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ANOTACE 

Bakalářská práce předkládá návrh koncepce odkanalizování obce Nebovi- 

dy – Hluboký Důl jednotnou stokovou sítí. Je rozdělena na dvě části. V teoretické 

části je popsána historie, území a hydrologické poměry obce, vytipování problémů 

a legislativní a technické principy řešení. Experimentální část se zabývá rozpraco-

váním návrhu jednotné stokové sítě, který je podložen výkresovou dokumentací, 

hydrotechnickými výpočty. 

Klíčová slova: odpadní voda, kanalizace, jednotná stoková soustava, šachta 

 

SUMMARY 

The Bachelor thesis presents a concept of sewer system design in village 

Nebovidy – Hluboký Důl. It is divided into two parts. The theoretical part describes 

the history, territory and the hydrology of the village, identification of problems and 

legislative principles and technical solutions. The experimental part deals with the 

development of the draft combined sewer system that is base on the drawings do-

cumentation, hydro-technical calculations. 

Keywords: waste water, sewage, combined sewer system, shaft 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

DN – jmenovitá světlost potrubí 

EO – ekvivalentní obyvatel 

KO – kanalizační okrsek 

OK – odlehčovací komora 

OV – odpadní voda 

VO – výustní objekt 
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1. ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je, zpracovat návrh koncepce odkanalizování obce 

Nebovidy – Hluboký Důl, konkrétně v části obce Hluboký Důl, ve které není dopo-

sud vybudovaná žádná kanalizace. Návrh zajišťuje bezpečný odvod odpadních 

vod, který by měl přispět k zlepšení podmínek zdravého bydlení občanů obce a 

udržet či zlepšit podmínky životního prostředí.  

Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a experimentální. 

V teoretické části jsou popsány 3 kapitoly, kde první kapitola je zaměřena 

na historii, popis území a hydrologické poměry obce. Druhá kapitola uvádí vytipo-

vání problémů, které souvisejí s nakládáním s odpadními vodami, a třetí kapitola 

se zabývá legislativními a technickými principy řešení. 

Experimentální část zahrnuje kapitoly, ve kterých jsou posouzeny možné 

varianty řešení jednotné kanalizační stokové sítě, následně rozpracována doporu-

čená varianta řešení. Výkresová dokumentace je zpracovaná v programu Auto-

CAD 2010 a Winplan. Dimenzování jednotné kanalizační stokové sítě je podlože-

no hydrotechnickými výpočty. K závěru práce je proveden odhad ekonomických 

nákladů rozpracované varianty. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POMĚ-

RŮ 

2.1. Historie obce 

První zmínka o obci je z roku 1268 (de Nebewige). Archeologické památky 

vypovídají o tom, že okolí dnešní obce bylo osídleno již od staršího neolitu.          

O značném stáří obce svědčí i původně románský kostel z dvanáctého století.     

O vznik obce se zapříčinil rod pánů z Nebovid.  Vesnici Hluboký Důl založil hrabě 

Hanuš Bedřich z Trauttmansdorfu v roce 1669 na zpustlých pozemcích statků 

z Nebovid. [1], [2] 

2.2. Popis území obce 

Nebovidy se nacházejí na území  úrodného Polabí v okrese Kolín ve Stře-

dočeském Kraji přibližně 5 km jižně od Kolína.  Obec má katastrální území o roz-

loze 4,76 km2 ležící v nadmořské výšce 247 m. Součástí obce je vesnice Hluboký 

Důl, nacházející se přibližně 1,2 km severně od Nebovid. Celkový počet obyvatel 

Nebovid k 3. 12. 2012 byl 682, z toho 328 obyvatel Hlubokého Dolu. [3], [4] 

 

Obr. 1 - Letecká mapa obce [5]  
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2.3. Hydrologické poměry 

Nebovidy – Hluboký Důl leží v údolí Nebovidského potoka. Je levostranným 

přítokem Hořanského potoka s ústím do Labe. 

Nebovidský potok – je trvale zvodněnou vodotečí charakteru meliorační 

svodnice (má téměř pravidelný lichoběžníkový profil). Územím probíhá v přímém 

severojižním směru. Spadá pod hlavní povodí Labe. Správcem toku je Povodí La-

be, státní podnik. Hydrologické pořadí je 1-04-01-039 a plocha povodí zaujímá 

11,5 km2. [6] 

 

Obr. 2 – Povodí Nebovidského potoka [7] 
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

V části obce - Hluboký Důl doposud neexistuje žádná stávající kanalizace. 

Odpadní vody jsou z tohoto důvodů odváděny do septiků či žump. Vzhledem 

k tomu, že pravidelné nákladné vyvážení jejich obsahů, si musí občané financovat 

sami, vybudování jednotné kanalizační stokoví sítě, ze které budou odpadní vody 

odváděny do nově vybudované ČOV, eliminuje případné nelegální vypouštění OV, 

jehož vlivem by mohlo dojít ke zhoršení životních podmínek obyvatel a životního 

prostředí v obci. 

Jeden z možných problémů s využíváním septiků a žump popisuje článek, 

který uvádí situaci v Džiddě v Saúdské Arábii, kde v důsledku nesprávného shro-

mažďování odpadních vod, dochází průsaky z žump, ke kontaminaci pitné vody 

z vodovodních sítí, což představuje riziko infekcí a různých nemocí, jako je napří-

klad cholera. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristýna Nečasová: Návrh koncepce odkanalizování obce Nebovidy – Hluboký Důl 

5 

2013 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1. Legislativní 

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

„Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a pro-

vozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen „vodovody a ka-

nalizace“) přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných cel-

ků a správních úřadů na tomto úseku.” [9] 

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

„Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepřízn i-

vých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem 

Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění záso-

bování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich pří-

mo závisejících suchozemských ekosystémů.” [10]  

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

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

sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na 

nich, v souladu s ČSN EN 752-1 až 752-7 a ČSN EN 1610, s platností pro města, 

obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, spor-

tovní areály, dopravní stavby a jiné objekty, pokud nen9 stanoveno jinými předpi-

sy. Platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k odvádění 

dešťových vod z pozemních komunikací a jiných venkovních ploch do stokové sí-

tě.“ [11] 
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ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

„Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných 

objektů v projektové dokumentaci.“ [12] 

4.2. Technické 

4.2.1. Základní pojmy 

Stokování – vědecko-technický obor, který se zabývá navrhováním, stav-

bou a provozováním stokových sítí. [13] 

Kanalizace – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující ka-

nalizační stoky k odvádění odpadních a srážkových vod společně nebo samostat-

ně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních 

vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. [9] 

Odpadní vody – jsou vody, jejichž kvalita byla zhoršena lidskou činností. 

