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Anotace:  

Předmětem práce je návrh koncepce odkanalizování místní části Hranice III – Velká. 

Práce prověřuje různé možnosti vytvoření uceleného kanalizačního systému s případným 

využitím stávajících stok. V úvodu práce popsán stávající stav, geologické a hydrologické 

poměry v lokalitě; dále jsou pak popisovány varianty koncepce odkanalizování lokality 

s rozpracováním vybrané varianty. 

Klíčová slova: splašky, kanalizační systém, čistírna odpadních vod, čerpací stanice, 

bezvýkopová sanace 

 

Annotation:  

The thesis deals with the concept of a sewer system design in the town part Hranice III 

– Velká. The thesis examines possibilities of building a compact sewer system with the 

possibility of utilization of the existing sewer system. There is a description of the locality, 

the geological and hydrological conditions in the first part of the thesis, and further, there 

are different ways of sewer system conceptions described with elaboration of a chosen 

variant.  

Keywords: sewage, sewer system, water treatment plant, sewage pumping station, 

trenchless rehabilitation
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Bpv  Balt po vyrovnání 

BSK  biochemická spotřeba kyslíku 

cca  přibližně 

Cmu  měrný cenový ukazatel 

CTO  cena objektu 

Cu  cenový ukazatel 

č.  číslo 

ČOV  čistírna odpadních vod 

č.p.  číslo popisné 

ČS  čerpací stanice 

ČSN  česká technická norma 

DE  vnější průměr (diameter external) 

DIN  německá národní norma 

dl.  délka 

DN   jmenovitý průměr (diameter nominal) 

EN  evropská norma 

EO  ekvivalentní obyvatel 

GIS  geografický informační systém 

HDPE  vysokohustotní polyetylén (high density polyethylene) 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

kd  koeficient denní nerovnoměrnosti 

kh  koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

max.  maximálně, maximální 

min.  minimálně, minimální 

m n.m.  metrů nad mořem 

např.  například 
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Ncelk.  dusík celkový 

NL  nerozpuštěné látky 

NN  nízké napětí 

Pcelk.  fosfor celkový 

písm.  písmeno 

PP  polypropylén 

PS  proctor standard  

PVC  polyvinylchlorid 

Q24m  průměrný denní přítok odpadních vod 

Qd  maximální denní přítok 

Qh  maximální hodinový přítok 

Sb.  sbírka zákonů 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SN   kruhová tuhost 

TNV  odvětvová technická norma vodního hospodářství 

ÚV  úpravna vody 

VDJ  vodojem 
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1. ÚVOD 

Město Hranice se nachází na střední Moravě v údolí Moravské brány a má několik 

místních částí. Místní část města Hranice Velká se nachází severozápadně od centra. 

V místní části Hranic Velká byla kanalizace již vybudována, je však ve špatném 

technickém stavu a část této kanalizace je také nevhodně řešená. V důsledku toho jsou 

odpadní vody z této místní části vypouštěny bez čištění přímo do dvou recipientů, v jejichž 

povodích se Velká nachází. Tato situace není dlouhodobě udržitelná a bude nutno ji řešit. 

Předmětem bakalářské práce navrhnout vhodnou koncepci odkanalizování místní části 

Hranice III - Velká tak, která by zajistila nakládání se splašky z místní části Velká 

v souladu s platnými předpisy. 

Bakalářská práce je rozčleněna do několika kapitol. V úvodních kapitolách je popsán 

stávající stav kanalizace, stávající infrastruktura vybudovaná v obci a také poznatky 

z budování infrastruktury obce (provedené průzkumy atd.), které jsou využitelné pro návrh 

koncepce odkanalizování lokality. V dalších kapitolách jsou pak navrženy varianty řešení 

odkanalizování místní části Velká, přičemž u každé varianty jsou popsány výhody i 

nevýhody řešení. Vybraná varianta je pak rozpracována včetně hydrotechnických výpočtů. 

Na tuto variantu je pak proveden odhad ekonomických nákladů. 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POM ĚRŮ 

2.1. Popis stávajícího kanalizačního systému 

Ve Velké, která má cca 400 obyvatel je vybudována kompletní infrastruktura - 

vodovod, plynovod, rozvody sdělovacích sítí i kanalizace. Kanalizace byla postupně 

budována od 50. let, z velké části svépomocí. Tato kanalizace je vybudována v profilech 

DN 300 – DN 800. Vzhledem ke stáří a technologickým postupům používaným při 

budování systému stok je tato kanalizace relativně ve špatném technickém stavu. Velkou 

protékají 2 potoky. Na západním okraji Velké protéká potok Splavná, východní části obce 

pak protéká vodoteč Velička. Stávající kanalizační systém ve Velké se skládá ze dvou 

samostatných stokových systémů, které jsou fakticky dané výškovým uspořádáním obce a 

povodími recipientů. 
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Obrázek 1: Letecký pohled na místní část Hranic Velkou [1] 

 

V rámci stokového systému v povodí vodoteče Splavná byla vybudována pouze 

dešťová kanalizace, do které byly postupem času zaústěny domovní kanalizační přípojky a 

přepady ze septiků. Odpadní vody jsou zcela nevhodně do recipientu odváděny touto 

kanalizací bez dalšího čištění. Rozsáhlejší stokový systém v povodí vodoteče Velička je 

napojený na stokový systém města Hranic, přes který je možno splašky odvádět na čistírnu 

odpadních vod Hranice. Tato část kanalizace je však ve špatném technickém stavu a 

v důsledku toho se do kanalizace dostává značné množství balastních vod. Proto, ačkoliv je 

stokový systém místní části Velká napojen přes kanalizační systém města Hranic na 

čistírnu odpadních vod, splašky jsou v současné době kvůli velkému naředění vypouštěny 

přímo do recipientu.  
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Tabulka 1: Základní údaje o kanalizaci v místní části Velká [2] 

ROK 

POPIS JEDNOTKA 

2000 
2015 

(VÝHLED) 

Počet trvale bydlícich obyvatel 

napojených na kanalizaci 
obyv.  370 420 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na ČOV 
obyv.  370 420 

Počet EO obyv.  439 440 

Produkce odpadních vod m3/d 48,29 48,40 

BSK5 kg/d 26 26 

NL kg/d 24 24 

CHSK kg/d 53 53 

 

Čistírna odpadních vod Hranice leží na pravém břehu řeky Bečvy v jihozápadní 

části města. Kromě vlastního města Hranice jsou na čistírnu vedeny splašky také z Teplic 

nad Bečvou a z Drahotuš. ČOV Hranice byla vybudována v roce 1970, v roce 2003 však 

prošla generální rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce této čistírny odpadních vod, jejíž 

cílem bylo dosažení jakostních limitů vyčištěné odpadní vody akceptovatelné pro 

vodárenský tok Bečva, byly do technologie čistírny zavedeny také automatizace a 

regulace. Celková kapacita čistírny byla rekonstrukcí zvýšena z 23 300 na 30 000 EO. 

Čistírna odpadních vod Hranice je po rekonstrukci moderní čistírnou s nitrifikací, 

denitrifikací, oběhovou aktivací vybavenou jemnobublinným provzdušňováním, 

anaerobním reaktorem, biologickým a chemickým odstraňováním fosforu a kalovým a 

plynovým hospodářstvím. Látkové zatížení ČOV Hranice činí 50% projektované kapacity, 

objemová kapacita pak 110% projektované kapacity [3]. Čistírnu odpadních vod Hranice, 

stejně jako celý kanalizační systém v Hranicích, provozuje společnost Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. Dle informací pracovníků VaK Přerov a.s. jsou parametry čistírny 

odpadních vod Hranice na přítoku následující: 
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Tabulka 2: Parametry ČOV Hranice na přítoku 

POPIS JEDNOTKA HODNOTA 

Kapacita ČOV EO 30000 

Q24 m3/d 5800 

BSK5 kg/d 1800 

CHSKcr kg/d 3600 

NL kg/d 1700 

Ncelk.  kg/d 330 

Pcelk.  kg/d 75 

 

2.2. Popis geologických poměrů v lokalitě 

Inženýrsko geologický průzkum nebyl v místí části Velká dosud zpracován. Orientačně 

lze vzít v úvahu inženýrsko geologické průzkumy zpracované pro výstavbu infrastruktury 

poblíž Velké. Jistou představu o geologických poměrech si lze udělat zejména z průzkumů 

provedených pro akce Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice [4] 

(připravovaná výstavba vodovodu pro zásobování několika obcí v regionu; geologický 

průzkum byl mimo jiné prováděn cca 2,5 km severně od Velké), Přivaděč Fulnek – 

Hranice – Přerov, 2. stavba, VDJ Moravská Brána – Hranice [5] (výstavba vodovodního 

přivaděče DN 500; geologický průzkum byl mimo jiné prováděn na jihovýchodním okraji 

Velké) a Drahotuše – Kanalizace [6] (geologický průzkum ze zpracován pro celou místní 

část Hranic Drahotuše tj. cca 3 km jihovýchodně od Velké). 

