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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce odkanalizování části obce 

Pustá Polom. Začátek bakalářské práce je zaměřen na geologicko-hydrologický popis 

oblasti obce Pustá Polom a popis druhů kanalizace a objektů na stokové síti. V další části 

se zabývám vlastním návrhem způsobu odkanalizování jednotnou stokovou sítí v části 

obce Pustá Polom. Tato část je také rozpracována ve výkresové dokumentaci situace, 

hydrotechnické situace a podélných profilů, tabulky se součtovou metodou 

hydrotechnických výpočtů. Tyto části jsou přiloženy jako příloha k této bakalářské práci.  

 

Abstract 

This thesis describes the design concept of village sewerage Pustá polo. Top of the 

thesis is focused on the geological description of the hydrological community Barren 

Polom a description of the types sanitation and sewerage objects. The next section deals 

with the design itself, the way a single drainage sewer network in the community Pustá 

polo. This part is also elaborated in drawings situation, hydro situation and longitudinal 

sections, tables are cumulative method of hydraulic calculations. These parts are attached 

as an appendix to this work. 
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1. Úvod 

V dnešní moderní době je životní prostředí neúměrně zatěžováno vlivem rostoucí 

intenzity průmyslové výroby a zvyšující se populace obyvatel. Jedním z hlavních činitelů 

působící nepříznivě na životní prostředí jsou odpadní vody. V současnosti se kvůli 

rostoucím požadavkům ochrany životního prostředí soustřeďuje stále větší míra pozornosti 

právě na manipulaci, bezpečné odvádění a vypouštění vyčištěné odpadní vody [1]. Podle 

údajů ze SmVak (Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.) je v současné době 

v Moravskoslezkém kraji napojeno na veřejnou kanalizaci ve správě SmVak [2], více než 

500 tisíc obyvatel, což představuje zhruba 59 % celkového počtu obyvatel daných oblastí. 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce jednotné stokové kanalizace 

části obce Pustá Polom a napojení navrhovaných stok na stávající kanalizaci, případně na 

plánovanou kanalizaci, která je v současnosti ve výstavbě. 

Pro lepší přehlednost a pochopení problematiky odkanalizování zájmového území 

obce Pustá Polom byla tato práce rozdělena na část teoretickou a část vlastního návrhu. 

V teoretické části je blíže rozepsána situace v dotčené oblasti. Jsou zde uvedeny základní 

informace o obci Pustá Polom a jeho nejbližšího okolí, popis hydrologických poměrů, 

seznámení se stávajícím stavem kanalizace. Dále jsou zde vytipovány možné problematiky 

a principy řešení, jak legislativní, tak i technické. 

Část návrhová se zabývá vlastní kanalizační sítí. Ze tří navrhovaných možností 

odkanalizování zde byla vybrána ideální varianta řešení stokové sítě dotčeného území, a to 

z hlediska ekonomického, funkčního i praktického. Návrh stokové sítě byl navrhován 

v programu AutoCAD 2007 a skládá se ze situace a hydrotechnické situace. V programu 

Winplan – kanalizace 5.0 byly dále zpracovány podélné profily jednotlivých navrhovaných 

stok. Celý návrh byl podložen hydrotechnickými výpočty ke stanovení profilů jednotlivých 

kanalizačních trub.  Předběžný odhad ekonomických nákladů na konečnou variantu byl 

také předmětem řešení. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1 Popis lokality 

Pustá Polom se nachází téměř na nejvyšších místech Polomské plošiny Nízkého 

Jeseníku asi 15 km jihovýchodně od Opavy, obklopena rozsáhlými lesy. V roce 2007 měla 

obec 1444 obyvatel a jejich počet stále mírně roste. Pustá Polom má svůj matriční i 

stavební úřad a na jejím území se v posledních letech velmi rozrostla rodinná zástavba. 

Obyvatelům obce slouží nově opravené a rekonstruované objekty  základní a mateřské 

školy, zdravotního střediska, domu zvláštního určení a hasičské zbrojnice. Výrazně se také 

zlepšil vzhled obce vybudováním chodníků a parkovišť, které významnou měrou přispěly 

k jejímu rozvoji. V Pusté Polomi je aktivní celá řada spolků a organizací. Sport club, sbor 

dobrovolných hasičů, Klub důchodců, Svaz zahrádkářů, Český červený kříž, Myslivecké 

sdružení Benitky a další. Všichni se aktivně podílejí na kulturním a společenském životě 

obce. Sportovně založení občané hojně vyžívají  moderní tělocvičny základní školy, hřiště 

v areálu Sportovního klubu a také hřiště s umělým povrchem [3]. 

 

Obr. 1 – Obec Pustá Polom s vyznačením dotčené oblasti [4] 
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2.2 Hydrologické poměry 

Řešené území se nachází v povodí řeky Odry. v k.ú. Pustá Polom. U oblasti 

Polomské plošiny pramení celá řada potoků a říček. Nejvýznamnějším vodním útvarem je 

říčka Sezina (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-118), která pramení západně od obce 

Pustá Polom v nadmořské výšce 460 m. Dále teče jihovýchodním směrem, prochází jižní 

částí obce Pustá Polom a ústí zleva do Bílovky pod Bravanticemi v nadmořské výšce 235 

m. Plocha povodí je 74,8 km
2
, délka toku 15,6 km. V severní části katastru pramení říčka 

Sedlinka (číslo hydrologického pořadí 2-02-03-008) a ve východní části Porubka (číslo 

hydrologického pořadí 2-01-01-157). V jihozápadní části tvoří hranici katastru říčka Setina 

(číslo hydrologického pořadí 2-01-01-119), která se pod Kunovicemi vlévá do Seziny [5]. 

Říčka Sezina a Porubka jsou významným vodními toky podle vyhlášky č. 

333/2003 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 

činnosti souvisejících se správou vodních toků. Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je 

Bílovka a její přítoky, tj. v zájmovém území katastru Pustá Polom Sezina a Setina, až do 

svého soutoku s Odrou povrchovou vodou vhodnou pro život a reprodukci původních 

druhů ryb a dalších vodních živočichů [5].  

V okolí říčky Sezina bylo stanoveno záplavové území dle rozhodnutí 

Moravskoslezkého kraje MSK 37613/ 2006 dne 23. 2. 2006, v obcích Velké Albrechtice, 

Studénka, Bravantice, Bílovec a Olbramovice. 
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Obr. 2 – Mapa povodí říčky Sezina (HEIS VÚV T.G.M.)[5] 

2.3 Geologické a geomorfologické poměry 

Geomorfologicky náleží katastr Pustá Polom do hercynského systému, provincie 

Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko – Jesenická soustava, oblast Jesenická, celek 

Nízký Jeseník, podčepek Vítkovická vrchovina. Převážná část katastrálního území leží 

v okrsku Těšovická pahorkatina, západní část v okrsku Heřmanická vrchovina [5]. 

 Nízký Jeseník je jedním z nejstarších geologických celků ve střední Evropě. 

Rozprostírá se východně od Hrubého Jeseníku, mezi jižním Hornomoravským úvalem a 

severní Slezkou nížinou. Oblast na východě uzavírá Moravská brána a Ostravská pánev. Je 

plochou vrchovinou o průměrné výšce 400 – 600 metrů. Celek Nízkého Jeseníku je tvořen 

především prvohorními, kulmskými sedimentovanými horninami, slepenci, drobami a 

břidlicemi.  

 Na katastru Pustá Polom nejsou evidovány plochy sesuvů ani chráněná ložiska. 

V lokalitě Studnice, na hranici s k. ú. Budišovice se nachází poddolované území starého 

důlního díla na těžbu kulmské břidlice (Obr. 3). Břidlice se těžila rovněž v údolí Setiny [5]. 
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Obr. 3 – Staré důlní dílo Studnice[5] 

2.4 Popis stávajícího stavu kanalizace 

Odpadní vody 

V současné době je likvidace splaškových vod z jednotlivých nemovitostí v obci 

Pustá Polom zajištěna v prostých domovních žumpách, které se musejí pravidelně vyvážet 

a likvidovat v ČOV. Přepady ze septiků jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, 

trativodu, respektive přímo do povrchových příkopů či drobných vodotečí, kterými 

odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do potoku Sezina a jeho bezejmenných 

přítoků. Výjimku tvoří splaškové odpadní vody akumulované v žumpách, respektive 

čištěné na lokálních domovních MDČOV. 

Územní plán Pustá Polom vymezuje v souladu s již schválenými změnami 

územního plánu a se zadáním ÚP zastavitelnou plochu pro komunální čistírnu odpadních 

vod. Pro zastavěné území – trasy vedení technické infrastruktury pro budoucí trasy 

kanalizačních stok zřizovaných a provozovaných ve veřejném zájmu, čímž vytváří 

základní předpoklad pro zlepšení stavu životního prostředí v obci [5]. 

Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

V souvislosti s vymezením zastavitelných ploch na současném ZPF dojde ke 

změně odtokových poměrů a ke snížení retenčních kapacity území tím, že se zmenší 

plochy území vhodné pro zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu [5]. 
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3. Vytipování problémů 

V obci Pustá Polom je odvod splaškových a odpadních vod v současné době řešen 

převážně MDČOV a septiky. Jednotlivý majitelé objektů vhodných pro napojení na 

kanalizační síť v současné době zachycují splaškové vody v septicích a nepropustných 

vývozových žumpách, popřípadě je z těchto jímek vypouštějí trativody nebo rovnou do 

recipientů. 

Z důvodu většího sklonu v celé oblasti obce Pustá Polom zde musí být navrhnuto 

větší množství spadišť, aby zde bylo vytvoření kanalizačních stok možné. Tato kanalizační 

síť je svedena do nejnižšího místa v obci, která se nachází v jihovýchodní části obce a 

zaústěna do stávající ČOV. Bude nutné navrhnout odlehčovací komory kvůli menšímu 

zatížení ČOV. 

Výstavba kanalizace patří do oblasti ekologických staveb, které po vybudování a 

uvedení do užívání působí kladně na životní prostředí. Hlavním účelem vybudování 

kanalizace v zájmovém území obce Pustá Polom je vyřešení odvádění splaškových vod, 

které jsou v současné době převážně vypouštěny do potoka. 

Celá stavba i projektovaná kanalizace jsou navrhovány tak, aby neměly negativní 

vliv na životní prostředí. 
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4. Principy řešení 

4.1 Legislativní  

Každý návrh výstavby je složitou záležitostí z hlediska legislativy. Díky tomu se 

účastníci musí řídit mnoha zákony, vyhláškami a normami [6].  

Státní politika životního prostředí ČR, schválená usnesením vlády č. 235 ze dne 

17. 3. 2004 řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udržitelné využívání 

přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady. Koncepce vychází z aktuální 

problematiky a z požadavků vyplývajících z uplatňování Rámcové směrnice 64 200/ 60/ 

ES o vodní politice. 

Cíle a závěry státní politiky životního prostředí se v rámci Moravskoslezského 

kraje promítají do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje jako 

základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky, který byl 

zastupitelstvem Moravskoslezkého kraje schválen v září 2004 [5]. 

4.2 Technické 

Odpadní voda 

Jedná se o termín používaný na jakýkoli typ vod, která byla použita na činnost, jež 

zhoršila její kvalitu. Zahrnují se zde vody vypouštěné z domácností, kanceláří, sociálních a 

průmyslových budov. Patři zde vody použité v zemědělském průmyslu. Tato voda již není 

vhodná pro lidskou spotřebu [7]. 

Druhy odpadní vody 

Existují tři základní druhy odpadních vod, a to odpadní vody dešťové, průmyslové 

a splaškové. 

Dešťové odpadní vody 

Jedná se o vody pocházející ze všech druhů atmosférických srážek, které dopadly 

na zemský povrch a odtekly do stok. Tyto vody získávají znečištění v podobě organických 

i anorganických látek zejména oplachem terénu, a to nejvíce na začátku deště. Mohou 

dosahovat až velikosti znečištění splašků [8]. 
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Průmyslové odpadní vody 

Tyto vody byly použity při výrobních procesech v průmyslových závodech, 

provozovnách, zemědělských objektech atd. Znečištění těchto vod záleží na účelu 

používání. Některé mohou být po znečištění vypouštěny rovnou do kanalizace, jiné musejí 

projít předčištěním před vypuštěním do stoky [8]. 

Splaškové odpadní vody 

Jedná se o vody s vysokým obsahem organických látek. Tyto vody pocházejí z 

domácností, sociálních zařízení, jídelen apod. Mohou obsahovat zbytky jídel, sociálně 

hygienických látek a dalších látek z kosmetických prostředků. Tyto látky mohou být hrubě 

dispergované, rozpuštěné případně rozptýlené [9]. 

Soustavy stokových sítí 

Stoková síť je soubor kanalizačních rozvodů a objektů sloužících k odvádění 

odpadních vod z obydlených oblastí do ČOV případně do recipientu [10]. 

Při realizaci stokových sítí se prakticky používají dva tipy. Tyto tipy jsou jednotná 

soustava stok a oddílná soustava stok. Existuje další soustava stokových sítí a to 

modifikovaná, ale tato metoda se příliš nepoužívá. 

4.2.1 Jednotná soustava stok 

Podstatou jednotné stokové sítě je odvádění všech druhů odpadních vod společně 

potrubním systémem. Situačně je podstatně jednodušší než oddílná soustava, ale 

nevýhodou je zejména hygienické hledisko. Vzhledem k tomu, že se potrubím odvádějí 

také dešťové odpadní vody, je nevyhnutelná existence odlehčovacích komor. Ty v době 

velkých dešťů odvádějí část odpadních vod bez přečištění přímo do recipientu tak, aby 

nedošlo k přehlcení ČOV nebo ČS. Díky dešťovým vodám je nutno také navrhovat 

poměrně velké profily potrubí. Dešťový příval se vyskytuje poměrně málo, ale řádově 

převyšuje průtoky veškerých ostatních odpadních vod [12]. 
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Obr. 4 – Jednotná stoková soustava [12]  

1 – recipient 

2 – ústí vyčištěných vod 

3 – ČOV 

4 – odlehčovací komora 

5 – jednotná stoková soustava 

4.2.2 Oddílná stoková soustava 

Tato soustava se vyznačuje tím, že odvádí dešťovou a splaškovou vodu zvlášť. 

Stoková síť se tak skládá z více sítí. Nevýhodou takového řešení je nákladnost a složitost 

při návrhu i výstavbě. Za velkou výhodu lze považovat to, že dešťové vody nepřicházejí se 

splašky vůbec do styku a jsou znečištěny prakticky jen díky oplachu terénu. Takové 

znečištění lze regulovat dešťovými nádržemi, případně vlastní čistírnou. Oddílné stokové 

soustavy bývají často používány v průmyslových případně zemědělských závodech nebo v 

menších obcích. Dešťová kanalizace může být také řešena z ekonomických důvodů pouze 

formou odváděcích příkopů [12]. 

U splaškové soustavy je nutné zatrubnění stok. Vzhledem k nízkým a 

rovnoměrným průtokům lze navrhovat relativně malé profily trub [11]. 
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Obr. 5 – Oddílná stoková soustava [12] 

1 – recipient 

2 – ústí vyčištěných vod 

3 – ČOV 

4 – městské stoky 

5 – dešťové stoky 

6 – ústí dešťových vod 

4.3 Kanalizační soustavy dle hydraulického řešení 

S přihlédnutím k hydraulické charakteristice může být v uzavřených profilech 

stok průtok odpadních vod gravitační, podtlakový (vakuová) nebo tlakový. 

4.3.1 Gravitační kanalizace 

Tento jednodušší způsob odvádění odpadních vod je založen na využívání 

přírodní síly gravitace. Voda se tak pohybuje přirozeně po nakloněné rovině. Z toho 

důvodu musí mít kanalizace dostatečný sklon nivelety dna, směrem k ČOV, ČS případně k 

výustím do recipientu. Sklon nivelety musí být navržený tak, aby nebyl průtok ve stoce 

příliš rychlý a zároveň, aby nebyl příliš pomalý a měl dostatečnou unášecí sílu, aby 

nedocházelo k zanášení stoky a usazování sedimentů. U gravitační soustavy se jedná o 

beztlakový průtok s volnou hladinou. Je ideálním řešením odvádění odpadních vod [13]. 
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4.3.2 Podtlaková kanalizace (vakuová) 

Jedná se o další způsob alternativní dopravy splašků. Využívá se pro specifické 

podmínky, menší objemy odpadních vod a složité podmínky podélných profilů. Zejména 

se jedná o rovinatá území nebo křížení vodních toků a jiných vedení. Systém funguje na 

vytvoření podtlaku v potrubí, který je udržován centrální podtlakovou stanicí s vývěvou, 

která je umístěna u čistírny odpadních vod. Každá nemovitost má navíc zpravidla na 

přípojce umístěnou sběrnou šachtu se sacím ventilem, automaticky otevíraným při 

naplnění šachty a zavíraným po vyprázdnění, přičemž přípojka do šachty je gravitační. 

Tato kanalizace je často využívaná například ve složitých výškových podmínkách u 

složitých objektů, např. lodí, vlaků, letadlech atd. [13]. 

V zahraničí, v přímořských oblastech se tento druh odkanalizování začíná v 

hojném vyskytovat. Zejména křehké ekosystémy pobřežních oblastí a velmi specifický 

terén nutí konstruktéry hledat alternativní metody odvádění odpadních vod. Tento systém 

umožňuje překonávat skály v malých hloubkách, oblasti s vysokou hladinou podzemních 

vod, oblasti se slaným prostředím s nepříznivým sklonem terénu. Proto se jeví tato metoda 

jako velmi vhodná pro řešení stokových sítí v těchto oblastech [14]. 

