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Anotace 

Bakalá�ská práce p�edkládá koncepci návrhu odkanalizování obce Hnojník

jednotnou stokovou sítí. V teoretické �ásti je zmín�n stávající stav obce a její 

hydrologické pom�ry, dále pak vytipování problém� kanalizace a legislativní a 

technické principy �ešení.  

Praktická �ást se zaobírá variantou �ešení odkanalizování obce Hnojník, která je 

doložena výkresovou dokumentací a hydrotechnickými výpo�ty. Výkresová 

dokumentace zahrnuje situaci, hydrotechnickou situaci a podélné profily stok. Záv�r 

bakalá�ské práce se v�nuje ekonomickému odhadu vybudování kanalizace.  

Klí�ová slova: odpadní voda, jednotná stoková soustava, kanalizace, podélný profil 

Annotation 

Bachelor thesis presents a design concept of drainage  of the village Hnojník by 

single sewerage system. In the theoretical part is mentioned the current situation of the 

village and we can see a hydrologic conditions, next there´s mentioned selecting 

problems of sewerage and legislative and technical principles of solutions.  

The practical part deals with alternative solutions of drainage of the village 

Hnojník, which is exemplify by drawings documentation and hydrotechnical 

calculations. Drawings include situation, hydrotechnical situation and longitudinal 

profiles of sewers. The ending of the bachelor thesis is applying economical estimate of 

construction this sewerage system.  

Keywords: sewage, single sewerage system, sewer, longitudinal profile 



Obsah: 

1. Úvod                   1 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických pom�r�            2 

2.1.    Historie a charakteristika obce Hnojník             2 

2.2.    Popis hydrologických a geomorfologických pom�r� území          3 

3. Vytipování problém�                4 

4. Principy �ešení                 6 

4.1.    Legislativní principy �ešení               6 

4.2.    Technické principy �ešení               6 

4.2.1. Základní pojmy a jejich definice              6 

4.2.2. Zásady p�i navrhování stokových sítí                                             9 

4.2.3. Odpadní vody                                                                              9 

4.2.4. Systémy stokových sítí                                                                    11 

4.2.5. Stokové soustavy (jednotná, oddílná, modifikovaná)         13      

4.2.6. Sm�rové a výškové vedení stok            14 

4.2.7. Materiál stokových sítí             15 

4.2.8. Tvary stokových sítí             16 

4.2.9. Ochranné pásma kanaliza�ních stok            18 

5. Posouzení možných variant �ešení a rozpracování doporu�ené varianty 

�ešení                 19 

5.1.     Posouzení možných variant �ešení            19 

5.2.     Situace               21 

5.3.     Hydrotechnická situace             22 

5.4.     Podélné profily              23 

5.5.     Hydrotechnické výpo�ty             27 

6. Odhad ekonomických náklad� rozpracované varianty          33 

6.1.    Odhad náklad� na vybudování �OV           33 

6.2.    Odhad náklad� na vybudování kanaliza�ních šachet         34 

6.3.    Odhad náklad� na vybudování kanaliza�ního potrubí         34 

6.4.    Odhad náklad� na výstavbu tlakového potrubí            35 

6.5.    Odhad náklad� na výstavbu �erpacích stanic           35 

6.6.    Odhad kone�né ceny pro výstavbu všech položek          36 



7. Záv�r                 36 

Seznam použité literatury              38 

Seznam zahrani�ních zdroj�             40 

Seznam obrázk�               40 

Seznam tabulek               41 

Seznam p�íloh               41 

Seznam použitých zkratek: 

�OV – �istírna odpadních vod 

OV- odpadní vod 

DN – jmenovitá sv�tlost (mm) 

ŽP – životní prost�edí 

OK – odleh�ovací komora 

NR – nerozpušt�né látky 

RL – rozpušt�né látky 

EO – ekvivalentní obyvatel 

PVC – polyvinylchlorid 

PE – polyetylen 

PP - polypropylen 

�SN – �eská technická norma 

�D- �eské dráhy 

KO – kanaliza�ní okrsek



Hana Kozubková: Návrh koncepce odkanalizování obce Hnojník 

2011  1 

1. Úvod 

Zpracovaná bakalá�ská práce se soust�edí na návrh koncepce odkanalizování 

obce Hnojník. Práce pojednává o vybudování jednotné stokové sít� pro odvedení 

odpadních vod z obce Hnojník. 

Práce obsahuje jak teoretickou �ást, tak �ást praktickou. V teoretické �ásti je 

zobrazena problematika stokování a teoretický návrh jednotné stokové sít�. Další 

sou�ástí teoretické �ásti je nastín�ní sou�asných hydrologických pom�r� území, 

vytipování problém� a legislativní a technické principy �ešení. Vše je spjato se 

samotným návrhem kanalizace, což vede k rozpracování možného technického �ešení 

p�i návrhu kanalizace.  

Praktická �ást tvo�í výkresovou dokumentaci, která je složena z grafického 

zpracování situace, dále pak ze zpracování hydrotechnické situace a podélných profil�. 

Ke zpracování celé stokové soustavy a hydrotechnické situace byl využit program 

Autocad 2007. Podélné profily stok pak byly tvo�eny programem Winplan – Podélný 

profil kanalizace 5.0. 
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2.  Popis stávajícího stavu a hydrologických pom�r�

2.1.   Historie a charakteristika obce Hnojník  

Historie obce Hnojník se datuje až k p�elomu 13. a 14 století. Prvním 

právoplatným vlastníkem byla šlechtická rodina Staška z Hnojníka. Panství náleželo 

t�šínskému knížeti od roku 1483. Obec je ale spjatá s �adou dalších významných 

šlechtických rod�, kterým hnojnické panství náleželo (nap�. Pelh�imové z T�ankovic, 

Marklovští ze Žebrá�e). Šlechtická rodina Beessových z Chrostiny, se v roce 1736 stala 

dalším vlastníkem celého panství Hnojníku. Panství jim pat�ilo až do roku 1945, kdy 

prob�hlo konfiskování majetku. Obec Hnojník se pyšní záme�kem, který byl 

vybudován v 18. stolení p�vodn� v barokním stylu. V polovin� 19. století však prob�hlo 

p�ebudování a to ve stylu slezského empíru. Další výraznou dominantou obce je socha 

sv. Jana Nepomuckého, která je ovšem v sou�asné dob� zna�n� zdevastovaná a 

v majetku zahrani�ních vlastník�. Významnou sou�ástí obce je také p�vodn� d�ev�ný 

empírový kostel Nanebevzetí Panny Marie s památkov� chrán�nou zdí s výklenkovými 

kaplemi, který zde byl vybudován po�átkem 19. století. [1]  

Obec Hnojník je nejv�tší obcí mikroregionu v povodí Stonávky. Obec se nachází 

v podbeskydské krajin� a spadá pod okres Frýdek – Místek. Lokalita obsahuje jak 

hospodá�ské, tak i spole�enské centra. Severní �ást obce poskytuje obchodní  rozvoj, 

zastoupení pr�myslu je zde minimální, naproti tomu jižní oblast si zachovává vesnický 

charakter a tím je atraktivní pro turistické vyžití. Po�et obyvatel v obci Hnojník ke dni 

1.1.2010 byl roven 1 471 (z toho zhruba 11% obyvatelstva tvo�í polská menšina) a to 

v katastrální vým��e 6,42 km2. Obec Hnojník má pouze jedno katastrální území. [2]  

Geografické údaje obce:

 Rozloha:  6,42 km2

 Zem�pisná ší�ka:  49° 40’ 52’’ 

 Zem�pisná délka: 18° 32’ 21’’ 

 Nadmo�ská výška: 365 m [3] 
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2.2.    Popis hydrologických a geomorfologických pom�r� území 

Obcí protéká severním sm�rem �eka Stonávka, p�ítok �eky Olše, která pramení 

na jihovýchodním úbo�í �upele v nadmo�ské výšce 750 m n. m. a ústí do �eky Olše u 

Karviné v nadmo�ské výšce 220 m n. m.  �eka Stonávka odvod�uje �ásti okres�

Karviná a Frýdek – Místek a protéká obcemi Komorní Lhotka, Hnojník, T�anovice a 

T�rlicko, kde její vody zadržuje vodní nádrž T�rlicko (p�ehrada plní protipovod�ový 

ú�el a také slouží jako zdroj provozní vody). P�i pr�toku �eky zmín�nými obcemi, 

k sob� Stonávka postupn� p�ibírá menší p�ítoky, jako �erný potok, Sušovský potok, 

Mušalec, Hornodvorský potok a Zavadovický potok. Území povodí Stonávky spadá pod 

úmo�í Baltského mo�e. Z hlediska odtokových pom�r� je obec rozd�lena na povodí 

Stonávky a východní �ást p�ipadá k povodí �erného potoka.[4], [5]

