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Anotace 

 V předloţené bakalářské práci je zpracován návrh koncepce odkanalizování obce 

Rohov jednotnou stokovou soustavou s gravitační dopravou odpadních vod na nově 

vybudovanou čistírnu odpadních vod. Teoretická část práce obsahuje popis stávajícího 

stavu území, vytipování problémů stávající kanalizace, legislativní a technické principy 

řešení. Experimentální část práce je věnována popisu moţných variant řešení 

odkanalizovaní obce. Vybraná varianta je podloţena výkresovou dokumentací a 

hydrotechnickými výpočty. Na závěr práce je proveden odhad ekonomických nákladů na 

realizaci vybrané varianty. 

Klíčová slova: kanalizace, jednotná stoková soustava, kanalizační šachty, odlehčovací 

komora. 

Annotation 

 The Bachelor work deals with the concept of sewer system design in village Rohov 

with the use of single-pipe sewerage system with the gravity conveyer of sewerage water 

into the new built sewage clarification plant. The theoretical part of the work contains the 

description of current condition of the territory, anticipating of the problems of the current 

sewerage, legislative and technical principles of solution. The experimental part of the 

work deals with the description of possible alternatives of the solution of drainage of the 

town. The chosen alternative is supported by the documentation of technical drawings and 

hydrotechnical calculation. At the end of the work it is provided by the estimation of the 

expenses of the realization of chosen alternative. 

Key words: sewerage, single - pipe sewerage system, sewerage manholes, strom - water 

inlet. 
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1. Úvod 

 Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu koncepce odkanalizování obce 

Rohov. Úkolem stokové soustavy bude bezpečný odvod odpadních vod, coţ zajistí 

občanům obce podmínky zdravého bydlení a zachovaní ţivotního prostředí. 

 Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část 

zahrnuje tři kapitoly. První kapitola se zabývá popisem současného stavu katastrálního 

území, hydrologických poměrů a stávající kanalizace v obci. Následná kapitola řeší 

vytipování problému stávající kanalizace, z jejichţ důvodu je nutná výstavba nové 

kanalizace. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována legislativním a technickým 

principům řešení. Experimentální část zahrnuje popis navrţených variant odkanalizování 

obce Rohov. Vybraná varianta řešení je podloţena výkresovou dokumentací a 

hydrotechnickými výpočty. Na závěr je proveden odhad ekonomických nákladů vybrané 

varianty řešení. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

   2.1. Popis zájmového území – Obec Rohov 

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1394. Obec se nachází v severní části 

okresu Opava, v Sudicko-třebomském výběţku, vklíněném do území Polské republiky. 

Obec patří mezi sídla venkovského typu s jednoduchým urbanistickým uspořádáním 

funkčních zón a převaţující obytnou funkcí. V obci převládá nízkopodlaţní zástavba 

rodinných domků. Na katastrálním území obce se nachází řada drobných provozoven a 

obchodů [1]. 

   Základní informace o obci: 

Status: Obec 

Nadmořská výška: 239 m n. m. 

Katastrální výměra: 6,64 km
2
 

Počet obyvatel k 1.1.2010: 629 

Okres: Opava 

Kraj: Moravskoslezský [2].  

 

Obrázek 1 - Letecký snímek obce Rohov [3] 
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   2.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 

 V současné době je v obci vybudován poměrně rozsáhlý systém kanalizace, která 

měla původně slouţit k odvedení dešťových vod z intravilánu obce. Jedná se zejména o 

zatrubnění stávajících odvodňovacích příkopů. Stávající kanalizace v obci byla budována 

od padesátých let, jedná se převáţně o betonové potrubí o profilu DN 300 aţ DN1000. Dvě 

kmenové kanalizační stoky jsou vyústěny do bezejmenné vodoteče na severovýchodě 

obce. Celková délka stávající kanalizační sítě v obci je cca 3260 m. Technický stav 

odpovídá stáří jednotlivých kanalizačních stok, v některých částech jsou zaneseny, v jiných 

je problémem netěsnost potrubí. 

 Čištění odpadních vod v obci je zajištěno převáţně v septicích či ţumpách. Ty mají 

přepady zaústěny do stávající kanalizace, respektive přímo do povrchových vodotečí či 

trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu [1]. 

   2.3. Hydrologické poměry 

 V severovýchodní časti obce se nachází bezejmenná vodoteč, do které je vyústěna 

stávající kanalizační síť. Tato vodoteč má délku zhruba 1,2 km a je levostranným přítokem 

Strahovického potoka. 

 Správce Strahovického potoka je Povodí Odry, státní podnik. Číslo hydrologického 

pořadí je 2-04-01-012 a plocha povodí činí 12,285 km
2
 [4].  

 

Obrázek 2 - Povodí Strahovického potoka [4] 

 Strahovický potok je hraničním vodním tokem, který tvoří státní hranici s Polskou 

republikou v délce 1,17 km [5]. 
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3. Vytipování problémů  

 Větší část stávající kanalizační sítě v obci je v současné době jiţ v zastaralém stavu, 

v některých místech dochází k netěsnostem, v jiných místech je zase zanesená. Problém 

můţeme hledat také v tom, ţe část nemovitostí není na stávající kanalizaci napojeno a pro 

obyvatele těchto nemovitostí je pak povinností vlastnit ţumpu či septik. Tato varianta není 

pro majitele septiků z ekonomického hlediska výhodná, jelikoţ musí platit poplatky za 

vyprazdňování. Z tohoto důvodu můţe docházet k odvádění odpadních vod nedovoleným 

způsobem, například přečerpáváním odpadních vod do kanalizace. 

 Dalším problémem je pak skutečnost, ţe stoková síť není zakončena čistírnou 

odpadních vod, ale je vyústěna přímo do vodoteče v severovýchodní části obce. Jsou zde 

tak překročeny hodnoty přípustného znečistění recipientu stanovené nařízením vlády        

č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizací a o citlivých oblastech. Pro místo vyústění je charakteristický nepříjemný 

zápach. 

 Řešením problému by byla výstavba nové jednotné kanalizační soustavy, na kterou 

budou napojeny veškeré nemovitosti obce. Vhodné geomorfologické podmínky území 

umoţňují odvod odpadních vod z celé oblasti gravitačním způsobem. V nejniţším místě 

pak bude kanalizační soustava zakončena čistírnou odpadních vod. 
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4. Principy řešení (legislativní, technické) 

   4.1. Legislativní řešení   

 Řešení legislativních problémů vznikajících při rozvoji, výstavbě a provozu 

kanalizací se opírá o zákony, technické normy, nařízení vlády a vyhlášky. 

   Zákony 

 Zákonem upravujícím některé vztahy vznikajících při rozvoji, výstavbě a provozu 

kanalizací je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. června 2001 a 

v menší míře také zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) ze dne 28. června 2001. 

   Technické Normy ČSN 

 Technické normy ČSN jsou vyjádřením poţadavků na výrobky, procesy nebo sluţby 

tak, aby splňovaly poţadavek vhodnosti pro daný účel. Dále stanoví základní poţadavky 

na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a ochranu ţivotního 

prostředí [6]. 

 Pro realizaci kanalizací existuje řada technických norem. Já uvádím ty, které jsem při 

zpracování bakalářské práce vyuţil. 