Mohou pocházet z obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a ji-

ných staveb, zařízení, nebo dopravních prostředků, pokud mají po použití změně-

nou jakost. [14] 

Jednotná soustava stok – všechny druhy odpadních vod se dopravují v jed-

né stokové síti, směsují se. [15] 

Oddílná stoková soustava – jsou navrženy jako samostatné systémy, které 

odvádějí zvlášť OV splaškové a dešťové. Dešťová kanalizace obvykle odvádí po-

vrchový odtok do potoka nebo řeky. [16] 

Gravitační stoková síť – pro odvod odpadních vod ze zájmového území 

musí být zajištěn požadovaný sklon dna stoky od zdroje odpadních vod až do čis-

tírny odpadních vod. [15] 

Tlaková stoková síť – je založena na budování čerpacích šachet, do nichž 

jsou gravitačně svedeny splašky z nemovitostí. Odtud jsou pomocí ponorného ob-

jemového čerpadla dopravovány tlakovým potrubím do čistírny odpadních vod. 

[15]  
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Jedním z možných způsobů realizace tlakové stokové sítě mohou být říze-

né tlakové kanalizační systémy. Kde hlavní vnější linka kanalizačního systému je 

rozdělena do sériově spojených částí a hydrostatická hlava je založena na horním 

konci každého oddílu. Průtok odpadní vody je omezen na navazujícím konci každé 

sekce, pro udržení tlaku gradientu podél cesty průtoku v každé sekci. To udržuje 

odpadní tok v kmenové linii navzdory absence bokorys gradientu. Přípojné tratě 

jsou napojeny na ústřednu v závislosti na tlakovém spádu tak, že zpětné proudění 

z kmenové linie do napájecích vedení je značně inhibováno, bez nutnosti zpětné-

ho klapky. [17] 

4.2.2. Technické požadavky na zhotovení 

„Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily 

životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čiš-

tění odpadních vod z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetrži-

té odvádění odpadních vod od odběratelů této služby. Současně musí být zajiště-

no, aby bylo omezováno znečišťování recipientů způsobované dešťovými přívaly. 

Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné konstrukce, musí být chráněny 

proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy.“ [9] Stokové sítě se navrhují 

vzhledem k potřebě dlouhodobé životnosti stokové sítě, obtížnostmi sanačních 

prací a pro výhledový stav odkanalizovaného území. Výhledový stav se určuje 

nejméně na 30 let dopředu od uvedení stokové sítě do provozu. [11]  

4.2.3. Odpadní vody 

„Podle původu a způsobu znečištění se odpadní vody člení na: 

a) splaškové (domovní) odpadní vody (OV obsahující splašky z kuchyní, 

koupelen, prádelen, WC, technické občanské vybavenosti apod.), 

b) infekční odpadní vody (OV z infekčních oddělení nemocnic, 

z tuberkulózních sanatorií, z mikrobiologických laboratoří, z výroben oč-

kovacích látek z infikovaných zvířat, z přidružených provozů apod.), 

Tyto OV obsahují choroboplodné zárodky takového druhu a v takové mí-

ře, že vyžadují zvláštní opatření před vypouštěním do stokové sítě, 
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c) průmyslové odpadní vody (např. odpadní vody z technických provozů, 

chladící vody). Jejich znečištění je nejrůznějšího druhu podle technolo-

gie výroby, 

d) OV ze zemědělství a zemědělské výroby, 

e) srážkové vody (dešťové včetně vod z tání sněhu a ledu), 

f) ostatní odpadní vody (OV, které nelze zařadit do některé z předchozích 

skupin nebo které se dostaly do stokové sítě za nepředvídatelných okol-

ností).“ [11] 

4.2.4. Soustavy stokových sítí 

Jednotná soustava stok – v ní se dopravují všechny druhy OV v jedné sto-

kové síti, směšují se. Tato zásada přináší řadu hospodářských i technických vý-

hod, ale nese sebou i mnohé nevýhody, zejména z hygienického hlediska. Vzhle-

dem k tomu, že stokovou sítí se dopravují splaškové vody, je nutné zatrubnění 

stok. Jednotná stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích 

komor, které vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. [15] 

 

Obr. 3 – Jednotná stoková soustava [16] 

Oddílná soustava stok – v ní se různé druhy OV navzájem nesměsují, ale 

některé druhy vod nebo některé skupiny druhů OV se odvádějí samostatně. V dů-

sledku toho v ulici vedou dvě nebo více stok a každá je určena pro jiné OV. [15] 
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Obr. 4 – Oddílná stoková soustava [16] 

Modifikované soustavy stok – vznikají například kombinací jednotné a od-

dílné stokové soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného 

celku. [18] 

Tento druh soustavy stok není příliš používán. 