4.3.3 Tlaková kanalizace 

Jedná se o alternativní způsob dopravy odpadních vod. Tento systém se používá v 

případech, kdy je gravitační soustavě nutno překonat velký výškový rozdíl, tzn. protispád z 

důvodů konfigurace terénu. Podstatou je výstavba čerpacích stanic v nejnižším bodě dané 

oblasti a přečerpání splašků do gravitační soustavy nebo ČOV. Toto řešení je však 

nákladné, proto se umísťují před čerpací stanici odlehčovací komory, které odvádějí 

dešťovou vodu do recipientu a tlakovým potrubím se čerpají pouze splašky [13].  

4.4 Zásady navrhování stokové sítě 

Základními podklady pro návrh stokové sítě jsou územní plány měst nebo obcí 

podle stavebního zákona 183/2006 Sb., výpočty množství odpadních vod a generální plány 

kanalizace, tzv. generely. V rozsahu krajů je jako podklad pro výstavbu kanalizací určen 

zákonem č. 274/2001 Sb. [13].  

Další zásadou je zajištění souladu kanalizace s ostatním technickým zařízením 

(vodovod, plynovod, silové kabely atd.). Návrh stokové soustavy musí být v souladu s 
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technickými, hygienickými a provozními podmínkami. Zároveň musí být dodržena zásada 

týkající se hospodárnosti a ochrany životního prostředí. Stokové sítě je nutno navrhovat na 

dlouhou životnost, dostupnost při sanačních pracích a výhledově se navrhuje alespoň na 30 

let dopředu [13]. 

Veškeré zásady řešení stokových sítí musejí být v souladu s normou ČSN 75 6101 

[15]. 

4.4.1 Materiály stokových sítí 

Materiály, které používáme u stokových sítí je volen s ohledem na životnost a 

účel kanalizace. Musí být odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným 

vlivům, také musí být dokonale vodotěsné, aby nedocházelo k únikům splaškových vod do 

vod podzemních. Pro zvýšení odolnosti proti chemickým účinkům splaškových vod a 

obrusu vnitřního povrchu potrubí je možné opatřit tyto povrchy částečným nebo úplným 

obložením. Materiály používané pro potrubí stokových sítí mohou být kamenina, tavený 

čedič, kámen, sklolaminát, plasty atd. 

Kamenina 

Kamenina je tradičním trubním materiálem. Vyrábí se jako hrdlové z plastického 

jílu s příměsí šamotu a vody dle ČSN EN 295 [16], do DN 600 nebo chemicky odolné dle 

ČSN 72 52563 [17] do větších DN. Těsnění hrdel se v minulosti provádělo 

impregnovaným konopným provazcem a zalitím asfaltu. V současnosti se provádí pomocí 

těsnících kroužků. Mezi hlavní výhody kameninového potrubí patří vysoká životnost, 

otěruvzdornost, vysoká mechanická odolnost, nepropustnost, chemická odolnost, přírodní 

povaha suroviny, nízký hydraulický odpor a možnost recyklace [18]. 

Beton a železobeton 

Tyto trubní materiály patří k nejčastěji používaným. Doporučují se zejména pro 

stoky oddílné dešťové soustavy a podobné neagresivní vody do mírně tlakového prostředí. 

Vyrábějí se z prostého betonu. Spojují se na péro a polodrážku. 

Železobetonové trouby se používají pro stoky, kde je předpoklad namáhání 

vysokými tlaky a pro stoky větších průřezů. Jsou vyztuženy podélnou, příčnou a 

rozdělovací výztuží, díky čemuž jsou schopny přenášet vnější a vnitřní tlaky. Spojují se na 

sraz, pérem nebo polodrážkou [11]. 
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Výhodami těchto trub je zejména výborná mezní únosnost, možnost vytvoření 

vnitřní výstelky, odolnost proti teplotě, integrované těsnění atd. Mezi nevýhody patří 

vysoká hmotnost, potřebné mechanismy při ukládání, nebezpečí poškození při odběru atd. 

[18]. 

Polymerbeton 

Jedná se o kompozitní materiál, skládající se z plniva (štěrkopísek) a pojiva 

(syntetická pryskyřice). Vývoj těchto trub se datuje do 60. let minulého století. Vyznačují 

se zejména vynikajícími fyzikálně – chemickými vlastnostmi, které lze vhodnou volbou 

plniva a pojiva zásadně měnit. Hlavními přednostmi jsou vynikající pevnost v tlaku, 

vysoká odolnost proti korozi, výborná chemická odolnost, hydraulická hladkost atd. [18]. 

Litina 

Litina je zřejmě nejpoužívanější druh materiálu na vodovody. U stok se používá 

pouze na speciální úseky, jako jsou například kanalizační shybky nebo výtlačné potrubí z 

čerpacích stanic. Značné využití má také při stavbě kanalizace uvnitř budov. Litina je 

sloučeninou železa, uhlíku a dalších prvků. Výhody litiny jsou především dobrá odolnost 

proti korozi, vysoká životnost, velký sortiment vyráběných trub atd. Naopak nevýhodou je 

její křehkost a poměrně velká hmotnost [18]. 

4.4.2 Objekty na stokové síti 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty slouží k zajištění 

správné funkčnosti, ke spolehlivému, hospodárnému a nezávadnému odvádění odpadních 

vod [19]. Zajišťují bezpečné práce při provozu, čištění a údržbě stok. Pro navrhování, 

výstavbu a provoz objektů platí podmínky ČSN 75 6101 [15]. Nejčastějším materiálem při 

výstavbě je beton, železobeton, kanalizační cihly atd. Poklopy, žebříky, stupadla, mříže 

musejí být vyrobeny z materiálů odolným korozi. Vstupní otvory objektů musejí mít 

kruhový poklop o minimálním průměru 600 mm [11]. 

Šachty 

Vstupní šachty se zřizují na stokách z důvodů kontroly funkce stoky, její revizi, 

údržbě, větrání a čištění. Navrhují se v místech, kde ke změně směru toku, změně sklonu 

nebo změně profilu potrubí. Dále musejí být na konci stoky a v místech napojení jiných 

stok. Vzdálenost dvou šachet nesmí překročit 50 m, u průchozích stok maximálně 200 m. 
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Výškové napojení průběžných stok je plynulé – dno do dna. Vedlejší stoky se mohou 

napojovat buďto dno do dna nebo hladina do hladiny, anebo osa do osy. 

Soutok se provádí ve spojných šachách. Ty mají kruhový půdorys v základu a ve 

dně je provedeno žlábkovité spojení jednotlivých stok [11]. 

 

 

Obr. 6 – Vstupní kanalizační šachta o DN 1000 [19] 
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Spadiště 

Tyto objekty umožňují zdolávání strmého sklonu, při kterém by docházelo k 

překročení povolené rychlosti v potrubí, stupněm ve dně stoky. Konstrukci tvoří vstupní 

šachta, přítokové potrubí, spadiště a odtokové potrubí. Část šachty a dno spadiště musejí 

být opatřeny obkladem z důvodu nárazů vody při zvýšené hladině. Maximální povolená 

výška spadiště do DN 250 – 400 je 4 pro DN 450 – 600 3 m [19]. 

Skluz 

Je to úsek na stoce se strmým sklonem, kde může odpadní voda dosahovat 

rychlosti až 10 m∙s
-1

. Jde o alternativu místo spadiště. Navrhuje se tam, kde by stavba 

spadiště byla nákladná. Buduje se v přímých tratích a vzhledem k energii vody je nutno na 

konci skluzu vybudovat objekt k utlumení pohybové energie. Jedná se o železobetonové 

rozrážeče umístěné ve dně komory. Vlastní potrubí musí navrženo z odolného materiálu, 

nejlépe železobetonových nebo kameninových trub osazených do betonového lože a 

zajištěný kotevními bloky [8]. 

Dešťové vpusti 

Jsou to objekty, jejichž hlavní funkcí je odvodňování vozovek, chodníků a 

pevněných ploch. Obvykle nebývají provozovány provozovatelem kanalizace, ale jinými 

právnickými osobami, dle stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. Vpusti mohou být navrženy 

jako uliční, chodníkové nebo horské. Na jednu vpust se počítá 400 m
2
 odvodněné plochy. 

Vzdálenost jednotlivých vpustí, záleží na sklonu terénu a pohybuje se od 40 m do 60 m. 

Osazují se vždy v nejnižším bodě, obvykle u obrubníku komunikace. Jejich hloubka musí 

být projektována tak, aby dosahovala nezámrzné hloubky [11]. 

