – 3 je 335,67 m a nejvyšší nadmořská výška je 338,94 m. 

Stoka prochází kanalizačním okrskem č. 13. Na stoce je zastoupen jen jeden rozměr potrubí 

DN 300. Do podélného profilu byly navrhnuty 2 šachty – Š29, Š30. Celková délka stoky A – 

3 je 55 m. Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC. 

– V kanalizačním okrsku č. 13 je potrubí o délce 55 m ve sklonu 55 ‰. 

Stoka A – 4 (příloha č. 7) 

Vedlejší stoka A – 4 je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě č. 10. Nadmořská 

výška v místě napojení stoky A – 4 je 338,30 m a nejvyšší nadmořská výška je 344,86 m. 

Stoka prochází kanalizačními okrsky č. 11 a 10. Na stoce je zastoupen jen jeden rozměr 

potrubí DN 300. Do podélného profilu byly navrhnuty 3 šachty. Celková délka stoky A – 4 je 

63m. Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC. 

– V kanalizačním okrsku č. 11 je potrubí o délce 55m ve sklonu 64‰. V 

okrsku jsou navrhnuty 2 šachty – Š31, Š32. 

– V kanalizačním okrsku č. 10 je potrubí o délce 18m ve sklonu 64‰. V 

okrsku je navrhnuta 1 šachta – Š33. 

Stoka A – 4A (příloha č. 8) 

Stoka A – 4A je napojena na vedlejší stoku A – 4 v šachtě č. 32. Nadmořská výška 

v místě napojení stoky A – 4A je 343,59 m a nejvyšší nadmořská výška je 346,13 m. Stoka 

prochází kanalizačním okrskem č. 9. Na stoce je zastoupen jen jeden rozměr potrubí DN 300. 

Do podélného profilu byly navrhnuty 2 šachty – Š34, Š35. Celková délka stoky A – 4A je 50 

m. Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC. 

– V kanalizačním okrsku č. 9 je potrubí o délce 50 m ve sklonu 65 ‰. 

Stoka A – 5 (příloha č. 9) 

Vedlejší stoka A – 5 je napojena na hlavní kmenovou stoku v šachtě č. 12. Nadmořská 

výška v místě napojení stoky A – 5 je 341,81 m a nejvyšší nadmořská výška je 342,41 m. 

Stoka prochází kanalizačními okrsky č. 7 a 5. Na stoce je zastoupen jen jeden rozměr potrubí 

DN 300. Do podélného profilu byly navrhnuty 3 šachty. Celková délka stoky A – 5 je 67 m. 

Po celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC . 

– V kanalizačním okrsku č. 7 je potrubí o délce 20 m ve sklonu 20 ‰. V 

okrsku je navrhnuta 1 šachta – Š36. 

– V kanalizačním okrsku č. 5 je potrubí o délce 47 m ve sklonu 20 ‰. V 

okrsku jsou navrhnuty 2 šachty – Š37, Š38. 
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– Na vedlejší stoku A – 5 je napojen výtlačný řad z Ubytovny U Hájku. (viz 

přílohy č. 1 a č. 2). 

Stoka A – 5A (příloha č. 10) 

Stoka A – 5A je napojena na vedlejší stoku A – 5 v šachtě č. 36. Nadmořská výška 

v místě napojení stoky A – 5A je 342,69 m a nejvyšší nadmořská výška je 34,17 m. Stoka 

prochází kanalizačním okrskem č. 6. Na stoce je zastoupen jen jeden rozměr potrubí DN 300. 

Do podélného profilu byla navrhnuta 1 šachta – Š39. Celková délka stoky A – 5A je 14 m. Po 

celé délce stoky byl navrhnut materiál PVC. 

– V kanalizačním okrsku č. 6 je potrubí o délce 14 m ve sklonu 36 ‰. 

Stoka B (příloha č. 11) 

 Stoka B slouţí k odvádění vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod. Stoka je 

zakončena výústním objektem, který je navrhnut do koryta Milotického potoka. Stoka B 

slouţí jako jedna z moţných variant řešení odvádění vyčištěné odpadní vody z ČOV. 

Nadmořská výška v místě napojení stoky na ČOV je 321,58 m a nadmořská výška výústního 

objektu je 290,22 m. Na stoce je zastoupen jeden rozměr potrubí, a to DN 300.  Do podélného 

profilu byla navrhnuta 1 šachta – Š47, 4x2 m spadiště, 1x2,5 m spadiště, 1x2,6 m spadiště a 

1x1,5 m spadiště. Celková délka stoky B je 348 m. 