   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 aţ 752-7 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, 

rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní areály, dopravní 

stavby a jiné objekty, pokud pro ně neplatí jiné normy. Platí téţ pro navrhování a 

provádění dešťových vpustí [7]. 

   ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení 

v etapě územního plánování a projektování sítí v zastavěných a nezastavěných územích 
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v hranicích měst a obcích. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uloţených ve veřejných 

plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic [8]. 

   ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 

 Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů 

v projektové dokumentaci [9]. 

   4.2. Technické principy řešení 

     4.2.1. Základní pojmy 

 Stokování - je obor zabývající se navrhováním, stavbou a provozem stokových sítí, 

které slouţí k odvodňování měst, dopravních zařízení, průmyslových a zemědělských 

závodů s cílem zabezpečit provoz a hygienu prostředí [10]. 

 Kanalizace - provozně samostatný soubor staveb a zařízení, zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních a sráţkových vod, kanalizační objekty, čistírny odpadních 

vod, jakoţ i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Kanalizace je vodním dílem [11]. 

 Odpadní vody - jsou vody pouţité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních, nebo dopravních prostředcích, pokud mají 

po pouţití změněnou jakost (sloţení nebo teplotu) [12]. 

 Jednotná soustava stok - všechny druhy odpadních vod se dopravují v jedné 

stokové síti, směsují se [13]. 

 Oddílná soustava stok - různé druhy odpadních vod jsou odváděny samostatnými 

trasami stokové sítě. 

 Gravitační stoková síť - pro odvod odpadních vod ze zájmového území musí být 

zajištěn poţadovaný sklon dna stoky od zdroje odpadních vod aţ do čistírny odpadních 

vod. 

 Tlaková stoková síť - je zaloţena na budování čerpacích šachet, do nichţ jsou 

gravitačně svedeny splašky z nemovitostí. Odtud jsou pomocí ponorného objemového 

čerpadla dopravovány tlakovým potrubím do čistírny odpadních vod [13]. 
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     4.2.2. Obecné technické požadavky na výstavbu kanalizací  

 Kanalizace musí být navrţeny a provedeny tak, aby negativně neovlivnily ţivotní 

prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod 

z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetrţité odvádění odpadních vod od 

odběratelů této sluţby. Současně musí být zajištěno, 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 [11]. 

     4.2.3. Odpadní voda 

 Podle původu rozlišujeme odpadní vody splaškové, průmyslové, dešťové a balastní.  

   Splaškové odpadní vody  

 Jedná se o odpadní vody vypouštěné do kanalizace z bytů a obytných domů. Dále 

také zahrnují vody z městské vybavenosti (školy, restaurace, hotely). Průměrně se počítá se 

specifickým mnoţstvím splaškových vod 150 l/os/den. 

   Průmyslové odpadní vody 

 Průmyslové odpadní vody jsou do veřejné kanalizace vypouštěny z průmyslových 

závodů a výroben. Řadí se k nim i odpadní vody ze zemědělství. V případě, ţe by 

obsahovaly škodlivé látky pro provoz veřejných kanalizací, musí být v závodě předčištěny. 

   Srážkové odpadní vody 

 Mnoţství sráţkových vod závisí na velikosti, sklonu a povrchu odvodňované plochy. 

Sráţkové vody za deště převyšují průtok splaškových vod, a proto je nutné na ně 

kanalizace dimenzovat. 

   Balastní vody 

 Tyto vody se do kanalizací dostávají díky jejich netěsnosti. Do kanalizace tyto vody 

nepatří, jelikoţ se prakticky nejedná o odpadní vody. Přesto tvoří svým mnoţstvím 

významný podíl. Záleţí na kvalitě stokové sítě a výšce hladiny podzemní vody [14]. 
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     4.2.4. Soustavy stokových sítí   

 Stoková soustava je zařízení pro sběr, shromaţďování a dopravu tekutých odpadů. 

Tvoří ji uliční stoky, sběrače, kmenové stoky a čistírna odpadních vod.  

 Rozlišujeme tři základní stokové soustavy podle způsobu odvádění odpadních vod: 

soustavu jednotnou, oddílnou a modifikovanou [15]. 

 Městská kanalizace by neměla být pouze základní zařízení pro odvádění dešťových a 

odpadních vod a na ochranu ţivotního prostředí ve městech a veřejných vodních útvarů. 

Měla by také přispět k obnovení vodního prostředí pro udrţení zdravého sociálního 

koloběhu vody [16]. 

   Jednotná stoková soustava  

 V této soustavě jsou všechny druhy odpadních vod odváděny společnou trubní sítí na 

čistírnu odpadních vod. Při dešti protéká stokovou soustavou směs splaškových a 

dešťových odpadních vod. Mnoţství dešťových vod pak obvykle mnohonásobně převyšuje 

průtok splašků [15]. 

 Nevýhodou jednotné stokové soustavy je existence odlehčovacích komor, které 

vytváří přímé spojení mezi stokovou soustavou a recipientem. Při vysokém naředění 

splašků dešťovými vodami, dochází k zanášení čerstvého fekálního znečištění do 

recipientu [13]. 

 Jednotná stoková síť klade na čistírnu odpadních vod vyšší nároky, neboť teoreticky 

i prakticky znamená zejména při dešti vyšší hydraulické zatíţení [17].  

 

Obrázek 3 - Schéma jednotné a oddílné stokové soustavy [18] 
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   Oddílná stoková soustava  

 Má v kompletním provedení dvojí síť, splaškovou i dešťovou. Takové řešení má 

nevýhodu ve sloţitosti a nákladnosti dvojích, většinou souběţných stok. Oddílné splaškové 

soustavy většinou nevyţadují tak velké příčné profily jako oddílné stoky dešťové, které 

mají většinou tytéţ dimenze jako stoky jednotné kanalizace. Úplná oddílná dvojí soustava 

je proto stavebně nákladná. Její výhodou je, ţe na čistírnu přivádí pouze neředěné 

splaškové vody a také čištění dešťových odpadních vod je jednodušší [19]. 

 Obě tyto stokové soustavy jsou hojně uţívány i v zahraničí, jako příklad můţeme 

uvést město Philadelphia, kde se nachází rozsáhlý systém stokové sítě o celkové délce 

okolo 4 800 km. Jednotná stoková soustava přitom tvoří 60% a oddílná 40% délky [18]. 

   Modifikovaná stoková soustava 

 Modifikovaná soustava můţe vznikat kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy 

v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku. 

 Splaškové vody jsou odváděny hluboce uloţenými stokami, mělce uloţenými 

stokami jsou pak odváděny vody dešťové. Při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody na 

začátku deště se prázdní spojovacím potrubím ze dna dešťových stok v šachtách do stok 

splaškových. Po zahlcení splaškových stok nad úroveň dna dešťových stok dochází 

k odtoku sráţkové vody dešťovými stokami do recipientu. Znečištění z oplachu terénu a 

výplachu dešťových stok na začátku deště je svedeno splaškovými stokami do čistírny 

odpadních vod [15]. 

     4.2.5. Systémy stokových sítí 

 Systém stokové sítě je volen s ohledem na konfiguraci terénu, způsob zástavby, 

dispozici recipientu, případně na jiných podmínkách. 