Vpusti musí být konstruovány tak, aby těleso vpusti nebylo přímo zatěžováno, ale 

aby zatížení přenášelo na podloží. Pokud to není možné, musí se vpust naddimenzovat na 

příslušné zatížení. Materiál musí mít patřičnou pevnost a odolnost proti obrusu a korozi 

[8].  

Kanalizační shybka 

Tento objekt na stokové síti nám umožňuje převedení odpadních vod pod 

překážkami, jako jsou jiné stoky, toky, zářezy, komunikace atp. Jde o případy, kdy je dno 

stoky ve stejné úrovni jako překážka a není možné ji snížit tak, aby odpadní vody protekly 
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samospádem. Shybky se dělí na úplné, ve které strop spojovacího potrubí shybky leží pod 

dnem přívodní a odvodního potrubí. Podle počtu potrubí, jež prochází pod překážkou, 

máme shybky jednoramenné nebo víceramenné. Na shybce rozeznáváme horní zhlaví, 

sestupné rameno, spojovací potrubí, vzestupné rameno a dolní zhlaví [19]. 

Materiál pro trubní část je stejný jako u stoky. Minimální profil potrubí shybky je 

DN 200. Sklon spojovacího potrubí je minimálně 6 ‰ směrem k výstupnímu ramenu. 

Sklon sestupného ramene je libovolný, výstupného je 1 : 5 (maximálně 1 : 3) [11]. 

Odlehčovací komory 

Jsou to objekty na stokové síti, které oddělují určitě množství odpadní vody ze 

stokové sítě do recipientu. Jedná se o nejkritičtější místo jednotné stokové soustavy. Při 

návrhu je třeba určit množství vody z celkového objemu, které pokračuje dále na ČOV a 

množství vody, které jde do recipientu. Dále musí být navrženo takové konstrukční řešení 

odlehčovací komory, které přitékající vodu rozdělí podle daných požadavků. Požadavky na 

řešení odlehčovacích komor udává norma ČSN 75 6101 [11, 15].  

Po hydraulické stránce tvoří odlehčovací komory přelivy, přelivy se škrtící tratí ve 

stoce k ČOV, rozdělení přepadajícího paprsku, rozdělení proudu vody horizontální dělící 

stěnou a ostatní [11]. 

Čerpací stanice 

Navrhují se v místech, kde není možné odpadní vodu odvádět gravitačně, vlivem 

plochého nebo nepříznivého sklonu terénu. Podstatou je gravitační svedení odpadní vody 

do nejnižšího bodu dané oblasti, odkud je čerpána tlakovým potrubím do gravitační stoky, 

ČOV, případně z čistírny do recipientu. Často je nutné také čerpat ve vstupní čerpací 

stanici v ČOV, jelikož je to mnohdy jediný způsob docílení gravitačního průtoku čistírnou 

[11]. 

Podmínky pro návrh tlakových potrubí, vybavení, strojní a energetické rezervy a 

projekt čerpacích stanic uvádějí normy ČSN 75 6101 a ČSN 75 6221 [17]. 

4.5 Čištění stokových sítí 

V České republice je v současnosti provozováno zhruba 40 000 km stokových sítí. 

Čištění je součástí každodenní údržby a je to nutno jej provádět před každým průzkumem 
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potrubí, sanačními pracemi, opravami atd. Existuje několik druhů čištění – hydraulické, 

mechanické a hydraulicko – mechanické [20]. 

4.5.1 Hydraulické 

Tato metoda spočívá v čištění kanalizace proudem vody. Podle způsobu použití se 

jedná o proplachovací nebo vysokotlaké čištění. Od proplachování se v dnešní době již 

upouští. Nejpoužívanější metodou je vysokotlaké čištění. Při této metodě se odstraňují 

nánosy sedimentů a cizích předmětů. Při tomto způsobu je voda čerpána vysokotlakým 

čerpadlem z cisterny hadicí do trysky. Ta je osazena vložkami, jež vytvářejí vodní paprsek 

působící vysokým tlakem na stěny potrubí [20]. 

4.5.2 Hydraulicko – mechanické 

Tento způsob čištění se používá pro tlaková potrubí až do délky 800 m v přímých 

úsecích. Používá se v místech, kde je dostatečný přetlak dostatečné množství vody. 

Uplatňují se přitom metody – čištění nástroji upoutanými na laně, čištění neupoutaným 

předmětem s vysílačem a lasičkování [20]. 

4.5.3 Mechanické 

Jedná se o klasický způsob čištění. Používá se v místech, kde vysokotlaké čištění 

je neúčinné. Podle způsobu se dá rozdělit na ruční nebo strojní těžení, čištění čistícími 

zařízeními, čištění dálkově řízenými zařízenými a ostatní způsoby čištění [18]. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 

Při navrhování možných variant řešení stokové sítě v části obce Pustá Polom bylo 

již od začátku uvažováno pouze o jednotné stokové síti. U jednotné stokové síti se 

splaškové odpadní vody odvádějí ze zájmového území společně s dešťovými vodami 

jedním porubím. Tento způsob přináší mnoho technických výhod, ale také nevýhod. K 

výhodám patří jednotné ukládání kanalizačního potrubí v jedné stavební rýze, tzn. úspora 

místa a případné složité vyhýbání se dalším inženýrským sítím. K nevýhodám patří vyšší 

dimenzování splaškových kanalizačních trub s nutností přihlédnutí k nerovnoměrnému 

zatížení kanalizačního potrubí dešťovou vodou. Vyšší zátěží splaškovou vodou ČOV.  

V rámci této bakalářské práce byly uvažovány tři možné varianty navrhnutí 

koncepce odkanalizování daného území. Jedna z těchto variant je dále rozpracována. 

5.1 Varianta 1 

Stoková síť je navržena jako gravitační jednotná kanalizace. Odvod splaškových 

vod ze zájmového území je řešen pomocí jedné hlavní stoky (viz Obr. 4) – jako kmenová 

stoka A. Jako stoky vedlejší – na kmenovou stoku navazující jsou A 1, A 2, A3, A 4 a 

vedlejší stoky navazující do stoky A 1 a to A 1.1 A 1.2, A 1.3, A 1.4, A 1.4.1, A 1.6 a A 

1.7. Všechny kanalizační stoky jsou odvedeny do míst stávající ČOV, která bude pro 

potřeby zvětšujícího se počtu obyvatel zájmového území Pustá Polom modernizovat a 

dimenzovat na vyšší kapacitu čištění splaškových vod.  

Výhody varianty 1: 

- Krátká doba odtoku splaškové vody – kratší setrvání splašků v kanalizaci 

- Není nutná čerpací stanice z důvodu gravitačního způsobu odvedení splaškové 

vody 

- Rychlé odvedení splaškových vod ze zájmového území 

Nevýhody varianty 1: 

- Vzhledem k absenci výtlačného potrubí je nutné hlubší uložení kanalizačního 

potrubí – obtížnější realizace 
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Obr. 7 – Schéma návrhu varianta 1 [4]  

5.2 Varianta 2 

V tomto návrhu je stoková síť navržena jako jednotná kanalizace s jedním 

výtlakem. Odvod splaškových vod ze zájmového území je opět řešen pomocí jedné hlavní 

stoky (viz Obr. 5) – jako kmenová stoka A. Jako stoky vedlejší – na kmenovou stoku 

navazující jsou A 1, A 2, A3, A 4, A 5 a vedlejší stoky navazující na stoku A 5 a to A 5.1 

A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.4.1, A 5.6 a A 5.7. Výtlak je situován na ulici Kyjovická. 

Kanalizační stoky, které jsou do této výtlačné šachty svedeny, označeny A 5 a na tuto 

stoku navazující vedlejší stoky, které jsou na ulicích Horní, Střední, Dolní, Reková a 

Sportovní. Následně je výtlačným potrubím do spojné šachty nacházející se na stoce A 3 

čerpadlem vytlačena splašková voda.   

Výhody varianty 2: 

- Krátká doba odtoku splaškové vody – kratší setrvání splašků v kanalizaci 
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- Rychlé odvedení splaškových vod ze zájmového území 

Nevýhody varianty 2: 

- Energetické a ekonomická náročnost výtlaku – pořizovací i provozní náklady 

- Nutné další vybavení (například drtiče a čerpadla do čerpací stanice) 

 

Obr. 8 – Schéma návrhu varianty 2 [4] 

5.3  Varianta 3 

V tomto návrhu je stoková síť navržena jako jednotná kanalizace řešena opět 

gravitačně s rozdílným způsobem návrhu vedení kanalizačního potrubí. Odvod 

splaškových vod ze zájmového území je opět řešen pomocí jedné hlavní stoky (viz Obr. 6) 

– jako kmenová stoka A. Jako stoky vedlejší – na kmenovou stoku navazující jsou A 1, A 

2, A3, A 4 a navazujícími stokami na stoku A 1 a to A 1.1, A 1.2, A 1.3, A 1.3.1, A 1.4.  