– Sklon potrubí mezi ČOV a SP46 je 30 ‰. Délka potrubí je 18 m. 

– Sklon potrubí mezi SP46 a SP45 je 47,6 ‰. Délka potrubí je 50 m. 

– Sklon potrubí mezi SP45 a SP44 je 47,6 ‰. Délka potrubí je 50 m. 

– Sklon potrubí mezi SP44 a SP43 je 39,4 ‰. Délka potrubí je 50 m. 

– Sklon potrubí mezi SP43 a SP42 je 47,8 ‰. Délka potrubí je 50 m. 

– Sklon potrubí mezi SP42 a SP41 je 48 ‰. Délka potrubí je 50 m. 

– Sklon potrubí mezi SP41 a SP40 je 48 ‰. Délka potrubí je 50 m. 

– Sklon potrubí mezi SP40 a VÝÚSTÍ je 25,67 ‰. Délka potrubí je 30 m. 
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5.2.4 Hydrotechnické výpočty (příloha č. 12) 

 Pro návrh stokové sítě jsem pouţil metodu, která nepočítá s opoţděným odtokem. Tato 

metoda se nazývá Součtová metoda. Součtová metoda se pouţívá u stokových sítí malého 

plošného rozsahu. Doba dotoku na čistírnu odpadních vod nebo k měřenému profilu z celého 

povodí nesmí přesáhnout 15 min. Pro větší časy dotoku se musí pouţít jiná metoda, například 

Bartošova, která počítá s opoţděným odtokem. [8] 

Postup výpočtu Součtové metody 

Sloupec č. 1: Stoka 

 Názvy jednotlivých stok. Kanalizační stoky jsou číslovány vzestupně podle pořadí 

napojení proti směru toku odpadních vod. 

Sloupec č. 2: Číslo kanalizačního okrsku 

 Číslování kanalizačních okrsků je provedeno po směru toku odpadní vody 

v jednotlivých stokách. 

Sloupec č. 3: Plocha kanalizačního okrsku 

 Udává velikost kanalizačního okrsku v hektarech. Okrsky nepřesahují velikost            

1 ha. Všechny kanalizační okrsky tvoří kanalizační povodí. Kanalizační povodí má celkovou 

plochu 5,576 ha. 

Sloupec č. 4: Specifický odtok odpadní vody z kanalizačního okrsku 

 Specifický odtok vypočítáme ze vztahu: 

hasl
PP

s

PVPO

qs //025,0
576,5

86400

120100









  

PO – počet obyvatel 

PO – potřeba vody [ l/osoba/den] 

s – počet sekund za 1 den 

PP – plocha kanalizačního povodí [ha] 

Sloupec č. 5: Odtokový součinitel ψ 

 Z celkového mnoţství sráţek spadlých na určitou plochu se část vypaří, vsákne a 

odteče. To je závislé především na sklonu a druhu povrchu. Pro navrhování stokové sítě je 

důleţitá ta část sráţek, které odtečou do kanalizace. Pro odkanalizování menší oblasti 

s podobnou strukturou zástavby se volí pro výpočet odtokového součinitele vzorový hektar. 

Pro umístění vzorového hektaru se volí plocha, na které jsou zastoupeny všechny povrchy 

v dané oblasti. Do situačního výkresu Hranických Louček (příloha č. 1) byl zakreslen jeden 

vzorový hektar s prudce svaţitým územím nad 5 %. [11] 
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Tabulka č. 3: Doporučené hodnoty součinitelů odtoku pro orientační výpočet stokové sítě [25] 

  

Součinitel odtoku  při konfiguraci 

území 

Způsob zástavby a druh pozemku rovinné svaţité  prudce svaţité 

popřípadě druh úpravy povrchu při sklonu  při sklonu  při sklonu  

         do 1 % 1 aţ 5 % nad 5 % 

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

Asfaltové a betonové vozovky, 
0,70 0,80 0,90 

dlaţby se zálivkou spár 

Obyčejné dlaţby (pískové spáry) 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 

 

Výpočet vzorového hektaru 

Vzorový hektar s prudce svaţitým terénem nad 5 %. 