4.2.5. Systémy stokových sítí 

„Základním principem dopravy OV u většiny v současné době používaných 

stokových soustav je gravitační doprava odpadních vod potrubním systémem 

s převážně beztlakovým průtokem o volné hladině. Systém uspořádání stokových 

sítí vychází z konfigurace území, z urbanizovaného řešení zástavby a vzájemné 

polohy odvodňovaného území a recipientu. Koncepce uspořádání stokových sítí 

směřují s ohledem na neustále rostoucí náklady na elektrickou energii k tomu, 

aby, bylo snižováno množství a doba čerpání OV na minimum. Mimo výše úspor 

za energie nejsou zanedbatelné také faktory bezpečnosti a spolehlivosti stokové 

sítě.“ [16] 

„Radiální systém – bývá aplikován při odvodňování uzavřených kotlin bez 

přímého spojení (sklonu) k recipientu. Voda se stahuje stokovou sítí do nejnižšího 

území a z toho místa je přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samo-

spádem do čistírny odpadních vod.“ [16] 
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Obr. 4 – Radiální systém [15] 

 

„Větevný systém – ne navrhuje v členitém území s nepravidelnou zástav-

bou. Stoky se vedou nejkratším směrem do hlaví kmenové stoky, která prochází 

nejnižším místem odvodňovaného území a ústí do čistírny odpadních vod.“ [16] 

 

Obr. 5 – Větevný systém [15] 

„Úchytný systém – se navrhuje v plochých říčních údolích s mírným sklo-

nem odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél 

vodního toku a do ní ústí sběrače vedené napříč údolím (ulicemi města) Na kme-

nové stoce jsou zařazeny odlehčovací komory, které umožňují snížení stavebních 

nákladů na výstavbu stoky jednotné soustavy odlehčováním částí odpadních vod 

dostatečně zředěných dešťovou vodou do recipientu. Za odlehčovací komorou má 

potom kmenová stoka značně menší průřez. Recipient musí být dostatečně hlubo-

ký, aby bylo možné odlehčení kmenové stoky i za vyšších stavů v korytě.“ [16] 
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Obr. 6 – Úchytný systém [15] 

„Pásmový systém – se navrhuje při odvodňování rozsáhlejších území s vět-

šími výškovými rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem, 

v rámci kterých může být jakékoli uspořádání sítě. Odpadní vody z jednotlivých 

pásem se odvádějí stokami nižších řádů do tzv. pásmových sběračů. Velký vý-

znam má tento systém tam, kde nejnižší sběrač vedený podél vodního toku leží 

pod maximální hladinou v řece a odpadní vody je proto nutné přečerpávat. Pás-

mový systém umožňuje odvodňovat jednotlivá pásma samostatně gravitačně a 

přečerpávat pouze odpadní vody připadající na nejnižší pásmo.“ [16] 

 

  Obr. 7 – Pásmový systém [15] 

4.2.6. Objekty na stokových sítích 

„Objekty na stokové síti musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajiš-

těna správná funkce stokové sítě a aby mohli být bezpečně vykonávány všechny 

práce potřebné při provozu, čištění a údržbě stok.“ [11]  
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Existuje celá řada objektu, které se mohou vyskytovat na stokové síti, proto 

jsem vybrala příklady objektů, které se nacházejí v rozpracovaném doporučeném 

řešení níže. 

Vstupní šachty – slouží jako vstupní místa pro provozní pracovníky za úče-

lem kontroly funkce stokové sítě, revize a údržby, především čištění stok. Zároveň 

slouží jako větrací objekty. Umisťují se na konci stok, v lomových bodech, v místě 

změny profilu, také se jimi rozdělují dlouhé přímé úseky stok. Vzdálenost dvou 

vstupních šachet na přímém úseku má být v průlezných a neprůlezných stokách 

nejvýše 50 m. Na silnicích v extravilánu a na dálnicích nemají být šachty ve vo-

zovkách. Výškové napojení průběžných stok v šachtách je plynulé (dno do dna). 

V místě napojení stok či v místě směrového lomu nesmí být mezi směrem přítoku 

a odtoku úhel menší než 90°, s výjimkou spadišť. [15], [16] 

 

Obr. 8 – Vstupní šachta [16] 

 

Spadiště – se navrhují na stoce tam, kde sklon dna stoky by byl větší než 

sklon stoky při maximální možné průřezové rychlosti. Sklon mezi spadištěm volí-
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me takový, aby bylo dosaženo maximální rychlosti povolené pro daný materiál 

stok. Maximální povolené výšky spadiště jsou 4 m pro DN 250 – 400, respektive 3 

m DN 450 – 600.  Část šachty i dno spadiště, vystavené nárazům přívalové vody, 

musí být opatřeny pevným a odolným obkladem. K odvádění bezdeštného odtoku 

splaškových OV je spadiště opatřeno samostatnou vertikální troubou světlosti min. 

Js 200 vyústěnou u dna spadiště. Za větších průtoků, kdy již tato trouba nestačí 

k odvedení celého množství OV, přepadává voda z dané výšky na dno. [11], [16] 

 

 Obr. 9 – Spadiště [16]  

Odlehčovací komory – jsou nejkritičtějším místem stokové sítě jednotné 

soustavy. Patří k nejdůležitějším a zároveň k nejsložitějším objektům stokových 

sítí z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i konstrukčního, při-
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čemž tato jednotlivá hlediska se vzájemně ovlivňují a úzce spolu souvisejí. Kon-

strukčně musí být OK uspořádána tak, aby oddělovala z celkového průtoku nad ní 

množství vody, o které má být průběžná stoka odlehčena, a to množství aby od-

váděla odlehčovací stokou do recipientu. Oddělení se děje nejčastěji přepadem 

přes přeliv, jehož koruna je umístěna nade dnem odlehčovacího koryta ve výši 

odpovídajícímu průtoku, při němž má být OK uvedena v činnost. [15], [16] 

 

Obr. 10 – Znázornění funkce OK při dešti [19] 

 

Výustní objekty – mohou být navrženy s vyústěním ve svahu koryta vodního 

toku nad jeho dnem nebo úrovni dna v proudnici tak, aby nedocházelo k zanášení 

stok splaveninami a vodního toku. Výustní objekt ve svahu koryta toku musí být 

navržen tak, aby netvořil překážku v korytu, ale byl harmonicky začleněn do okolí. 