Místní část Hranic Velká leží jihovýchodní části Moravské Brány, přibližně v její 

centrální části. Povrch terénu je mírně zvlněný. Podle regionálního členění reliéfu ČR leží 

zájmová oblast v geomorfologickém celku Moravská brána, přesněji pak v jeho podcelku 

Bečevská brána. Území místní části Velká leží v geomorfologickém okrsku VIIIA-4A 

Jezernická pahorkatina. Jezernická pahorkatina je plochá pahorkatina tvořená bádenskými 

a pleistocenními říčními, eolickými a svahovými uloženinami. „Plochý periglaciální reliéf 

Jezernické pahorkatiny je charakteristický široce zaoblenými rozvodnými hřbety, často  

asymetrickými údolími vodních toků tekoucích z Nízkého Jeseníku a úpatní haldou poblíž 
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jihovýchodního okrajového zlomu svahu Nízkého Jeseníku“ [7]. Z hlediska geologické 

stavby širší oblasti, hlubší podloží zájmového prostoru je tvořeno břidlicemi a drobami 

spodního karbonu, které vycházejí na povrch přibližně 3 km severně od obce Hrabůvka a 

cca 4 km jihovýchodně od Velké. Od karbonu do neogénu prodělala tato oblast 

suchozemský vývoj. Po průniku mořské transgrese do oblasti Moravské brány v průběhu 

neogénu došlo v oblasti k uložení tzv. molazových uloženin. Sedimentovaly zde převážně 

jíly, vápenité nepísčité jíly, písky a písčité jíly. Mořská sedimentace zde končí v prostoru 

bádenu. Výše uvedené sedimenty jsou uloženy v celé oblasti Moravské brány. Báze 

kvartérních uloženin je v lokalitě tvořena relikty tzv. hlavní terasy řeky Bečvy. V prostoru 

místí části Drahotuše (cca 3 km jihozápadně od Velké) se absolutní výška povrchu hlavní 

terasy pohybuje okolo kóty 250,00 m n.m. (tj. 12 m nad řekou Bečvou). Absolutní výška 

báze hlavní terasy se v tomto prostoru pohybuje okolo 245 m n.m. (tj. 7 m nad řekou 

Bečvou). Litograficky je hlavní terasa tvořena převážně valouny hornin beskydského flyše, 

podružně valouny kulmských hornin. Akcesoricky se vyskytují též severské horniny [7]. 

Přímo ve na jihovýchodním okraji Velké byl prováděn v r. 2001 geologický vrt jako 

součást geologického průzkumu pro tehdy připravovanou stavbu vodovodního přivaděče 

Fulnek – Hranice - Přerov. Tento geologický vrt byl prováděn v rámci tzv. druhé stavby 

přivaděče (VDJ Moravská Brána – Hranice), bohužel však výsledky geologického 

průzkumu pro druhou stavbu nebyly v archivech nalezeny. Dále lze předpokládat, že 

v blízkosti obce byl prováděn geologický průzkum v souvislosti s nedávným budováním 

blízké dálnice D47.  Popisy těchto sond a jejich přesná poloha by měly být archivovány 

v Geofondu Praha. 

Orientačně lze vzít v úvahu také výsledek geologického průzkumu, který byl zpracován 

v rámci projekční přípravy akce „Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice“. 

V rámci tohoto průzkumu byly prováděny sondy také poblíž bývalé úpravny vody Lhotka, 

která se nachází cca 2,5 km severně od Velké na břehu potoku Velička. Vrtaná sonda zde 

byla provedena dne 19.7.2006 do hloubky 3,0 m. Jednotlivé geologické vrstvy v tomto vrtu 

jsou charakterizovány takto: 
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Tabulka 3: Popis geologické sondy V1 poblíž ÚV Lhotka [8]  

VRT V1, nadm. výška. 309,00 m.n.m 

HLOUBKA 

(m) 
POPIS 

TŘÍDA 

ROZPOJITELNOSTI 

0,0 - 0,3 Louka drn F6(CI) 2 

0,3-0,8 Jíl prachový, světle hnědý, pevný F6(CI) 4 

0,8-1,2 
Jíl prachový, hnědý, pevný, s příměsí valounů 

štěrku do vel. 10 cm (valounů cca do 30%) F2(CG) 
4 

1,2-3,0 

Štěrk hlinitopísčitý, hnědošedý, velikosti valounů 

do 15 cm, ojediněle i větší valouny ploché, převážně 

středně opracované G3(G-F) 

4 

Podzemní voda naražena: 2,6 m (19.7.2006) 

Podzemní voda ustálena: 2,2 m (19.7.2006) 

 

Výskyt podzemní lze předpokládat poměrně mělko pod terénem v údolních nivách 

vodotečí Veličky a Splavné. V těchto místech lze předpokládat výskyt kvartérních 

sedimentů, kde je podzemní voda vázána na průlinově propustné souvrství hlinitopísčitých 

štěrků, popř. i na kvartérní jemnozrnné holocenní náplavy (písky, písčité jíly, úlomky a 

valouny), tvořící místy pokryv hlinitopísčitých štěrků [8]. Pro přesnější určení 

geologických a hydrogeologických poměrů, průběh hladin podzemní vody a určení 

těžitelnosti zemin bude nutno zpracovat samostatný inženýrsko-geologický průzkum 

v místě výstavby. 

V rámci projektové přípravy stavby vodovodního přivaděče Fulnek – Hranice – Přerov 

byl v roce 2002 na jihovýchodním okraji Velké také prováděn základní korozní průzkum. 

V rámci tohoto průzkumu bylo provedeno měření zdánlivého měrného odporu zemin ve 

dvou hloubkových úrovních (1,30 m a 1,80 m pod úrovní terénu). Dále proběhlo měření 

bludných proudů. V prostoru údolní terasy vodoteče Velička byly naměřené vysoké 

hodnoty zdánlivého měrného odporu [9]. Bludné proudy a zdánlivý měrný odpor zemin 
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však vykazují agresivitu vůči kovovým potrubím. Při předpokladu, že kanalizace v místní 

části Velká bude navržena z nekovového potrubí není třeba toto potrubí z hlediska 

zdánlivého měrného odporu zemin a bludných proudů chránit. 

2.3. Stávající inženýrské sítě v lokalitě 

V místní části Velká je uloženo velké množství inženýrských sítí. Jedná se o standardní 

inženýrské sítě občanské vybavenosti – vodovod, sdělovací kabely, plynovod a rozvody 

elektrické energie. Kromě výše zmíněných sítí mohou být v obci také různé soukromé 

přípojky energií, kanálky atd. Tyto soukromé sítě jsou plně v majetku soukromých osob a 

tudíž se k nim správci inženýrských sítí (ČEZ Distribuce, Vodovody a kanalizace Přerov, 

RWE, Telefónica O2) nevyjadřují a nemají většinou žádné informace o jejich prostorovém 

uložení. Pro projektovou přípravu jsou tyto soukromé sítě v mnohých případech prakticky 

nevypátratelné. V případě realizace výstavby kanalizačních stok je nutno možné umístění 

těchto sítí konzultovat s jejich majiteli přímo v terénu. 

V celé obci je vybudována vodovodní síť, do které je voda dopravována ze dvou 

zdrojů. Část obce je zásobována z vrtu HV 102, který je poblíž bývalé úpravny vody 

Lhotka. Druhá část obce je zásobována vodou z Ostravského oblastního vodovodu přes 

v nedávné době postavený vodovodní přivaděč DN 500 Fulnek – Hranice. V souvislosti 

s připravovanou akcí Zásobování obcí Potštátska napojením na SV Hranice [4] se uvažuje 

mimo jiné s možnou rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 300 Velká – ÚV Lhotka. 

Původně byla rekonstrukce vodovodního přivaděče Velká – ÚV Lhotka připravována jako 

součást vodovodů budovaných v rámci zásobování obcí Potštátska (v současné době 

vstupujících do realizace); v průběhu přípravných prací však bylo rozhodnuto, že tato 

rekonstrukce bude provedena samostatně. Tato rekonstrukce je připravována jako 

bezvýkopová sanace vtažením menšího HDPE potrubí do potrubí stávajícího, a nebude mít 

tudíž z hlediska prostorového uspořádání sítí na výstavbu kanalizačních stok žádný vliv. 

Ochranné pásmo u vodovodů a kanalizací je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 

vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky. Pro vodovodní potrubí a kanalizační 

stoky do DN 500 včetně činí ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu; pro vodovodní řady 

a kanalizační stoky nad DN 500 činí ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu [10]. 
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Ve Velké jsou také položeny sdělovací kabely, které jsou ve správě společnosti 

Telefónica O2. Tyto kabely jsou položeny prakticky v celém intravilánu obce. Vzhledem 

k mělkému uložení těchto kabelů (standardně bývají sdělovací kabely ukládány do hloubky 

0,8-1,1 m) nebude jejich křížení problematické. V některých úsecích bude nutno klást 

kanalizační potrubí do těsných souběhů se sdělovacím vedením. Ochranné pásmo 

podzemních telekomunikačních vedení je vymezeno vzdáleností 1,5 m na každou stranu od 

krajního vedení [11]. 

Rozvody elektrické energie jsou ve větší části Velké vedeny nadzemními rozvody, 

v několika místech jsou však také provedeny formou zemních kabelů. Nadzemní rozvody 

elektrické energie nebývají problematické z hlediska prostorového uspořádání sítí, jisté 

nebezpečí však hrozí při vlastní realizaci, kdy může dojít k úrazu v důsledku kolize 

stavební techniky s elektrickým vedením. Proto je při výstavbě nutno bezpodmínečně 

respektovat pokyny správce příslušného vedení. Zemní vedení elektrické energie bývá 

podobně jako telekomunikační vedení ukládáno do hloubky 0,8-1,1 m. Ochranná pásma 

rozvodů elektrické energie bývají stanovena podle druhu daného vedení. U nadzemních 

vedení je to souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 

vedení na obě strany . U vedení pro napětí nad 1 kV do 35 kV včetně tato vzdálenost činí: 

• pro vodiče bez izolace 7 m; 

• pro vodiče se základní izolací 2 m; 

• pro závěsná kabelová vedení 1 m. 

Ochranné pásmo podzemních rozvodů elektrické energie činí u vedení s napětím do 

110 kV včetně 1 m na každou stranu od krajních kabelů. Tatáž vzdálenost platí také pro 

rozvody zabezpečovací, měřící a řídící techniky [12]. Zařízení elektrizačních soustav o 

vyšších napětích (zemních i vzdušných) nejsou v místě stavby výstavby kanalizace 

vybudovány.  

Tak jako ve většině obcí i ve Velké již proběhla plynofikace. Rozvody plynu jsou 

položeny prakticky v celé obci, a podobně jako ostatní veřejné inženýrské sítě jsou kladeny 

do veřejných ploch. Podobně jako u vodovodů a kanalizací je ochranné pásmo plynovodů 

vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od kraje potrubí. Tato 
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vzdálenost činí 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek a 4 

m u ostatních plynovodů a plynárenských zařízení [12]. 