Tabulka č. 4: Hodnoty pro vzorový hektar 

Způsob zástavby a druh pozemku Plocha [ha] Součinitel odtoku ψ 

Zastavěné plochy (střechy) 0,1215 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,1923 0,90 

Zelené pásy, pole, louky 0,6862 0,15 
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10000

15,0686290,0192390,01215......
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i

nn
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SS 
  

ψn – odtokový součinitel (viz Tabulka č. 3)  

Sn – plocha daného povrchu [ha] (viz Tabulka č. 3)  

Sloupec č. 6: Redukovaná dílčí plocha Sd 

Redukovaná dílčí plocha se vypočítá ze vztahu: 

 sd SS [ha] 

Sp – plocha povodí [ha]  

Ψ – odtokový součinitel 
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Sloupec č. 7: Redukovaná celková plocha Sc 

V celkové redukované ploše jde o součet dílčích redukovaných ploch ve směru toku 

odpadních vod. Sčítání začíná od hlavní kmenové stoky. U vedlejších stok je postup sčítání 

dílčích redukovaných ploch stejný a tyto plochy se připočítávají k hlavní kmenové stoce 

v místě napojení. 

Sloupec č. 8: Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště byla stanovena na hodnotu 150 l/s/ha 

 Sloupec č. 9: Maximální dílčí dešťový průtok Qd 

Maximální dílčí dešťový průtok pro jednotlivé kanalizační okrsky byl vypočítán        

ze vztahu: 

iSQ pd    [l/s] 

Sp – plocha povodí [ha]  

Ψ – odtokový součinitel  

 i – intenzita redukovaného deště [l/s/ha] 

Sloupec č. 10: Maximální dílčí splaškový průtok Qs 

Maximální dílčí splaškový průtok pro jednotlivé kanalizační okrsky byl vypočítán     

ze vztahu: 

sps qSQ   [l/s] 

 Sp – plocha povodí [ha]  
  qs – specifický odtok [l/s/ha] 

Sloupec č. 11: Maximální celkový splaškový průtok Qsc 

Maximální celkový splaškový průtok se vypočítá obdobně jako redukovaná celková 

plocha s tím rozdílem, ţe se sčítají dílčí průtoky místo ploch. 

Sloupec č. 12: Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Výpočet se provádí po směru toku odpadních vod. K vypočítanému dimenzovanému 

průtoku hlavní kmenové stoky se postupně připočítávají dimenzované průtoky vedlejších stok 

podle pořadí napojení na hlavní kmenovou stoku. 

scd QQQ dim  [l/s] 

Qd – maximální dílčí dešťový průtok [l/s] 
  Qsc – maximální celkový splaškový průtok [l/s] 

Sloupec č. 13: Sklon dna 

Ze situačního výkresu byly zjištěny výškové kóty terénu a kanalizačních šachet. Toto 

výškové rozpoloţení bylo vloţeno do programu Winplan – Podélný profil kanalizace 5.0. 
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Sklon stok pokud moţno kopíruje terén a je navrhnut tak, aby byla dostatečná výška krytí nad 

stokou. Pro překonání velkých sklonů terénu jsou navrhnuty na stokovou síť skluzy a 

spadiště. Sklony dna jsou udávány v promilích. 

Sloupec č. 14: Navržený profil 

Navrţení jmenovité světlosti potrubí bylo provedeno pomocí hydraulických tabulek.  

[35] Tedy DN bylo navrţeno z hydraulických tabulek podle sklonu dna a maximálního 

celkového dimenzovaného průtoku Qdim. 

Sloupec č. 15: Délka úseku 

Určuje délku kanalizačního okrsku. Délky kanalizačních okrsků byly změřeny 

v situačním výkresu. 

Sloupec č. 16: Kapacitní průtok při plnění Qkap 

Jedná se o průtok, který je dosaţen při kapacitním plnění. Kapacitní průtok při plnění 

je získán z hydraulických tabulek při návrhu jmenovité světlosti profilu. [35] 

Sloupec č. 17: Kapacitní rychlost při plnění Vkap 

Jedná se o rychlost, která je dosaţena při kapacitním plnění. Kapacitní rychlost při 

plnění je získána z hydraulických tabulek při návrhu jmenovité světlosti profilu. [35] 

Sloupec č. 18: Skutečné plnění h 

Hodnota skutečného plnění h byla získána za pomoci hydraulických tabulek. 