Obec se nachází v podnebí vlhkém, chladn�jším a drsn�jším, a to z d�vodu 

polohy, ve které je situována. Ro�ní úhrn srážek tak p�esahuje 800 mm. Poloha je tedy 

otev�ená, severn� mírn� sklon�na a z jižní �ásti uzav�ená Beskydami. S jarním a 

podzimním období bývá �asto p�ítomné v�trné po�así. Složení p�dy je v celém údolí 

Stonávky sypké a št�rkovité tvo�ené tzv. kamencem. P�da vzniklá z b�idlic a pískovc�

se nachází na vyvýšeninách, na východních svazích je p�da hlinitá. Spodní vrstvy p�dy 

jsou tém�� nepropustné a z toho d�vodu je nutné pozemky odvod�ovat. [2] 

Hydrologické údaje vodního toku Stonávka:

 Délka toku:   33,7 km 

 Plocha povodí:  131,3 km2

 Pr�m�rný pr�tok u ústí: 1,47 m3/s 

 Hydrologické po�adí:  2-03-03-052 [5] 
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Obrázek 1 - Letecký snímek obce Hnojník [6]

3. Vytipování  problém�

Obec Hnojník má v sou�asné dob� vybudovanou jednotnou stokovou sí� pouze 

v severozápadní �ásti obce v lokalit� Novákovice.  Stávající kanalizace je v délce 

zhruba 3000 m a její DN je v rozmezí 300 – 600. Pro malou �ást zástavby jsou zde 

vybudovány t�i domovní �OV, jejichž provozovatelem je obec. Stávající jednotná 

kanalizace tak odvádí splaškové odpadní vody i deš�ové vody místy p�e�išt�né 

v septicích do biologického rybníka o rozloze 3650 m2. [7] P�ed stabiliza�ní nádrží se 

nachází betonový objekt s odtokem DN 600, který zajiš�uje hrubé p�e�išt�ní. Skládá se 

ze 2 žlab� a usazovacího prostoru. 
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• Biologický rybník (Stabiliza�ní nádrž) 

Principem �išt�ní je autotrofní a heterotrofní aktivita organism�. P�i odbourávání 

organických látek mají velký vliv autotrofní organismy produkující kyslík nutný pro 

rozkladné procesy. Rozklad organických látek i látek produkovaných �asami a 

zooplanktonem provád�jí bakterie. �asy uvol�ují kyslík a zp�tn� využívají oxid uhli�itý 

poskytovaný heterotrofními organismy. V praxi jsou uplat�ovány nádrže anaerobní, 

oxida�ní a provzduš�ované, které se liší technologickými parametry a biologickým 

oživením. Výhodou stabiliza�ních nádrží jsou malé nároky na výstavbu a provoz a 

jejich p�edností je p�edevším víceú�elovost, kdy vedle �istícího ú�inku akumulované 

vody v nádrži se podílejí na tlumení pr�b�hu srážkového odtoku a obohacování krajiny. 

[21] 

Obrázek 2 -  Stabiliza�ní nádrž v obci Hnojník 

               

Obrázek 3 - Betonový objekt zajiš�ující hrubé p�ed�išt�ní 



Hana Kozubková: Návrh koncepce odkanalizování obce Hnojník 

2011  6 

Ze zbylé �ásti obce se splaškové vody samostatn� p�ed�iš�ují v septicích nebo 

bezodtokových jímkách s následným vyvážením a poté jsou vypoušt�ny do recipient�. 

Jelikož se pouze v malé �ásti obce vyskytuje jednotná kanalizace a ve zbytku obce jsou 

lidé závislí na septicích a žumpách, jejichž vedení si musí financovat sami, hrozí riziko, 

že by mohlo dojít vlivem nelegálního vypoušt�ní splaškových vod ke zne�išt�ní 

vodního toku Stonávka pop�. �erného potoka. Je možné, že takovým zp�sobem by byl 

nep�ízniv� ovlivn�n jak život obyvatel�, tak i okolní krajina. Jako �ešení se nabízí 

vybudování jednotné kanalizace spole�n� s �istírnou odpadních vod, která by byla 

umíst�na  v nejnižším míst� obce Hnojník na pravém b�ehu �eky Stonávky.   Odpadní 

vody ze stávající kanalizace z lokality Novákovice by byly i nadále svád�ny jednotnou 

stokovou kanalizací do stabiliza�ní nádrže.  P�edpokládá se, že touto výstavbou by m�lo 

dojít také k výraznému zlepšení ŽP v obci. 

4. Principy �ešení 

4.1. Legislativní principy �ešení 

Hospodárným využíváním vodních zdroj�, ochranou povrchových a podzemních 

vod se zabývá zákon �. 254/2001 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�. [8] 

Zákon �. 254/2001 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon) 

Ú�elem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdroj� a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvo�it podmínky pro snižování nep�íznivých ú�ink�

povodní a sucha a zajistit bezpe�nost vodních d�l v souladu s právem Evropských 

spole�enství. Ú�elem tohoto zákona je též p�ispívat k zajišt�ní zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a k ochran� vodních ekosystém� a na nich p�ímo závisejících 

suchozemských ekosystém�.  

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání poctových a podzemních vod, jakož i vztahy 

k pozemk�m a stavbám, s nimiž výskyt t�chto vod p�ímo souvisí, a to v zájmu zajišt�ní 

trvale udržitelného užívání t�chto vod, bezpe�nosti vodních d�la ochrany p�ed ú�inky 

povodní a sucha. V rámci vztah� upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada 

návratnosti náklad� na vodohospodá�ské služby, v�etn� náklad� na související ochranu 
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životního prost�edí a náklad� na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že 

zne�iš�ovatel platí. [9] 

Provoz jednotných a splaškových stokových systém� je legislativn� ošet�en 

zákonem �. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho provád�cí vyhláškou �. 

428/2001. [8]  

Zákon �. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

Tento zákon upravuje n�které vztahy vznikající p�i rozvoji, výstavb� a provozu 

vodovod� a kanalizací sloužících ve�ejné pot�eb� (dále jen „vodovody a kanalizace“), 

p�ípojek na n�, jakož i p�sobnost orgán� územních samosprávných celk� a správních 

ú�ad� na tomto úseku. 

 Vodovody a kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu se z�izují a provozují ve ve�ejném 

zájmu. [10] 

Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách p�ípustného zne�išt�ní 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt�ní odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve zn�ní na�ízení vlády 

�. 229/2007 Sb. [8]

Toto na�ízení stanovuje p�edevším emisní limity pro zdroje povrchových vod, 

které jsou využívány nebo se p�edpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. 

Stanovuje také tzv. citlivé oblasti a ukazatele p�ípustného zne�išt�ní pro vypušt�ní 

odpadních vod ovliv�ujících kvalitu vody t�chto oblastech. Na�ízení p�edevším 

stanovuje podmínky vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových jako takového. 

[11] 

4.2.     Technické principy �ešení 

4.2.1. Základní pojmy a jejich definice 

Kanalizace – provozn� samostatný soubor staveb a za�ízení zahrnující kanaliza�ní 

stoky k odvád�ní odpadních a srážkových vod spole�n� nebo samostatn�, kanaliza�ní 

objekty, �OV, jakož i stavby k �išt�ní OV p�ed jejich vypoušt�ním do kanalizace. [10] 
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• Historie kanalizace 

Archeologické vykopávky v osad� kolem �eky Indus a Tigris odhalily využití 

drenážních trubek z let 3500 p�. n. l. Je také známo, že �ímané byli velcí stavitelé 

vodovod�, kanalizací, silnic a most�. Nap�. velká kanalizace v �ím� byla vybudována 

v 6. století p�. n. l. a sloužila k odvodn�ní fóra a je stále funk�ní. Kanalizace byly 

budovány p�edevším k odvád�ní p�ívalových deš�ových vod a k minimalizování zadržení 

vody na pozemních komunikacích a dalších plochách. [28] Splachovací záchod byl 

vynalezen v 18. století a do evropských m�st se za�al rozši�ovat až v 19. století. 