3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉM Ů 

V místní části Velká se jako problematické se jeví zejména rozložení zájmového území 

do povodí 2 vodních toků. Z povodí potoku Splavná není možno gravitačně dopravit 

splašky do stokového systému v povodí potoku Velička, který je propojen na kanalizační 

systém města Hranic a tím i na místní čistírnu odpadních vod. V případě použití pouze 

gravitačních systémů odkanalizování by to znamenalo nutnost vyřešení čištění odpadních 

vod před vypouštěním do potoku Splavná. Řešením by bylo vybudování kombinovaného 

kanalizačního systému, kde by byly splašky z povodí Splavné svedeny do jednoho místa a 

odtud čerpány tlakovou kanalizací do systému v povodí Veličky. 

Problematickým je taktéž technický stav stávající kanalizace a množství balastních vod 

vnikajících do kanalizace. Vysoké přítoky balastních vod jsou v kanalizačním systému 

nežádoucí a mohou vést k hydraulickému přetížení stokového systému a zvýšení četnosti 

přepadů v odlehčovacích komorách. V případě že hladina podzemní vody leží nad 

poškozenou kanalizací, může společně s balastními vodami vnikat do kanalizace 

poškozeným místem půdní materiál a zanášet stoku. V neposlední řadě také balastní vody 

způsobují problémy na čistírně odpadních vod, kde komplikují čištění [13]. V případě 

využití stávajícího kanalizačního systému musí být minimálně některé části této kanalizace 

rekonstruovány včetně objektů na této kanalizaci, aby se co možná nejvíce omezil průnik 

balastních vod do kanalizačního systému. Podle ČSN 75 6401 [14] je nežádoucí přítok 

s obsahem balastních vod větším než 15 % Q24m. V profilu stokového systému je však 

považován za vyhovující průtok s obsahem balastních vod menším než 25% Q24m [15]. 

Při případném využití stávajícího stokového systému bude nutno se zaměřit na detailní 

zjištění technického stavu stávajících stok. Ze zkušeností z ostatních lokalit lze 

konstatovat, že vedle prasklin potrubí bývají na starších stokových systémech 

problematické zejména napojení domovních přípojek a spoje kanalizačních trub. Například 

ve městě Rastatt na jihozápadě Německa byla provedena kamerová inspekce celkem 208 

km kanalizačních stok. Při inspekci bylo zjištěno celkem 31 006 závad, z toho bylo 13 646 

poškozených nebo špatně napojených domovních přípojek, 7363 závad ve spojích trub, 
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4109 prasklin potrubí, 2100 překážek v kanalizaci, 1584 závad způsobených prorostením 

kořenů do kanalizace, 1563 problémů způsobených korozí a 641 problémů jiného rázu 

[16]. Přesné zjištění technického stavu stoky je nutné pro návrh vhodného způsobu sanace 

jednotlivých stok. 

4. LEGISLATIVNÍ A TECHNICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1. Legislativní řešení 

Požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod jsou stanoveny nařízením vlády č. 

61/2003 Sb. [17] v aktuálním znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [18] Toto nařízení 

vlády řeší emisní a imisní limity pro komunální splaškové zdroje. Vodohospodářský orgán 

ve spolupráci se správcem toku stanovují požadované hodnoty emisních limitů až ve fázi 

vydávání povolení k nakládání s vodami. Toto povolení bývá vydáváno se stavebním 

povolením díla [19]. 

Pro výstavbu kanalizace je nutno zajistit dle zákona č. 183/2006 Sb. [20] územní 

rozhodnutí a stavební povolení. Jako podklad pro získání těchto povolení je nutno 

zpracovat příslušné projektové dokumentace. Dle §158 stavebního zákona patří zpracování 

projektových dokumentací mezi vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat 

pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu dle zákona č. 360/1992 Sb. 

[21]. 

4.1.1. Územní rozhodnutí 

Územní rozhodnutí je nutno zajistit tam, kde budou budovány nové stoky a také při 

případné rekonstrukci stávajících stok mimo původní trasu a niveletu. Územní rozhodnutí 

vydává dle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb příslušný stavební úřad, což je v 

tomto případě Městský úřad Hranice. Jako základní podklad pro vydání územní rozhodnutí 

musí být autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby zpracována 

dokumentace pro územní rozhodnutí. Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejich 

příloh upravuje vyhláška č. 503/2006 Sb. [22]. 
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4.1.2. Stavební povolení 

Stavební povolení pro výstavbu kanalizace vydává vodoprávní úřad věcně příslušný 

dle §106 zákona č. 254/2001 Sb. [23], což je v případě kanalizace v místní části Velká 

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí. Jako základní podklad k žádosti o vydání 

stavebního povolení musí být zpracována dokumentace pro stavební povolení. Tato 

dokumentace musí být členěna a mít náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. [24]. Tato 

dokumentace navazuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí, a musí splňovat podmínky 

vyplívající z tohoto stupně.  

4.1.3. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se provádí před zpravováním 

projektu pro územní rozhodnutí. Obvykle bývá vypracováno oznámení o záměru dle §6 

zákona č. 100/2001 Sb. [25], popř. dokumentaci vlivů na životní prostředí dle §8 zákona 

téhož zákona. Tato dokumentace je následně projednána s dotčenými orgány státní správy. 

Na základě zpravované dokumentace a získaných stanovisek pak příslušný krajský úřad 

vydává rozhodnutí. 

4.1.4. Křížení sítí stávající technické infrastruktury 

Při návrhu nových stok případně rekonstrukci stávajících stok mimo jejich původní 

trasy je nutno respektovat prostorové uspořádání stávajících inženýrských sítí. Vzájemnou 

polohu inženýrských sítí řeší ČSN 73 6005 [26]. Kromě nejmenších dovolených 

vzdáleností mezi jednotlivými druhy inženýrských sítí tato norma řeší také jejich teoretické 

uspořádání v intravilánech obcí. V praxi však toto teoretické uspořádání nebývá dodrženo, 

a jednotlivé sítě jsou často kladeny do volného prostoru bez jakékoliv vzájemné 

koordinace. V případě menších sídel pak z ekonomických důvodů bývá odkanalizování 

řešeno jako poslední síť inženýrské infrastruktury. Kanalizační potrubí pak musí být 

kladeno do zbylého volného prostoru (pokud takový je) popř. je nutno v krajním případě 

řešit v rámci projektové přípravy výstavby kanalizace i přeložky stávajících sítí, které jsou 

v kolizi s navrhovaným kanalizačním potrubím. Tyto opatření pak zvyšují cenu výstavby 

kanalizačního systému. ČSN 73 6005 dále uvádí, že stoky odvádějící vody jiné než 
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dešťové musí být uloženo hlouběji než vodovodní potrubí. Se souhlasem správce 

vodovodu může být potrubí tlakové kanalizace uloženo i nad vodovodním potrubím. 

Ochranné pásma se kolem inženýrských sítí vyhlašují za účelem zajištění jejich 

provozuschopnosti. Pro tyto ochranné pásma jsou příslušnými zákony stanoveny činnosti, 

které lze a nelze v těchto pásmech provádět. Všeobecně pro všechny sítě platí, že provádět 

zemní práce, umisťovat stavby, provádět činnosti které omezují přístup k zařízení, 

provádět skládky materiálu a provádět terénní úpravy lze pouze s písemným souhlasem 

vlastníka kanalizace. Pro projektovou přípravu a zajištění příslušných povolení (územní 

rozhodnutí, stavební povolení) jsou projektantem standardně zajišťována stanoviska všech 

zjištěných majitelů (popř. provozovatelů) dotčených inženýrských sítí. Součástí těchto 

stanovisek pak bývají i informace o jejich prostorovém uložení a podmínky pro činnost 

v jejich ochranných pásmech. Tyto podmínky je nutno plně respektovat ve všech fázích 

akce, od projektové přípravy po vlastní realizaci, a jsou většinou taky citovány ve 

stavebním povolení. Zákresy stávajících inženýrských sítí v mapových podkladech jsou 

pouze orientační a nikdy neslouží jako vytyčovací výkres. Před vlastní realizací musí 

příslušní odpovědní pracovníci jednotlivých provozovatelů (na základě platného stanoviska 

majitele sítě k akci) vytyčit dotčené inženýrské sítě v jejich správě. O tomto bývá proveden 

zápis ve stavebním deníku. V případě křížení nebo velmi těsných souběhů s podzemními 

inženýrskými sítěmi je pak nutno tyto zařízení ručně odkrýt ve vzdálenosti dle pokynů 

správce. Tato vzdálenost bývá většinou stanovena na 1,0 – 3,0 m, dle důležitosti zařízení.  

Stávající inženýrské sítě uložené v místní části Hranice III – Velká jsou popsány 

v kapitole 2.3, včetně vymezení jejich ochranných pásem dle platné legislativy. 
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Tabulka 4 : Nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005 

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI STOKOVÝCH SÍTÍ A 

KANALIZA ČNÍCH PŘÍPOJEK 
DRUH SÍTÍ 

VODOROVNÉ PŘI SOUBĚHU 

PODZEMNÍCH SÍTÍ (m) 

SVISLÉ PŘI KŘÍŽENÍ 

PODZEMNÍCH SÍTÍ (m) 

1kV 0,50 0,30 

10 kV 0,50 0,30 

35 kV 0,50 0,50 

K
A

B
E

LO
V

É
 S

ÍT
Ě

 D
O

 

220 kV 1,00 0,50 

SDĚLOVACÍ KABELY 0,50 0,20 

do 0,005 MPa 1,001) 0,503) 

P
LY

N
O

V
O

D
N

Í 
P

O
T

R
U

B
Í 

do 0,3 MPa 1,00 0,503) 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

A SÍTĚ 
0,60 0,10 

TEPELNÉ SÍTĚ 0,30 0,10 

KABELOVODY 0,30 0,10 

POTRUBNÍ POŠTA 0,30 0,30 

KOLEKTOR 0,302) 0,10 

KOLEJE TRAMVAJOVÉ 

DRÁHY 
1,20   

1) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm 
2) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru 
3) Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, 

opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a 

vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. 