 Stokové sítě by měly být navrţeny tak, aby byly odpadní vody dopraveny na čistírnu 

odpadních vod co nejvýhodnější trasou. Sklony musejí být navrţeny takovým způsobem, 

aby se stoky nezanášely a na druhou stranu tak, aby nedošlo k překročení povolené 

rychlosti proudění odpadní vody ve stokách [13]. 
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 a) Radiální systém (viz obrázek 4) - vyuţívá se pro odvodnění kotlin, kde se stoky 

paprskovitě sbíhají v nejniţším místě. Odtud je pak odpadní voda odváděna gravitačně 

nebo přečerpáváním. 

 b) Větevný systém (viz obrázek 4) - je vhodný pro vyuţití v členitém terénu. Stoky 

jsou vedeny nejkratším směrem s nejvýhodnějším sklonem k nejniţšímu bodu soustředění 

odpadních vod [13]. 

 

Obrázek 4 – Radiální a Větevný systém stokové sítě [13] 

 c) Úchytný systém (viz obrázek 5) - je vyuţíván zejména v dlouhých táhlých 

údolích. Odpadní vody z jednotlivých sběračů postupně přejímá úchytná stoka vedená 

v komunikaci podél vodního toku. 

 d) Pásmový systém (viz obrázek 5) - vznikne při návrhu několika výškových pásem 

stok. V jednotlivých pásmech můţe být systém stok radiální, větevný či úchytný. 

Rozdělení odvodňované oblasti na výšková pásma je výhodné tam, kde je nutno počítat 

s umělým zdvihem odpadních vod, aby mohly být zaústěny do recipientu a aby čerpané 

mnoţství bylo minimální [13].  

 

Obrázek 5 - Úchytný a Pásmový systém stokové sítě [13] 
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     4.2.6. Technické podmínky navrhování stok 

   Dispozice stok 

 Stoky veřejných kanalizací se v souladu s ČSN 73 6005 a dalšími předpisy situují do 

veřejných ploch a pozemních komunikací. Nejčastěji se stoky jednotné soustavy umisťují 

pod osu komunikace. U oddílné stokové soustavy jsou stoky splaškové umístěny mimo osu 

komunikace, dešťové stoky se umisťují v ose komunikace. 

 Není povoleno stoky navrhovat pod stromy nebo v jejich blízkosti menší neţ 1,5 m. 

Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy od líce budovy se stanoví dle vzorce: 

  
tg

hH
L


  (m)     (4.1) 

kde, H…….. hloubka dna výkopu od terénu (m) 

 h……… hloubka základu budovy pod terénem (m) 

 φ………úhel vnitřního tření zeminy v daném místě [13]. 

 

Obrázek 6 - Vzdálenost dna výkopu od základu budovy [13] 

 Hloubkové uloţení stok je výsledkem koordinace celkového řešení odvodnění území 

a hloubek uloţení ostatních podzemních sítí. Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní 

vody neţ jen vody dešťové, musí být uloţeny hlouběji neţ vodovodní potrubí a mají 

umoţnit gravitační odvedení odpadních vod [8]. 

 Dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je třeba 

dodrţet minimální hloubky krytí kanalizace. Ve volném terénu a chodnících je to 1,0 m, ve 

vozovce je minimální hloubka krytí 1,8 m. 
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 Při souběhu a křiţování stok s ostatními podzemními inţenýrskými sítěmi musí být 

v obytných územích dodrţeny zásady ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. Minimální dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti vnějších povrchů při 

souběhu podzemních sítí se stokami dle této normy jsou přehledně uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Minimální dovolené vzdálenosti [8] 

Vedení technického vybavení 

Vodorovná 

vzdálenost 

[m] 

Svislá 

vzdálenost 

[m] 

Elektrické silové kabely do 1 kV, 10 kV,  0,5 0,3 

Elektrické silové kabely do 35 kV 0,5 0,5 

Elektrické silové kabely do 110 kV 1 0,5 

Sdělovací kabely 0,5 0,2 

Plynovodní potrubí  1 0,5 

Vodovodní sítě a přípojky 0,6 0,1 

Tepelné vedení 0,3 0,1 

Kabelovody 0,3 0,1 

 

   Materiál stokových soustav  

 Materiál stok je volen dle účelu a plánované ţivotnosti díla. Musí vyhovovat 

poţadovaným vlastnostem jako je vodotěsnost, odolnost proti chemickým, biologickým a 

jiným vlivům odpadní vody, proti agresivním vlivům okolního prostředí, proti namáhání 

stok a má umoţnit bezpečné a účinné čištění stok. Stoky mohou být trubní, monolitické či 

ze stavebních ţelezobetonových dílců. Zděné z kanalizačních cihel na cementovou maltu, 

monolitické z betonu či ţelezobetonu. Vnitřní líc zděné nebo betonové stoky je moţno 

opatřit úplným nebo částečným obloţením, které zvýší odolnost stok proti obrusu a 

chemickým účinkům [13]. 

 Na trubní stoky se pouţívají tyto vyhovující materiály: kamenina, čedič, šedá litina, 

tvárná litina, beton, ţelezobeton, vláknocement, plasty, sklolaminát, případně kombinace 

těchto materiálů [13]. 
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   Kamenina 

  Kameninové trouby a tvarovky se vyrábějí z přírodních kameninových jílů s příměsí 

ostřiv. Povrch trub je pokryt glazurou, která zajišťuje nenasákavost trub [20].  

 Kameninové kanalizační trouby jsou hojně vyuţívány pro své dobré vlastnosti, 

kterými jsou: 

- vysoká ţivotnost (výrobci udávají min. 100 let) 

- otěruvzdornost (vhodné pro splaškové vody s podílem mechanických nečistot) 

- vysoká mechanická odolnost (proti únavovému zatíţení) 

- nepropustnost trub, nízký hydraulický odpor 

- chemická odolnost (pH 0,4 - 13) 

- suroviny přírodní povahy, moţnost recyklace, nízká energetická náročnost [15].  

 Spoje kameninových trub se provádějí hrdlovými spoji s pouţitím pryţových 

krouţků, které jsou jiţ při výrobě zalisovány do hrdla i na hladký konec spojovaných trub a 

po zasunutí trub do hrdla na sebe dosedají [20]. 

   Beton 

 Jedná se o nejrozšířenější stavební materiál. Je ho moţno povaţovat za kompozitní 

stavební látku, skládající se z plniva, v daném případě z kameniva a pojiva, kterou zde 

představuje hydraulické pojivo (většinou cement). Mimo to je v této látce obsaţeno určité 

mnoţství pórů [21]. 

 Betonové potrubí se jako materiál pro potrubní systémy vyuţívá jiţ přes sto let a 

stále je schopné konkurence vůči ostatním materiálům z hlediska výstavby. V porovnání 

s ostatními materiály poskytuje širokou škálu alternativních vzorů pro různý podklad, coţ 

můţe vést k: 

- značným úsporám nákladů na výstavbu 

- rychlejší výstavbě 

- niţšímu dopadu na ţivotní prostředí 

 Prokázána ţivotnost 100 let je důkazem vysoké pevnosti a trvanlivosti betonových 

trub [22]. 
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     4.2.7. Objekty na stokové síti 

 Objekty na stokové síti je nutno budovat z důvodu zajištění spolehlivé, 

bezporuchové, hospodárné a nezávadné funkce stokové sítě a bezpečného vykonávání 

práce potřebné při provozu, čištění a údrţbě stok. Nejčastějšími materiály pro budování 

objektů jsou prostý beton, ţelezobeton, kanalizační cihly a další materiály obdobných 

uţitných vlastností jako je materiál stok [13]. 