Tuto variantu dále rozpracovávám. Pro tuto variantu jsem se rozhodl, pro její výhradně 

gravitační vedení kanalizačních stok a způsobu uložení kanalizačního potrubí mimo 
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silniční komunikace, na kterých tak během samotných stavebních pracích by musela být 

omezena doprava.  

Výhody varianty 3: 

- Krátká doba odtoku splaškové vody – kratší setrvání splašků v kanalizaci 

- Rychlé odvedení splaškových vod ze zájmového území 

- Snížení omezení silniční doprava při vlastní realizaci 

Nevýhody varianty 3: 

- Vzhledem k absenci výtlačného potrubí je nutné hlubší uložení kanalizačního 

potrubí – obtížnější realizace 

 

Obr. 9 – Schéma návrhu varianty 3 [4] 
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5.4 Rozpracování doporučené varianty 3 

Vzhledem k ekonomicko-technické nenáročnosti byla zvolena varianta 3 k 

dalšímu rozpracování – tedy výhradně gravitačním způsobem odvodu splaškové vody ze 

zájmového území Pusté Polomy. Výhody i nevýhody byly uvedeny a popsány v kapitole 

5.3, z tohoto důvodu se dále zaměřuji na konkrétnější popis situace a hydrologických 

poměru vzhledem k navrhované variantě 3. 

5.4.1 Situace 

Varianta 3 uvažována jako řešení odkanalizování části obce Pustá Polom, byla 

postupně zakreslena do katastrální mapy situace části obce Pustá Polom v programu 

AutoCAD. Na výkrese situace (viz příloha č. 1) je navrhnuta stoková síť s vyznačenými 

směry proudění odpadní vody v kanalizačním potrubí a všechny objekty stokové sítě 

samotné. Podklad pro tento návrh řešení odkanalizování byla katastrální mapa se 

zanesenými výškovými body. 

Celá stoková soustava je navržena z 11 gravitačních stok o celkové délce 3 826 m. 

Dále bylo navrženo 129 šachet. 

Kvůli prudkému sklonu na některých místech vedení kanalizačního potrubí 

muselo být navrženo celkem 14 spadišť, které umožňuje překonat stupněm velký sklon, a 

díky kterým je možné zajistit maximální přípustnou rychlost splaškových vod v 

kanalizačních stokách do maximální rychlosti 5 m∙s
-1

 [19]. 
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Tabulka 1 Rozdělení stokové sítě 

Stoka Počet 

šachet 

Počet 

spadišť 

Délka 

[m] 

Napojuje 

se do 

stoky 

V 

šachtě 

            

A 37 6 1232 - - 

A 1 34 6 1025 A  Š 5 

A 1.1 3 - 51 A 1 Š 56 

A 1.2 4 - 104 A 1 Š 59 

A 1.3 5 - 107 A 1 Š 63 

A 1.3.1 4 - 61 A 1.3 Š 78 

A 1.4 5 - 101 A 1 Š 66 

A 1.5 6 - 103 A 1 Š 68 

A 2 22 4 482 A Š 19 

A 3 10 - 211 A Š 30 

A 4 12 1 341 A 3 Š 117 

           

celkem 129 17 3826     

 

V katastrální mapě s vyznačenými výškovými body nebyly žádné inženýrské sítě 

zaznamenány, proto je nebylo možné zavést do následujících výkresů.  Případné křížení s 

inženýrskými sítěmi bude řešeno pomocí přeložek.  

5.4.2 Hydrotechnická situace 

Další vytvořený výkres v programu AutoCAD je hydrotechnická situace, tato 

hydrotechnická situace je v souladu s normou ČSN 01 3463 [21], (viz příloha č. 2), která 

byla vytvořena vzhledem k navržené situaci kanalizačních stok v příloze č. 1. V tomto 

výkrese hydrotechnické situace byly navrženy hranice kanalizačního povodí a v tomto 

povodí dále navrhnuty kanalizační okrsky za pomoci metody ideálních střech. Každý tento 

kanalizační okrsek má své označení a plochu, která nepřesahuje plochu jednoho hektaru.   

Celková plocha odvodňovacího území byla 24,44 ha, z toho oblast kmenové stoky 

A má plochu 4,75 ha, vedlejší stoky A 1 má plochu 8,12 ha navazující stoky do stoky A 1 

mají dohromady plochu 3,71 ha, vedlejší stoka A 2 má plochu 4,42 ha, vedlejší stoka A 3 

má plochu 1,37 ha a vedlejší stoka A 4 navazující na stoku A 3 má plochu 2,1 ha.  

Celkový počet kanalizačních okrsků je 41, kde kanalizační okrsek 8 byl kvůli 

spadišti rozdělen na dva menší kanalizační okrsky a to kanalizační okrsek 8a a 8b. 
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Tabulka 2 Rozdělení kanalizačních okrsků 

Číslo 

okrsku 

Stoka Plocha 

[ha] 

  Číslo 

okrsku 

Stoka Plocha 

[ha]   

1 A 0,5   21 A 1.5 0,83 

2 A 4 0,42   22 A 1 0,58 

3 A 4 0,65   23 A 1.4 0,62 

4 A 4 0,53   24 A 1 0,53 

5 A 4 0,5   25 A 1.3 0,35 

6 A 3 0,72   26 A 1.3.1 0,48 

7 A 3 0,65   27 A 1.3 0,35 

8a A 0,17   28 A 1 0,37 

8b  A 0,74   29 A 1 0,35 

9 A 0,96   30 A 1.2 0,56 

10 A 2 0,67   31 A 1 0,29 

11 A 2 0,96   32 A 1.1 0,34 

12 A 2 0,78   33 A 1 0,25 

13 A 2 0,95   34 A 1 0,87 

14 A 2 0,42   35 A 1 0,79 

15 A 2 0,64   36 A 1 0,87 

16 A 0,61   37 A 1 0,97 

17 A 0,84   38 A 1 0,6 

18 A 0,34   39 A 1 0,52 

19 A 0,3   40 A 1 0,66 

20 A 1 0,58   41 A 0,29 

        celkem   24,44 

 

5.4.3 Podélné profily 

Pro každou navrhovanou kanalizační stoku byl vytvořen podélný profil v 

programu Winplan – kanalizace 5.0 od společnosti Sweco a.s., tyto podélné profily byly v 

souladu s normou ČSN 01 3463 [21]. Podle staničení a výškových bodů ze situačního 

výkresu. V těchto výkresech byly navrženy sklony jednotlivých úseků kanalizačních stok, 

výškové napojení jednotlivých stok, velikost DN potrubí na jednotlivých úsecích vzhledem 

k součtové metodě. Výkresy jsou součástí bakalářské práce jako přílohy (viz přílohy č. 3 – 

13). 
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Stoka A 

Tato stoka byla navržena jako kmenová. Odvádí odpadní vodu z okolí ulic 

Kyjovická, Lihovarská a ulici K Mlýnku. Dále jako kmenová stoka odvádí veškerou vodu 

s navazujících kanalizačních stok. Celková délka kanalizačního potrubí je 1232 m a 

nachází se zde celkem 37 šachet a 6 spadišť. Mezi šachtami Š 37 až Š 30 bylo navrženo 

potrubí o DN 300, mezi šachtami Š 30 až Š 25 bylo navrženo potrubí o DN 400, mezi 

šachtami Š 25 až Š 14 bylo navrženo potrubí o DN 500, mezi šachtami Š 14 až Š 9 bylo 

navrženo potrubí o DN 600, mezi šachtami Š 9 až Š 5 bylo navrženo potrubí o DN 800 a 

mezi šachtami Š 5 až Š 1 bylo navrženo potrubí o DN 1000. Na kmenové stoce A je také 6 

spadišť a to v šachtách Š 30, Š 28, Š 25, Š 19, Š 14, Š 9. Sklon na této stoce se pohybuje 

mezi 6,5 ‰ až 43 ‰. Nejmenší hloubka výkopu bude 1,80 m, největší hloubka výkopu 

bude 5,10 m. 

Stoka A 1 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší. Je to první kanalizační stoka, která 

navazuje na kmenovou stoku A. Odvádí odpadní vodu z okolí ulic Kyjovická, Reková, 

Sportovní. Celková délka kanalizačního potrubí je 1025 m a nachází se zde celkem 34 

šachet a 6 spadišť. Mezi šachtami Š 70 až Š 68 bylo navrženo potrubí o DN 300, mezi 

šachtami Š 68 až Š 63 bylo navrženo potrubí o DN 400, mezi šachtami Š 63 až Š 54 bylo 

navrženo potrubí o DN 500 a mezi šachtami Š 54 až Š 5 bylo navrženo potrubí o DN 600. 