4.2. Technické principy řešení 

Technický návrh stokové sítě je proveden dle ČSN EN 752 [27]. Kromě dodržení 

všech technických požadavků vyplývajících z norem a právních předpisů se bere v úvahu 

také zásada hospodárnosti navrženého řešení a dále je nutno zohlednit případné oprávněné 

požadavky dotčených organizací a orgánů státní správy. 
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4.2.1. Materiál navrhovaných stokových sítí 

Volba vhodného trubního materiálu je jedním ze základních podmínek pro vybudování 

spolehlivého stokového systému ve Velké. Trubní materiál pro výstavbu stokových sítí se 

volí podle účelu s ohledem na plánovanou životnost stokového systému. Navržený trubní 

materiál musí zaručovat vodotěsnost a odolnost proti vlivům působícím na danou stokovou 

soustavu (mechanické namáhání, abraze, působení chemických látek, biologické vlivy 

atd.).  

Tabulka 5 : Srovnání přepokládané životnosti vybraných druhů potrubí 

MATERIÁL  

PŘEDPOKLÁDANÁ 

ŽIVOTNOST1) 

(ROKY) 

PH SPLAŠKŮ DRSNOST (mm)  4) 

PVC 50-80 2-12 0,001 

PP 100 2-12 0,007 

HDPE 80-100 2-13 0,001 

TVÁRNÁ LITINA 100 
4-122) 

3-113) 
0,1 

KAMENINA >100 2-13 0,02-0,05 

BETON 50-80 7-13 1-2 

SKLOLAMINÁT 100 2-10 0,1-0,01 

1) Předpokládaná životnost byla zjišťována z podkladů jednotlivých výrobců. Hodnota může být ovlivněna 

obchodními zájmy výrobců. 

2) Potrubí z tvárné litiny s výstelkou z hlinitanového cementu 

3) Potrubí z tvárné litiny s výstelkou z dvousložkového epoxidu 

4) Drsnost uvedená v tabulce je běžná povrchová drsnost potrubí. Drsnost celého systému, používaná pro 

hydraulické výpočty je charakterizována tzv. provozní drsností, kde jsou uvažovány i odbočky, spoje potrubí 

atd. 

Životnost potrubí jednou z hlavních charakteristik potrubí. Tato charakteristika bývá 

často významným obchodním argumentem jednotlivých výrobců potrubí. V posledních 

desetiletích došlo k výraznému pokroku v technologii výroby jednotlivých trubních 

systémů, zejména pak v oblasti přípravy základních surovin pro výrobu potrubí. U trubních 

systémů je životnost uváděna na základě laboratorních zkoušek. Vzhledem k tomu, že u 

mnohých systémů jde o nové materiály, jejich životnost většinou nebyla prakticky ověřena. 
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Pro návrh s odkanalizování v místní části Velká je uvažováno s polypropylenovým 

(PP) kanalizačním systémem pro navrhované stoky DN 250 – DN 500, pro větší profily, 

které jsou mimo výrobní sortiment PP potrubí pak je uvažováno s potrubím ze 

sklolaminátu. Potrubí z polypropylenu se podobně jako potrubí z PVC vyznačuje snadnou 

manipulovatelností a montáží. Polypropylén je pružný a zároveň houževnatý polymer 

s širokým teplotním rozsahem pro použití. Trouby z polypropylénu mají odolnost proti 

působení většiny kyselin, zásad a solí. Nevýhodou polypropylénu je sklon k šíření trhlin. 

Pro trvalý provoz kanalizačních systémů je nutno uvažovat se snižováním E-modulu 

polypropylénových trubek. Polypropylénové kanalizační potrubí je spojováno pomocí 

hrdlových spojů s těsněním; v žádném případě ale nesmí být spojováno lepidly. Výrobci 

PP trub dodávají také kompletní šachtové systémy, které jsou vyrobeny dle specifikace 

projektanta.  

Polypropylenový kanalizační systém se vyrábí ve dvou rozměrových normách – 

skandinávské a německé. Potrubní systémy vyrobené dle skandinávské normy se značí 

rozměrem potrubí ve venkovních průměrech (DN/OD). Světlost trub vyrobených dle 

skandinávské normy EN 13476 [29] bývá o tloušťku stěny menší. Potrubní systémy 

vyrobené dle německé normy DIN 16961 [30] se značí ve vnitřních průměrech (DN/ID), 

vnější rozměr potrubí je tedy větší než udávané DN. Obě rozměrové normy jsou navzájem 

nekompatibilní. Pro návrh polypropylenových částí kanalizačního systému v místí části 

Velká je uvažováno s trubními systémy vyrobené dle německé normy DIN 16691. 

Sklolaminátové potrubí se vyznačuje vysokou pevností a nízkou hmotností. Trouby ze 

sklolaminátu jsou stálé a nemají tendenci měknout ani při velkých teplotních rozdílech. 

Jednotlivé trouby se spojují pomocí spojek s těsněním z EDPM. 

Z konstrukčního hlediska se plastové potrubní systémy dělí na několik typů potrubí, 

které se liší konstrukcí stěny a s tím související kruhovou tuhostí (SN). Kromě plnostěných 

hladkých trub jsou na trhu také potrubí profilované - žebrované a korugované. Rozdíl mezi 

žebrovaným a korugovaným potrubím je v konstrukci žebra. Žebrované potrubí mají 

konstrukci žebra plnou a úzkou; korugované potrubí má žebra široké a duté. Obecně platí, 

že konstrukce korugovaného potrubí vyhovuje těsností evropským normám, tento systém 

ale nemá tak vysoký stupeň bezpečnosti proti proražení nebo nadměrné deformaci. Plná 
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žebra žebrovaných systémů mají kromě zpevňujícího vlivu také lepší adsorpci lokálního 

zatížení od kamenů větších rozměrů. 

Tabulka 6 : Parametry jednotlivých typů plastových potrubí Maincor [28] 

 

4.2.2. Uložení potrubí 

Obecně jsou potrubí z PP (stejně jako HDPE a PVC) charakterizována jako poddajná 

potrubí. Na rozdíl od potrubí tuhých (tvárná litina, beton), které veškerá zatížení přenášení 

sama svou tuhou konstrukcí, poddajná potrubí přenáší zatížení dále do okolní zeminy a při 

zatížení je tak funkční celý systém. Deformace plastového potrubí závisí na hodnotě 

vertikálního zatížení (složeného z vlastní hmotnosti zásypu nad potrubím a zatížení 

způsobené provozem) a pasivním odporem systému potrubí (složeného z kruhové tuhosti 

potrubí, pasivního odporu obsypu a pasivního odporu stěn výkopu). Velikost deformace 

potrubí by neměla překročit 6% [31]. Z tohoto důvodu je u plastových potrubních systémů 

důležité provedení kvalitního obsypu a podsypu potrubí, jak z hlediska volby materiálu, tak 

z hlediska kvalitativního provedení prací. Mnozí výrobci plastových potrubních systémů 
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udávají těsnost i při mnohem větší deformaci. Větší deformace však pak mohou způsobit 

problémy i při údržbě a čištění stoky různými mechanickými frézami, proto je třeba se 

těmto deformacím v co nevyšší míře vyvarovat.  

Pro polypropylenový žebrovaný potrubní systém Ultra Rib 2, který je uvažovaný pro 

návrh odkanalizování místní částí Velká je výrobcem požadován obsyp štěrkopískem o 

maximální zrnitosti 32 mm. Výrobce doporučuje pro obsyp použití kvalitního 

nesoudržného materiálu smíšené frakce 0-20 mm. Obsyp potrubí bude prováděn 100 mm 

nad potrubím; v případě že se v zemině použité k zásypu budou vyskytovat kameny větší 

než 60 mm bude obsyp potrubí prováděn až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Výška 

lože pro pokládku potrubí je 100 mm. Lože se provádí z jemnozrnného nesoudržného 

materiálu na urovnané dno výkopu, které není zaplaveno vodou. V úsecích s výskytem 

podzemní vody (stoky v blízkosti vodotečí Velička a Splavná) bude do výkopu osazeno 

drenážní potrubí svedené do čerpacích jímek. 

 

 

 

Obrázek 2: Vzorové uložení plastového kanalizačního potrubí [26] 
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Pro zásypovou vrstvu při pokládce polypropylénového žebrovaného potrubí Ultra Rib 

2 je možné použít stávající výkopek, pokud neobsahuje větší částice než 32 mm a je tuto 

zeminu možno zhutnit na 90-93% PS [26]. Dále je nutno, aby tato zemina měla takový 

modul přetvářnosti zeminy, že při jejím použití bude dlouhodobá deformace potrubí menší 

než 6%. V komunikacích bude pravděpodobně nutno obsypový materiál vyměnit. Správci 

komunikací s současné době požadují zásypy vysokého stupně zhutnění nebo zásypy 

nesedavým materiálem. 

Pro pokládku sklolaminátového potrubí je důležitá zejména zásypy v primární zóně. 

Pro potrubí ze sklolaminátu SN 10000, které je doporučováno pro trasy v komunikacích při 

hloubce zásypu do 3 m je výrobcem doporučováno: 

• do výšky 0,25 DE má být primární zóna tvořena pískem nebo štěrkem zhutněným 

na 90 % PS; 

• od výšky 0,25 DE do výšky 0,7 DE primární zóny je nutno zásyp zhutnit na min. 

80 % PS; na zásyp lze použít původní zeminu, pokud ji lze zhutnit na tuto hodnotu; 

• na zásyp sekundární zóny lze použít zhutněnou nebo nezhutněnou původní zeminu 

[32]. 