Součinitelem byla získána hodnota, která se vynásobila s poloměrem navrhované světlosti 

stoky. 

Sloupec č. 19: Skutečná rychlost 

Skutečná rychlost plnění se vypočítá ze vztahu: 

kapsk vv 
100


 [m/s] 

κ  – součinitel,  

vkap – kapacitní rychlost [m/s] 

Sloupec č. 20: Jednotlivá doba průtoku 

Je to doba, za kterou proteče odpadní voda jedním kanalizačním okrskem. 

skv

s
t   [s] 

s – délka úseku [m]  

vsk – skutečná rychlost [m/s] 
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Sloupec č. 21: Celková doba průtoku 

V tomto sloupci jsou sečteny doby průtoků po jednotlivých stokách. Doby trvání 

průtoku v jednotlivých stokách jsou uvedeny v sekundách. 

Sloupec č. 22: Celková doba průtoku 

Zde je celková doba průtoku převedena pro přehlednost na minuty. 

Sloupec č. 23: Součinitel  

Součinitel  byl vypočítán ze vztahu: 

100dim 
kapQ

Q
  

Qdim – dimenzovaný průtok [l/s] 

Qkap – kapacitní průtok [l/s] 

Sloupec č. 24: Součinitel  

 Interpolací součinitele  se získá z hydraulických tabulek součinitel . 

Zhodnocení Součtové metody 

Z hydrotechnických výpočtů vyplývá, ţe byla správně zvolena Součtová metoda. 

Doba dotoku odpadní vody ze všech stok na čistírnu odpadních vod nepřesáhla 15 min.  

 

5.2.5 Návrh čistírny odpadních vod 

 Čistírna odpadních vod se navrhuje podle počtu napojených obyvatel na kanalizaci.  

V obci se nachází ubytovna s hospodou. Tato ubytovna byla zahrnuta do návrhu ČOV. 

Hydrotechnické výpočty byly zpracovány na 100 obyvatel, tudíţ i ČOV se bude navrhovat na 

100 obyvatel. 

 Pro návrh čistírny odpadních vod byly vybrány tři firmy a to HYDROCLAR s.r.o., 

ENVI-PUR, s.r.o. a EKOCIS s.r.o. U kaţdé firmy jsem vybral čistírnu pro 100 EO. Čistírny 

byly porovnávány podle technických parametrů, ekonomických nákladů a rozměrových 

vlastností. 

 U navrhnutých biologických čistíren jsem došel ke zjištění, ţe rozměrové a technické 

parametry jsou velice podobné u všech tří navrhnutých čistíren. Dále i parametry vyčištěné 

odpadní vody vytékající z ČOV jsou velice podobné. Průměrné parametry vyčištěné odpadní 

vody ze všech ČOV jsou: BSK5 – 25 mg/l, NL – 25 mg/l, CHSKCr – 90 mg/l. 

 Hlavním parametrem, podle kterého je ČOV vybrána, je cena a počet napojených EO. 
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Navrhnuté biologické čistírny odpadních vod:  

 Firma HYDROCLAR s.r.o. [39] 

  Biologická čistírna odpadních vod typ SBR 100 – Kvádrová 

   Počet EO: 100 

   Cena včetně DPH: 500 640 Kč 

 

Firma ENVI-PUR, s.r.o. [40] 

  Kontejnerová biologická čistírna odpadních vod typ BC 100 

   Počet EO: 90 – 125 

   Cena včetně DPH: 558 000 Kč 

 

Firma EKOCIS s.r.o. [38] 

  Biologická čistírna odpadních vod typ EK – S100  

   Počet EO: 110 

   Cena včetně DPH: 390 000 Kč 

Pro obec jsem navrhl biologickou balenou čistírnu odpadních vod typ EK – S100      

od firmy EKOCIS s.r.o. Tato čistírna byla vyhodnocena jak ekonomicky tak i podle EO jako 

nejvhodnější. Dalším důvodem byla snadná montáţ a uvedení ČOV do provozu v ceně.  

Biologická čistírna odpadních vod typ EK – S100 od firmy EKOCIS s.r.o. 

Je to čistírna s jednobublinou aerací a dosazovací nádrţí. Čistírna pracuje na bázi 

mechanicko-biologickém procesu. ČOV je vybavena kalojemem s automatickým odkalením, 

tím se dosáhne sníţení intervalu pravidelného odkalení na minimum. 