Zavedení splachovacích záchod� vedlo ke zlepšení sanitárních podmínek pro obyvatele 

m�st, ale také ke dramatickému zvýšení vodného a sto�ného. V tuto chvíli došlo 

k vybudování jednotné stokové kanalizace. Hlavní funkce m�stské kanalizace byla 

p�edevším ochrana obyvatelstva proti bakteriálním infekcím. Nicmén�, technologie 

spojené s �išt�ním odpadních vod pokro�ila až ve 20. století, z �ehož vyplývá, že �eky a 

jezera v blízkosti m�st byly b�hem tohoto období siln� zne�išt�né. [29]  

Odpadní vody – jsou vody, které po použití zm�ní svoje vlastnosti, a to fyzikální (nap�. 

teplota) a chemické (nap�. pH), zejména pokud m�žou ovlivnit jakost povrchových 

nebo podzemních vod. [12] 

Recipient – jedná se o vodní útvar (nádrž, vodní tok), do kterého ústí povrchové nebo 

zne�išt�ní odpadní vody 

Stokování – jedná se o obor, který se zabývá navrhováním, stavbou a provozem 

stokových sítí. 

Stoková soustava – za�ízení pro sb�r, shromaž	ování a dopravu tekutých odpad�. Je 

tvo�ena uli�ními stokami, sb�ra�i, kmenovými stokami a �OV. [12] 

Jednotná stoková soustava – odvádí splaškové a deš�ové odpadní vody spole�n�. [13] 

Oddílná stoková soustava – odvádí  r�zné druhy odpadních vod samostatnými trasami 

stokové sít� tzn. má dvojí sí�, a to pro splaškovou a deš�ovou vodu. [13] 

Modifikovaná stoková soustava – vzniká kombinací jednotné a oddílné stokové 

soustavy v rámci soustavného odvodn�ní jednoho urbanizovaného celku.  



Hana Kozubková: Návrh koncepce odkanalizování obce Hnojník 

2011  9 

4.2.2.    Zásady p�i navrhování stokových sítí 

Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky zajiš�ují ochranu vodního recipientu p�ed 

zne�išt�ním odpadními vodami z urbanizovaných povodí. Ú�elem stokových sítí a 

kanaliza�ních p�ípojek je spolehlivé, hospodárné a zdravotn� neškodné odvád�ní 

odpadních vod z ur�eného území nebo p�ipojené nemovitosti do za�ízení na �išt�ní 

odpadních vod. Volba stokové soustavy musí být provedena na základ� technických, 

hygienických a provozních podmínek v souladu s dodržením zásady hospodárnosti a 

ochrany ŽP. 

Projekt stokové sít� se zpracovává podle územn� plánovacích podklad�. 

Prvotním podkladem pro návrh je generální plán kanalizace, který je zpracován pro 

obce, m�sta a sídlišt�. V projektu musí být vy�ešeno odvedení odpadních vod, ochrana 

území p�ed cizími vodami a dále prokázán vyhovující stav kanalizace k vodnímu 

recipientu ve smyslu platných právních p�edpis�. Projekt stokové sít� se opírá o 

stavební zákon, 183/2006 Sb. 

Stokové sít� se navrhují vzhledem k pot�eb� dlouhodobé životnosti stokové sít�, 

obtížnostmi sana�ních prací a pro výhledový stav odkanalizovaného území. Výhledový 

stav se ur�uje nejmén� na 30 let dop�edu od uvedení stokové sít� do provozu. 

Mezi další požadavky na nov� budované stoky se �adí statická únosnost, malá 

náro�nost na údržbu a chemická odolnost v��i agresivním ú�ink�m vn�jšího prost�edí.

[14]

4.2.3.    Odpadní vody 

Odpadními vodami jsou všechny druhy vod odvád�né stokovou sítí. Tyto vody 

rozd�lujme podle p�vodu a druhu zne�išt�ní na: 

• Splaškové  

Mezi tyto odpadní vody se �adí vody z domácností, sociálních za�ízení, objekt�

spole�ného stravování a ubytování. Obvykle mají šedou barvu a zapáchají. Jako nejvíce 

zne�iš�ující látky se považují a tuhé fekálie a mo�. Splaškové vody obsahují p�edevším 

organické látky tzn. sacharidy, aminokyseliny a lipidy. Dále voda obsahuje NL (oleje, 

tuky, zbytky potravin, kal, …), RL, mikroorganismy (bakterie, viry) a plyny (CO2, 

CH4). 
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• Pr�myslové 

Jsou to odpadní vody vypoušt�né z objekt� používaných pro jakoukoli obchodní 

�i pr�myslovou �innost. Vznikají p�i získávání anorganických a organických surovin a 

p�i jejich pr�myslovém zpracování. [30] V�tšinou se jedná o sm�s r�zných odpadních 

vod z  jednotlivých technologii spole�n� se splaškovými vodami ze sociálních za�ízení. 

Tyto vody obsahují mnoho chemických slou�enin, které zp�sobují organické zne�išt�ní 

odpadních vod (nap�. aminokyseliny, sacharidy, proteiny, fenoly, ...). [15] 

• Infek�ní 

Odpadní vody z infek�ních odd�lení nemocnic, z mikrobiologických laborato�í, 

apod. Tyto vody by m�ly vždy p�ed zaúst�ním do stokové sít� projít jistou úpravou 

(p�ed�išt�ní), aby došlo ke zni�ení choroboplodných zárodk�.   

• Deš�ové  

Jsou to vody srážkové, které na povrchu mohou být nezne�išt�né v p�ípad�, že 

p�itékají z park�, st�ech, travní ch porost� a komunikací s malým provozem. Ne�adí se 

mezi odpadní vody, až do doby, kdy jsou stokovány. Jsou odvád�ny do spole�né nebo 

oddílné deš�ové kanalizace. Látky zne�iš�ující deš�ové vody jsou anorganického 

p�vodu (t�žké kovy, slou�eniny dusíku, fosforu, anionty minerálních kyselin nap�. 

SO4
2-) a p�vodu organického (ropné látky, pesticidy, dioxiny, enterokoky). [13], [15] 

Asi jedna t�etina pr�myslových odpadních vod a více jak 90% splaškových 

odpadních vod se v �ín� vypouští do �ek a jezer bez jakéhokoliv p�ed�išt�ní. Tém�� 80 

% �ínských m�st nemají �OV. Polovina �ínské populace nemá nezávadnou pitnou vodu, 

a tak tém�� dv� t�etiny venkovského obyvatelstva používají odpadní kontaminovanou 

vodu. Zne�išt�ní vody je zp�sobené p�edevším pr�myslovým odpadem a chemickými 

hnojivy. Vody tak obsahují nebezpe�né množství arzenu, fluoru a sulfát�. P�ibližn� 20 

milion� obyvatel pijí kontaminovanou vodu s vysokou úrovní radiace, z �ehož vyplývá i 

vysoké procento výskytu rakoviny jater, žaludku nebo jícnu. [26] 
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        Obrázek 4 - Zne�išt�ná Žlutá �eka v �ín� [22] 

4.2.4. Systémy stokových sítí 

Systémy uspo�ádání gravita�ních stokových sítí se navrhují za ú�elem odvedení 

OV nejvhodn�jší trasou do �OV se soust�ed�ním do nejnižšího místa �OV a vychází 

z konfigurace území, z urbanistického �ešení zástavby a vzájemné polohy 

odvod�ovaného území a recipientu. [12]

• Radiální systém -  je vhodný p�i odvod�ování kotlin bez p�ímého spojení 

k recipientu. Stoky se radiáln� sbíhají do nejnižšího bodu a z tohoto místa je 

odvád�na do �OV,  bu	 samospádem  nebo p�e�erpáváním p�es rozvodí. [12]

         Obrázek 5 - Radiální systém stokové sít� [13] 
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• V�tevný systém – navrhuje se v �lenitém území s nepravidelnou zástavbou. 

Stoky se vedou nejkratším sm�rem do hlavní kmenové stoky, která prochází 

nejnižším místem odvod�ovaného území a ústí do �OV. [12] 

            

   

Obrázek 6 - V�tevný systém stokové sít� [13]

• Úchytný systém – je využit v plochých �í�ních údolích s mírným sklonem 

odvod�ovaného území k vodnímu toku. Podél vodního toku je vedena hlavní 

kmenová stoka, do které ústí sb�ra�e vedené nap�í� ulicemi m�sta. Na kmenové 

stoce bývají za�azeny odleh�ovací komory. [16] 

               

Obrázek 7 - Úchytný systém stokové sít� [13] 

• Pásmový systém – navrhuje se p�i odvod�ování rozsáhlých území s v�tšími 

výškovými rozdíly. Stoková sí� má n�kolik výškových pásem, ze kterých se OV 

odvád�jí stokami nižších �ád� do pásmových sb�ra��. Jednotlivé pásma mohou 
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být odvod�ovány samostatn� gravita�n� a p�e�erpávat OV p�ipadající na 

nejnižší pásmo. [16] 

             

Obrázek 8 - pásmový systém stokové sít� [13] 

4.2.5. Stokové soustavy (jednotná, oddílná, modifikovaná) 

Hlavním ú�elem stokových soustav je spolehlivé, hospodárné a zdravotn�

neškodné odvád�ní OV z ur�eného území a nemovitostí do �OV. Stokovou soustavu 

tvo�í uli�ní stoky, sb�ra�e, kmenové stoky a �OV.