4.2.3. Bezvýkopová sanace stávajících stok 

V dřívějších dobách byly rekonstrukce stok prováděny výhradně výměnou 

kanalizačního potrubí v otevřeném výkopu. Nutnost provést odkrytí stokového systému 

znamená taktéž i vysoké investiční náklady na provedené takovéto rekonstrukce. Kromě 

velkého objemu zemních prací je nutno počítat také se znovuobnovením podsypu a obsypu 

nově pokládaného potrubí, a také s demontáží a likvidací potrubí původního. Nákladné 

bývá také uvedení povrchů do původního stavu, zejména pokud se rekonstruovaný stokový 

systém nachází ve zpevněných plochách. Na mnohých místech navíc bývá provedení 

otevřených výkopů pro rekonstrukci potrubí problematické, ať již z důvodů technických 

(velké množství inženýrských sítí v okolí stoky) nebo legislativních (nesouhlas vlastníků 

dotčených pozemků s provedením rekonstrukce výměnou potrubí v otevřeném výkopu 

[33]. V současné době je na trhu několik technologií, které umožňují provést takovéto 

rekonstrukce i bezvýkopově a tudíž bez provádění nákladných zemních prací a oprav 

povrchů. Rekonstrukce stok těmito metodami jsou taktéž méně náročné na zábor území, 

protože nevyžadují manipulační pruh v celé délce rekonstruované stoky. 
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Pro rekonstrukci stávajících stok ve stokovém systému povodí toku Velička by byla 

nejvýhodnější metoda tzv. inverzního rukávce. Rukávec ze syntetických vláken je 

naimpregnován speciální pryskyřicí a následně pomocí navijáku inverzním způsobem 

zaveden do stoky. Po vytvrzení tohoto rukávce vznikne v sanované stoce nové samonosné 

potrubí. Pomocí speciálního robota je pak provedeno prořezání stávajících přípojek na 

potrubí. Výhodou této technologie je, že kromě vlastního porušení stěn kanalizace 

(praskliny, střepiny, koroze atd.) opravuje taktéž statické narušení stability potrubí a lze ji 

použít i do nekruhových profilů stokových systémů; nelze ji však použít na sanaci 

zdeformovaných a zborcených profilů [34]. Oproti reliningovým bezvýkopovým 

technologiím, kdy se zpravidla do sanovaného potrubí zatahuje potrubí z vysokohustotního 

polyetylénu, sanace rukávcem napuštěným pryskyřicí výrazně nezmenšuje hydraulický 

profil stoky. 

Před vlastní rekonstrukcí potrubí bezvýkopovou metodou inverzního rukávce je nutno 

provést přípravné práce. Důležitým parametrem pro návrh bezvýkopové sanace je detailní 

znalost technikého stavu jednotlivých stok, rozsah případného poškození, prasklin, 

překážek atd. Před návrhem způsobu rekonstrukce potrubí bezvýkopovou metodou je 

požadováno provést optickou inspekci stávajících stok. Stav potrubí je monitorován 

pomocí malého vozu vybaveného kamerou, který projíždí monitorovanou stokou. Obraz 

z kamery je zaznamenáván společně se staničením a spádem stoky. Z inspekce bývá 

obvykle zpracována závěrečná zpráva, která pak slouží jako podklad k návrhu 

rekonstrukce. Před realizací vlastní sanace musí být dále provedeno také vyčištění stoky od 

nečistot, naplavenin, prorostlých kořenů atd. Pro odstranění usazenin se používá 

vysokotlaké čištění vodou, pro odstranění prorostlých kořenů, inkrustů a pevných usazenin 

se používají čelní nebo řetězové frézy. Čištění stok bývá zpravidla prováděno firmami 

provádějících sanace. 

4.2.4. Bezvýkopové sanace z pohledu zahraničních odborníků 

Bezvýkopová rekonstrukce stávajících stok je tématem, které je řešeno ve všech 

částech světa. V zahraničí je často prosazována preventivní rekonstrukce stávajících stok, 

aby se zamezilo problémům dříve, než dojde k ohrožení funkčnosti celého stokového 

systému v důsledku jeho postupného stárnutí [35]. Nedestruktivní bezvýkopové sanační 

technologie jsou v zahraničí využívány ve stále větším měřítku díky menším finančním 



Marek Coufal:  Návrh koncepce odkanalizování městské části Hranice III – Velká 

_______________________________________________________________________________ 

2010                                                                                                                             21 

nákladům a větší šetrnosti k okolí během výstavby. Moderními bezvýkopovými 

technologiemi bývají rekonstruovány stoky od velmi malých rozměrů až po historické 

stoky pocházející z dob starého Říma. Do 70. let 20. století byly bezvýkopové 

rekonstrukce stok omezeny na průchozí stoky. Ačkoliv první bezvýkopová rekonstrukce  

menší stoky byla provedena v Londýně v ulici Brick Lane ve čtvrti Hackney už v roce 

1971, k masivnějšímu rozšíření technologie bezvýkopové sanace stok inverzním rukávcem 

(v zahraničí označována jako CIPP) došlo až po roce 1994, kdy firma Insituform 

Technologies, Inc. ztratila patentovou ochranu pro tuto technologii. Tím došlo 

k výraznému zlevnění technologie, a následně jejímu masovějšímu rozšíření [36]. 

Bezvýkopové sanace jsou využívány zejména kvůli menším nákladům na opravy povrchů 

a také nárokům na zábor manipulačního pruhu pro stavbu a s tím souvisejícím 

omezením provozu na povrchu. Náklady na sanaci na jsou závislé zejména na technickém 

stavu a DN sanovaného kanalizačního systému; s rostoucím DN pak náklady na provedení 

bezvýkopové sanace výrazně rostou. Důraz se klade také na určení vhodné doby pro 

provedení sanace. Náklady na sanaci kanalizačního systému v havarijním stavu mohou 

dosahovat až trojnásobku nákladů na včasně provedenou sanaci [37]. V ideálním případě je 

průběžně prováděn kamerový průzkum stávajících stokových systémů, jehož výsledky jsou 

zanášeny do GIS. Na základě těchto informací je pak volena priorita a způsob vlastní 

rekonstrukce, čímž dochází k výrazným finančním úsporám [38]. 

5. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Koncepce odkanalizování Městské části Hranice III Velká musí vhodným způsobem 

řešit likvidaci splašků v obou kanalizačních povodích, tak aby nakládání s odpadními 

vodami odpovídalo platným právním normám. Zejména je nutno vyřešit nakládání 

s odpadními vodami v povodí vodoteče Splavná, aby splašky nebyly vypouštěny do 

recipientu bez čištění. Z technického hlediska lze navrhnout 2 varianty koncepce 

odkanalizování místní části Velká, a to: 

• vyřešit dopravu splašků z obou povodí (Veličky i Splavné) na centrální čistírnu 

odpadních vod Hranice 
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• řešit nakládání s odpadními vodami pro každé povodí samostatně, tzn. odpadní 

vody z povodí Veličky by byly dopravovány na centrální ČOV Hranice, odpadní 

vody z povodí Splavné by byly čištěny v nově navržené malé ČOV 

V obou zmíněných případech je nutno  vhodným způsobem řešit také stav stokové sítě 

v povodí Veličky, aby bylo zabráněno zvýšenému průniku balastních vod do systému. Pro 

návrh koncepce odkanalizování jsou níže popsány pro každé povodí (Splavné i Veličky) 2 

varianty řešení, které lze vzájemně kombinovat: 

 

A. Stokový systém v povodí toku Splavná 

• Varianta A.I – vybudování ČOV v povodí toku Splavná 

• Varianta A.II – přečerpávání odpadních vod do povodí toku Velička 

B. Stokový systém v povodí toku Velička 

• Varianta B.I – rekonstrukce stávajících stok 

• Varianta B.II – navržení nového stokového systému v povodí toku Velička 

 

Detailněji jsou všechny varianty popsány níže. Přečerpávání odpadních vod z povodí 

Splavné do povodí Veličky již bylo v minulosti projekčně řešeno [39], nebylo však dosud 

realizováno. Graficky a početně byla v této práci rozpracována varianta navržení nového 

stokového systému jednotné kanalizace v povodí Veličky (varianta B.II), s využitím 

firmou Voding Hranice zpracovaného projekčního řešení přečerpávání splašků z povodí 

toku Splavná do stokového systému povodí toku Velička (varianta A.II). V grafických 

přílohách není v rámci této práce řešeno propojování stávajících domovních kanalizačních 

přípojek na nové stoky. 

Důležitým parametrem pro návrh koncepce je také správné určení specifického 

množství odpadních vod. Specifické množství odpadních vod vychází z úvahy, že 

vyprodukované množství odpadních vod je shodné s množstvím vody spotřebované. 

Obecně lze konstatovat, že ve větších sídelních celcích je množství odpadních vod 

prakticky shodné s množstvím vody fakturované domácnostem. V případě menších 

sídelních celků (kam se řadí i Velká) se však množství vody fakturované domácnostem 
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značně liší. S trendem poklesu potřeby pitné vody, způsobeným zvyšováním cen vodného 

a stočného, nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. Zejména v malých územních 

celcích se setkáváme s trendem využívání vlastních zdrojů vody (studen pro individuální 

zásobování). Voda z těchto zdrojů je pak likvidována stejným způsobem jako voda 

odebraná z veřejných vodovodů, tzn. vypouštěním do veřejné kanalizace. Při návrhu 

specifického množství odpadních vod je tedy nutno vycházet z průměrných hodnot potřeby 

vody pro daný region, a případné hodnoty množství vody fakturované domácnostem brát 

pouze jako hodnoty minimální. V Olomouckém kraji je průměrná specifická potřeba vody 

na jednoho obyvatele přibližně 116 l/(os.den) [2]. Toto množství prakticky koresponduje 

s průměrnou hodnotou uváděnou pro celou Českou republiku, která je 110-120 l/(os.den). 

Tyto hodnoty se pro výpočet obyčejně zvyšují o 20-30 l/(os.den) na občanskou vybavenost 

[40].  Pro hydrotechnické výpočty po místní část Velká bude uvažována specifická 

spotřeba 120 l/(os.den) a na občanskou vybavenost bude uvažováno s hodnotou 20 

l/(os.den). Výpočet množství vypouštěných odpadních vod je doložen v příloze č. 9 

(hydrotechnické výpočty). 