Skladba technologie biologické čistírny 

 Technologie biologické čistírny se skládá ze zdroje stlačeného vzduchu (dmychadlo), 

z polypropylenové nádrţe, z vestavěné technologie a elektrického rozvaděče s řídící 

jednotkou a elektromagnetickým ventilem. Polypropylenová nádrţ není dimenzována            

na zatíţení způsobené tlakem kol motorových vozidel. 

Popis funkce biologické čistírny odpadních vod 

– Odpadní voda z odkanalizované oblasti jako první protéká přes česle, které jsou 

stírány ručně. Dále odpadní voda přitéká do usazovací komory, kde je míchána 

elektrickým míchadlem. 

 

– Voda zbavená hrubých nečistot je dávkována filtry do aktivační nádrţe. V aktivační 

nádrţi je voda biologicky dočištěna. 
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– Z aktivační nádrţe je voda dopravována přes jemné filtry do dosazovací nádrţe. 

V dosazovací nádrţi dochází k sedimentaci kalových vloček. 

 

– Z dosazovací nádrţe je následně odváděna vyčištěná voda. 

 

– Zahuštěný kal vzniklý ve spodní části dosazovací nádrţe je dopravován zpět do 

aktivační nádrţe. 

 

– Část aktivovaného kalu z aktivační nádrţe je jako přebytečná odváděna do kalové 

nádrţe. 

 

Obr. 17: Schéma čistírny odpadních vod 

 

 

 
LEGENDA 

      1 Nátoková komora 11 Míchání nátok (el. míchadlo) 

2 Aktivační nádrţ 12 Dávkovací filtr hrubých nečistot 

3 Dosazovací nádrţ 13 Dočišťovací filtr 

4 Kalová komora 14 Provzdušňovací element 

5 Nátokové potrubí 15 Vzduchové čerpadlo pro odkalení (mamutka) 

6 Odtokové potrubí 16 Řízené odkalení aktivační komory 

7 El. rozvaděč (řídící jednotka) 17 Provzdušňění nátokového koše 

8 Dmychadlo 18 Odtokový přelivný ţlab 

9 Elektromagnetický ventil 19 Potrubí pro rozbíjení a odbourání kalu 

10 Nátokový koš (česle) 20 Propojovací potrubí 
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Tabulka č. 5: Technické parametry ČOV 

Typ Počet Q BSK5 d x š x v Hmotnost příkon 

  ČOV EO [m
3
/d] [kg/den] [m] [kg] [kW] 

EK – S100 91 - 110 13,6 – 16,5 6 6 x 2,66 x 3 1850 1,5 

 

ČOV je konstruována v souladu s ČSN EN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 

ekvivalentních obyvatel. 

Tabulka č. 6: Garantované hodnoty na odtoku ČOV 

Parametr Hodnota -p- [mg/l] Hodnoty max. [mg/l] 

BSK5 25 40 

CHSK 100 130 

NL 25 40 

U čistírny typu EK-S je moţno garantovat koncentraci fosforu na odtoku P celkkový = 2 mg/l. 

Kladné vlastnosti 

– jednoduchá obsluha 

 

– nízké náklady na elektrickou energii 

 

– moţnost spojení několik ČOV v kombinaci s dalšími potřebnými objekty pro větší 

zdroje znečištění 

 

– nízké pořizovací náklady a snadná instalace 

 

Osazení ČOV do terénu 

 Před osazením ČOV na místo je potřeba vyhloubit základovou jámu o poţadovaných 

rozměrech. Dno musí být vybetonováno. Tato základová deska musí mít tloušťku 200mm. 

Následně se jeřábem usadí ČOV do stavební jámy na základovou desku. Dalším úkolem je 

napojit čistírnu na přítokové a odtokové potrubí. Nakonec je celá čistírna obetonována. 

Odvádění vyčištěné odpadní vody z ČOV 

 Moţnosti jak odvádět vyčištěnou odpadní vodu z čistírny jsou dvě. První moţnost je 

vypouštět tuto vodu do vod povrchových a druhá moţnost je vypouštět tuto vodu do vod 

podzemních. 