• Jednotná stoková soustava  

Odvádí všechny odpadní vody (deš�ové, splaškové) z odkanalizovaného území 

spole�n� do �OV. Výhodou jednotné soustavy je fakt, že p�i deštích dochází 

k proplachu a tím se kanalizace nezanáší. Naopak nevýhodou je �áste�né vypoušt�ní 

na�ed�ných splaškovými OV vodami deš�ovými do tok� z odleh�ovacích komor, které 

mají p�ímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. [13]

                            Obrázek 9 - jednotná stoková soustava [17]    
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• Oddílná stoková soustava 

Odvádí jednotlivé druhy OV odd�len�, samostatnými trubními systémy stokové 

sít�. Stokovou sí� pak tvo�í více sítí, z nichž každá je ur�ena pro odvád�ní jiného druhu 

OV. Obvykle to jsou 2 stoky, z nichž jednou odtékají splaškové odpadní vody (pop�. i 

vody pr�myslové) a druhým systémem odtékají vody deš�ové. Takto je vylou�en vliv 

splaškových vod na recipient. Výhodou je, že na �OV jsou p�ivád�ny ne�ed�né 

splaškové odpadní vody. [12] 

Obrázek 10  - Oddílná stoková soustava [17] 

• Modifikovaná stoková soustava  

Vzniká kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy v rámci soustavného 

odvodn�ní jednoho urbanizovaného celku. Splaškové vody jsou odvád�ny stokami, 

které jsou hluboko uložené, zatímco vody deš�ové jsou odvád�ny m�lce uloženým 

potrubím. [12]

4.2.6. Sm�rové a výškové vedení stok 

Stokové sít� se umis�ují do ve�ejných ploch a pozemních komunikací. Stoky 

jednotné soustavy se ukládají pod osu komunikace. U soustavy oddílné je umíst�na 

deš�ová stoka pod osou komunikace a splašková voda se odvádí stokou, která je 

umíst�na mimo osu komunikace. [12]  

Hloubka uložení stok je dána �ešením inženýrských sítí a jejich zájmovým 

pásmem. Požaduje se tzv. minimální krytí (�SN 73 6005), a to pod silni�ní komunikací 

má minimální krytí 1,80 m, v p�idruženém dopravním prostoru a ve volném terénu 1,00 

m a p�i k�ížení dráhy a pozemní komunikace 1,50 m. Stoky nemohou vést vertikáln�

nad sebou. [12], [13] 
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4.2.7. Materiál stokových sítí 

Materiál stokových sítí se volí p�edevším podle ú�elu a plánované životnosti 

díla. Mezi základní požadované vlastnosti materiál� pat�í hlavn� vodot�snost, odolnost 

proti mechanickým, biologickým, chemickým vliv�m, dále pak musí odolávat vliv�m 

dopravované OV, agresivnímu p�sobení okolního prost�edí a namáhání stok. Materiál 

by taktéž m�l umožnit ú�inné a bezpe�né �išt�ní stok. [12] 

Mezi nejb�žn�jší používané materiály pat�í kameniny, litina (tvárná, šedá), plast, 

beton, železobeton apod. 

• Kamenina 

Jeden z nejstarších materiál� známý a využívaný pro svou vysokou životnost, 

chemickou odolnost, mechanickou pevnost, velmi dobrou t�snost spoj� a také hladkostí 

roury, což vede ke snížení hydraulického odporu a tím nedochází k zar�stání trub. 

Kameninové trubní stoky jsou vyráb�ny v DN 100 – 1400 z vypalovaného jílu, šamoty 

a vody. [12] 

       

Obrázek 11 - Kameninové potrubí [18] 

• Plast 

Plastové trubní stoky jsou naopak nejmladším používaným materiálem mezi 

jehož základní vlastnosti a výhody pat�í p�edevším pružnost, chemická odolnost a nízká 

váha. Vyrábí se z nem�k�eného PVC, který je vhodný pro kanalizace, trubky a tvarovky 

pro odvod OV v rozsahu pH 2-12 a do 60 °C je tepeln� stálý. Dále se používá PE pro 

tlakové potrubí, jenž je odolný v��i rozpoušt�dl�m, olej�m, kyselinám a zásadám. [12] 
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Polymer je velmi velká molekula složená z mnoha menších složek, které se 

spojily na vytvo�ení dlouhého �et�zce. Syntetické polymery jsou materiály složeny 

z dlouhých molekulových �et�zc� nebo vznikají prost�ednictvím syntézy primárních 

surovin z ropy, plynu nebo uhlí. Nejmenší stavební prvek polymeru je monomer. 

Monomery obsahují uhlík a vodík a n�kdy další prvky jako je kyslík, dusík, chlor �i 

fluor. Mezi syntetické polymery �adíme PE, PP, polystyren nebo PVC. Chování 

plastových trubek je siln� ovlivn�no plastovým materiálem a polymerními komponenty 

používaných ve výrob� trubních systém�. [27]       

   

        

    Obrázek 12 - Plastové potrubí [19] 

4.2.8. Tvary stokových sítí 

Bývá p�evážn� doporu�ováno používat tvary p�í�ných profil�. Výb�r tvaru je 

závislý na podmínkách hydraulických, provozních, ekonomických, geologických apod.

• Kruhový profil  

Jeden z nejvhodn�jších profil�, a to z d�vodu nejvýhodn�jšího �išt�ní a 

nejjednodušší výroby prefabrikátu. Kruhové pr�to�né profily se používají p�edevším 

pro domovní p�ípojky a menší profily stok. Je definován jak jmenovitou sv�tlostí DN, 

tak vnit�ním pr�m�rem D (mm). [12], [13] 
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Obrázek 13 - Kruhový profil stoky [12] 

• Vej�itý profil (víde�ský) 

Ozna�uje se jako nejvhodn�jší profil pro jednotnou stokovou sí� z d�vodu 

kolísajících pr�tok� (v dolní �ásti je menší pr�to�ná plocha, a to vede k minimální 

rychlosti proud�ní (min. 0,5 m.s-1). Nejp�edn�jší výhodou je unášecí síla, díky které se 

stoky nezanáší. Krom� klasického víde�ského profilu existuje i tzv. pražský normál, 

který obsahuje kruhové oblouky. [12], [20] 

Obrázek 14 - Vej�itý (víde�ský) profil a vej�itý - pražský normál [12] 

• Tlamový profil  

Je navrhován ve stísn�ných geologických pom�rech, kde bývá nízké nadloží a 

pro úseky s velkými pr�toky. Je nevýhodný z hlediska hydrauliky a statiky. N�kdy bývá 

dopln�n kyvetou (viz. obr. �. 13). [20] 
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Obrázek 15 - Tlamový profil stoky [12]          Obrázek 16- Tlamový profil s kynetou [20]                   

Druhy stok z hlediska pr�leznosti: 

• Nepr�lezné (< 800 mm) 

• Pr�lezné (800 - 1500 mm) 

• Pr�chozí (> 1500 mm) [13] 

4.2.9. Ochranná pásma kanaliza�ních stok 

Ochranná pásma se vymezují k bezprost�ední ochran� kanaliza�ních stok p�ed 

poškozením. Je to prostor v bezprost�ední blízkosti kanaliza�ních stok, ur�ený 

k zajišt�ní jejich provozuschopnosti.  

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdálenosti od vn�jšího líce st�ny 

kanaliza�ní stoky na každou stranu: 

• u kanaliza�ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�, 1,50 m  

• u kanaliza�ních stok nad pr�m�r 500 mm, 2,50 m 

      V ochranném pásmu kanaliza�ní stoky lze: 

• provád�t zemní práce, stavby, umis�ovat konstrukce �i jiná podobná za�ízení 

nebo provád�t �innosti, které omezují p�ístup ke kanaliza�ní stoce, nebo 

které by mohly ohrozit jejich technický stav 

• vysazovat trvalé porosty 

• provád�t terénní úpravy [10] 
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5. Posouzení možných variant �ešení a rozpracování doporu�ené 

varianty �ešení 

5.1.    Posouzení možných variant �ešení 

Varianta �. 1 

První varianta �ešení se zaobírá navrhnutím kanalizace, která by odvád�la pouze 

splaškovou vodu. Deš�ová voda by byla zachycena do stávajících stokových systém�

zakon�ených p�evážn� do vodote�� nebo p�íkop�. Navržená kanalizace by byla tvo�ená 

kmenovou stokou A a p�íslušných stok (A.1, A.2, apod.), která by vzhledem ke 

konfiguraci terénu odvád�la splaškové vody gravita�n� do �OV nacházející se na 

pravém b�ehu �eky Stonávka. N�které �ásti stokových systém� by byly vedeny po 

travnatých porostech (B, B.2.1, A.2, A). Stoku B a �ást stoky C by bylo nutné opat�it 

výtla�ným potrubím s podzemními �erpacími stanicemi k p�ekonání výškových rozdíl�. 