5.1. Varianty řešení stokového systému v povodí toku Splavná 

Povodí toku splavná se nachází v severozápadní části obce. Nakládání s odpadními 

vodami v povodí toku Splavná lze v zásadě vyřešit 2 způsoby. Z tohoto povodí nelze 

splašky gravitačně dopravit na stávající centrální čistírnu odpadních vod Hranice. 

Koncepčně lze splašky z toho povodí svést gravitačně do nejnižšího místa. Odtud pak lze 

přes nově vybudovanou čistírnu odpadních vod vypouštět vyčištěné odpadní vody do 

vodoteče Splavná, a nebo variantně v tomto místě vybudovat čerpací stanici odpadních vod 

a splašky přečerpávat do kanalizačního systému v povodí toku Veličky. Přes tento 

kanalizační systém by pak byly splašky dopravovány na čistírnu odpadních vod Hranice. 

5.1.1. Varianta A.I – vybudování ČOV v povodí toku Splavná 

Tato varianta předpokládá vybudování nové gravitační splaškové kanalizace v povodí 

vodního toku Splavná. Tato kanalizace by sváděla splašky z obydlí v tomto povodí do 

nově vybudované malé biologické čistírny odpadních vod pro 150 EO. Po vyčištění 

odpadních vod touto čistírnou by byly tyto vody vypouštěny do vodoteče Splavná. 

Stávající kanalizační systém, který byl vybudován jako dešťová kanalizace zůstane 
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zachován. Dešťové vody by byly odváděny stávající dešťovou kanalizací přímo do 

vodoteče splavná. V povodí toku Splavná tak vznikne oddílný kanalizační systém. Toto 

řešení vyžaduje přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek, které byly 

z důvodu absence splaškové kanalizace postupem času napojovány na dešťovou kanalizaci, 

na novou splaškovou kanalizaci. Rozsah navržených stok je patrný tabulky č. 7 a z 

přehledné situace, doložené jako příloha č. 1. 

 

Tabulka 7 : Varianta A.I - přehled stok navržených v rámci varianty  

NÁZEV STOKY MATERIÁL DN 
DÉLKA 

(m) 

Stoka 0 PP 250 62 

StokA.I PP 250 540 

StokA.II PP 250 94,0 

StokA.III PP 250 54,0 

StokA.IV PP 250 45,0 

Délka celkem  795,0 

 

Pro návrh čistírny odpadních vod pro povodí toku Splavná bylo uvažováno 

následujících hodnot produkce specifického znečištění na 1 obyvatele [41]. 

• BSK5    60    g/(os.den) 

• CHSK    120  g/(os.den) 

• N-celk    15    g/(os.den) 

• P-celk    2,5    g/(os a den) 

• Nerozpustné látky (NL) 55    g/(os.den) 

Z těchto základních údajů lze získat parametry navrhované čistírny odpadních vod na 

přítoku: 
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Tabulka 8 : Parametry navrhovaná ČOV Velká na přítoku 

POPIS JEDNOTKA HODNOTA 

Kapacita ČOV EO 150 

Q24 m3/d 18,2 

BSK5 kg/d 9,0 

CHSK kg/d 18,0 

NL kg/d 8,3 

Ncelk.  kg/d 2,3 

Pcelk.  kg/d 0,4 

 

Ze zkušeností z provozování jiných čistíren odpadních vod poblíž toků s malým 

průtokem (mezi které se vodoteč Splavná řadí) lze v případě využití této varianty očekávat 

ovlivnění recipientu vypouštěnou vodou. U toků s malými průtoky může každá událost, 

která se stane na toku nebo jeho přítocích, ovlivnit kvalitu vody. Pro ČOV je pak obtížné 

stanovit emisní limity tak, aby nedocházelo k překročení imisních standardů, a lze 

očekávat, že imisní limity budou překračovány i v případě použití nejlepší dostupné 

technologie čištění [42].  

Lze konstatovat, že tato varianta má oproti níže popisované variantě řadu nevýhod. 

Nevýhody varianty A.I: 

• Vyšší nároky na zastavěnou plochu 

• Potřeba obsluhy zařízení, vyšší nároky na obsluhu 

• Případná intenzifikace by byla značně komplikovaná 

• Náchylnost na hydraulické a látkové kolísání přítoku 

Výhody varianty A.I: 

• ČOV je umístěna v blízkosti vlastního kanalizačního systému 

• Možnost přizpůsobení technologie „na míru“ 
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Obrázek 3: Vodoteč Splavná 

5.1.2. Varianta A.II – přečerpávání odpadních vod do povodí Veličky 

V tomto variantním řešení je navrženo vybudování nové splaškové gravitační 

kanalizace ve stejném rozsahu jako ve variantě A.I (viz. tabulka 7). Odpadní vody z povodí 

Splavné by byly gravitačně sváděny do nové čerpací stanice, ze které by byly přes nově 

navržený výtlačný řad dopravovány do kanalizačního systému povodí Veličky. Přes tento 

kanalizační systém pak budou odpadní vody dopravovány společně se splašky 

z kanalizačního systému povodí Veličky dopravovány na stávající čistírnu odpadních vod 

Hranice. Pro tlakovou dopravu splašků do stokového systému povodí Veličky bude třeba 

vybudovat kanalizační výtlak. Tento výtlak bude proveden z HDPE DN 80 v délce 561 m. 

Tento výtlak bude z větší části těsně připoložen k navrhované gravitační stoce I. Výtlak 

bude zaústěn do stávající kanalizační šachty mezi novostavbou a požární zbrojnicí. 

Trasování výtlaku bude zajištěno pomocí měděného vyhledávacího vodiče, který bude 
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během pokládky umístěn na potrubí a vyveden do napojovacích vývodů. Trasy navržených 

stok jsou patrné ze situací doložených v příloze.  

Pro čerpání splašků by bylo využito malé čerpací stanice s kruhovým půdorysem Ø 

2000 mm, ve které by byla osazena dvojice čerpadel (jedno čerpadlo provozní, druhé 

slouží jak 100% rezerva). Chod čerpadel by byl řízen automaticky v závislosti na výšce 

hladiny. 

 

 

Obrázek 4: Pohled do čerpací stanice na kanalizaci Podzámčí 

Tato ČS je podobné konstrukce jako navržená čerpací stanice Velká. 

Pro napájení čerpací stanice bude nutno provést přípojku NN, která by byla stažena ze 

stávajícího sloupu vedení NN poblíž čerpací stanice. Jelikož tato kanalizační čerpací 

stanice je navržena jako podzemní objekt, bude poblíž této stanice vybudován 

elektroměrný pilíř. 

Výhody varianty A.II: 

• Čištění splašků na centrální čistírně odpadních vod, a tím větší odolnost vůči 

látkovému a hydraulickému kolísání přítoku 

• Automatický provoz čerpací stanice, minimální nároky na obsluhu 

• Minimální nároky na zastavěnou plochu 

Nevýhody varianty A.II: 

• Tendence k zanášení akumulačního prostoru 
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• Závislost na přívodu elektrické energie 

Na některé provozní problémy s čerpacími stanicemi na kanalizacích upozorňují četné 

provozní zkušenosti. Čerpací stanice bývá v nepřerušovaném toku splašků stokovou 

soustavou rušivým prvkem. Přítok odpadních vod na čerpací stanici bývá proměnlivý 

v závislosti na typu zástavby a velikosti odkanalizovávané lokality. Přítok na čerpací 

stanici také do jisté míry ovlivňuje i technický stav stokového systému, na němž závisí 

množství balastních vod dostávajících se do splašků. V ideálním případě by parametry 

čerpací stanice měly být navrženy tak, aby došlo k okamžitému odčerpání protékajících 

vod. To však není vzhledem k proměnlivosti přítoku možné. S průtokem ve stokovém 

systému se mění i transport pevných látek ve splašcích. V odpadní vodě se vyskytují 

zejména fekální a organické látky, písek, štěrk a v neposlední řadě také papír, hadry a 

různé předměty dostávající se do odpadních vod spláchnutím. V důsledku přerušovaného 

provozu čerpadel pak může v jímce docházet k usazování pevných částic. To lze do jisté 

míry omezit vhodným zkosením stěn jímky, které napomáhají směrovat tyto částice k sání 

čerpadla a tím zabránit vytváření nežádoucích usazenin na dně jímky [43]. 

5.2. Varianty řešení stokového systému v povodí toku Veličky  

Rozsáhlejší část Velké patří do povodí toku Veličky. Podobně jako v povodí Splavné i 

této části byla kanalizace budována postupně a částečně svépomocí. Bohužel je část 

stokové sítě v povodí Veličky v daleko horším technickém stavu, než dešťová kanalizace 

v povodí toku Splavná. Pro stokový systém v povodí Veličky byly navrženy 2 varianty 

řešení. 

5.2.1. Varianta B.I – rekonstrukce stávajících stok 

Rekonstrukce stávajících stok se jeví jako logická cesta k zlepšení technického 

stavu  stávající kanalizační sítě a zamezení průniku balastních vod do stávajícího systému. 

Ideálním způsobem rekonstrukce stávajícího kanalizačního systému je bezvýkopová 

sanace. Obecné principy bezvýkopové rekonstrukce stok jsou popsány v kapitole 4.2.3. 

Rekonstrukce šachet a dalších objektů na kanalizaci by proběhla zednickým způsobem. 