 K vypouštění vyčištěné odpadní vody do horninového podloţí je zapotřebí posudek 

hydrogeologa a povolení vodoprávního úřadu. Hranice pro vypouštění vyčištěné odpadní 
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vody do vod podzemních je 50 EO. Hranice 50 EO je nyní pracovní, uvaţuje se o případném 

zvýšení této hranice. K zasakování vyčištěné odpadní vody z ČOV se budují různé drenáţní 

systémy, zasakovací jámy apod. [41] 

 Varianta zasakovaní vyčištěné odpadní vody není zcela zavrhnuta, ale z důvodu 

hranice 50 EO a neprobádaného horninového podloţí pro zasakovaní vyčištěné odpadní vody 

je zvoleno řešení odvádět tyto vody pomocí stoky B do Milotického potoka. 

 

5.2.6 Návrh výústního objektu 

 Výústní objekt slouţí k vypouštění vyčištěné odpadní vody do vodního toku. Při 

návrhu umístění  výústního objektu na vodní tok se musí brát v potaz M-denní a N-leté 

průtoky a jejich výšky hladin v korytě. Průtoky a výšky hladin pomohou navrhnout výškové 

umístění výústního objektu tak, aby nedocházelo ke zpětnému vzdutí vyčištěné odpadní vody 

zpátky na čistírnu odpadních vod. Není-li moţné zakládat výústní objekty tak, aby 

nedocházelo ke zpětnému vzdutí, osazují se tyto objekty zpětnými klapkami nebo 

kanalizačními stavítky. 

 V bakalářské práci je navrhnuta čistírna odpadních vod. Odvádění vyčištěné odpadní 

vody je moţné řešit dvojím způsobem. První variantou je zasakovaní a druhou je odvádění 

této vody do nedalekého Milotického potoka. Návrh výústního objektu patří do varianty číslo 

dvě. Návrh potrubí odvádějící vyčištěnou odpadní vodu a výústní objekt jsou znázorněný 

v příloze č. 1 Situace a č. 2 Hydrotechnická situace. 

 Pro návrh výústního objektu bylo nutné zjistit tvar, velikost a charakter koryta 

Milotického potoka v místě plánovaného objektu. Dále bylo nutné zjistit M-denní a N-leté 

průtoky. Tyto průtoky byly na moji ţádost za pomoci vedoucího bakalářské práce získány 

z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě a jsou pouţity pouze pro potřeby 

bakalářské práce. Tyto základní hydrologické údaje jsou zpracovány podle ČSN 75 1400 

Hydrologické údaje povrchových vod. 

 Ke zjištění výšek vodních hladin jednotlivých průtoků bylo zapotřebí vypočítat 

Konsumpční křivku koryta Milotického potoka. 

Výpočet Konsumpční křivky 

Obsah koryta 

hhbS  )2(  [m
2
]   b – šířka dna koryta [m] 

h – výška hladiny v korytě [m]  

Omočený obvod koryta 

xbo  2  [m]   b – šířka dna koryta [m] 

x – délka břehu koryta [m] 
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Hydraulický poloměr 

o

S
R   [m]    S – obsah koryta [m

2
] 

o – omočený obvod koryta [m] 

Chezyho rychlostní součinitel dle Manninga [36] 

61
R

n
C   [m

1/2
/s]      n – součinitel drsnosti je 0,04 [37] 

R – hydraulický poloměr [m] 

Výpočet rychlosti podle Chezyho rovnice [36] 

iRCv   [m/s]   C – Chezyho rychlostní součinitel dle M. [m
1/2

/s] 

R – hydraulický poloměr [m] 

 i – podélný sklon koryta je 14 ‰ 

Rovnice Kontinuity 

vSQ   [m
3
/s]   S – obsah koryta [m

2
] 

v – rychlost vody v otevřeném korytě [m/s] 

      

Tabulka č. 7: Vypočtené hodnoty pro různé výšky hladin 

h S o R C v Q 

[m] [m
2
] [m] [m] [m

1/2
/ s] [m/s] [m

3
/s] 