Stoka B by byla napojena do gravita�ní stoky A.1.2 a stoka C do kmenové gravita�ní 

stoky A.  Toto �ešení se jeví jako finan�n� náro�n�jší než varianta �. 2  a z tohoto 

d�vodu tuto variantu vylu�uji.  

Obrázek 17 - Varianta �ešení �. 1 
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Varianta �. 2 

 Druhá varianta zobrazuje odvedení OV jednotnou stokovou sítí do �OV. Stoky 

jsou p�evážn� vedeny v ose komunikace, pouze 2 �ásti stoky A jsou vedeny 

v travnatých porostech tak, aby OV byla odvád�na gravita�n�. Hlavní kmenová stoka A 

a p�íslušné stoky A.1, A.2 apod. jsou odvád�ny gravita�n� do nov� navržené �OV 

nacházející se na nejnižším míst�, a to na pravém b�ehu �eky Stonávka. OV ze stoky B 

jsou gravita�n� svád�ny do podzemní �erpací stanice, odtud se OV p�e�erpávají do 

výtla�ného potrubí, které je zaúst�no do stoky A. �erpací stanici a výtla�né potrubí by 

bylo nutné zavézt k p�ekonání výškových rozdíl�. Obdobným zp�sobem je odvád�ní 

OV vy�ešen i u stok C a D, kde bylo taktéž nutné zavést podzemní �erpací stanici, která 

p�e�erpává OV ze stok C, D a D.1 a ústí do gravita�ní stoky A.1. Jako materiál by byl 

zvolen plast (PP) z d�vodu vysoké odolnosti proti korozi, hnití �i prasknutí a malé 

pravd�podobnosti nutnosti �ist�ní potrubí (na hladkém povrchu se st�ží tvo�í 

usazeniny). Tlakové potrubí by bylo zhotoveno z PE.  

Obrázek 18 - varianta �ešení �. 2 
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Tlaková kanalizace – princip spo�ívá v odvedení OV z ur�ité zástavby do �erpací 

stanice, odkud jsou �erpadlem �erpány do stávající kanalizace �i p�ímo do �OV. 

Potrubní sí� je tlakové kanalizace je navržená tak, aby �erpadlo bylo schopno dopravit 

�erpané OV, bez nutnosti dalšího �erpání, až do místa, kde tlaková kanalizace kon�í. 

Tlakové potrubí o pr�m�ru od 40 mm bývají dimenzovány tak, aby p�i soub�hu 

�erpadel byla rychlost  proud�ni OV 0,7 m.s-1. P�i rychlosti proud�ní OV cca 0,7 m.s-1 

dochází k samo�isticímu efektu výtla�ného potrubí. [25] 

5.2.  Situace 

Situa�ní výkres obce Hnojník s navrženou kanalizací byl zpracován v programu 

Autocad 2007. Kanalizace je vedena p�evážn� v ose komunikace, pouze n�které úseky 

stoky A je nutno vést v travnatých porostech, a to z d�vodu zachování gravita�ního 

odvád�ní odpadních vod. �ást stoky A, mezi šachtami Š1 a Š2, je vedena pod 

recipientem a vy�ešena p�ekopem. Stejná situace je �ešena na stoce A.1 mezi šachtami 

Š4 a Š60. Vzhledem k velmi svažitému terénu na stoce A, A.1, A.3 A.4, A.5 a A5.1 je 

nutné navrhnout n�kolik spádiš�, která zajiš�ují nep�ekonání maximální dovolené 

pr�to�né rychlosti v potrubí, a to je 5 m.s-1. Na trase A je provedeno k�ížení 

komunikace I.t� – I/68 protlakem. Protlakem je nutné k�ížit i tra� �D  na stoce A.4 ve 

126,5 km trati a také ve dvou místech výtla�ného potrubí V1 ve 127 km trati. Na stoce 

A.4 a A.4.1.1 bude provedeno k�ížení vodovodu DN 500 – OOV chráni�kou. Situace 

zahrnuje 2 �erpací stanice, které jsou zde zavedeny k p�ekonání výškových rozdíl�. Od 

kanaliza�ních �erpacích stanic povedou 2 výtla�né �ady v délce V1=163,2 m a V2=809 

m zakon�ené v šachtách gravita�ní �ásti.  

Kanalizace se skládá z 21 gravita�ních stok a 2 výtla�ných potrubí. Trasa 

obsahuje 222 šachet, z toho 18 šachet je spojných a 2 �erpací stanice. Maximální 

vzdálenost šachet je 50 m. Celková délka stok A, B, C, D �iní 6258 m (+ 972,2 m 

výtla�ného potrubí).  

P�ehled kanaliza�ní sít� v obci Hnojník: 

Tabulka 1: P�ehled kanaliza�ní sít� v obci Hnojník 

Název 
stoky 

Délka 
stoky [m] 

Po�et 
šachet Materiál   

Název 
stoky 

Délka 
stoky [m] 

Po�et 
šachet Materiál 

A 1660 59 PP   A.5.1 129 6 PP 

A.1 499 14 PP   A.6 258 9 PP 
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A.1.1 197 5 PP   B 517 16 PP 

A.2 125 3 PP   B.1 79 2 PP 

A.3 170 6 PP   B.2 94 8 PP 

A.3.1 157 9 PP   C 632 14 PP 

A.3.1.1 60 2 PP   D 160 7 PP 

A.4 434 19 PP   D.1 184 6 PP 

A.4.1 185 6 PP   Celkem 6258 222   

A.4.1.1 344 15 PP           

A.4.1.1.1 129 5 PP           

A.4.1.1.2 75 3 PP   Výtlak V1 163,2   PE 

A.4.2 93 3 PP   Výtlak V2 809   PE 
A.5 77 5 PP   Celkem 972,2     

5.3. Hydrotechnická situace  

Hydrotechnická situace byla taktéž zpracována v programu Autocad 2007. Je 

zde zobrazena navržená kanalizace, hranice kanaliza�ního povodí a kanaliza�ní okrsky, 

které byly navrhovány tak, aby plocha jednotlivých kanaliza�ních okrsk� nebyla v�tší 

než 1 ha (metoda ideálních st�ech). Hydrotechnická situace obsahuje 68 kanaliza�ních 

okrsk� o celkové ploše 47,35 ha.

Tabulka 2: P�ehled kanaliza�ních okrsk� a jejich ploch 

�íslo 
kanal. 
okrsku 

Plocha 
[ha] Stoka 

�íslo 
kanal. 
okrsku 

Plocha 
[ha] Stoka 

�íslo 
kanal. 
okrsku 

Plocha 
[ha] Stoka 

1 0,95 A 24 0,22 A.4.1.1 47 0,88 A.1.1 

2 0,65 A 25 0,87 A.4.1.1.1 48 0,72 A.1.1 

3 0,77 A.6 26 0,29 A.4.1.1 49 0,65 A.1 

4 0,77 A.6 27 0,85 A.4.1.1 50 0,48 A 

5 0,95 A 28 0,21 A.4.1 51 0,52 B 

6 0,83 A 29 0,94 A.4 52 0,98 B 

7 0,66 A 30 0,75 A 53 0,24 B 

8 0,31 A.5 31 0,54 A.3 54 0,62 B.2 

9 0,49 A.5.1 32 0,46 A.3 55 0,79 B 

10 0,89 A.5.1 33 0,62 A.3.1 56 0,9 B 

11 0,14 A.5 34 0,66 A.3.1.1 57 0,81 B.1 

12 0,63 A 35 0,59 A.3.1 58 0,54 B 

13 0,81 A 36 0,05 A.3 59 0,82 C 

14 0,43 A 37 0,41 A 60 0,93 C 

15 0,72 A.4 38 0,89 A.2 61 0,94 C 

16 0,63 A.4 39 0,97 A 62 0,97 C 

17 0,75 A.4 40 1 A 63 0,97 C 

18 0,76 A.4 41 0,56 A 64 0,84 C 

19 0,5 A.4.2 42 0,86 A 65 0,4 D 
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20 0,31 A.4 43 0,98 A 66 0,86 D.1 

21 0,98 A.4.1 44 0,83 A.1 67 0,92 D.1 

22 0,58 A.4.1.1 45 0,93 A.1 68 0,74 D 

23 0,96 A.4.1.1.2 46 0,88 A.1 Celkem 47,35 

5.4 Podélné profily 

Výkresy podélných profil� byly zakresleny v programu Winplan – podélný 

profil kanalizace 5.0. V t�chto výkresech jsou zazna�eny výškové kóty terénu, hloubky 

výkop�, sklony potrubí, profily jednotlivých stok a stani�ení šachet.  