Jeho provedení musí zaručit, že objekt nebude podemílán, případně zanášen, a 

musí umožnit snadný přístup do vlastní výpusti. [11] 

Čerpací stanice – zřizují se tam, kde je plochý terén odvodňovaného území, 

kde při návrhu stokové sítě nelze dosáhnout minimálního sklonu stok, nebo v dů-

sledku koncepce společné, případně skupinové ČOV pro několik obcí, kde se na-

skytne nutnost přečerpávání OV z některé z odvodňované oblasti či obce. [15] 
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4.2.7. Materiál a tvar stok 

4.2.7.1. Materiál 

Materiál stokových sítí se volí především podle účelu a plánované životnosti 

díla. Mezi základní požadované vlastnosti materiálů patří hlavně vodotěsnost, 

odolnost proti mechanickým, biologickým, chemickým vlivům, dále pak musí odo-

lávat vlivům dopravované OV, agresivnímu působení okolního prostředí a namá-

hání stok. Materiál by měl umožnit účinné a bezpečné čištění stok. Stoky mohou 

být trubní, monolitické, případně ze stavebních železobetonových dílců. Na trubní 

stoky jednotné a oddílné stokové soustavy se používají roury podle platných no-

rem. Vyhovujícími materiály jsou: kamenina, čedič, šedá litina, tvárná litina, beton 

(doporučuje se pro dešťové stoky), železobeton, vláknocement, plasty, sklolami-

nát, případně kombinace uvedených materiálů. Spoje trub musí být vodotěsné a 

jejich životnost musí být rovnocenná životnosti stokové sítě. [16],[15] 

Kamenina - Kameninové kanalizační trouby jsou hojně využívány pro své 

dobré vlastnosti, kterými jsou vysoká životnost, otěruvzdornost, vysoká mechanic-

ká odolnost, nepropustnost, chemická odolnost, nízký hydraulický odpor, suroviny 

přírodní povahy- možnost recyklace, nízká energetická náročnost. [16] 

 

Obr. 11 – Kameninové trouby [20] 
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Beton – betonové potrubí je volbou, pokud jsou požadavky na trvanlivost, 

strukturální integritu. Má 100 let konstrukční životnost, konstantní hydraulickou 

účinnost a nízké nároky na údržbu. Pevnost betonu potrubí také hraje důležitou 

roli u požadavku na uložení a zásyp. Vzhledem k tomu, že betonové trubky působí 

také jako konstrukce, je méně závislé na půdě, ve které je uloženo. Betonové po-

trubí nekoroduje. [21] 

 

Obr. 12 – Betonové trouby [21] 

Plasty – jsou v současné době považovány za nejvýhodnější materiál pro 

kanalizační potrubí, na které jsou při použití kladeny jak vysoké nároky mechanic-

ké, tak i chemické, a které mají minimálně zatěžovat životní prostředí. [22] 

 

Obr. 13 – Plastové trouby [23] 

4.2.7.2. Tvary 

Pro stoky se doporučuje používat základní tvary: kruhový, vejčitý, tlamový. 

Výběr tvaru pro jednotlivé stoky závisí na posouzení konkrétních hydraulických, 
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provozních stavebních, ekonomických, geologických a jiných požadavků a podmí-

nek. [15] 

4.2.8. Ochranná pásma kanalizačních stok 

K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se vymezují 

ochranná pásma kanalizačních stok. Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bez-

prostřední blízkosti kanalizačních stok určených k zajištění jejich provozuschop-

nosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 

stěny kanalizační stoky na každou stranu: a) u kanalizačních stok do průměru 500 

mm včetně, 1,5 m, b) u kanalizačních stok nad průměr 50 mm, 2,5 m, c) u kanali-

začních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 

2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 

vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. [11] 
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5. POSOUZENÍ MOŢNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A ROZPRACOVÁ-

NÍ DOPORUČENÉHO ŘEŠENÍ 

5.1. Posouzení možných variant řešení 

Varianta č. 1 

První možné řešení navrhuje jednotnou kanalizační stokovou síť s gravitač-

ní kmenovou stoku A a vedlejšími gravitačními stokami A1, B1, B2, B2-a, B2-a1. 

Dále pak vedlejší tlakové stoky B a C. Objekty umístěnými na stokách jsou OK na 

kmenové stoce A, a vedlejší stoce B. ČS na vedlejších stokách B a C a VO na 

stokách A a B. OV z vedlejších gravitačních stok B1, B2, B2-a a B2-a1 budou 

svedeny do vedlejší stoky B, z které budou odvedeny do ČS1, umístěné na stoce 

B. Z ní budou čerpány výtlačnou stokou 1 na hlavní gravitační stoku A. V případě 

nárazového zvýšení objemu OV vlivem deště, ve stoce B bude OK2 zajišťovat od-

lehčení této stoky. Po dostatečném zředění OV dešťovou vodou budou vypuštěny 

OV přes VO do recipientu. Na vedlejší gravitační stoku  A1 napojenou na hlavní 

stoku A, bude připojena výtlačná stoka 2, ze které budou čerpány OV, které budou 

svedeny do ČS2 z vedlejší stoky C. Následně budou všechny vody svedeny hlavní 

gravitační stokou A na ČOV. Před kmenovou stokou A je umístěna OK1, tak jako 

u stoky B, zajišťující odlehčení stoky A při zvýšeném objemu OV vlivem deště přes 

VO.  

Nevýhodou tohoto řešení oproti návrhu v druhé variantě viz níže je, že na 

ČS1 by bylo svedeno příliš velké množství vod, vyžadující potřebu většího počtu 

čerpadel umístěných v ČS. Vzhledem k tomu, že na tlakové stoky jsou kladeny 

požadavky na minimalizaci doby čerpání kvůli rostoucím finančním nákladům na 

elektrickou energii, je tato varianta řešení nevhodná. Dále pak část stoky B2 by 

musela být vedena soukromými pozemky, které by byly zatíženy věcným břeme-

nem, což je nežádoucí. Z výše uvedených důvodů byla tato varianta vyhodnocena 

jako nevhodná pro její technickou a finanční náročnost. 
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Obr. 14 – Varianta č. 1 

 

