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Anotace 

 

Předloţená bakalářská práce rozpracovává problematiku odkanalizování obce 

Pozděchov. Navrhovaným řešením je koncepce jednotné gravitační stokové sítě, která 

zajistí odvod sráţkové a splaškové odpadní vody ze zájmové oblasti. Vzhledem ke 

geomorfologickým a ekonomickým podmínkám je navrhovaná kanalizační síť zaústěná do 

připravované kanalizace obce Prlov. 

 

Práce obsahuje popis odkanalizované oblasti, principy řešení návrhu kanalizace a 

hydrotechnické výpočty pomocí součtové metody. Obsahem další části je výkresová 

dokumentace, jeţ zahrnuje výkresy situace, hydrotechnické situace, podélných profilů 

hlavní a vedlejších kanalizačních stok. První tři zmíněné výkresy jsou přiloţeny v tištěné 

podobě. 

 

Klíčová slova: jednotná kanalizace, stoková síť, kanalizační šachta, situace, 

hydrotechnická situace, hydrotechnické výpočty, podélný profil 

 

Summary 

 

Submitted bachelor  thesis  elaborates problems with  sewerage  of village 

Pozděchov. The proposed solution is the concept of single gravity sewer system, 

which provides the transfer of rainfall and sewage water from the area of interest. Due to 

 the  geomorphological  and economic conditions the proposed  sewer system is running 

into the upcoming sewerage of village  Prlov. 

 

The thesis contains a description of drained area, principles of sanitation and 

hydrotechnical calculations using the sum method. The content of another part is drawing 

documentation, which includes drawings of the situation, hydrotechnical situation, the 

longitudinal profiles of main and secondary sewers. The first three mentioned are added in 

printed form. 

 

Keywords: single sewer system, sewer network, manhole, situation, hydrotechnical 

situation, hydrotechnical calculations, longitudinal profile
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1. Úvod 

 

Je ve všeobecném zájmu udrţovat takové podmínky pro ţivot, ve kterých bude 

člověk svou činností co nejméně škodit sobě a ţivotnímu prostředí kolem něj. Výraznou 

charakteristikou člověka je velká míra vyuţívání zdrojů na Zemi a tvorba odpadů. Je proto 

důleţité se neustále učit a zdokonalovat v manipulaci s těmito odpadními materiály.  

Nakládat s nimi promyšleně tak, aby byla jejich přítomnost šetrná k přírodě a člověku 

samotnému. Zároveň se jich zbavovat efektivně, ekonomicky a v nejlepším případě je 

vůbec neprodukovat. 

 

Náplní mé bakalářské práce je vytvoření návrhu koncepce odkanalizování obce 

Pozděchov. Jedná se o malou obec s necelými 600 obyvateli. Nachází se v lesnaté oblasti 

13 km východně od slovenských hranic. Obec nemá do současnosti vybudovanou vlastní 

kanalizaci. Problém s odpadní vodou je řešen septiky a ţumpami. Mým úmyslem bylo 

navrhnout účelnou, odolnou a zároveň investičně zajímavou stokovou síť, která by zlepšila 

ţivotní úroveň obyvatelstva a také pomohla zamezit vstupu nepřečištěných odpadních vod 

do ţivotního prostředí. 

 

Tento projekt jsem vytvořil v souladu se zákony a normami platnými v České 

republice. 

 



Lukáš Gola: Návrh koncepce odkanalizování obce Pozděchov 

2011  - 2 - 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

 

Pozděchov má status obce. Nachází se ve Zlínském kraji. Leţí na jihozápadním 

pokraji okresu Vsetín v severní části Vizovických vrchů v nadmořské výšce 490 m.n.m. 

Jedná se o jednu z nejvýše poloţených obcí v okrese. Rozprostírá se v délce 2,2 km v 

podlouhlém údolí mezi vrcholy Tanečnice, Vlčí a Svéradov. Obec se vyznačuje typickým 

pasekářským osídlením. Nejvyšším bodem katastru, který je z více neţ poloviny pokryt 

lesy, je kopec Svéradov (736 m.n.m.) nacházející se 1 km od jiţního okraje obce. 

V současnosti má Pozděchov 585 obyvatel. Katastrální výměra činí 1345 ha. Hustota 

zalidnění činí 43 obyvatel / km
2
. Zeměpisné souřadnice jsou 19°13´51.81´´ severní šířky, 

17°57´20.29´´ východní délky.  Lesy pokrývají 61,5 % oblasti.  Z větší části jsou tvořeny 

nepůvodními smrkovými monokulturami [1]. 

 

První zmínka o obci pochází z roku 1361. V písemnostech se hovoří o tehdejším 

názvu Pozehow. Obec má ve znaku bílého koně na modrém pozadí se třemi zlatavými 

opeřenci umístěnými v pravém horním rohu. Zajímavostí obce jsou dva kostely. 

Evangelický kostel z roku 1871 a Římskokatolický kostel sv. Jiří z počátku 18. století. 

Dále je k vidění dřevěný zámeček se sirnatými prameny a rybníčky Kačeňák a Hubertek. 

Stavba slouţila jako letní sídlo vizovické vrchnosti. Další zajímavostí této lokality je 

Šafránová louka o rozloze 0,58 ha nacházející se v jiţním okraji zástavby obce. V roce 

1948 byla vyhlášena přirodní památkou. Důvodem byla  ochrana květnaté louky s 

výskytem silně ohroţeného druhu šafránu bělokvětého. Další druhy vzácných rostlin se 

vyskytují v okolních lesích [2]. 