Kmenová stoka A 

Kmenová stoka A je navržena ve 3 sklonech. Délka stoky �iní 1660 m. 

• Sklon 25 ‰ je navržen v úseku mezi šachtami Š53 a Š59. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š55 a Š59 a leží v kanaliza�ním okrsku (dále pak 

KO) �. 1,2. 

DN 350 je navrženo mezi šachtami Š53 a Š59 a leží v KO �. 5. 

• Sklon 7 ‰ je navržen v úseku mezi šachtami Š15 a Š53. 

DN 350 je navrženo mezi šachtami Š52 a Š53 a leží v KO �. 5. 

DN 700 je navrženo mezi šachtami Š42 a Š52 a leží v KO �. 6, 7. 

DN 800 je navrženo mezi šachtami Š27 a Š42 a leží v KO �. 12, 13, 14. 

DN 900 je navrženo mezi šachtami Š22 a Š27 a leží v KO �. 30. 

DN 1000 je navrženo mezi šachtami Š15 a Š22 a leží v KO �. 37, 39. 

• Sklon 10 ‰ je navržen v úseku mezi �OV a Š15. 

DN 1000 je navrženo mezi šachtami Š4 a Š15  a leží v KO �. 40, 41, 42, 43. 

DN 1100 je navrženo mezi šachtami �OV a Š4 a leží v KO �. 50. 

Mezi Š1 a Š2 je provedeno k�ížení vodního toku Stonávka – p�ekopem. 

Mezi Š8 a Š9 je provedeno k�ížení komunikace I t�. – I/68. 

V Š3, Š7 a Š52 je navrhnuto spádišt� se spádem 2 m.  

Stoka A.1 

Stoka A.1 je navržena ve 2 sklonech. Délka stoky �iní 499 m. 

• Sklon 15 ‰ je navržen v úseku mezi šachtami Š62 a Š73.  

DN 550 je navrženo mezi šachtami Š66 a Š73 a leží v KO �. 44, 45. 
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DN 600 je navrženo mezi šachtami Š62 a Š66 a leží v KO �. 46. 

• Sklon 22 ‰ je navržen v úseku mezi šachtami Š4 a Š62. Tato �ást stoky je 

navržena v DN 600 a leží v KO �. 49. 

V Š60, Š60b, Š60c, Š60d Š61 bylo nutné navrhnout, z d�vodu velmi svažitého terénu, 

n�kolik spádiš� se spádem 2 m. 

V Š60a a Š61b a Š62jsou navrhnuté spadiš�� se spádem pouze 1 m 

Mezi šachtami Š4 a Š60 je pot�eba k�ížit vodní tok p�ekopem. 

Stoka A.1.1 

Stoka A.1.1 je navržena ve sklonu 12 ‰. Délka stoky �iní 197 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š62  Š78 a leží v KO �. 47, 48. 

Stoka A.2 

Stoka A.2 je navržena ve sklonu 12 ‰. Délka stoky �iní 125 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š19 a Š81 a leží v KO �. 38. 

Stoka A.3 

Stoka A.3 je navržena ve sklonu 45 ‰. Délka stoky �iní 170 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š22 a Š87 a leží v KO �. 31, 32, 36. 

Š84, Š85 a Š86 byly opat�eny spádišt�m se spádem 2 m. 

Stoka A.3.1 

Stoka A.3.1 je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 157 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š82 a Š96 a leží v KO �. 33, 35. 

Stoka A.3.1.1 

Stoka A.3.1.1. je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 60 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š90 a Š98 a leží v KO �. 34. 

Stoka A.4 

Stoka A.4 je navržena ve sklonu 12 ‰. Délka stoky �iní 434 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami  Š109 a Š117 a leží v KO �. 15, 16, 17. 
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DN 350 je navrženo mezi šachtami Š104 a Š109 a leží v KO �. 18, 20. 

DN 500 je navrženo mezi šachtami Š27 a Š104 a leží v KO �. 29. 

Mezi šachtami Š101 a Š102 je provedeno k�ížení osy železnice protlakem ve 126,5 km 

trati �D. 

Mezi šachtami Š109 a Š110 je provedeno k�ížení vodovodního p�ivad��e OOV – DN 

500 a je opat�eno betonovou chráni�kou DN 1000. 

Š103 je opat�ena spadišt�m se spádem 2 m. 

Stoka A.4.1 

Stoka A.4.1 je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 185 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š119 a Š123 a leží v KO �. 21. 

DN 450 je navrženo mezi šachtami Š104 a Š119 a leží v KO �. 28. 

Stoka A.4.1.1 

Stoka A.4.1.1 je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 344 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š130 a Š138 a leží v KO �. 22, 24. 

DN 350 je navrženo mezi šachtami Š128 a Š130 a leží v KO �. 26. 

DN 400 je navrženo mezi šachtami Š119 a Š128 a leží v KO �. 27. 

Mezi šachtami Š128 a Š130 je provedeno k�ížení vodovodního p�ivad��e OOV – DN 

500 a op�t je opat�eno betonovou chráni�kou DN 1000. 

Stoka A.4.1.1.1 

Stoka  A.4.1.1.1 je navržena ve sklonu 15 ‰. Délka stoky �iní 129 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š130 a Š143 a leží v KO �. 25. 

Stoka A.4.1.1.2 

Stoka A.4.1.1.2 je navržena ve sklonu 15 ‰. Délka stoky �iní 75 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š134 a Š146 a leží v KO �. 23. 

Stoka A.4.2 

Stoka A. 4.2 je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 93 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š106 a Š149 a leží v KO �. 19. 
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Stoka A.5 

Stoka A.5 je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 77 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š152 a Š154 a leží v KO �. 8.  

DN 350 je navrženo mezi šachtami Š42 a Š152 a leží v KO �. 11. 

Š151 je opat�ena spadišt�m se spádem 2 m. 

Stoka A.5.1 

Stoka A.5.1 je navržená ve sklonu 20 ‰. Délka stoky �iní 129 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š152 a Š160 a leží v KO �. 9,10. 

V Š158 bylo nutné navrhnout spádišt� se spádem 2 m. 

Stoka A.6 

Stoka A.6 je navržena ve sklonu 20 ‰. Délka stoky �iní 258 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š55 a Š169 a leží v KO �. 3,4. 

Kmenová stoka B 

Stoka B je navržena ve sklonu 6 ‰. Délka stoky �iní 517 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š183 a Š185 a leží v KO �. 51 

DN 400 je navrženo mezi šachtami Š179 a Š183 a leží v KO �. 52, 53. 

DN 500 je navrženo mezi šachtami Š177 a Š179 a leží v KO �. 55. 

DN 550 je navrženo mezi šachtami Š173 a Š177 a leží v KO �. 56. 

DN 600 je navrženo mezi �S1 a Š173 a leží v KO �. 58. 

Stoka B.1 

Stoka B.1 je navržena ve sklonu 10 ‰ a prochází KO �. 57. Stoka je navržena v DN 

300, nachází mezi šachtami Š173 a Š187 a je dlouhá 79 m. 

Stoka B.2 

Stoka B.2 je navržena ve sklonu 10 ‰ a prochází KO �. 54. Stoka je navržena v DN 

300, nachází se mezi šachtami Š179 a Š195 a její délka je  94 m.  

Kmenová stoka C 

Stoka C je navržena ve dvou sklonech. Délka stoky �iní 632 m.  
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• Sklon 25 ‰ je navržen v úseku mezi šachtami Š205 a Š209.  

Tato �ást stoky je navržena v DN 300 a prochází  KO �. 59 a 60. 

• Sklon 15 ‰ je pak navržen mezi �S2 a Š205.  

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š203 a Š205 a leží v KO �. 61. 

DN 350 je navrženo mezi šachtami Š201 a Š203 a leží v KO �. 62. 

DN 400 je navrženo mezi  �S2 a Š201 a leží v KO �. 63,64. 

Kmenová stoka D 

Stoka D je navržena ve sklonu 15 ‰. Délka stoky �iní 160 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š214 a Š216 a leží v KO �. 65. 

DN 350 je navrženo mezi �S2 a Š214 a leží v KO �. 68. 

Stoka D.1 

Stoka D.1 je navržena ve sklonu 10 ‰. Délka stoky �iní 184 m. 

DN 300 je navrženo mezi šachtami Š220  a Š222 a leží v KO �. 66. 

DN 350  je navrženo mezi šachtami Š214 a Š222 a leží v KO �. 67. 