Na vedlejší stoce A 1 bylo navrženo také 6 spadišť a to v šachtách Š 65, Š 57, Š 55, Š 53, Š 

48, Š 43. Sklon na této stoce se pohybuje mezi 20,06 ‰ až 44,12 ‰. Nejmenší hloubka 

výkopu bude 1,90 m, největší hloubka výkopu bude 6,60 m. 

Stoka A 1.1 

Tato stoka je navržena jako vedlejší. Je to první kanalizační stoka, která navazuje 

na vedlejší stoku A 1. Odvádí odpadní vodu z okolí ulice Kyjovická. Celková délka 

kanalizačního potrubí je 51 m a nachází se zde celkem 3 šachty. Po celé délce stoky bylo 

navrženo potrubí o DN 300. Sklon na této stoce byl navržen na 31,18 ‰. Nejmenší 

hloubka výkopu bude 5,10 m, největší hloubka výkopu bude 6,60 m. 
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Stoka A 1.2 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší, která navazuje na stoku A 1. Odvádí 

odpadní vodu z okolí ulice Reková. Celková délka kanalizačního potrubí je 104 m a 

nachází se zde celkem 4 šachty. Po celé délce stoky bylo navrženo potrubí o DN 300. 

Sklon na této stoce byl navržen na 15,70 ‰. Nejmenší hloubka výkopu bude 1,90 m, 

největší hloubka výkopu bude 3,10 m. 

Stoka A 1.3 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší, která navazuje na stoku A 1. Odvádí 

odpadní vodu z okolí ulice Reková. Celková délka kanalizačního potrubí je 107 m a 

nachází se zde celkem 5 šachet. Po celé délce stoky bylo navrženo potrubí o DN 300. 

Sklon na této stoce byl navržen na 31,18 ‰. Nejmenší hloubka výkopu bude 3.10 m, 

největší hloubka výkopu bude 4.15 m. 

Stoka A 1.3.1 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší, která navazuje na stoku A 1.3. Odvádí 

odpadní vodu z okolí ulice Dolní. Celková délka kanalizačního potrubí je 61 m a nachází 

se zde celkem 4 šachty. Po celé délce stoky bylo navrženo potrubí o DN 300. Sklon na této 

stoce byl navržen na 31,64 ‰. Nejmenší hloubka výkopu bude 3,51 m, největší hloubka 

výkopu bude 4,10 m. 

Stoka A 1.4 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší, která navazuje na stoku A 1. Odvádí 

odpadní vodu z okolí ulice Střední. Celková délka kanalizačního potrubí je 101 m a 

nachází se zde celkem 5 šachet. Po celé délce stoky bylo navrženo potrubí o DN 300. 

Sklon na této stoce byl navržen na 19,90 ‰. Nejmenší hloubka výkopu bude 4,10 m, 

největší hloubka výkopu bude 5,48 m. 

Stoka A 1.5 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší, která navazuje na stoku A 1. Odvádí 

odpadní vodu z okolí ulice Kyjovická. Celková délka kanalizačního potrubí je 103 m a 

nachází se zde celkem 6 šachet. Po celé délce stoky bylo navrženo potrubí o DN 300. 

Sklon na této stoce byl navržen na 6,99 ‰. Nejmenší hloubka výkopu bude 2,67 m, 

největší hloubka výkopu bude 3,10 m. 
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Stoka A 2 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší. Je to druhá kanalizační stoka, která 

navazuje na kmenovou stoku A. Odvádí odpadní vodu z okolí ulice Družstevní. Celková 

délka kanalizačního potrubí je 482 m a nachází se zde celkem 22 šachet a 4 spadiště. Mezi 

šachtami Š 115 až Š 109 bylo navrženo potrubí o DN 300 a mezi šachtami Š 109 až Š 19 

bylo navrženo potrubí o DN 400. Na vedlejší stoce A 2 jsou také 4 spadiště a to v šachtách 

Š 113, Š 109, Š 101, Š 99. Sklon na této stoce se pohybuje mezi 20,95 ‰ až 54,51 ‰. 

Nejmenší hloubka výkopu bude 1,98 m, největší hloubka výkopu bude 6,10 m. 

Stoka A 3 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší. Je to třetí kanalizační stoka, která navazuje 

na kmenovou stoku A. Odvádí odpadní vodu z okolí ulice Kyjovická. Celková délka 

kanalizačního potrubí je 211 m a nachází se zde celkem 10 šachet. Mezi šachtami Š 119 až 

Š 117 bylo navrženo potrubí o DN 300 a mezi šachtami Š 117 až Š 30 bylo navrženo 

potrubí o DN 400. Sklon na této stoce byl navržen na 28,34 ‰. Nejmenší hloubka výkopu 

bude 3,10 m, největší hloubka výkopu bude 5,30 m. 

Stoka A 4 

Tato stoka byla navržena jako vedlejší. Je to kanalizační stoka, která navazuje na 

kanalizační stoku A 3. Odvádí odpadní vodu z okolí ulice Lipová. Celková délka 

kanalizačního potrubí je 341 m a nachází se zde celkem 12 šachet a jedno spadiště. Po celé 

délce potrubí bylo navrženo DN 300. Na vedlejší stoce A 4 bylo také jedno spadiště a to v 

šachtě Š 126. Sklon na této stoce se pohybuje mezi 24,20 ‰ až 35,20 ‰. Nejmenší 

hloubka výkopu bude 3,10 m, největší hloubka výkopu bude 6,40 m. 

5.4.4 Součtová metoda a použité výpočty 

Součtová metoda se používá ke stanovení množství srážek odváděného ze 

zájmového území a navrhování velikosti DN kanalizačních potrubí na jednotlivých 

stokách. 

Stoka 

V tomto sloupci jsou jednotlivé stoky počítané v pořadí proti toku odpadní vody. 

Začíná se počítat od kmenové stoky A, a na ni navazující vedlejší stoky. 
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Číslo kanalizačního okrsku 

V tomto sloupci jsou uvedena čísla jednotlivých kanalizačních okrsků. 

Označování a číslování kanalizačních okrsků je opačný než v případě kanalizačních stok. 

tzn. číslujeme je od konce stoky vždy po směru toku odpadní vody. 

Specifický odtok 

Počítá se dle vzorce [11]: 

   
     
     

  
           (1) 

Kde:  Po … počet obyvatel 

  So … spotřeba vody na obyvatele za den 

  Pp … plocha povodí 

86 400 … počet sekund za den 

Odtokový součinitel 

Stanovujeme jej pro podrobný výpočet stokové sítě za pomocí tzv. středního 

součinitele odtok Ψs pomocí hodnot Ψ pro jednotlivé sklony a povrch terénu dle ČSN 75 

6101 uvedené v tabulce [11]. 

Střední odtokový součinitel se stanovuje v ploše daného území, tzv. vzorovém 

hektaru. Tato oblast by měla být shodná s okolním prostředím – podobného charakteru 

povrchu, sklonu terénu a zástavby. 

Ve vzorovém hektaru se určí velikost ploch S1,…, Sn se stejným součinitelem 

Ψ1,…, Ψn. Střední hodnota se následně vypočte dle vzorce [11]: 

   
             

    
          (2) 

Při navrhování byly vypočteny vzhledem ke sklonu a tipu terénu 3 vzorové hektary.  

1. Vzorový hektar (sklon do 1 %): 

S1……zastavěná plocha……………….0,15 ha……….. Ψ1 = 0,9 

S2……asfaltová cesta………………….0,10 ha……….. Ψ2 = 0,7 

S3……zeleň……………………………..0,75 ha..….….. Ψ3 = 0,05 
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            (3) 

 

Následující dva vzorové hektary byly počítány obdobným způsobem. 

2. vzorový hektar (sklon 1 – 5 %): ΨS2 = 0,23 

S1……zastavěná plocha……………….0,15 ha……….. Ψ1 = 0,9 

S2……asfaltová cesta………………….0,10 ha……….. Ψ2 = 0,7 

S3……zeleň…………………………….0,75 ha……….. Ψ3 = 0,15 

 

3. vzorový hektar (sklon nad 5 %): ΨS3 = 0,28 

S1……zastavěná plocha……………….0,15 ha……….. Ψ1 = 0,9 

S2……asfaltová cesta………………….0,10 ha……….. Ψ2 = 0,8 

S3……zeleň…………………………….0,75 ha……….. Ψ3 = 0,10 

Redukovaná plocha – dílčí 

Stanovujeme ji dle vzorce: 

Sd = plocha povodí…odtokový součinitel Ψ [ha] 

Redukovaná plocha – celková 

V tomto sloupci se načítaly jednotlivé redukované dílčí plochy tak, aby 

odpovídaly pořadí dle zaústění do kmenové stoky, počítané po směru odtoku odpadní 

vody. 

Intenzita redukovaného deště 

Pro dimenzování stokové sítě byla stanovena intenzita redukovaného deště na 147  

l∙s
-1

∙ha
-1

. 