Varianta č. 2 

Tato varianta navrhuje vybudování jednotné kanalizační stokové sítě napo-

jené na ČOV s hlavní gravitační stokou A a vedlejšími gravitačními stokami A1, B1 

a D1, D1-a. Dále pak s vedlejšími výtlačnými stokami B, C a D, kde budou umís-

těny ČS. Na kmenové stoce A a vedlejší stoce B budou umístěny OK a VO. Ze 

stoky C budou OV čerpány ČS2 výtlačnou stokou 2, napojenou na hlavní gravi-

tační stoku A. Do hlavní stoky A bude připojena i vedlejší gravitační stoka A1. Do 

vedlejší stoky B budou svedeny OV z vedlejší gravitační stoky B1 a odtud čerpány 

 ČS1 na hlavní gravitační stoku A výtlačnou stokou 1. Před ČS1 bude umístěna 

OK2, zajišťující při zvýšeném objemu OV ve stoce její odlehčení a vypuštění OV, 

po dostatečném zředění dešťovou vodou, VO do recipientu. OV z vedlejších gravi-

tačních stok D1 a D1-a budou svedeny do vedlejší stoky D a odtud čerpány  ČS3 
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výtlačnou stokou 3 do hlavní gravitační stoky A. Následně budou všechny OV od-

vedeny kmenovou gravitační stokou A na ČOV. Tak jako u stoky B bude i na stoce 

A umístěna OK1, zajišťující odlehčení stoky, tak jako u stoky B. Tato OK1 bude 

umístěna před ČOV. 

U této varianty se počítá s menším zatížením ČS1, protože stoka B by měla 

odvádět menší objem OV. Dále u této varianty odpadá problém s vedením části 

stoky soukromými pozemky, zatíženými věcným břemenem. Tato varianta byla 

vyhodnocena, jak z technického, tak finančního hlediska, variantou přijatelnější, a 

proto byla vybrána jako doporučená varianta řešení, k dalšímu rozpracování viz 

níže. 

 

Obr. 15 – Varianta č. 2 
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5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

5.2.1. Situace 

Výkres situace (příloha č. 1) byl zpracován v programu AutoCAD 2010. Ob-

sahuje návrh vedení jednotné kanalizační stokové sítě a její směr, popis stok, ša-

chet a výškopis. 

Navržena jednotná kanalizační stoková síť, z části gravitační a z části je 

zapotřebí výtlačných stok, je vedena mimo osu komunikace. V úseku mezi šach-

tami na Š42 a SŠ41 na stoce B, stoka vede pod recipientem, proto je nutné insta-

lovat ocelovou chráničku DN 400. 

Návrh obsahuje osm stok o celkové délce 2057,5 m, dohromady se 73 

šachtami, z toho 7 spojných šachet. Šachty jsou od sebe vzdáleny maximálně 50 

m. Navrhovaným materiálem, ze kterého budou stoky vybudovány, je beton, 

vzhledem k jeho dobrým vlastnostem. Navržený profil stok je kruhový DN 300 – 

900. 

Stoka A – délka kmenové stoky je 756,5 m. Na stoce se nachází 31 šachet 

z toho 4 šachty spojné a OK1. Stoka je připojena na ČOV. V šachtě SŠ7 je připo-

jena stoka A1 a v šachtách SŠ6, SŠ11 a SŠ25 jsou připojeny Výtlaky 1,2,3. 

Vzhledem k velkému sklonu stoky jsou na stoce umístěny 2 spadiště a to 

v šachtách Š2 a Š9, aby byla dodržena maximální hloubka výkopu 6 m. 

Stoka A1 – délka vedlejší stoky je 220 m. Na stoce se nachází 7 šachet. 

Stoka se napojuje do hlavní stoky A ve SŠ7.  

Stoka B – délka vedlejší stoky je 195 m a nachází se na ní 8 šachet a OK2. 

Stoka je připojena na ČS1 odkud pak vede Výtlak 1 a napojuje se na hlavní stoku 

v šachtě SŠ6. V šachtě SŠ41 je připojena stoka B1. Z důvodu velkého sklonu sto-

ky je v šachtě Š44 navržené spadiště, aby byla dodržena maximální hloubka vý-

kopu 6m. 

Stoka B1 – Je to vedlejší stoka. Její celková délka je 45 m. Nachází se na 

ní 3 šachty. Stoka se v šachtě SŠ41 napojuje na stoku B. 
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Stoka C – délka vedlejší stoky je 202 m. Je na ní umístěno 6 šachet a je 

připojena na ČS2 odkud vede Výtlak 2 napojený na hlavní stoku A v šachtě SŠ11. 

Stoka D – celkem vedlejší stoka měří 177 m a obsahuje 7 šachet, z toho 

jednu SŠ56  ve které se na stoku napojuje vedlejší stoka D1. Stoka je napojena na 

ČS3, odtud pak vede Výtlak 3, který se připojuje na hlavní stoku v SŠ25. 

Stoka D1 – délka vedlejší stoky je 303 m. Nachází se na ní 7 šachet, z toho 

jedna spojná SŠ64 ve které se na stoku napojuje stoka D1-a. Stoka se napojuje 

na stoku D v SŠ56. 

Stoka D1-a – je to vedlejší stoka a její délka je 159 m. Jsou na ní umístěny 

4 šachty. Stoka se napojuje na stoku D1 v SŠ64. 

 

Tab. 1 – Přehled kanalizační stokové sítě 

Stoka Materiál Délka [m] Počet lomových šachet Počet spojných šachet 

A beton 756,5 27 4 

A1 beton 220 7 - 

B beton 195 7 1 

B1 beton 45 3 - 

C beton 202 6 - 

D beton 177 6 1 

D1 beton 303 6 1 

D1-a beton 159 4 - 

Celkem  10,12 66 7 

Výtlak 1 PE 218 - - 

Výtlak 2 PE 214,5 - - 

Výtlak 3 PE 202,5 - - 
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5.2.2. Hydrotechnická situace 

Výkres (příloha č. 2) byl zpracován v programu AutoCAD 2010 a obsahuje 

směrové vedení jednotné kanalizační stokové sítě, hranici kanalizačního povodí a 

hranice kanalizačních okrsků, popis stok, šachet a kanalizačních okrsků. 

Celková plocha kanalizačního povodí, ze kterého je odváděna voda zaují-

má 10,12 ha. Je složeno z 24 kanalizačních okrsků, které byly vytvořeny metodou 

ideálních střech. 