5.5         Hydrotechnické výpo�ty

• Sloupec �. 1 – STOKA 

Zobrazuje názvy stok, které jsou uspo�ádány v závislosti na posloupnosti kanaliza�ních 

okrsk�. 

• Sloupec �. 2 – �ÍSLO KANALIZA�NÍHO OKRSKU 

Kanaliza�ní okrsek zaujímá plochu povodí �ásti stok, která nep�esahuje hodnotu 1 ha. 

Navržená kanalizace má 68 kanaliza�ních okrsk�, které jsou o�íslovány vzestupn� a 

za�ínají u kmenové stoky A. 

• Sloupec �. 3 – PLOCHA POVODÍ 

Plocha povodí je ur�ena kanaliza�ním okrskem a nep�esahuje 1 ha. Plocha všech 

kanaliza�ních okrsk� je rovna 47,35 ha. 

• Sloupec �. 4 – SPECIFICKÝ ODTOK 

Výpo�et je dán vztahem: 
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qs 028,0
35,47

86400

120967

86400
=

⋅

=

⋅

=
PP

PVPO

l.s-1.ha-1

PO – po�et obyvatel 

PV – pot�eba vody na [l/os/den] 

86400 – po�et sekund za den 

PP – plocha povodí [ha] 

• Sloupec �. 5 – ODTOKOVÝ SOU�INITEL 	   

Bezrozm�rný sou�initel odtoku 
 charakterizuje pro ur�itý druh povrchu podíl odtoku 

ze 100 % srážek. [13]  V níže položené tabulce jsou uvedeny sou�initelé odtoku 
  p�i 

ur�ité konfiguraci území. Pro výpo�et odtokové sou�initele 
  se používá tzv. vzorový 

hektar. 

�

Ψ⋅++Ψ⋅+Ψ⋅
=Ψ

n

S

nSnSS

1

...2211

� – st�ední sou�initel odtoku 

�n – sou�initel odtoku 

S – plocha povrchu daného území  [ha] 

Tabulka 3: Odtokový sou�initel [14] 
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Výpo�et vzorového hektaru �. 1 pro rovinné území p�i sklonu do 1% 

Tabulka 4: Výpo�et vzorového hektaru - sklon 1% 

Zp�sob zástavby a druh 
pozemku 

Plocha 
[ha] 

sou�initel odtoku 
�

zastav�né plochy (st�echy) 0,320 0,90 
asfaltové, betonové vozovky 0,282 0,70 

zelené pásy, pole, louky 0,398 0,05 

505,0
1

398,005,0282,070,0320,090,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψ

Výpo�et vzorového hektaru �. 2 pro svažité území se sklonem 1-5 %  

Tabulka 5: Výpo�et vzorového hektaru - sklon 1-5 % 

Zp�sob zástavby a druh 
pozemku 

Plocha 
[ha] 

sou�initel odtoku 
�

zastav�né plochy (st�echy) 0,052 0,90 
asfaltové, betonové vozovky 0,153 0,80 

zelené pásy, pole, louky 0,795 0,10 

248,0
1

795,010,0153,080,0052,090,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψ

Výpo�et vzorového hektaru �. 3 pro prudce svažité území se sklonem nad 5 % 

Tabulka 6: Výpo�et vzorového hektaru - sklon nad 5 % 

Zp�sob zástavby a druh 
pozemku 

Plocha 
[ha] 

sou�initel odtoku 
�

zastav�né plochy (st�echy) 0,235 0,9 
asfaltové, betonové vozovky 0,162 0,9 

zelené pásy, pole, louky 0,541 0,15 
št�rkové cesty 0,062 0,5 

469,0
1

062,05,0541,015,0162,090,0235,090,0
=

⋅+⋅+⋅+⋅
=Ψ

• Sloupec �. 6 – DÍL�Í REDUKOVANÁ PLOCHA Sd

Výpo�et je dán vztahem:  

Sd = Ss . 	     
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Sd  - redukovaná díl�í plocha [ha] 

Ss – plocha povodí [ha] 

� – odtokový sou�initel 

• Sloupec �. 7 – REDUKOVANÁ CELKOVÁ PLOCHA SC

Redukovaná celková plocha Sc  je dána sou�tem všech díl�ích redukovaných ploch Sd ve 

sm�ru toku OV. Samostatn� se po�ítají plochy vedlejších stok a p�i�ítají se k celkové 

ploše ve spojných šachtách se stokou, do které jsou zaúst�ny. 

• Sloupec �. 8 – INTENZITA REDUKOVANÉHO DEŠT
 i 

Intenzita redukovaného dešt� i pro tuto oblast je stanovena na 157 l.s-1.ha-1 

• Sloupec �. 9 – DÍL�Í DEŠ�OVÝ PR�TOK Qd

Výpo�et je dán vztahem:  

Qd = Ss . 	 . i 

Qd  - díl�í deš�ový pr�tok [l.s-1] 

Ss – plocha povodí [ha] 

� – odtokový sou�initel 

i – intenzita redukovaného dešt� [l.s-1.ha-1] 

• Sloupec �. 10 – DÍL�Í SPLAŠKOVÝ PR�TOK Qs

Výpo�et je dán vztahem: 

Qs = Ss . qs 

Qs – díl�í splaškový pr�tok [l.s-1] 

Ss – plocha povodí [ha] 

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

• Sloupec �. 11 – CELKOVÝ SPLAŠKOVÝ PR�TOK Qsc

Celkový splaškový pr�tok Qsc je dán sou�tem díl�ích splaškových pr�tok� Qs ve sm�ru 

toku OV. Princip s�ítání vedlejších stok je totožný s výpo�tem redukované celkové 

plochy. 

• Sloupec �. 12 – MAXIMÁLNÍ CELKOVÝ DIMENZOVANÝ PR�TOK 

Qdim [ l.s-1] 

Qdim se pro každý kanaliza�ní okrsek po�ítá zvláš� a postupuje se ve sm�ru toku OV.  
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Výpo�et je dán vztahem: 

Qdim = Qd + Qsc

Qdim – maximální celkový dimenzovaný pr�tok [l.s-1]  

Qd – díl�í deš�ový pr�tok [l.s-1] 

Qsc – celkový splaškový pr�tok [l.s-1] 

• Sloupec �. 13 – SKLON DNA [‰] 

V programu Winplan -  podélný profil kanalizace 5.0 byly vyneseny výškové kóty 

šachet a terénu získané interpolací t�chto kót spole�n� se stani�ením jednotlivých 

šachet. P�i uložení potrubí je nutné brát ohled minimální výšku krytí a maximální 

hloubku výkopu.  

• Sloupec �. 14 – NAVRŽENÝ PROFIL 

Profily jednotlivých stok byly ur�ovány za pomocí hydraulických tabulek podle sklonu 

stoky, dimenzovaného pr�toku a kapacitního pr�toku. 

• Sloupec �. 15 – DÉLKA ÚSEKU [m] 

Sloupec pojednává o délce stoky v daném kanaliza�ním okrsku. Ke zm��ení úseku bylo 

zapot�ebí hydrotechnické situace. 

• Sloupec �. 16 – KAPACITNÍ PR�TOK Qkap

Kapacitním pr�tokem Qkap se rozumí pr�tokové množství OV ve stoce p�i kapacitním 

pln�ní. Hodnoty Qkap byly zjišt�ny z hydraulických tabulek stok. 

• Sloupec �. 17 – KAPACITNÍ RYCHLOST vkap

Je to rychlost toku OV p�i kapacitním pln�ní. Hodnoty byly op�t zjišt�ny 

z hydraulických tabulek stok. 

• Sloupec �. 18  - PLN
NÍ h 

Pln�ní h vychází z údaj� hydraulických tabulek stok. Bylo nutné zinterpolovat hodnotu 

sou�initele lambda �  získanou z hydraulických tabulek stok, poté se tato hodnota 

vynásobí sou�initelem kappa  spole�n� s hodnotou polom�ru DN [m]. 
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• Sloupec �. 19 – SKUTE�NÁ RYCHLOST vsk

Výpo�et je dán vztahem  

vsk = ⋅
100

κ
vkap 

vsk – skute�ná rychlost [m.s-1] 

 – sou�initel kappa 

vkap – kapacitní rychlost [m.s-1]

• Sloupec �. 20 – JEDNOTLIVÁ DOBA PR�TOKU t 

Jedná se o dobu pr�tok� OV pouze v jednom kanaliza�ním okrsku. 

Výpo�et je dán vztahem: 

vks

s
t =

t – jednotlivá doba pr�toku [s] 

s – délka úseku [m] 

vks – skute�ná rychlost [m.s-1] 

• Sloupec �. 21 – CELKOVÁ DOBA PR�TOKU t

Zde se s�ítají doby pr�toku u jednotlivých stok.  