Rozsah stávajících stok k rekonstrukci je patrný z tabulky 9; jejich prostorové uložení pak 

z přehledné situace M 1:5000 doložené jako příloha č. 1. 
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Tabulka 9 : Varianta B.I - přehled stávajících stok k rekonstrukci v povodí Veličky 

NÁZEV STOKY DN 
Stani čení 

(km) 

DÉLKA 

(m) 
 

300 0,000-0,811 811,0 

800 0,811-0,901 90,0 18
30

,0
 

400 0,901-1,551 650,0 

Stoka A 

300 1,551-1,830 279,0 S
to

ka
 A

 

ce
lk

em
: 

 

(m
) 

Stoka A1 300 0,000-0,141 141,0  

Stoka A1-1 300 0,000-0,062 62,0  

Stoka A-2 300 0,000-0,0082 82,0  

500 0,000-0,155 155,0 

600 0,155-0,214 59,0 64
6,

0 

400 0,214-0,510 296,0 

Stoka B 

300 0,510-0,646 136,0 S
to

ka
 B

 

ce
lk

em
: 

(m
) 

Stoka C 300 0,000-0,371 371,0  

800 0,000-0,021 21,0 

600 0,021-0,199 178,0 62
6,

0 

500 0,199-0,532 333,0 

Stoka D 

400 0,532-0,626 94,0 S
to

ka
 D

 

ce
lk

em
 

(m
) 

Stoka D-1 300 0,000-0,166 166,0  

Stoka D-2 300 0,000-0,108 108,0  

Stoka D-3 300 0,000-0,147 147,0  

Stoka D-4 300 0,000-0,022 22,0  

Délka celkem  4201,0  
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Výhody varianty B.I: 

• Omezení zemních prací na minimum a s tím související úspora nákladů 

• Minimální nutný manipulační prostor oproti opravě v otevřeném výkopu 

• Rekonstrukce probíhá v původní trase a niveletě, a dle zák. 183/2006 Sb. §103 

písm. B, bod 7 nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení 

• Odpadá nutnost projednávání nových tras s majiteli dotčených pozemků 

Nevýhody varianty B.I: 

• Před rekonstrukcí je nutno provést kamerový monitoring a čištění celé sítě 

• Bezvýkopovou technologií prováděnou zatažením rukávce napuštěným pryskyřicí 

nejdou zvětšovat DN stávajících stok 

• Rekonstrukce probíhá ve stávající trase stok, technologie tedy neřeší případné 

nevhodné umístění stok 

• Zpravidla kratší životnost rekonstruované stoky oproti nově budovanému systému 

5.2.2. Varianta B.II – navržení nového stokového systému v povodí Veličky 

Při realizaci této varianty by došlo k vytvoření nového stokového systému jednotné 

kanalizace v povodí toku Veličky. Stávající stokový systém by byl zrušen. Pro tento 

stokový systém bylo navrženo potrubí z polypropylénu pro DN 300 – DN 500 a potrubí ze 

sklolaminátu pro potrubí DN 600 a více. Rozsah navržené stokové sítě a trasy navržených 

stok jsou patrné z přehledné situace M 1:5000 doložené jako příloha č. 2 z přehledu 

v tabulce 10. Tato varianta vyžaduje zajištění všech povolení uvedených v kapitole 4.1 a 

vyžaduje také projednání s majiteli dotčených pozemků. 

Z ekonomických důvodů tato varianta předpokládá sanaci přívodní části stoky A 

(km 0,000 – 0,745). Tato část stoky slouží pouze k dopravě splašků z Velké do stokového 

systému města Hranic, přes který budou splašky dopravovány na centrální ČOV Hranice. 
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Tabulka 10 : Varianta B.II - přehled nově navržených stok a stok určených k rekonstrukci v povodí 

Veličky 

NÁZEV STOKY 
Stani čení 

(km) 
DN Materiál 

DÉLKA 

(m) 
 

0,000 - 0,745 300 
bezvýkopová 

sanace 
745,0 

0,745-0,7839 300 PP 38,9 

14
85

,0
 

0,7839 - 0,8166 300 
bezvýkopová 

sanace 
32,7 

0,8166 - 0,910 800 sklolaminát 93,4 

0,910 - 1,0316 500 PP 121,6 

1,0316 - 1,3691 400 PP 337,5 

Stoka A 

1,3691 - 1,485 300 PP 115,9 

S
to

ka
 A

 c
el

ke
m

:  

(m
) 

Stoka A1 0,000-0,100 300 PP 100,0  

0,000-0,1582 500 PP 158,2 

65
0, 0 

0,1582 - 0,3699 400 PP 211,7 Stoka B 

0,3699 - 0,650 300 PP 280,1 S
to

ka
 B

 

ce
lk

em
: 

(m
) 

Stoka B1 0,000 - 0,090 300 PP 90,0  

0,000 - 0,098 400 PP 98,0 
36

6, 0 
Stoka C 

0,098 - 0,366 300 PP 268,0 

S
to

ka
 C

 

ce
lk

em
 

(m
) 

0,000-0,1307 700 sklolaminát 130,7 

0,1307 - 0,1917 600 sklolaminát 61,0 70
5,

0 

0,1917 - 0,5543 500 PP 362,6 
Stoka D 

0,5543 - 0,705 400 PP 150,7 S
to

ka
 D

 

ce
lk

em
 

(m
) 

0,000 - 0,1791 500 PP 179,1 

41
4,

0 

Stoka D1 

0,1791 - 0,414 300 PP 234,9 

S
to

ka
 D

1 

ce
lk

em
 

(m
) 

Stoka D1-1 0,000 - 0,065 300 300 65,0  

Délka navrhovaných stok celkem 3875,0  
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Výhody varianty B.II: 

• Vznik nového uceleného stokového systému s předpokládanou životností cca 100 

let 

• Navržené DN není vázáno na DN původní kanalizace jako v případě varianty 

rekonstrukce stávajících stok 

• Odstranění tras z některých soukromých pozemků, vedení nových tras je navrženo 

především do veřejných cest  

Nevýhody varianty B.II: 

• Velké náklady na zemní práce a opravy povrchů 

• Místy komplikovaná výstavba vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí 

v lokalitě 

Tato varianta byla vybrána pro detailnější rozpracování, které je popsáno v kapitole 5.3. 

5.3.  Rozpracování vybraných variant 

Pro detailnější rozpracování byla vybrána pro stokový systém v povodí Veličky 

varianta B.II (navržení nového stokového systému v povodí Veličky), která byla doplněna 

variantou A.II pro stokový sytém v povodí toku Splavná (přečerpávání odpadních vod do 

povodí Veličky). Varianta A.II již byla v minulosti projekčně navržena [39]. Tento návrh 

je do této bakalářské práce přebrán, a není již dále rozpracováván. Dále je tedy 

rozpracovávána pouze varianta B.II. 

Odkanalizování v povodí toku Veličky je ve vybrané variantě B.II řešeno navržením 

nového jednotného kanalizačního systému. Ze stávajících stok by byla využita jen část 

stoky A, která odvádí odpadní vody z Velké, a je napojena přímo na kanalizační systém 

Města Hranice. Stoky nového stokového systému jsou navrženy do veřejných pozemků, 

zejména do cest. Vstupní šachty byly navrženy v místech kde se mění směr, příčný profil 

stoky, ukončují stoky nebo spojuje více stok. Vzdálenost vstupních šachet je navržena 

max. 50 m, ačkoliv se v některé literatuře uvádí možná vzdálenost šachet u neprůlezných 

stok 60 m [40], [44]. 
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5.3.1. Situace, trasy navržených stok 

Kromě přehledných situací M 1:5000 byly vybrané varianty zpracovány v podrobných 

situacích M 1:1000, ve kterých jsou vyznačeny také stávající inženýrské sítě. Jako podklad 

pro vypracování situací bylo využit tachymetrické zaměření Velké, které je k dispozici 

prakticky v celém rozsahu stavby. Situace jsou zpracovány v souřadném systému S-JTSK; 

veškeré nadmořské výšky jsou pak uvedeny ve výškovém systému Bpv. 

Páteřní stokou celého nově navrženého jednotného kanalizačního systému v povodí 

toku Velička je stoka A. Ačkoliv je v povodí toku Veličky navrhován nový stokový 

systém, budou pro stoku A využity i části stávající kanalizace. K bezvýkopové 

rekonstrukci a následnému využití pro nový stokový systém je uvažováno s částí stoky DN 

300 v km 0,000 – 0,745, která slouží jako přívodní stoka z Velké do Hranic. Kvůli 

problematickém provádějí přechodu přes vodoteč Velička je uvažováno s bezvýkopovou 

rekonstrukcí a využitím také úseku DN 300 v km 0,7839 – 0,8166. Bezvýkopová 

rekonstrukce stok je obecně popsána v kapitole 4.2.3.  Po přechodu vodoteče Velička je 

stoka A navržena v místních komunikacích tak, aby respektovala stávající infrastrukturu. 

Stoka a je ukončena v km 1,485 poblíž domu č.p. 69. V km 1,4258 se na stoku A napojuje 

stoka A1 DN 300, která je taktéž položena do místní cesty. Stoka A1 je ukončena v místní 

cestě mezi domy č. p. 116 a novostavbou. Na páteřní stoku A se napojuje v km 0,754 stoka 

B. Stoka je navržena z materiálu PP v DN 300 – DN 500 a z větší části je navržena v kraji 

místní asfaltové cesty; úsek mezi šachtami Š54 – Š56 je pak navržen v zelením pásu podél 

silnice III/44021. Úsek stoky B mezi OK1-Š45 je pak navržen v zatravněné ploše. Na 

stoku B se napojuje v km 0,1528 (Š45) stoka B1, navržená v profilu DN 300. Stoka C je 

navržena v DN 300 - 400 v úzké místní cestě v délce 366 m. Stoka je navržena ve svahu, v 

 šachtách Š61, Š62 a Š63 jsou proto navrženy spádiště, aby se snížila rychlost v této stoce. 

Stoka D je navržena v profilech DN 400 – DN 700. Na páteřní stoku A se napojuje v Š22 

v km 0,910 stoky A. Trasa stoky D je navržena v místní cestě, v km 0,216 – 0,705 je 

navržena v tělesech silnic III. třídy. Celková délka stoky je 705 m. Na stoku D se napojují 

odbočné stoky D1 a D1-1. Stoka D1 je navržena v profilech DN 300 – DN 500 a napojuje 

se na a stoku D v km 0,1917 (Š77). V šachtě Š98 je navrženo spádiště pro snížení 

rychlosti. Na stoku D1 se v km 0,1179 napojuje stoka D1-1, která je navržena v profilu DN 

300 v délce 65 m. Stoka D1-1 je navržena v místní cestě a je ukončena v líci bytovky č.p. 
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135. Přesný rozsah navržených stok je patrný tabulky 10 v kapitole 5.2.2; jejich prostorové 

umístění pak z podrobných situací a podélných profilů, které jsou doloženy v přílohách. 