Tab. 2 – Přehled kanalizačních okrsků a jejich ploch 

KO 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 B1 

PP [ha] 0,59 0,40 0,24 0,44 0,32 0,17 0,47 0,61 0,09 0,26 0,36 0,49 

KO B2 B3 B4 C1 C2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

PP [ha] 0,39 0,16 0,19 0,42 0,66 0,80 0,99 0,34 0,48 0,78 0,43 0,04 

 

5.2.3. Podélné profily 

Pro zpracování podélných profilů byl použit program Winplan. Byly zpraco-

vány podélné profily všech stok, které znázorňují navržený sklon stok, průběh te-

rénu, umístění šachet a spadišť, a navržený profil stok. Všechny hodnoty s tím to 

související, jako je výšková kóta terénu, hloubka výkopu, staničení šachet, velikost 

profilu a sklonu stok, jsou na výkrese vyznačeny. 

Stoka A (příloha č. 3) – kmenová stoka, začíná ČOV o výškové kótě dna 

215,50 m n. m. a končí šachtou Š31 o výškové kótě dna 231,74 m n. m. Je vede-

na ve třech různých sklonech z menší části v poli a z větší části pod asfaltovou 

komunikací. Celková délka stoky je 756,5 m. V šachtě Š2 a Š9 jsou umístěná 

spadiště výšky 2 a 1 m. V SŠ7 se do stoky napojuje stoka A1. 

Atributy:  

 Niveleta: ČOV – Š2 35 ‰, Š2 – Š9 23 ‰, Š9 – Š31 14 ‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO 1 – DN 400, KO 2 – DN 700, KO 3,4 – 

DN 800, KO 5-11 – DN 900 
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 Nejnižší hloubka výkopu: 2,75 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,16 m 

Stoka A1 (příloha č.4) – vedlejší stoka, začíná SŠ7 o výškové kótě dna 

221,07 m n. m. a končí Š38 o výškové kótě dna 228,11 m n. m. Celková délka 

stoky je 220 m a je vedena v jednom sklonu pod asfaltovou komunikaci. 

Atributy:  

 Niveleta: 33‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO 7 – DN 300, KO 8 – DN 400  

 Nejnižší hloubka výkopu: 3,27 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,66 m 

Stoka B (příloha č. 5) – vedlejší stoka, začíná ČS1 o výškové kótě 212,87 m 

n. m. a končí Š46 o výškové kótě 219,10 m n. m. Celková délka stoky je 195 m a 

je vedena ve dvou sklonech. V Š44 je umístěné spadiště výšky 1m. Je na ni připo-

jena stoka B1 v SŠ41. Vedení stoky je ve dvou sklonech pod asfaltovou komuni-

kací. 

Atributy:  

 Niveleta: ČS1 – Š44 20‰, Š44 – Š46 23‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO B1 – DN 300, KO B2, B4 – DN 400  

 Nejnižší hloubka výkopu: 3,04 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 6,23 m 

Stoka B1 (příloha č. 6) – vedlejší stoka, začínající SŠ41 o výškové kótě dna 

213,72 m n. m. končící Š49 o výškové kótě dna 214,90 m n. n. Délka stoky činí 45 

m. Je vedena v jednom sklonu pod asfaltovou komunikací. 

Atributy:  

 Niveleta: 25‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO B3 – DN 300 

 Nejnižší hloubka výkopu: 3,52 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,10 m 
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Stoka C (příloha č. 7) – vedlejší stoka, začíná ČS2 o výškové kótě dna 

220,58 m n. m. a končí Š55 o výškové kótě dna 223,42 m n. m. Její délka je 202 

m a je vedena pod asfaltovou komunikací v jednom sklonu.  

Atributy:  

 Niveleta: 14‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO C1, C2 – DN 400  

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,89m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,61m 

Stoka D (příloha č. 8) – vedlejší stoka, začínající ČS3 o výškové kótě dna 

223,28 m n. m. a končící Š62 o výškové kótě dna 228,36 m n. m. V SŠ56 se na ni 

připojuje stoka D1. Stoka je vedena v jenom sklonu pod asfaltovou komunikací a 

její délka činí 177m.  

Atributy:  

 Niveleta: 29‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO D1 – DN 400, KO D7 – DN 700 

 Nejnižší hloubka výkopu: 3,59 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,89 m 

Stoka D1 (příloha č. 9) – vedlejší stoka, začíná SŠ56 o výškové kótě dna 

223,48 m n. m. a končí Š69 o nadmořské výšce dna 228,72 m n. m. Je vedena ve 

dvou sklonech pod asfaltovou komunikací. Její celková délka je 303 m. Na stoku 

se připojuje v SŠ64 stoka D1-a. Z důvodu velkého sklonu stoky je v Š66 navrženo 

spadiště výšky 1 m. 

Atributy:  

 Niveleta: SŠ56 – Š66 10 ‰, Š66 – Š69 22,5 ‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO D2 – DN 400, KO D3 – DN 500, KO 

D6 – DN 700  

 Nejnižší hloubka výkopu: 3 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 5,74 m 
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Stoka D1-a (příloha č. 10) – vedlejší stoka, začíná SŠ64 o výškové kótě 

dna 223,97 m. n. m. a končí Š73 o výškové kótě dna 228,35 m. n. m. Celková dél-

ka stoky je 159 m a je vedena pod asfaltovou komunikací jedním sklonem. 

Atributy:  

 Niveleta: 29,5 ‰ 

 DN v kanalizačním okrsku: KO D4 – DN 300, KO D5 – DN 400  

 Nejnižší hloubka výkopu: 2,12 m 

 Nejvyšší hloubka výkopu: 3,37 m 

5.2.4. Hydrotechnické výpočty 

K posouzení jednotné kanalizační soustavy byla použita součtová metoda. 

Při výpočtech jsem vycházela z hydraulických tabulek pro materiál beton. 

 Stoky B, B1, C, D, D1, D1-a byly počítány samostatné jako bodové zdroje. 