   Vstupní šachty 

 Vstupní šachty slouţí na stokové síti jako vstup do kanalizačního systému při 

revizích, údrţbě a čištění. Zároveň slouţí i pro dopravu vytěţeného materiálu a jako větrací 

otvory. Ve vstupních šachtách můţe být měněn sklon, profil a směr kanalizační stoky. 

Přednostně je nutné navrhovat typové šachty s prefabrikovaným dnem [15]. 

 Prefabrikované betonové šachty bývají upřednostňovány před monolitickými 

betonovými nebo cihlovými šachtami z důvodu snadnějšího provádění. Není třeba čekat na 

zatvrdnutí betonu nebo maltové směsi na staveništi [23]. 

 Komín šachet bývá navrţen z rovných ţelezobetonových kanalizačních skruţí DN 

1000 s gumovým těsněním. Šachta musí být celkově vodotěsná. Na rovné skruţe je 

nasazena kónická skruţ s kapsovým stupadlem a litinovým poklopem (případně 

s vyrovnávacím věncem). Vstup do šachet je umoţněn pomocí jednoho kapsového 

stupadla v kónické skruţi a níţe umístěných ţebříkových stupadel. Vzdálenost stupadel 

v šachtě musí být v rozmezí 250 - 300 mm [24]. 

 Prefabrikované kruhové kanalizační šachty byly testovány ve velké míře na 

geotechnické zatíţení Univerzitou Western Ontario. Byly testovány tři druhy šachet DN 

1200 a 1500 a zesílená DN 1200. Na šachtách bylo provedeno 27 zátěţových testů 

představujících zatíţení nákladními auty začleněných do kanadského silničního zákoníku. 

Na ţádné z testovaných částí šachet se nevyskytly praskliny. Všechny tři druhy tak 

vyhovovaly velkému zatíţení nákladních automobilů [25]. 

   Spadiště  

 Spadiště je objekt, který se navrhuje na stoce tam, kde je sklon terénu větší neţ sklon 

stoky při maximální moţné průtočné rychlosti. Maximální dovolená výška spadiště je 4 m 
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při profilu stoky DN 250 - DN 400 a 3 m při profilu stoky DN 500 - DN 600. Opevnění 

nárazové stěny je budováno z obkladů čediče, ţuly [26]. 

   Odlehčovací komora 

 Odlehčovací komory patří mezi nejdůleţitější a nejsloţitější objekty na stokových 

sítích. Při navrhování odlehčovacích komor je třeba určit mnoţství vody, které má 

z celkového mnoţství vody přitékajícího do odlehčovací komory pokračovat dále do 

stokové sítě a mnoţství vody, které bude odváděno do recipientu.  

 Odlehčení je nejčastěji řešeno přepadem přes přeliv. Jeho koruna je umístěna ve výši 

odpovídající průtoku, při kterém má začít odlehčovací komora pracovat [15]. 

   Výustní objekty 

 Jedná se o zařízení na vypouštění odpadních vod do recipientu. Pro výusti jsou 

vhodné plochy na konkávním břehu toku s dostatečnou hloubkou vody a proudem, aby 

nedocházelo k zanášení stok splaveninami z recipientu. 

 Často bývají výustní objekty vystaveny vlivům proudící vody. Proti těmto účinkům 

se chrání štětovými stěnami, dlaţbou nebo kamenným záhozem. V blízkosti výusti se břeh 

zpevňuje, případně se upravuje daný úsek vodního toku. Na ochranu proti zpětnému vzdutí 

se vyuţívá zpětných klapek, kanalizačních stavítek či uzávěrů [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 bezprostřední blízkosti 

kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na kaţdou 

stranu: 

 a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,1,5 m, 

 b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

 c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichţ dno je uloţeno v hloubce 

větší neţ 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 možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty  

    řešení 

   5.1. Posouzení možných variant řešení 

   Varianta A 

 První varianta spočívá ve vyuţití stávající kanalizace pro odvod dešťových vod a 

jako nová by byla navrţena pouze kanalizace splašková. Problém spočívá v tom, ţe 

stávající kanalizace není jiţ plně funkční. V některých částech je velmi zanesena a při 

přívalových deštích dochází k ucpání potrubí. V některých částech zase dochází 

k průsakům a vnikání balastních vod do kanalizace vlivem netěsnosti jiţ opotřebovaného 

materiálu.  

   Varianta B 

 Druhá varianta (viz obrázek 7) spočívá v gravitačním svedení stoky B a C do čerpací 

stanice na ulici Slezská. Odtud by byla odpadní voda odváděna tlakovým potrubím v délce 

180 m, které by bylo zaústěno do stoky A. Tato varianta by z uvedených důvodů byla 

ekonomicky nákladnější a technicky náročnější neţ níţe rozpracovaná varianta C. 

 

Obrázek 7 - Varianta řešení B 
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   Varianta C 

 V poslední řešené variantě (viz obrázek 8) je odpadní voda z celého zájmového 

území odváděna díky vhodným geomorfologickým podmínkám gravitačně, jednotnou 

stokovou soustavou, vyústěnou v nejniţším místě území do nově vybudované čistírny 

odpadních vod. Pro výstavbu se počítá s kameninovým potrubím a to zejména z důvodu 

jeho dlouhé ţivotnosti.  

 Tato varianta byla zvolena z toho důvodu, ţe bude z ekonomického i technického 

hlediska z uvedených moţností nejvýhodnější. 

 

Obrázek 8 - Varianta řešení C 

Řešená varianta návrhu odkanalizování obce Rohov je podložena těmito dokumenty: 

- Situace obce Rohov  (viz příloha č. 1) 

- Hydrotechnická situace  (viz příloha č. 2) 

- Podélné profily  (viz příloha č. 3-12) 

- Hydrotechnické výpočty (viz příloha č. 13) 
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   5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

 Výkresy situace a hydrotechnické situace byly provedeny v programu Autocad 2007. 

Podélné profily byly řešeny v programu Winplan - podélný profil kanalizace verze 5.0. 

     5.2.1. Situace 

 Výkres situace obce Rohov (viz příloha č. 1) zahrnuje návrh směrového vedení 

kanalizační soustavy, popisy stok, šachet, pouţitého materiálu a výškové kóty terénu.  

 Navrţená jednotná stoková soustava s gravitačním systémem je vedena převáţně 

v ose silniční komunikace. Výjimkou je situace, kdy dochází ke kříţení se stávajícím 

vodovodním potrubím, které je v situačním výkresu rovněţ zakresleno. V tomto případě 

pak musejí být dodrţeny předepsané vzdálenosti při kříţení stokové soustavy 

s vodovodním potrubím (viz tabulka 1). Z tohoto důvodu je pak stoková síť výjimečně 

svedena mimo osu silniční komunikace. 

 Návrh počítá s vybudováním deseti kanalizačních stok o celkové délce 3 284 m. 