0,1 0,27 2,82016 0,09574 16,9091 0,61906 0,16715 

0,2 0,58 3,14031 0,18469 18,8661 0,95934 0,55642 

0,3 0,93 3,46047 0,26875 20,0831 1,23188 1,14565 

0,4 1,32 3,78062 0,34915 20,9785 1,46671 1,93606 

0,5 1,75 4,10078 0,42675 21,6921 1,67669 2,9342 

0,6 2,22 4,42094 0,50216 22,2884 1,8688 4,14874 

0,7 2,73 4,74109 0,57582 22,8028 2,04736 5,58928 

0,8 3,28 5,06125 0,64806 23,2564 2,21521 7,26589 

0,9 3,87 5,38141 0,71914 23,6633 2,37437 9,18879 

1 4,5 5,70156 0,78926 24,0331 2,52629 11,3683 

 

Z tohoto výpočtu bylo moţné sestrojit graf Konsumpční křivky. Ze sestrojeného grafu 

byly zjištěny výšky hladin N-letých průtoků. 
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Graf č. 1: Konsumpční křivka 

 

Tabulka č. 8: N-leté průtoky a výšky hladin 

N-leté 

průtoky 

h  

[m] 

Q 

 [m
3
/s] 

N1 0,26 0,885 

N2 0,365 1,65 

N5 0,475 2,75 

N10 0,564 3,64 

N20 0,627 4,57 

N50 0,715 5,85 

N100 0,78 6,89 

 

 Po výpočtu a zjištění výšek hladin byla navrhnuta výška zaloţení výústního objektu. 

Výška zaloţení objektu byla navrhnuta nad QN100, coţ je 0,78 m nad dnem koryta Milotického 

potoka. Výkresy výústního objektu jsou zpracovány jako přílohy č. 13,14,15. 

Obr. 19: Výústní objekt – příčný řez 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

 Náklady na rozpracovanou variantu řešení byly vyhodnoceny z metodických pokynů 

pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů. Jako další dokument na výpočet 

nákladů rozpracované varianty byl pouţit ceník Prefa Brno a.s. Náklady na stavbu se odvíjejí 

od pouţitých materiálů na potrubí a objekty. Nejčastěji pouţívané materiály pro výstavbu stok 

jsou beton, ţelezobeton, kamenina a plasty. Z těchto materiálů jsem vybral PVC pro nízké 

pořizovací náklady a dobrou manipulaci. Pro kanalizační objekty jsem vybral beton z důvodu 

jeho trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Náklady na krátký výtlačný řad s čerpací 

stanicí nejsou zahrnuty do odhadu ekonomických nákladů. 

Stoky kruhové [42] 

V měrném cenovém ukazateli pro stanovení ceny stok jsou zahrnuty všechny základní 

objekty. Měrný cenový ukazatel je určen zvlášť pro zpevněné a nezpevněné plochy. Cena 

kruhových stok je rozdělena na splaškové potrubí a na potrubí odvádějící vyčištěnou odpadní 

vodu z ČOV (stoka B – viz příloha č. 1). 

 

Tabulka č. 9:  Náklady na splaškové potrubí 

DN 

Materiál potrubí Délka Délka Cena Cena 

PVC potrubí - potrubí - potrubí potrubí 

NP ZP NP ZP DN - NP DN - ZP 

[mm] 
Cmu v Kč/bm  

[m] [m] [Kč] [Kč] 
potrubí 

300 4880 6410 220 592 1 073 600 3 794 720 

400 5640 7240  - 225 -  1 629 000 

 220 817 1 073 600 5 423 720 

Celkové náklady na potrubí [Kč]  6 497 320 

 

Tabulka č. 10:  Náklady na výstavbu stoky B 

DN 

Materiál potrubí Délka Délka Cena Cena 

PVC potrubí - potrubí - potrubí potrubí 

NP ZP NP ZP DN - NP DN - ZP 

[mm] 
Cmu v Kč/bm  

[m] [m] [Kč] [Kč] 
potrubí 

300 4880  - 348  - 1 698 240  - 

 

Celkové náklady na výstavbu stok jsou 8 195 560 Kč. 
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Kanalizační šachty [43] 

 

 Náklady na kanalizační šachty jsou rozděleny stejně jako u potrubí. Na výstavbu je 

zvolena kanalizační šachta DN 1000, typ Q. 1, síla stěny 90mm. Pro zpřesnění nákladů na 

kanalizační šachtu jsem zahrnul do výpočtu dvě kanalizační skruţe.  