Ze stoky B a B1 vyplývá bodový zdroj BZ3, ze stoky C vyplývá bodový zdroj BZ2 a 

se stok D, D1 a D1-a bodový zdroj BZ1. Tyto bodové zdroje byly následně připočí-

tány ke stoce A, A1. 

Sloupec č. 1 – Stoka 

Obsahuje názvy stok. Jsou řazeny podle koaličních okrsků. 

Sloupec č. 2 – Číslo kanalizačního okrsku 

Kanalizační okrsek zaujímá část plochy povodí částí stok, která nepřesahu-

je 1 ha. Návrh počítá s 24 kanalizačními okrsky. Jsou číslovány ve směru toku 

stoky od kmenové stoky A. 

Sloupec č. 3 – Plocha povodí 

Určena kanalizačními okrsky. Celková plocha povodí v návrhu je 10,12 ha. 

Sloupec č. 4 – Specifický odtok qs 

11042,0
12,10

86400

110328

86400  







 hasl
PP

PVPO

qs  

PO – počet obyvatel 
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PV – potřeba vody na [l/os/den] 

86400 – počet sekund za den 

PP – plocha povodí [ha]  

Sloupec č. 5 – Odtokový součinitel ψ 

Charakterizuje pro určitý druh povrchu podíl odtoku. Pro výpočet součinitele 

se používá vzorový hektar. 






n

nn

S

SSS

1

2211 ... 
  

ψ – střední součinitel odtoku 

ψn – součinitel odtoku 

S – plocha daného druhu zástavby 

 

Tab. 3 – Odtokový součinitel [15] 
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Výpočet vzorového hektaru: 

1. Rovinné území se sklonem do 1 % - (1) 

Tab. 4 – Vzorový hektar (1) 

Způsob zástavby a druh povrchu Plocha [ha] ψ 

Zastavěná plocha 0,52 0,9 

Asfaltová komunikace 0,19 0,7 

Zeleň 0,28 0,05 

 

1162,0
1

05,028,07,019,09,052,0  


 hssl  

 

2. Svažité území se sklonem 1 – 5 % - (2) 

Tab. 5 – Vzorový hektar (2) 

Způsob zástavby a druh povrchu Plocha [ha] ψ 

Zastavěná plocha 0,65 0,9 

Asfaltová komunikace 0,12 0,8 

Zeleň 0,23 0,1 

 

1169,0
1

1,023,08,012,09,065,0  


 hssl  

 

3. Svažité území se sklonem nad 5 % - (3) 

Tab. 7 – Vzorový hektar (3) 

Způsob zástavby a druh povrchu Plocha [ha] ψ 

Zastavěná plocha 0,52 0,9 

Asfaltová komunikace 0,14 0,9 
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Zeleň 0,34 0,15 

 

1164,0
1

15,034,09,014,09,052,0  


 hssl  

 

Sloupec č. 6 – Redukovaná dílčí plocha Sd 

Plocha dílčího povodí redukovaná odtokovým součinitelem. [24] 

Vypočítáno dle vzorce: 

ssd SS    

Sd – redukovaná dílčí plocha (ha) 

Ss – plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

ψs – střední součinitel odtoku 

Sloupec č. 7 – Redukovaná celková plocha  

Součet redukované plochy dané stoky a redukovaných ploch všech stok 

navazujících. [24] 

Sloupec č. 8 – Intenzita redukovaného deště i 

Pro danou oblast byla hodnota intenzity deště stanovena na 154 l.s-1.ha-1. 

Sloupec č. 9 – Dílčí dešťový průtok Qd 

Vypočítáno dle vzorce:  

iSQ ssd     

Qd – maximální dílčí průtok (l.s-1) 

Ss – plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

ψs – střední součinitel odtoku 

i – intenzita redukovaného deště (l.s-1.ha-1) 

Sloupec č. 10 – Dílčí splaškový průtok Qs 
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Vypočítáno dle vzorce:  

sss qSQ   

Qs – dílčí splaškový průtok [l.s-1] 

Ss – plocha povodí [ha]  

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

Sloupec č. 11 – Celkový splaškový průtok Qsc 

Je dán součtem dílčích splaškových průtoků Qs ve směru toku OV. Postup 

je stejný jako u výpočtu redukované celkové plochy. 

Sloupec č. 12 – Maximální celkový dimenzovaný průtok 

Hodnota je součtem jiné a dešťové vody vtékající do stoky z jejího povodí a 

vody přitékající z navazujících stok. [24] 

Vypočítáno podle vzorce: 

scd QQQ dim  

Qdim – maximální dimenzovaný průtok (l.s-1) 

Qd – dílčí dešťový průtok (l.s-1) 

Qsc – celkový splaškový průtok (l.s-1) 

Sloupec č. 13 – Sklon dna 

Při jeho návrhu byl brán ohled na maximální hloubku výkopu a minimální 

výšku krytí. 

Sloupec č. 14 – Navržený profil 

Teoretický nejmenší průměr potrubí pro odvedení návrhového průtoku. [24] 

Sloupec č. 15 – Délka úseku [m] 

Délka stoky v daném kanalizačním okrsku, odečteno z hydrotechnické situ-

ace.  
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Sloupec č. 16 – Kapacitní průtok Qkap 

Kapacitní průtok, který odvede DN navrž. (resp. DN použ.) při 100% plnění. 

Hodnoty byly odečteny z hydraulických tabulek. [24] 

Sloupec č. 17 – Kapacitní rychlost vkap 

Kapacitní rychlost, v úseku s DN navrž. (resp. DN použ.) při 100% plnění. 

[24] 

Sloupec č. 18 – Plnění h 

Výškové plnění stoky (výška kruhové úseče) při skutečném průtoku. [24] 

Sloupec č 19 – Skutečná rychlost 

Získaná podle vzorce: 

kapsk vv 
100


 

vsk – skutečná rychlost, vkap – kapacitní rychlost [m.s-1] 

 - součinitel kapa 

Sloupec č. 20 – Jednotlivá doba průtoku t 

Jedná se o dobu průtoku pouze v jednom kanalizačním okrsku. 