Kmenová stoka A je vedena ulicemi Opavská a Hlavní. Ve spojné šachtě Š2 je do stoky A 

zprava (proti proudu toku odpadní vody) zaústěna stoka A1. Tato stoka je vedena ulicemi 

Slezská a Luční. Na stoce A1 se vyskytují tři spojné šachty (Š59, Š64, Š67). V šachtě Š59 

je do stoky A1 zaústěna zleva stoka A1-1, která je vedena ulicí Slezská. Ulicí Dolní je 

vedena stoka A1-2, která je do stoky A1 zaústěna zleva v šachtě Š64. Stoka A1-3 je do 

stoky A1 zaústěna zleva v šachtě Š67 a je vedena ulicemi Polní a Horní. Na stoce A1-3 se 

nachází spojná šachta Š103, do které je zleva zaústěna stoka A1-3-1. Stoka A2 je vedena 

ulicí Hlavní a je zaústěna do stoky A zleva ve spojné šachtě Š2. Stoka A3 je vedena ulicí 

Krátká, do stoky A je zaústěna zleva v šachtě Š5. Stoky A4 a A5 jsou vedeny ulicí          

Na Kopci a do stoky A jsou zaústěny zleva v šachtě Š18. 

 Pro výstavbu bude pouţito kameninové potrubí kruhového profilu DN 300 - 800. 

Důvodem této volby je dlouhá ţivotnost kameninového potrubí. 

 Kanalizační šachty (spojné, lomové) budou budovány betonové s prefabrikovaným 

dnem. Výkres situace obsahuje celkem 145 ks šachet, z toho je 7 ks šachet spojných. 

Navrţená vzdálenost šachet mezi sebou je maximálně 50 m [7]. 
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Charakteristické vlastnosti stok: 

Tabulka 2 - Charakteristika stok 

Stoka 
Délka stoky  

[m] 
Materiál 

Počet 

lomových 

šachet [ks] 

Počet  

spojných 

šachet [ks] 

A 1019 Kamenina 38 3 

A1 804 Kamenina 32 3 

A2 60 Kamenina 5 - 

A3 120 Kamenina 5 - 

A4 72 Kamenina 6 - 

A5 273 Kamenina 15 - 

A1-1 312 Kamenina 12 - 

A1-2 150 Kamenina 6 - 

A1-3 428 Kamenina 17 1 

A1-3-1 46 Kamenina 2 - 

     5.2.2. Hydrotechnická situace 

 Ve výkresu hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) jsou navrţeny hranice 

kanalizačního povodí. Celková plocha kanalizačního povodí, ze které bude dešťová voda 

odváděna, činí 19,86 km
2
. Plocha kanalizačního povodí je tvořena jednotlivými 

kanalizačními okrsky (celkem 38 kanalizačních okrsků), které byly navrţeny pomocí 

geometrické metody ideálních střech. Čísla a plochy kanalizačních okrsků jsou zakresleny 

ve výkresu hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) a přehledně uvedeny v tabulce (viz 

tabulka 3). 
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Tabulka 3 - Plochy kanalizačních okrsků 

KO 
PP 

[ha] 
KO 

PP 

[ha] 
KO 

PP 

[ha] 
KO 

PP 

[ha] 
KO 

PP 

[ha] 

1 0,72 9 0,86 17 0,26 25 0,74 33 0,61 

2 0,62 10 0,41 18 0,74 26 0,14 34 0,47 

3 0,47 11 0,56 19 0,62 27 0,37 35 0,54 

4 0,31 12 0,62 20 0,77 28 0,52 36 0,73 

5 0,74 13 0,98 21 0,50 29 0,70 37 0,85 

6 0,77 14 0,96 22 0,26 30 0,26 38 0,05 

7 0,30 15 0,55 23 0,16 31 0,18     

8 0,74 16 0,08 24 0,53 32 0,17     

     5.2.3. Podélné profily 

 Výkresy podélných profilů (viz příloha č. 3-12) byly vypracovány pro všechny 

navrhované stoky soustavy v programu Winplan. Ve výkresech podélných profilů je 

znázorněn výškový průběh terénu, navrţený sklon stok, umístění kanalizačních šachet a 

navrţená světlost potrubí.  

   Podélný profil kmenové stoky A 

 Kmenová stoka A (viz příloha č. 3) začíná čistírnou odpadních vod s kótou dna 

228,61 m n. m. Stoka je vedena pod asfaltovou komunikací ve sklonu 12‰ po celé délce 

stoky. Ukončena je na ulici Opavská v šachtě Š41 o kótě dna 240,84 m n. m. Světlost 

potrubí je v rozsahu DN 300 - 800. Ve staničení 11 m je umístěna odlehčovací komora pro 

odvod dešťových vod, která za ní umoţňuje sníţení jmenovité světlosti z DN 800 na              

DN 500.  

 Na stoku A jsou napojeny dnem do dna stoky A1 (Š2), A2 (Š2), A3 (Š5), A4 (Š18), 

A5 (Š18). 
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Parametry stoky: 

Niveleta: 12 ‰ 

Kanalizační okrsek 1, 2, 3 má DN 300 o délce 272 m.  

Kanalizační okrsek 4, 5, 6, 7 má DN 400 o délce 300 m. 

Kanalizační okrsek 11, 12 má DN 500 o délce 151 m. 

Kanalizační okrsek 13, 14, 16 má DN 600 o délce 269 m. 

Kanalizační okrsek 38 má DN 800 o délce 27 m. 

Lomová šachta: 38 ks 

Spojná šachta: 3 ks 

Maximální hloubka výkopu je 5,10 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,31 m.  

   Podélný profil stoky A1 

 Stoka A1 (viz příloha č. 4) má počátek v šachtě Š2 o kótě dna 228,93 m n. m. Je 

vedena po ulici Luční pod štěrkovou komunikací. V šachtě Š59 se láme pod úhlem 254 

stupňů na ulici Slezskou ve sklonu 7 ‰ po šachtu Š62. V šachtě Š62 bude vybudováno 

spadiště o výšce 2,6 m. Za touto šachtou se mění sklon nivelety dna na 26 ‰. Tento sklon 

je zachován po šachtu Š66, kde bude vybudováno další spadiště o výšce 1,85 m. Sklon 

nivelety se poté mění na 6‰. V tomto sklonu je stoka vedena po ulici Slezská pod 

asfaltovou komunikací a je zakončena šachtou Š76 o kótě dna 240,75 m n. m. 

 Na stoku A1 jsou napojeny dnem do dna stoky A1-1 (Š59), A1-2 (Š64), A1-3 (Š67). 

Parametry stoky: 

Niveleta: 6 ‰ 

Kanalizační okrsek 18 má DN 300 o délce 143 m.  

Kanalizační okrsek 19, 20 má DN 400 o délce 183 m. 

Kanalizační okrsek 26 má DN 500 o délce 23 m.  

Niveleta: 26 ‰ 

Kanalizační okrsek má 27 má DN 500 o délce 64 m. 

Kanalizační okrsek 31 má DN 500 o délce 46 m.  

Niveleta: 7 ‰ 

Kanalizační okrsek 32 má DN 600 o délce 44 m. 
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Kanalizační okrsek 37 má DN 800 o délce 301 m. 

Počet lomových šachet: 32 ks 

Počet spojných šachet: 3 ks 

Maximální hloubka výkopu je 5,93 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,56 m. 

   Podélný profil stoky A2 

 Stoka A2 (viz příloha č. 9) má počátek v šachtě Š2 o kótě dna 228,93 m n. m. Je 

vedena ve sklonu 12 ‰ pod asfaltovou komunikací ulice Hlavní a je ukončena šachtou 

Š119 o kótě dna 229,65 m n. m. 