Maximální dešťový průtok – dílčí 

Stanovujeme jej dle vzorce:  

                    (4) 

Kde:  Qd … maximální dešťový průtok – dílčí [l∙s
-1

] 

  ΨS … součinitel odtoku (střední) 
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  i … intenzita redukovaného deště [l∙s
-1

∙ha
-1

] 

  SS … plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha] 

Maximální splaškový průtok – dílčí 

Stanovujeme jej dle vzorce: 

                   (5) 

Kde:  Qd … maximální dešťový průtok – dílčí [l∙s
-1

] 

  SS … plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha] 

  i … intenzita redukovaného deště [l∙s
-1

∙ha
-1

] 

Maximální splaškový průtok – celkový 

V tomto sloupci se opět načítaly maximální dílčí splaškové průtoky po směru 

odtoku odpadní vody tak, aby odpovídaly pořadí dle zaústění do kmenové stoky. 

Dimenzovaný průtok – celkový 

Vypočítává se stejně jako předchozí sloupec, s rozdílem, že se počítá se součtem 

maximálního dešťového průtoku – dílčího s maximálním splaškovým průtokem – 

celkovým. 

Sklon dna 

Návrh sklonu dna jednotlivých větví kanalizace byl dán konfigurací terénu, což je 

v souladu se zásadou nejkratšího vedení stok k výslednému nejnižšímu místu [8].  

Navržený profil 

Dimenzování profilů a velikosti DN potrubí bylo zjišťováno v hydraulických 

tabulkách pro betonové kanalizační potrubí [22]. 

Délka úseku 

Tento sloupec udává délku potrubí (v metrech) v jednotlivých kanalizačních 

okrscích. 

 

 

Kapacitní průtok Qkap 



Oldřich Huf: Návrh koncepce odkanalizování obce Pustá Polom 

2013  31 

 

Jde o průtok udávaný v hydraulických tabulkách pro betonové potrubí na základě 

zvoleného DN trub a sklonu nivelety dna [22]. 

Kapacitní rychlost 

Stejně jako kapacitní průtok se získává z hydraulických tabulek pro betonové 

potrubí na základě zvoleného DN trub a sklonu nivelety dna [22]. 

Plnění h – skutečné 

      
 

   
               (6) 

Jde o údaj, který se získává z příslušných hydraulických tabulek na základě 

interpolace součinitele lambda. Tato hodnota byla následně vynásobena poloměrem 

navrhovaného profilu kanalizačního potrubí (v metrech) součinitelem kappa. Takto 

vypočtená hodnota nám udává skutečnou výšku plnění ve stoce. 

Rychlost – skutečná 

Stanovujeme ji dle vzorce: 

      
 

   
               (7) 

Kde: χ … součinitel kappa 

 vkap … kapacitní rychlost [m∙s
-1

] 

Doba průtoku – jednotlivě 

Stanovujeme ji dle vzorce: 

  
 

     
           (8) 

Kde:  l … délka úseku [m]  

 vskut … skutečná rychlost [m∙s
-1

] 

Doba průtoku – celkem (sec) 

Tento sloupec udává celkovou dobu průtoku jednotlivými stokami zvlášť v 

sekundách. 
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Doba průtoku – celkem (min) 

Tento sloupec udává celkovou dobu průtoku jednotlivými stokami zvlášť 

převedeného na minuty. 

Lambda 

Stanovujeme ji dle vzorce: 

  
    

    
           (9) 

Kde:  Qdim … maximální splaškový průtok – dílčí [l∙s
-1

] 

 Qkap … plocha povodí dimenzovaného úseku kanalizační stoky [ha] 

Kappa 

Tato hodnota je získávána z hydraulických tabulek pomocí interpolační metody 

výpočtu z hodnot součinitele lambda. 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

Celkový odhad ekonomických nákladů na výstavbu navržené stokové sítě byl 

proveden podle metodické příručky pro orientační ukazatele výpočtů pořizovací ceny 

objektů. [23]. 

U kalkulace nákladů na výstavbu jsou zahrnuty ceny jednotlivých kanalizačních 

stok a objektů na těchto stokách. Cena spadišť je uvedena pouze orientačně, neboť se 

kanalizační šachty se spadišti vyrábějí na zakázku. 

6.1 Návrh nákladů  

Ceny jednotlivých potrubí byly stanoveny podle metodického pokynu. Cena 

gravitačně vedeného potrubí byla uvedena pro materiál beton [24]. 

Tabulka 3 Náklady na potrubí 

DN 
délka potrubí v 

komunikaci [m] 

cena za metr potrubí v 

komunikaci [Kč] 

celková cena 

[Kč] 

  zpevněná nezpevněná zpevněná nezpevněná   

300 1550 0 7360 5830 11 408 000    

400 597 0 8290 6690 4 949 130    

500 616 100 9110 7440 6 355 760    

600 501 200 10380 8640 6 928 380    

800 140 0 13230 11420 1 852 200    

1000 139 0 16010 14130 2 225 390    

celkem 3543 300     33 718 860    

 

Tabulka 4 Náklady objektů na stokové síti 

objekt 
počet 

kusů 

cena za 

kus [Kč] 

celková 

cena [Kč] 

vstupní šachta 129 18 000 2 322 000    
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6.1.1 Celkový finanční odhad 

Odhad nákladů se skládá z navržené ceny potrubí a objektů s připočtenou 

rezervou ve výši 10 % z vypočtených nákladů. 

Tabulka 5 Celkové finanční náklady 

  
Cena [Kč] 

Cena s 

DPH
*)

 [Kč] 

Cena vedení 

potrubí 
33 718 860    38 439 500    

Cena objektů 2 322 000    2 647 080    

Rezerva 10 % 3 604 086    4 108 658    

Celkem 39 644 946    45 195 238    

*) výše DPH 14 

%   

 

Při odhadu celkových finančních nákladů nebylo přihlíženo k dalším objektům na 

stokové síti, jako například navrhované spojné šachty, či spadiště. Taktéž zde nejsou 

započteny ekonomické náklady na různé terénní úpravy, rovněž nebyly řešeny ani další 

objekty na stokové síti, jako dešťové vpusti. Stoková síť byla téměř celá navrhována v 

komunikacích, jelikož nebyly známy majetkové poměry v přilehlých oblastech. Ceny 

jednotlivých částí byly brány z metodického pokynu, případně z cenových nabídek firem 

na internetu [24]. Celková zaokrouhlená cena činí 45 195 000 Kč včetně 10 % rezervy. 

Tato cena se může od konečné ceny nákladů lišit, při detailním ekonomickém a projekčním 

řešení může být rozdílná. 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce je návrh koncepce odkanalizování části obce Pustá Polom. 

Při zpracování bylo vycházeno ze situačního výkresu se zakreslenými výškovými body, 

zapůjčené firmou Hydrospore spol. s r. o. 

Od počátku bylo uvažováno pouze řešení jednotnou stokovou sítí z důvodu 

napojení na budovanou kanalizaci, které byly také navrženy jako jednotné. Ze tří 

navrhovaných variant, které jsou popsány v 5. kapitole, byla vybrána ideální varianta 3, 

která byla dále řešena. Zaústění navržených stok do stávajících, případně do kanalizace 

budované bylo prováděno pouze odhadem, jelikož tyto kanalizace nebyly v situačním 

výkresu zaznamenány. 

Dle zadání bakalářské práce byla tato rozdělena do dvou částí. V první části byl 

uveden popis zájmového území a jeho hydrologické poměry. V druhé části byly uvedeny 

vlastní návrhy způsobů odkanalizování části obce Pustá Polo Pustá Polom. (viz varianta 1-

3). Varianta 3 byla také rozpracována ve výkresové dokumentaci (viz příloha č. 1), 

hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) a podélných profilů (viz příloha č. 3 -13). 

Podkladem pro celý návrh varianty 3 byly hydrotechnické výpočty, provedené součtovou 

metodou v programu Microsoft Excel 2007 (viz příloha č.14). 