Na stokovém systému jsou navrženy odlehčovací komory OK1 a OK2. Tyto komory 

nebyly v této bakalářské práce detailně řešeny. Vzhledem k prostorovému uspořádání stok 

a místním podmínkám jsou tyto komory navrženy na místech odlehčovacích komor 

původních. Variantně lze prověřit technický stav stávajících odlehčovacích komor a jejich 

vhodnost pro navrhované Q, a po rekonstrukci (včetně vyústění přepadů) je využít. Pro 

tyto odlehčovací komory se předpokládá ředící poměr 1:10. 

 

Obrázek 5: Stávající vyústění přepadu z odlehčovací komory OK2 

5.3.2. Hydrotechnická situace 

Jako podklad pro zpracování hydrotechnické situace byla použita digitální katastrální 

mapa lokality. Do mapy bylo vyznačeno kanalizační povodí a také jednotlivé kanalizační 

okrsky. Jako podklad pro hydrotechnické výpočty byly vyznačeny 2 vzorové hektary 

charakteristické pro lokalitu, na základě kterých byly stanoveny součinitele odtoku. 

Výpočet součinitelů odtoků pro tyto vzorové hektary je doložen v příloze č. 9 

(hydrotechnické výpočty). Hydrotechnická situace je doložena jako příloha č. 5. 
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5.3.3. Podélné profily 

Ke všem stokám navrženým v rámci varianty B.II byly zpracovány podélné profily. 

Niveleta navržených stok vychází kót dna stávajících odlehčovacích komor OK1 a OK2, a 

je závislá na spádu terénu v lokalitě. Pro návrh podélných profilů stok byl využit software 

Podélný profil kanalizace 5.0 ze systému programů pro projektování vodovodů a 

kanalizací WINPLAN. Jednotlivé stoky byly na sebe napojovány systémem „hladina do 

hladiny“. Do podélných profilů byly vyznačeny křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, 

nebyly v nich však pro tuto fázi vyznačeny podélné souběhy. Podélné profily stok 

navržených v rámci varianty B.II jsou doloženy jako přílohy č. 6, 7 a 8. 

5.3.4. Hydrotechnické výpočty 

Pro hydrotechnický návrh stokového systému jednotné kanalizace bylo použito 

jednoduché součtové metody. Vzhledem k nedostupnosti přesných dat ze srážkoměrné 

stanice Hranice byly pro návrh jednotné kanalizace v místní části Velká využity tabulkové 

hodnoty [45]. Dle těchto tabulek byla pro výpočet uvažovaná intenzita 127 l/(s.ha) při 

periodicitě p=1 a času t=15 min. Pro výpočet byly průtoky bezdeštných vod zanedbány 

[46]. Výpočet kapacitního plnění potrubí byl proveden dle White–Colebrooka. Pro 

zjednodušení výpočtu byl použit tabulkový procesor MS Excel a software Podélný profil 

kanalizace 5.0. Pro výpočet průtoků v PP i sklolaminátovém potrubí bylo uvažováno 

s provozní  drsností k=1,5 mm, která je doporučována pro návrh stokových sítí z hladkých 

materiálů (kamenina, sklolaminát, umělá hmota), s vhodně navrženými objekty a s vyšším 

podílem lomových změn na trase a domovních přípojek [47]. Výpočet stokové sítě 

jednoduchou součtovou metodou je doložen v příloze  č. 9. 

6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLAD Ů 

Pro odhad ekonomických nákladů byl použit metodický pokyn pro orientační ukazatele 

výpočtu pořizovací ceny vodohospodářských objektů [48]. V měrných cenových 

ukazatelích pro výpočet ceny jsou zahrnuty všechny základní objekty na kanalizaci, 

technologické zařízení čerpacích stanic, příjezdové komunikace atd. K výsledné ceně se 

připočítávají jen atypické objekty, jako jsou mimořádně dlouhé příjezdové cesty, přípojky 

atd. Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny 
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vodohospodářských objektů neobsahuje ceny za speciální sanační bezvýkopové 

technologie. Orientační ceny za provedení rekonstrukce bezvýkopovou technologií byly 

konzultovány se specializovanou firmou. Všechny ceny jsou uváděny s DPH podle zákona 

č. 235/2004 Sb. [49]. 

 

Stokový systém v povodí toku Splavná Varianta A.II – přečerpávání odpadních vod do 

povodí Veličky: 

Cenové ukazatele pro výpočet ceny: 

Koeficient velikosti obce k=1 

Cmu pro kruhové stoky plastové DN 250  

• v nezpevněných plochách   5260 Kč/bm 

• ve zpevněných plochách    6710 Kč/bm 

Cmu pro kruhové stoky tlakové,  PE DN 80 

• v nezpevněných plochách   2720 Kč/bm 

• ve zpevněných plochách    3930 Kč/bm 

Cu pro objekt čerpací stanice do 5 l/s  300 000 Kč 

 

Technické parametry pro výpočet ceny: 

Navržené stoky PP DN 250 

• v nezpevněných plochách   334 m 

• ve zpevněných plochách    399 m 

Navržené tlakové stoky HDPE DN 80 

• v nezpevněných plochách   352 m 

• ve zpevněných plochách    209 m 

 

Výpočet orientační ceny varianty A.II: 

CTO = 1 · (334 · 5260 + 399 · 6710 + 352 · 2720 + 209 · 3930 + 3000 000) =  

       = 6 512 940 Kč vč. DPH 
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Stokový systém v povodí toku Veličky - Varianta B.II – navržení nového stokového 

systému v povodí Veličky: 

Cenové ukazatele pro výpočet ceny: 

Koeficient velikosti obce k=1 

Cmu pro kruhové stoky plastové DN 300  

• v nezpevněných plochách   4880 Kč/bm 

• ve zpevněných plochách    6410 Kč/bm 

Cmu pro kruhové stoky plastové DN 400  

• ve zpevněných plochách    7240 Kč/bm 

Cmu pro kruhové stoky plastové DN 500  

• v nezpevněných plochách   6620 Kč/bm 

• ve zpevněných plochách    8290 Kč/bm 

Cmu pro kruhové stoky sklolaminátové DN 600  

ve zpevněných plochách     10380 Kč/bm 

Cmu pro kruhové stoky sklolaminátové DN 700  

• ve zpevněných plochách    11805 Kč/bm 

Cmu pro kruhové stoky sklolaminátové DN 800  

• ve zpevněných plochách    13230 Kč/bm 

Cmu pro bezvýkopovou sanaci stok  DN 300 (není součástí metodického pokynu, bylo 

konzultováno s odbornou firmou ČKV Praha)  4860 Kč/bm 

Cmu pro bezvýkopovou sanaci stok  DN 600 (není součástí metodického pokynu, bylo 

konzultováno s odbornou firmou ČKV Praha)  7810 Kč/bm 

Cmu pro bezvýkopovou sanaci stok  DN 800 (není součástí metodického pokynu, bylo 

konzultováno s odbornou firmou ČKV Praha)  10200 Kč/bm 

 

Technické parametry pro výpočet ceny: 

Navržené stoky PP DN 300 

• v nezpevněných plochách   106 m 

• ve zpevněných plochách    1086,8 m 

Navržené stoky PP DN 400 

• ve zpevněných plochách    797,9 m 

Navržené stoky PP DN 500 
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• v nezpevněných plochách   161 m 

• ve zpevněných plochách    660,5 m 

Navržené stoky sklolaminátové DN 600 

• ve zpevněných plochách    61 m 

Navržené stoky sklolaminátové DN 700 

• ve zpevněných plochách    130,7 m 

Navržené stoky sklolaminátové DN 800 

• ve zpevněných plochách    93,4 m 

Bezvýkopová sanace stávajících stok DN 300 777,7 m 

Bezvýkopová sanace stávajících stok DN 600 70 m 

Bezvýkopová sanace stávajících stok DN 800 20 m 

 

Výpočet orientační ceny varianty B.II: 

CTO = 1 · (106 · 4880 + 1086,8 · 6410 + 797,9 · 7240 + 161 · 6620 + 660,5 · 8290 + 61 · 

10380 + 130,7 · 11805 + 93,4 · 13230) + (777,7 · 4860)+ (70 · 7810) +(20 · 10200)  = 27 

743 926,50 vč. DPH 

7. ZÁVĚR 

V bakalářské práci byly navrženy pro každé povodí 2 varianty řešení odkanalizování 

místní části Velká, které lze navzájem kombinovat. Detailněji byla rozpracována varianta 

výstavby nových stok v povodí toku Velička s využitím nerealizovaného přečerpávání 

splašků ze stokového systému Splavné, navrženého fy. Voding Hranice. Obecně lze 

konstatovat, že pro realizaci staveb veřejné infrastruktury je zásadní zajištění finančních 

zdrojů. Při uvolňování finančních zdrojů zpravidla hraje velkou roli společně s nalezením 

vyváženého technického řešení také finanční náročnost jednotlivých variant. Bereme-li 

v úvahu tato fakta, pro realizaci a následný provoz je jednoznačně výhodnější doprava 

splašků z obou povodí místní části Velké na centrální čistírnu odpadních vod Hranice. 

Tímto máme zvolenou základní koncepci nakládání s odpadními vodami ve Velké. 

Ačkoliv v této práci nebyla detailněji rozpracována varianta bezvýkopové sanace 

stokového systém v povodí Veličky, lze předpokládat, že finanční náročnost této varianty 

bude výrazně nižší. Je proto velmi pravděpodobné, že pokud budou uvolněny finanční 
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prostředky pro řešení odkanalizování místní části Velká, bude realizována varianta 

bezvýkopové sanace. 
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