Parametry stoky: 

Niveleta: 12 ‰ 

Kanalizační okrsek 17 má DN 300 o délce 60 m. 

Počet lomových šachet: 5 ks 

Maximální hloubka výkopu je 3,61 m. 

Minimální hloubka výkopu je 3,09 m.  

   Podélný profil stoky A3 

 Trasa stoky A3 (viz příloha č. 10) začíná v šachtě Š5 o kótě dna 229,39 m n. m. Je 

vedena ulicí Krátká pod asfaltovou komunikací ve sklonu 12 ‰ a je ukončena šachtou 

Š124 o kótě dna 230,83 m n. m. 

Parametry stoky: 

Niveleta: 12 ‰ 

Kanalizační okrsek 15 má DN 300 o délce 120 m. 

Počet lomových šachet: 5 ks 

Maximální hloubka výkopu je 4,14 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,55 m.  

   Podélný profil stoky A4  

 Stoka A4 (viz příloha č. 11) má počátek v šachtě Š18 o kótě dna 233,97 m n. m. Je 

vedena ve sklonu 45 ‰ ulicí Na kopci pod asfaltovou komunikací a je ukončena šachtou 

Š130 o kótě dna 237,21 m n. m. 
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Parametry stoky: 

Niveleta: 45 ‰ 

Kanalizační okrsek 10 má DN 300 o délce 72 m. 

Počet lomových šachet: 6ks 

Maximální hloubka výkopu je 5,73 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,48 m. 

   Podélný profil stoky A5  

 Trasa stoky A5 (viz příloha č. 12) má počátek v šachtě Š18 o kótě dna 233,97 m n. 

m. Je vedena ulicí Na kopci pod asfaltovou komunikací ve sklonu 12‰ a je ukončena v 

šachtě Š145 o kótě dna 237,25 m n. m. 

Parametry stoky: 

Niveleta: 12 ‰ 

Kanalizační okrsek 8, 9 má DN 300 o délce 273 m. 

Počet lomových šachet: 15 ks 

Maximální hloubka výkopu je 5,34 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,81 m.  

   Podélný profil stoky A1-1 

 Stoka A1-1 (viz příloha č. 5) má počátek v šachtě Š59 o kótě dna 231,04 m n. m. Je 

vedena ulicí Slezská ve sklonu 6‰ pod asfaltovou komunikací a je ukončena v šachtě Š88 

o kótě dna 232,91 m n. m. 

Parametry stoky:     

Niveleta: 6 ‰ 

Kanalizační okrsek 33, 34 má DN 300 v délce 163 m. 

Kanalizační okrsek 35, 36 má DN 400 v délce 149 m. 

Počet lomových šachet: 12 ks 

Maximální hloubka výkopu je 4,08 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,30 m. 
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   Podélný profil stoky A1-2   

 Stoka A1-2 (viz příloha č. 6) má počátek v šachtě Š64 o kótě dna 235,15 m n. m. Je 

vedena ulicí Dolní ve sklonu 15‰ pod asfaltovou komunikací a je ukončena v šachtě Š94 

o kótě dna 237,40 m n. m. 

Parametry stoky: 

Niveleta: 15 ‰ 

Kanalizační okrsek 28, 29, 30 má DN 300 v délce 150 m. 

Počet lomových šachet: 6 ks 

Maximální hloubka výkopu je 4,94 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,88 m. 

   Podélný profil stoky A1-3 

 Stoka A1-3 (viz příloha č. 7) má počátek v šachtě Š67 o kótě dna 238,80 m n. m. Je 

vedena ulicí Horní ve sklonu 9 ‰ pod asfaltovou komunikací a je ukončena v šachtě Š112 

o kótě dna 242,65 m n. m. 

Parametry stoky: 

Niveleta: 9 ‰ 

Kanalizační okrsek 21, 22, 24 má DN 300 v délce 274 m. 

Kanalizační okrsek 25 má DN 400 v délce 154 m.  

Počet lomových šachet: 18 ks 

Počet spojných šachet: 1 ks 

Maximální hloubka výkopu je 5,53 m. 

Minimální hloubka výkopu je 2,39 m. 

   Podélný profil stoky A1-3-1 

 Stoka A1-3-1 (viz příloha č. 8) má počátek v šachtě Š103 o kótě dna 241,02 m n. m. 

Je vedena ulicí Horní ve sklonu 12‰ pod asfaltovou komunikací a ukončena je v šachtě 

Š114 o kótě dna 241,57 m n. m. 

Parametry stoky:    

Niveleta: 12 ‰ 

Kanalizační okrsek 23 má DN 300 v délce 46 m. 

Počet lomových šachet: 2 ks 
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Maximální hloubka výkopu je 3,56 m. 

Minimální hloubka výkopu je 3,36 m. 

     5.2.4. Hydrotechnické výpočty 

 Pro dimenzování jednotné stokové soustavy byla pouţita součtová metoda (viz 

příloha č. 13), která slouţí k dimenzování stokové sítě malého plošného rozsahu s krátkou 

dobou odtoku (do 15-ti minut). Za kritický déšť se v tomto případě povaţuje 

patnáctiminutový (neredukovaný) déšť [13]. 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě (Součtová metoda) 

   1. Stoka  

 Obsahuje název stok odpovídající popisu ve výkresu situace (viz příloha č. 1). 

   2. Číslo kanalizačního okrsku 

 Kanalizační okrsek je výpočtový úsek menší neţ 1 hektar, který je zaznamenaný ve 

výkresu hydrotechnické situace (viz příloha č. 2). Vypracovaný návrh zahrnuje 38 

kanalizačních okrsků. Číslování probíhá vţdy od konce stoky ve směru toku odpadních 

vod aţ k čistírně odpadních vod. 

   3. Plocha kanalizačního okrsku 

 Udává plochu jednotlivých kanalizačních okrsků a jejich součtem je dána celková 

plocha kanalizačního povodí, která má hodnotu 19,86 ha. Plochy a popisy jednotlivých 

kanalizačních okrsků jsou zaznamenány ve výkresu hydrotechnické situace (viz příloha       

č. 2). Plochy byly odměřeny pomocí programu Autocad 2007. 

   4. Specifický odtok qs splaškových vod 

 Výpočet byl proveden dle vztahu: 

  sq 



PP

PVPO

86400 044,0
86,19

86400

120629





 l.s
-1

.ha
-1

    (5.1) 

kde, PO…… počet obyvatel  
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 PV…… potřeba vody (l/os/den) 

 86400... počet sekund za 1 den 

 PP…… plocha kanalizačního povodí (ha) 

   5. Odtokový součinitel ψs 

 Hodnota odtokového součinitele 0,367 byla zjištěna pomocí metody vzorového 

hektaru a je závislá na sklonu a způsobu zástavby (viz tabulka 4). Vzorový hektar je 

zakreslen ve výkresu situace (viz příloha č. 1). Postup výpočtu je ke shlédnutí v dokumentu 

výpočtu vzorového hektaru (viz příloha č. 14). 