Kvůli nepříznivým sklonům terénu je v projektu navrženo celkem 17 spadišť, 

které byly v ekonomickém návrhu určovány odhadem. Pro zjednodušení návrhu 

ekonomických nákladů byly tyto počítány jako vstupní šachty. Tyto problematiky včetně 

domovních kanalizačních přípojek budou detailněji řešeny v diplomové práci.  
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ha l/s.ha ha ha

1 2 3 4 5 6 7 8

A 1 0,5 0,033 0,177 0,09 0,09 147
A 4 2 0,42 0,033 0,177 0,07 0,07 147
A 4 3 0,65 0,033 0,177 0,12 0,19 147
A 4 4 0,53 0,033 0,177 0,09 0,28 147
A 4 5 0,5 0,033 0,177 0,09 0,37 147
A 3 6 0,76 0,033 0,29 0,22 0,22 147
A 3 7 0,65 0,033 0,29 0,19 0,78 147
A 8a 0,17 0,033 0,34 0,06 0,93 147
A 8b 0,74 0,033 0,34 0,25 1,18 147
A 9 0,96 0,033 0,34 0,33 1,50 147

A 2 10 0,67 0,033 0,177 0,12 0,12 147
A 2 11 0,96 0,033 0,177 0,17 0,29 147
A 2 12 0,78 0,033 0,177 0,14 0,43 147
A 2 13 0,95 0,033 0,177 0,17 0,59 147
A 2 14 0,42 0,033 0,177 0,07 0,67 147
A 2 15 0,64 0,033 0,177 0,11 0,78 147
A 16 0,61 0,033 0,29 0,18 2,46 147
A 17 0,84 0,033 0,29 0,24 2,71 147
A 18 0,34 0,033 0,29 0,10 2,81 147
A 19 0,3 0,033 0,29 0,09 2,89 147

A 1 20 0,58 0,033 0,177 0,10 0,10 147
A 1.5 21 0,83 0,033 0,29 0,24 0,24 147
A 1 22 0,58 0,033 0,29 0,17 0,51 147

A 1.4 23 0,62 0,033 0,243 0,15 0,15 147
A 1 24 0,53 0,033 0,29 0,15 0,82 147

A 1.3 25 0,35 0,033 0,29 0,10 0,10 147
A 1.3.1 26 0,48 0,033 0,29 0,14 0,14 147
A 1.3 27 0,35 0,033 0,29 0,10 0,34 147
A 1 28 0,37 0,033 0,29 0,11 1,27 147
A 1 29 0,35 0,033 0,29 0,10 1,37 147

A 1.2 30 0,56 0,033 0,29 0,16 0,16 147
A 1 31 0,29 0,033 0,29 0,08 1,61 147

A 1.1 32 0,34 0,033 0,243 0,08 0,08 147
A 1 33 0,25 0,033 0,29 0,07 1,77 147
A 1 34 0,87 0,033 0,29 0,25 2,02 147
A 1 35 0,79 0,033 0,29 0,23 2,25 147
A 1 36 0,87 0,033 0,29 0,25 2,50 147
A 1 37 0,97 0,033 0,29 0,28 2,78 147
A 1 38 0,6 0,033 0,29 0,17 2,96 147
A 1 39 0,52 0,033 0,29 0,15 3,11 147
A 1 40 0,66 0,033 0,29 0,19 3,30 147
A 41 0,29 0,033 0,29 0,08 6,28 147,00
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PRŮTOKOVÉ  POMĚRY VE STOCE

‰ mm m l/s m/s

9 10 11 12 13 14 15 16 17

13,01 0,02 0,02 13,03 36,58 300 272 172 2,44
10,93 0,01 0,01 10,94 24,20 300 62 141 1,99
16,91 0,02 0,04 27,89 24,20 300 100 141 1,99
13,79 0,02 0,05 41,73 35,20 300 81 170 2,41
13,01 0,02 0,07 54,81 35,20 300 98 170 2,41
32,40 0,03 0,03 32,42 28,34 300 64 141 1,99
27,71 0,02 0,12 115,06 28,34 400 147 330 2,63
8,50 0,01 0,14 136,72 34,46 400 56 361 2,87
36,99 0,02 0,16 173,87 26,47 500 97 578 2,94
47,98 0,03 0,19 222,04 26,47 500 207 578 2,94
17,43 0,02 0,02 17,45 23,53 300 85 139 1,97
24,98 0,03 0,05 42,49 20,95 300 100 132 1,86
20,29 0,03 0,08 62,86 20,95 300 68 132 1,86
24,72 0,03 0,11 87,69 30,73 400 110 345 2,74
10,93 0,01 0,12 98,74 40,71 400 28 396 3,15
16,65 0,02 0,15 115,54 43,52 400 91 411 3,27
26,00 0,02 0,36 337,96 42,60 500 146 736 3,75
35,81 0,03 0,39 374,16 21,71 600 96 856 3,03
14,49 0,01 0,40 389,05 21,71 600 79 856 3,03
12,79 0,01 0,41 402,25 7,46 800 140 1075 2,14
15,09 0,02 0,02 15,11 20,06 300 76 129 1,82
35,38 0,03 0,03 35,41 6,99 300 103 76 1,08
24,73 0,02 0,07 75,31 20,06 400 79 277 2,20
22,15 0,02 0,02 22,17 19,90 300 101 128 1,81
22,59 0,02 0,10 120,18 29,05 400 86 333 2,68
14,92 0,01 0,01 14,93 23,46 300 38 139 1,97
20,46 0,02 0,02 20,48 31,64 300 61 163 2,30
14,92 0,01 0,04 50,37 23,46 300 69 139 1,97
15,77 0,01 0,12 186,43 29,05 500 51 604 3,08
14,92 0,01 0,13 201,48 29,05 500 50 604 3,08
23,87 0,02 0,02 23,89 15,70 300 104 114 1,62
12,36 0,01 0,16 237,89 29,05 500 66 604 3,08
12,15 0,01 0,01 12,16 21,37 300 51 133 1,89
10,66 0,01 0,17 260,88 34,90 500 49 664 3,38
37,09 0,03 0,20 298,17 34,90 500 50 664 3,38
33,68 0,03 0,23 332,08 34,90 600 50 1079 3,82
37,09 0,03 0,26 369,42 31,33 600 84 1079 3,82
41,35 0,03 0,29 411,06 31,33 600 112 1079 3,82
25,58 0,02 0,31 436,95 33,19 600 94 1048 3,71
22,17 0,02 0,33 459,45 43,95 600 84 1210 4,28
28,14 0,02 0,35 487,93 44,12 600 102 1210 4,28
12,36 0,01 0,77 903,30 7,46 1000 139 1936 2,47
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PRŮTOKOVÉ  POMĚRY VE STOCE

m m/s sec sec min

18 19 20 21 22 23 24

0,06 1,44 189,37 189,37 3,16 7,57 58,89
0,06 1,18 52,47 52,47 0,87 7,76 59,32
0,08 1,55 64,46 116,93 1,95 19,78 77,89
0,10 1,99 40,72 157,65 2,63 24,55 82,71
0,12 2,14 45,71 203,36 3,39 32,24 89,15
0,10 1,59 40,16 40,16 0,67 23,00 80,00
0,16 2,38 61,65 101,81 1,70 34,87 90,70
0,17 2,66 21,01 210,38 3,51 37,87 92,79
0,19 2,57 37,78 248,16 4,14 30,08 87,28
0,22 2,75 75,40 323,56 5,39 38,42 93,31
0,07 1,35 63,13 63,13 1,05 12,56 68,31
0,12 1,66 60,24 123,37 2,06 32,19 89,11
0,14 1,84 36,96 160,33 2,67 47,62 98,76
0,14 2,29 48,03 208,36 3,47 25,42 83,53
0,14 2,62 10,69 219,04 3,65 24,93 83,07
0,15 2,81 32,44 251,48 4,19 28,11 85,88
0,24 3,66 39,86 363,42 6,06 45,92 97,75
0,28 2,92 32,87 396,30 6,60 43,71 96,51
0,29 2,95 26,78 423,07 7,05 45,45 97,50
0,34 2,07 67,66 490,73 8,18 37,42 96,69
0,07 1,22 62,42 62,42 1,04 11,71 66,97
0,15 1,06 97,45 97,45 1,62 46,59 98,23
0,14 0,60 131,90 194,32 3,24 27,19 27,19
0,08 1,36 74,48 74,48 1,24 17,32 74,97
0,17 2,46 34,99 229,31 3,82 36,09 91,89
0,07 1,30 29,26 29,26 0,49 10,74 65,90
0,07 1,57 38,82 38,82 0,65 12,56 68,32
0,12 1,81 38,14 67,40 1,12 36,24 91,78
0,19 2,71 18,82 248,13 4,14 30,87 88,06
0,19 2,73 18,30 266,42 4,44 33,36 88,82
0,11 1,37 76,09 76,09 1,27 20,96 84,58
0,22 2,89 22,86 289,29 4,82 39,39 93,82
0,06 1,21 42,06 42,06 0,70 9,14 64,33
0,22 3,19 15,38 304,67 5,08 39,29 94,24
0,24 3,30 15,16 319,83 5,33 44,91 97,54
0,23 3,37 14,85 334,67 5,58 30,78 88,23
0,24 3,47 24,24 358,91 5,98 34,24 90,80
0,26 3,56 31,42 390,33 6,51 38,10 93,40
0,27 3,54 26,52 416,85 6,95 41,69 95,63
0,26 3,99 21,04 437,89 7,30 37,97 93,30
0,27 4,06 25,15 463,04 7,72 40,32 94,77
0,49 2,42 57,37 548,10 9,14 46,66 98,29
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