• Sloupce �. 22 a 23 – SOU�INITELE LAMBDA  A KAPPA  �

Výpo�et sou�initele lambda  je dán vztahem: 

100
dim

⋅=
Qkap

Q
λ

Qdim – dimenzovaný pr�tok [l.s-1] 

Qkap – kapacitní pr�tok [l.s-1] 

Po zjišt�ní sou�initele  bylo za pomocí interpolace zjišt�na i hodnota 

z hydraulických tabulek stok. 
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6. Odhad ekonomického náklad� rozpracované varianty �ešení 

Pro odhad ekonomických náklad� na výstavbu navržené kanalizace bylo využito 

metodického pokynu pro orienta�ní ukazatele výpo�tu po�izovací (aktualizované) ceny 

objekt� do Vybraných údaj� majetkové evidence vodovod� a kanalizací, pro Plány 

rozvoje vodovod� a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovod� a kanalizací. 

[23] 

6.1. Odhad náklad� na vybudování �OV 

Stanovení ceny pro �OV se vztahuje k po�tu EO. Jsou v n�m zahrnuté všechny 

základní objekty související s provozem �OV.  

Na navrhnutou kanalizaci se zakon�ením v �istírn� odpadních vod by bylo 

napojeno 967 obyvatel. Z tabulky m�rného cenového ukazatele typového objektu 

�istírna odpadních vod byla za pomocí interpolace zjišt�na hodnota m�rného cenového 

ukazatele tj. 10 969 K�/EO. 

Zjišt�ná hodnota m�rného cenového ukazatele se vynásobí po�tem EO z �ehož 

lze zjistit cena na vybudování �OV. 

967*10 969 = 10 607 023 K�.

Odhad výsledné ceny pro vybudování �OV je rovna 10 607 023 K�.  

Tabulka 7: Cenový ukazatel na vybudování �OV [23] 
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6.2. Odhad náklad� na vybudování kanaliza�ních šachet 

Pro sestavení ceníku kanaliza�ních šachet bylo využito ceníku spole�nosti WAVIN 

OSMA s.r.o. [24] 

Tabulka 8: Náklady na výstavbu kanaliza�ní šachty [28] 

Šachtové dílce Cena [K�]
Litinový poklop 600/1,5 t A15 2 990 

Plastový konus PAD 600 1 290 
T�sn�ní 359 

Šachtová skruž H=1,0 m 10 290 
Tegra 1000 - DNP KG 160 pr�chozí 7 567 

Celková suma za 1 šachtu 22 496 
Celková suma za 222 šachet  4 994 112 

Odhad na vybudování 1 šachty �iní 22 496 K�. V situaci je navrženo 222 šachet, takže 
kone�ná cena za vybudování 222 šachet je rovna 4 994 112 K�. 

6.3. Odhad náklad� na vybudování kanaliza�ního potrubí 

Zde v tabulce �.9 je uveden cenový odhad náklad� na vybudování plastového 

kanaliza�ního potrubí v rozmezí DN 300 – 1100. Potrubí se p�evážn� nachází 

v zpevn�ném území a jeho délka �iní 5850 m. Pouze 407 m se nachází v nezpevn�ném 

území. Cena plastového potrubí v zpevn�ném území �iní 48 142 870 K�. Cena 

plastového potrubí v nezpevn�ném území je rovna 6 879 340 K�. Dohromady se 

náklady na výstavbu potrubí vyšplhaly na cenu 55 022 210 K�. 

Tabulka 9: Náklad na výstavbu kanaliza�ního potrubí [23] 

DN Materiál potrubí

Délka 
potrubí
Z [bm]

Délka 
Potrubí
N [bm] 

Cena 
potrubí 
Z [K�] 

Cena 
potrubí 
N [K�] 

  PVC, PE         

   Z                      N          

[mm] 
Cmu v K�/bm 

potrubí          

300 6 410          4 880 2 841    18 210 810   
350 6 825          5 295 676    4 613 700   
400 7 240          5 640 563    4 076 120   
450 7 765          6 165 48    372 720   
500 8 290          6 620 204    1 691 160   
550 8 990          7 320 378    3 398 220   
600 9 690           7 950 288    2 790 720   
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700 12 175        10 435 256    3 116 800   
800 14 660       12 850 210    3 078 600   
900 16 515       14 705 160    2 642 400   

1000 18 370        16 490 226 320 4 151 620 5 276 800

1100 20 305        18 425   87   1 602 540

Celkem   5 850 407 48 142 870 6 879 340
Celková suma pro vybudování 
plastové kanalizace �iní    55 022 210

6.4. Odhad náklad� pro výstavbu tlakového potrubí 

Tato tabulka pojednává o odhadu náklad� pro tlakovou kanalizaci v délce 972,2 m. 

Výtla�ná �ada je navržena  v  DN 80, materiál PE. 

Tabulka 10: Náklady pro výstavbu tlakového potrubí [23] 

DN 
Materiál 
potrubí 

Délka  
Potrubí
 Z [m]  

Cena  
potrubí  
Z [K�] 

  PVC, PE      

  Z      

[mm] 
Cmu v K�/bm 

potrubí      

80 3 120 972,2  3 033 264

         
Celková suma pro vybudování 
plastové tlakové kanalizace �iní   3 033 264

6.5. Odhad náklad� pro výstavbu �erpacích stanic 

V cenovém ukazateli pro stanovení ceny �erpacích stanic jsou zahrnuty všechny 

základní objekty, vybavení technologickým za�ízením, p�íjezdná komunikace apod. 

K výsledné cen� je t�eba p�ipo�ítat atypické objekty  jako jsou mimo�ádn� dlouhé 

p�íjezdné komunikace nebo p�ípojka elektrické energie. [23] 

Tabulka 11: Náklady na výstavbu �S[23] 

�erpací stanice Cenový ukazatel Cu
Q� [l.s

-1] [K�] 
5 300 000 

Celková suma za 2x �erpací stanice 600 000 
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6.6. Odhad kone�né ceny pro výstavbu všech položek 

V tabulce je uveden odhad kone�né ceny pro výstavbu �OV, kanaliza�ních šachet, 

potrubí, tlakového potrubí a �erpacích stanic. Cena je rovna 63 602 276 K�. Je zde 

uvedena i 10% finan�ní rezerva, díky které je kone�ná suma rovna 69 962 505 K�. 10% 

rezerva je zde uvedena z d�vodu, že v cen� nejsou zahrnuty šachty, které jsou 

evidovány jako šachty spádiš�ové �i spojné. 

Tabulka 12: Celková suma 

Celkový náklad  Cena [K�]

�OV 10 607 023 
Kanaliza�ní šachty 4 994 112
Kanaliza�ní potrubí 55 022 210
Tlakové potrubí 3 033 264
�erpací stanice 600 000
Celková suma 63 649 586
 + 10 % rezerva 70 014 545

7. Záv�r 

Tématem bakalá�ské práce bylo navrhnutí koncepce odkanalizování obce 

Hnojník. Byly zváženy dv� varianty navrhnutí kanalizace (viz kapitola 5.1.), p�i�emž 

byla zvolena varianta �. 2, která se jevila jako mén� finan�n� náro�n�jší. 

Odkanalizování spo�ívá v navrhnutí jednotné stokové sít� zakon�ené v �istírn�

odpadních vod s nutným zavedením dvou výtla�ných �ad. Odpadní vody ze stok  B, 

B.1, B.2, C, D a D.1 jsou svedeny do �erpacích stanic, odkud se p�e�erpávají do 

výtla�ného potrubí, které je napojeno na kmenovou gravita�ní stoku A (viz  p�íloha �. 

1). 

Návrh je podložen výkresovou dokumentací skládající se ze situa�ního výkresu 

obce (viz  p�íloha �. 1), ve kterém je zakreslen vlastní návrh stokové sít�, dále pak 

hydrotechnické situace (viz  p�íloha �. 2), která uvádí jednotlivé kanaliza�ní okrsky a 

jejích povodí a výkres�  podélných profil� (viz p�ílohy �. 3-24), které pojednávají o 

výškových kótách terénu, stani�ení jednotlivých šachet, sklonech a jmenovité sv�tlosti 

potrubí. K dimenzování potrubí bylo nutné provést sou�tovou metodu (viz p�íloha �. 

25). 
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Poslední kapitola se zaobírá odhadu ekonomických náklad� na vybudování 

navržené kanalizace. Po provedení výpo�t� náklad� na �OV, kanaliza�ní šachty, 

potrubí a �erpacích stanic se kone�ná cena realizace projektu + 10% rezerva dostala na 

�ástku 70 014 545 K�. 
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