 

Tabulka č. 11: Odhad nákladů na kanalizační šachtu 

Šachtové dílce 
Cena 

[Kč] 

Poklop litinový 2844 

Prstenec šachtový vyrovnávací 216 

Kónus 1770 

Skruţ výšky 1000 mm 2052 

Skruţ výšky 1000 mm 2052 

Dno výšky 600 mm přímé  8772 

Těsnění elastomerové 204 

Odhadovaná cena výkopových prací 5000 

Cena kanalizační šachty [Kč] 22 910 

 

 Cena pro 39 šachet navrţených na splaškové kanalizaci je 893 490 Kč. Cena 8 šachet 

navrţených na stoce B je 183 280 Kč. Celkové náklady na kanalizační šachty jsou 1 076 770 

Kč. 

 

Spadiště a skluzy nejsou zvlášť finančně zpracovány, jsou počítány jako kanalizační 

šachty.  Z tohoto důvodu, ale také z důvodu finanční rezervy, připočítám k celkové ceně 5 % 

z celkových nákladů na stavbu. 

 

Tabulka č. 12: Celkové náklady na realizaci projektu 

Kanalizační stoky 8 195 560 Kč 

Kanalizační šachty 1 076 770 Kč 

Čistírna odpadních vod 390 000 Kč 

Odhadovaná cena výústního objektu  30 000 Kč 

Finanční rezerva 5 % 483 118 Kč 

Celkové náklady na stavbu 10 175 448 Kč 

 

Odhadované náklady na realizaci jednotné splaškové kanalizace s čistírnou odpadních 

vod jsou 10 175 448 Kč. 
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7. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci odkanalizování a čištění odpadních 

vod v obci Hranické Loučky. Před samotným návrhem jsem provedl rekognoskaci terénu a 

přilehlého území (viz příloha č. 16 – fotodokumentace). Tato prohlídka terénu mi umoţnila 

porovnat stávající situaci s výkresovou dokumentací. 

 Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické části 

je popsán stávající stav (viz kapitola 2.3) a hydrologické poměry (viz kapitola 2.4). Kapitola 

hydrologických poměrů obsahuje informace o Milotickém potoku, do kterého je zaústěna 

vyčištěná odpadní voda z navrhnuté čistírny odpadních vod. Dalším bodem bakalářské práce 

je vytipování problémů (viz kapitola 3) ve vybrané oblasti. Hlavním problémem obce jsou 

úniky odpadní vody z jímek a nádrţí a vypouštění odpadní vody do příkopu ve vesnici. 

Z těchto důvodů byl vypracován návrh odkanalizování Hranických Louček. Při navrhování 

koncepce odkanalizování obce jsem vycházel z legislativních a technických principů řešení 

(viz kapitola 4). 

 V experimentální části jsou posouzeny tři moţné varianty řešení (viz kapitola 5.1). 

Jedná se o návrh oddílné stokové sítě s ČOV, jednotné stokové sítě s ČOV a odvádění 

odpadní vody do Milotic nad Bečvou. Jednotná stoková soustava s čistírnou odpadních vod 

byla vyhodnocena jako nejvýhodnější jak ekonomicky tak i dispozičně. Doporučená varianta 

řešení (viz kapitola 5.2) je rozdělena na výpočtovou a výkresovou část. Ve výkresové části je 

znázorněno vedení trasy kanalizace (viz příloha č. 1), rozdělení kanalizačního povodí do 20 

kanalizačních okrsků (viz příloha č. 2), podélné profily kanalizačních stok (viz příloha č. 3 – 

11) a výkresy výústního objektu (příloha č. 13 – 15). Výpočtová část zahrnuje součtovou 

metodu popsanou v kapitole 5.2.4 a výpočet N-letých průtoků pro správné zaloţení výústního 

objektu popsaný v kapitole 5.2.6. Další bod experimentální části je návrh čistírny odpadních 

vod. Výběr a popis čistírny je popsán v kapitole 5.2.5. 

 V poslední části bakalářské práce je proveden odhad ekonomických nákladů na 

zvolenou variantu řešení (viz kapitola č. 6). Celkové náklady na stavbu včetně čistírny 

odpadních vod, finanční rezervy a výústního objektu jsou 10 175 448 Kč. Výstavba 

kanalizace povede k zlepšení ţivotní úrovně obyvatelstva. 

 Bakalářská práce neobsahuje návrh odlehčovací komory, výtlačné potrubí s čerpací 

stanicí a napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci. Tyto zmíněné části budou řešeny a 

rozpracovány v případné diplomové práci. 
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