Získaná podle vzorce: 

ksv

s
t   

t – jednotlivá doba průtoku [s] 

s – délka úseku [m]  

vks – skutečná rychlost [m.s-1] 

Sloupec č. 21 – Celková doba odtoku 

Postup sčítání je stejný jako u celkové redukované plochy. 
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Sloupec č. 22 – Součinitel Lambda λ a Kappa  

Hodnota součinitele λ vypočtena pro jednotlivé kanalizační okrsky se získá 

podle vzorce:  

100dim 
kapQ

Q
  

 λ – součinitel   

Qdim – maximální celkový dimenzovaný průtok [l.s-1]  

Qkap – kapacitní průtok [l.s-1]  

Po zjištění hodnoty λ se mohla z Hydraulických tabulek stok, pomocí inter-

polace odvodit hodnota součinitele κ. 
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Tab. 8 – Celková součtová metoda 

 



Kristýna Nečasová: Návrh koncepce odkanalizování obce Nebovidy – Hluboký Důl 

34 

2013 

6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ DO-

PORUČENÉ VARIANTY 

U odhadu ekonomických nákladů rozpracované varianty bylo vycházeno 

z Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů 

do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací mi-

nisterstva zemědělství. [25] 

Odhad nákladů pro realizaci ČOV – v měrném cenovém ukazateli pro sta-

novení ceny ČOV, který je vztažen k EO, jsou zahrnuty všechny základní objekty 

spojené s provozem ČOV. [25] 

Tab. 9 – Měrný cenový ukazatel typového objektu ČOV [25] 

 

Na nově zbudovanou ČOV by bylo napojeno 328 obyvatel. Podle tabulky 

měrného cenového ukazatele byla zjištěna jeho hodnota, která činí 11 526 Kč/EO. 

K získání přesné hodnoty jsem použila interpolaci hodnot z tabulky.  

Odhad ceny realizace ČOV je: 328 x 11 526 = 3 780 528 Kč 

Odhad nákladů na realizaci ČS – v cenovém ukazateli pro stanovení ceny 

ČS jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, 

příjezdová komunikace apod. [25] 
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Tab. 10 – Cenový ukazatel typového objektu ČS [25] 

 

 

V rozpracované variantě je počítáno se třemi ČS. U ČS1je počítáno s prů-

tokem 100,51 l/s = 2 130 tis. Kč, ČS2 s průtokem 114,82 l/s = 1 421 tis. Kč a u 

ČS3 s průtokem 410,66 l/s = 4 406 tis. Kč. Hodnoty pro jednotlivé ČS byly odečte-

ny z tabulky cenového ukazatele pro ČS, k jejich získání byla použita interpolace. 

Odhad ceny realizace ČS je: 2 130 + 1 421 + 4 406 = 7 957 tis. Kč. 

 

Odhad ceny realizace stoky kruhové – v měrném cenovém ukazateli pro 

stanovení ceny stok jsou zahrnuty všechny základní objekty. [25] 

Tab. 11 – Měrný cenový ukazatel stok [25] 
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Pro přehlednost uvádím cenový odhad na realizaci stok v tabulce níže. 

Tab. 12 – Cena realizace stok  

DN 

MATERIÁL DÉLKA POTRUBÍ CENA POTRUBÍ 

ŽB 

[bm] [Kč] CmuV Kč/bm 

300 7360 247 1817920 

400 8290 1040,5 8625745 

500 9110 73 665030 

700 11805 200 2361000 

800 13230 189 2500470 

900 14620 292,5 4276350 

CELKEM SUMA NA REALIZACI:   20246515 

Hodnoty měrného ukazatele cen pro DN 700 a DN 900 musely být interpo-

lovány, protože se v tabulce nenacházely. 

Odhad celkových nákladů na realizaci rozpracované doporučené vari-

anty řešení je: 31 984 043 Kč.  

V odhadu nejsou započítány tlakové stoky, vzhledem k tomu, že jejich di-

menzování nebylo předmětem návrhu v práci. 
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7. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala návrhem koncepce odkanalizování obce Ne-

bovidy – Hluboký Důl, konkrétně v části Hluboký Důl. Byly posouzeny dvě varianty 

možného řešení (kapitola 5.1.). S ohledem na menší technickou a finanční nároč-

nost byla rozpracována varianta č. 2, která obsahuje návrh jednotné kanalizační 

stokové sítě napojenou na čistírnu odpadních vod. 

Rozpracovaná varianta č. 2 (kapitola 5.2.) je podložena výkresovou doku-

mentací. Výkres Situace (příloha č. 1) obsahuje návrh jednotné kanalizační stoko-

vé sítě s kmenovou gravitační stokou A na které je umístěna odlehčovací komora 

1, vedlejšími stokami A1, B1, D1, D1-a a výtlačnými stokami B, C a D 

s umístěnými čerpacími stanicemi a odlehčovací komorou na stoce B. Výkres si-

tuace je podrobně popsán v kapitole 5.2.1. Výkres Hydrotechnické situace (příloha 

č. 2) znázorňuje rozložení kanalizačních okrsků na ploše kanalizačního povodí. 

Podrobně je výkres popsán v kapitole 5.2.2. Výkresy podélných profilů (příloha č. 

3 - 10) znázorňují výškové vedení stok, umístění šachet a jejich staničení. 

Podrobněji jsou podélné profily rozepsány v kapitole 5.2.3. Dále pak je podložena 

hydrotechnickým výpočtem (příloha č. 11), součtovou metodou, pomocí které jsem 

provedla dimenzování stokové sítě (kapitola 5.2.4.). Nakonec byl proveden odhad 

ekonomických nákladů na realizaci rozpracované varianty řešení (kapitola 6.). 

Předmětem bakalářské práce není realizace čistírny odpadních vod, odleh-

čovacích komor, čerpacích stanic a dimenzování výtlačných potrubí. Společně 

s návrhem odkanalizování zbývající části obce Nebovidy – Hluboký Důl bude zmi-

ňovaná problematika řešena v diplomové práci. 
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