 Při intenzivních deštích převyšuje dešťový odtok všechny ostatní druhy odpadních 

vod a ovlivňuje tak výrazně návrh a dimenzování stokové soustavy. Rozhodující pro návrh 

soustavy je tzv. efektivní déšť, coţ je zbytek sráţek, který se zachoval jako výsledek tzv. 

ztrát. Tyto ztráty zahrnují smáčení, výpar, vsakování, povrchovou retenci [15]. 

Tabulka 4 - Součinitel odtoku φ [7] 

 

 Hodnota středního součinitele odtoku je dána vztahem: 

  






n

nn

S

S

SSS

1

2211 .... 
      (5.2) 
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kde, ψs……. Střední součinitel odtoku 

  S1 ……. Plocha daného druhu zástavby (ha) 

 ψ1……. Součinitel odtoku daného druhu zástavby 

   Výpočet vzorového hektaru: 

 Jedná se o svaţité území se sklonem 1-5%  

Tabulka 5 - Vzorový hektar 

Označení Způsob zástavby Plocha[ha] Součinitel odtoku ψ 

S1 Zastavěná plocha 0,1936 0,90 

S2 Asfaltová vozovka 0,127 0,80 

S3 Dlaţby se zapískovanými spárami 0,0457 0,60 

S4 Zeleň 0,6337 0,10 

Výpočet hodnoty středního součinitele odtoku: 








1

1,0633,06,0045,08,0127,09,0193,0

1

44332211 


SSSS
S    

      367,0  

   6. Redukovaná dílčí plocha Sd 

 Tyto hodnoty byly vypočteny dle vztahu: 

  ssd SS              (ha)     (5.3) 

kde, Sd……. Redukovaná dílčí plocha (ha) 

 Ss…….. Plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

 ψs…….. Střední součinitel odtoku 

   7. Redukovaná celková plocha Sc 

 V tomto sloupci se sčítaly jednotlivé dílčí plochy vzhledem k hlavní stoce ve směru 

proudění odpadní vody. Stejným způsobem se postupuje i u stok vedlejších. Jejich celková 

hodnota se pak přičte k hlavní stoce vţdy ve spojné šachtě, ve které je vedlejší stoka 

zaústěna do stoky hlavní.  
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   8. Intenzita redukovaného deště 

 Pro intenzitu redukovaného deště byla zjištěna hodnota 147 l.s
-1

.ha
-1

, tato hodnota 

odpovídá patnáctiminutovému dešti s periodicitou 0,5 v okrese Opava [27].  

   9. Dílčí dešťový průtok Qd 

 Maximální hodnota dešťového průtoku pro jednotlivé kanalizační okrsky byla 

vypočtena ze vztahu: 

  iSQ ssd   (l.s
-1

)     (5.4) 

kde, Qd……. maximální dílčí dešťový průtok (l.s
-1

) 

 Ss…….. plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

 ψs…….. Střední součinitel odtoku 

 i………. intenzita směrodatného deště dané periodicity (l.s
-1

.ha
-1

)     

   10. Dílčí splaškový průtok Qs 

 Maximální hodnota splaškového průtoku pro jednotlivé kanalizační okrsky byla 

vypočtena ze vztahu: 

  sss qSQ   (l.s
-1

)     (5.5) 

kde, Qs……. maximální dílčí splaškový průtok (l.s
-1

) 

 Ss…….. plocha příslušného kanalizačního okrsku (ha) 

 qs…….. specifický splaškový odtok (l.s
-1

.ha
-1

)    

   11. Celkový splaškový průtok Qsc 

 Při výpočtu maximálního splaškového průtoku je postup stejný jako při výpočtu 

redukované celkové plochy (viz bod 7) s tím rozdílem, ţe jsou sčítány hodnoty dílčích 

splaškových průtoků.  

   12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

 Tato hodnota se počítá zvlášť pro kaţdý kanalizační okrsek dle vztahu:   

  scd QQQ dim  (l.s
-1

)     (5.6) 

kde,  Qdim…. maximální celkový dimenzovaný průtok (l.s
-1

) 
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 Qd……. dílčí dešťový průtok (l.s
-1

) 

 Qsc…... celkový splaškový průtok (l.s
-1

) 

Následně se tyto hodnoty sčítají stejným postupem jako v případě redukované celkové 

plochy (viz bod 7). 

   13. Sklon dna 

 Pomocí programu Winplan byly vyneseny výškové kóty terénu a šachet, které jsou 

zaznamenány ve výkresu situace (viz příloha č. 1). Návrh sklonu nivelety dna byl proveden 

tak, aby byl dodrţen minimální sklon a bylo zajištěno minimálních hloubek krytí. 

 Minimální sklon dna je dán vztahem: 

  
DN

I
1631

min   (‰)     (5.7) 

kde, Imin…… minimální sklon dna (‰) 

 DN…… jmenovitá světlost (mm) 

   14. Navržený profil 

 Profily všech stok byly navrţeny pomocí Hydraulických tabulek stok na základě 

navrhnutého sklonu a maximálního celkového dimenzovaného průtoku. 

   15. Délka úseku s 

 Jedná se o délku stoky, která připadá jednotlivým kanalizačním okrskům. Tato 

vzdálenost byla odměřena ve výkresu  hydrotechnické situace (viz příloha č. 2). 

   16. Kapacitní průtok při plnění Qkap 

 Hodnota kapacitních průtoků byla zjištěna z Hydraulických tabulek stok, kde je k 

příslušnému profilu a sklonu stoky přiřazena hodnota kapacitního průtoku [28]. 

   17. Kapacitní rychlost při plnění vkap 

 Hodnota kapacitních rychlostí byla zjištěna z Hydraulických tabulek stok, kde je k 

příslušnému profilu a sklonu stoky přiřazena hodnota kapacitní rychlosti [28]. 
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   18. Plnění h 

 Hodnota plnění je vypočítána dle níţe uvedeného vztahu:  

  
2

DN
h  (m)     (5.8) 

kde, DN/2…. jmenovitá světlosti potrubí / 2 (m) 

 κ……… součinitel 

   19. Skutečná rychlost vsk 

 Skutečná rychlost při plnění pro jednotlivé kanalizační okrsky byla vypočtena dle 

vztahu:  

  kapsk vv 
100


 (m.s

-1
)     (5.9) 

kde, vsk……. skutečná rychlost (m.s
-1

) 

 vkap…… kapacitní rychlost (m.s
-1

) 

 κ…........ součinitel 

   20. Jednotlivá doba průtoku  tj  

 Jedná se o dobu průtoku odpadní vody jedním kanalizačním okrskem. Tato hodnota 

je vypočtena ze vztahu: 

  
skv

s
t   (s)     (5.10) 

kde, t………. doba průtoku (s) 

 s ……... délka úseku (m) 

 vsk……. skutečná rychlost (m.s
-1

) 

   21. Celková doba průtoku tc  

 Celková doba průtoku je dána součtem doby průtoku, jednotlivými kanalizačními 

okrsky, vztaţeného jen k dané stoce. Je uvedena v sekundách, a poté také převedena na 

minuty (viz tabulka 6). 
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Tabulka 6 - Doba průtoku odpadní vody příslušnou stokou 

Stoka 

Doba průtoku 

OV stokou 

[min] 

A 8'98" 

A1 8'23" 

A2 1'00" 

A3 1'37" 

A4 0'40" 

A5 3'06" 

A1-1 4'32" 

A1-2 1'34" 

A1-3 5'25" 

A1-3-1 1'10" 

   22. Součinitelé λ a κ  

 Hodnota součinitele λ vypočtena pro jednotlivé kanalizační okrsky je dána vztahem: 

  100dim 
kapQ

Q
       (5.11) 

kde, 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 interpolace odvodit 

hodnota součinitele κ. 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

 Pro orientační výpočet ceny byl vyuţit dokument Ministerstva zemědělství: 

Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny 

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

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.  

   6.1. Stanovení orientační ceny řešené varianty 

   Čistírna odpadních vod 

 Pro stanovení ceny čistírny odpadních vod existuje měrný cenový ukazatel, který je 

závislý na počtu ekvivalentních obyvatel a jsou v něm zahrnuty všechny základní objekty 

související s provozem čistírny odpadních vod [29]. 

Tabulka 7 - Měrný cenový ukazatel ČOV [29] 

Počet 

ekvivalentních 

obyvatel 

Měrný cenový 

ukazatel Cmu 

Kč/EO 

500 11 360 

750 11 110 

 

   Náklady na čistírnu odpadních vod: 

 V obci Rohov ţije v současné době 629 obyvatel. Pro tento počet obyvatel byla 

interpolací zjištěna hodnota měrného cenového ukazatele ve výši 11 231 Kč/EO. 

Cena ČOV = Počet EO*měrný cenový ukazatel = 629*11 231 = 7 064 299Kč. 

Náklady na vybudování čistírny odpadních vod tedy činí 7 064 299Kč. 

   Stoky kruhové 

 Měrný cenový ukazatel je určen zvlášť pro stoky uloţené ve zpevněných a 

nezpevněných plochách a jsou v něm zahrnuty všechny základní objekty [29]. Vypočtená 

orientační cena za kruhové stoky z kameniny jednotlivých jmenovitých světlostí (DN 300 - 

800) je uvedena v přehledné tabulce (viz tabulka 8). 
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Tabulka 8 - Náklady na výstavbu kameninového potrubí 

DN 

Materiál potrubí 
Délka 

potrubí -

ZP           

[bm] 

Délka 

potrubí -

NP           

[bm] 

Cena za 

potrubí 

jednotlivých 

DN - ZP 

[Kč] 

Cena za 

potrubí 

jednotlivých 

DN - NP 

[Kč] 

Kamenina 

ZP NP 

mm 

Cmu v Kč/bm 

potrubí 

300 7 130 5 620 1 573 - 11 215 490 - 

400 8 410 6 810 786 - 6 610 260 - 

500 9 980 8 350 273 11 2 724 540 91 850 

600 11 220 9 500 313 - 3 511 860 - 

800 17 290 15 500 314 14 5 429 060 217 000 

∑ 3 259 25 29 491 210 308 850 

Celkové náklady na kruhové stoky z kameniny [Kč] 29 800 060 

 

 Na vybudování kruhových kameninových stok uloţených ve zpevněné ploše je třeba 

29 491 210 Kč. Nejvyšší náklady padnou na potrubí DN 300 o celkové délce 1573 m, 

jehoţ cena bude 11 215 490 Kč. Celková délka kanalizace vedené v nezpevněné ploše je 

pouhých 28 metrů. Cena na vybudovaní této časti kanalizace je tedy výrazně niţší a činí 

308 850 Kč. Celková cena na vybudovaní trubní části kanalizace je vyčíslena na 

29 800 060 Kč. 

   Kanalizační šachty 

 Na výstavbu budou pouţity kanalizační šachty DN 1000, typ Q.1, síla stěny 90mm 

dle ČSN EN 1917 od firmy Prefa Brno a.s. [30]. Cena kanalizační šachty je dána cenou 

těchto šachtových dílců: poklop, vyrovnávací prstenec, kónus, zákrytová deska, šachtová 

skruţ a šachtové dno. 
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Tabulka 9 - Pořizovací náklady  kanalizačních šachet [31] 

Šachtový dílec 
Cena/ks 

[Kč]    

Poklop litinový                       

KB 03 Begu bez odvětrání 
2 184 

Vyrovnávací prstenec                   

TBW - Q.1 63/10 
270 

Kónus                                         

TBR - Q.1, 100 - 63/58/9 
1 770 

Deska zákrytová                   

TZK - Q.1 100 - 63/17 
3 510 

Šachtová skruţ,výška 

1000mm TBS - Q.1 

100/100/9 

2 052 

Šachtové dno                       

TBZ - Q.1 100/100V 

max.60 

10 398 

Cena kanalizační šachty       

[Kč]  
20 184 

Cena celkem (145 šachet)    

[Kč] 
2 926 680 

 

 Po sečtení všech poloţek vyjde pořizovací cena jedné šachty na 20 184 Kč. Návrh 

koncepce odvodnění obce Rohov zahrnuje celkem 145 kanalizačních šachet (viz. příloha  

č. 1). Celková cena na pořízení kanalizačních šachet tak činí 2 926 680 Kč. 

Tabulka 10 - Celkové náklady  na realizaci projektu 

Výstavba Cena [Kč] 

ČOV 7 064 298 

Kameninové stoky 29 800 060 

Kanalizační šachty 2 926 680 

∑ 39 791 038 

∑+15% finanční 

rezerva 
45 759 693 

 

 Celkové náklady na realizaci navrţeného projektu jsou dány součtem výše 

uvedených nákladů na jednotlivé části projektu (ČOV, kruhové stoky, kanalizační šachty). 

Cena na realizaci projektu činí 39 791 000 Kč. Po přičtení patnáctiprocentní finanční 

rezervy činí celková cena na realizaci stavby 45 759 700 Kč.  
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7. Závěr 

 Cílem bakalářské práce byl návrh koncepce odkanalizování obce Rohov. Ze tří 

uvaţovaných variant návrhu byla díky vhodným geomorfologickým podmínkám 

umoţňujících z celého odvodňovaného území dopravu odpadních vod gravitační způsobem 

vybrána a podrobně rozpracována varianta C (viz kapitola 5.1.).  

 Celý návrh vybrané varianty odkanalizování obce Rohov je podloţen výkresovou a 

výpočtovou dokumentací. Výkresová část zahrnuje výkresy situace (viz příloha č. 1), kde 

je zakresleno směrové vedení stokové soustavy. Hydrotechnická situace (viz příloha č. 2) 

zobrazuje celkové kanalizační povodí, ze kterého bude dešťová voda odváděna, rozčleněné 

na jednotlivé kanalizační okrsky. Poslední částí výkresové dokumentace jsou výkresy 

podélných profilů (viz příloha č. 3-12), které zobrazují výškové vedení trasy stokové 

soustavy a terénu. Dimenzovaní stokové sítě bylo provedeno pomocí součtové metody  

(viz příloha č. 13). 

 Na závěr byl proveden odhad ekonomických nákladů potřebných na vybudovaní 

jednotné stokové soustavy, včetně čistírny odpadních vod. Výše nákladů činí 

45 759 700 Kč (viz kapitola 6.1.). 

 V bakalářské práci není řešeno dimenzování odlehčovací komory, ani návrh napojení 

kanalizačních přípojek. Tato část bude předmětem diplomové práce. 

 Vypracování bakalářské práce bylo pro mne velkou zkušeností a obohatilo mne o 

cenné informace v oblasti stokování. 
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