 

Východně pod vrcholem Svéradov pramení v nadmořské výšce 650 m.n.m. potok 

Pozděchůvka. Celková délka toku činí 8 km. Číslo hydrologického pořádí je 4-11-01-051. 

Do obce přitéká z jihu a protíná ji po celé její délce. Poté pokračuje přes jiţní část obce 

Prlov a stáčí se na východ, kde se po 3 km vlévá do řeky Senice. Výškový rozdíl od 

pramene k ústí činí 150 m. Území této oblasti patří hydrologicky k povodí řeky Moravy. 

 

Z hlediska geomorfologie je území typické svými masivními plochými hřbety a 

mírně členěnými svahy. Vyskytují se zde pískovce a jíly.  Oblast patří k přírodně 

nejzachovalejším částem České republiky [3]. 
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      Obrázek 1, Satelitní snímek obce Pozděchov [4] 

 

 

          Obrázek 2, Obec Pozděchov na vodohospodářské mapě [5] 
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3. Vytipování problémů 

 

V současné době není v obci vybudována kanalizace. V okolí se nenachází čistírna 

odpadních vod, na kterou by se bylo moţno napojit. Nakládání se splaškovými vodami je 

řešeno kaţdým obyvatelem individuálně. Občané mají povinnost mít vybudované septiky 

nebo ţumpy. Vyprazdňování jejich obsahu si řeší na své vlastní náklady. Důsledkem této 

skutečnosti můţe být tendence občanů vypouštět své odpadní vody nezákonným 

způsobem. Je proto vhodné vybudovat v celé obci veřejnou kanalizaci. Rovněţ by se 

zlepšila úroveň bydlení v celé obci. Pro svahovitý okolní terén se vybízí moţnost 

vybudování gravitační stokové sítě 

 

 Ţumpa je bezodtoková jímka. Musí být vodotěsná z důvodu zabránění úniku 

splašků. K provozování není potřeba povolení k vypouštění odpadních vod. Je však nutné 

samostatné zajištění pravidelného vyváţení splašků fekálním vozem do čistírny odpadních 

vod [6]. 

 

 Septik funguje jako usazovací nádrţ. Má obvykle dvě aţ tři komory. Na dně nádrţe 

se usazuje kal. Tím se odpadní voda předčistí. Usazený kal je pak nutné pravidelně kaţdý 

rok odčerpávat. Předčištěné odpadní vody se ze septiku vypouštějí přes přepad trativodem 

do půdy  nebo do přistavěné nádrţe. Vodu z nádrţe je moţno vyuţívat například k 

zavlaţování. 

 

Kanalizace jsou zařízení slouţící ke zdravotně nezávadné dopravě odpadních vod 

s ohledem na bezpečný hydrologický reţim povrchových a podzemních vod. Tyto zařízení 

musí zabezpečit stav neohroţující ţivoty a majetek obyvatel v odkanalizované oblasti. 

Napomáhají k odvodu vod překračujících limitní koncentrace fyzikálních, chemických a 

biologických parametrů ohroţujících jakost vod přírodních. Odkanalizování se v dnešní 

době rozvíjí v závislosti na urbanistickém rozvoji dané lokality. Vybudovaná fungující 

stoková síť je dnes společností chápána jako důkaz rozvoje urbanizovaných území a 

ţivotní úrovně v nich.  Stokování je stále v zájmu vědeckého výzkumu, projekční praxe a 

legislativy [7]. 
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4. Principy řešení 

 

4.1 Legislativa 

 

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

 

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

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), 

přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních 

úřadů na tomto úseku“ [8]. 

 

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

 

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

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 

zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů.“ [9]. 

 

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

„Tento  zákon  upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly  

územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního  plánování,  

vyhodnocování  vlivů  na udržitelný rozvoj území, rozhodování  v  území,  možnosti 

sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy  posuzování  vlivů  záměrů  na  životní 

prostředí, podmínky pro výstavbu,  rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, 

evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací 

činnost.“ [10]. 
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ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 

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

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN 

EN 752-1 až ČSN EN 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 není stanoveno jinými předpisy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť“ 

[11]. 

 

4.2 Koncepce kanalizace 

 

Cílem odkanalizování je zajištění ochrany území, povrchové a podzemní vody před 

znečištěním odpadními vodami z osídlených a průmyslových areálů. Odkanalizované 

území zajišťuje hygienické podmínky pro kvalitnější ţivot obyvatel. Aby bylo moţno 

těchto cílů dosáhnout, je třeba zajistit spolehlivý, hospodárný a zdravotně nezávadný 

odvod odpadních vod z daného území. Technická koncepce stokových sítí zohledňuje 

hydraulické, územně-technické a geomorfologické podmínky [12]. 

 

Vyhláška 137/1998 Sb. ukládá povinnost napojení se na veřejnou kanalizaci, pokud 

je v ekonomicky nebo technicky dosaţitelné vzdálenosti. V opačném případě je nutno mít 

zajištěný přístup k ţumpě, septiku nebo malé čistírně odpadních vod. Vyčištěná voda se  

odvádí do recipientu, tzv. zpětného příjemce vod [13]. 

 

Povolené zbytkové znečištění vypouštěných přečištěných odpadních vod stanovuje 

vládní nařízení 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. [14]. 

 

Veřejné kanalizace musí být navrţeny s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Je 

potřeba zajistit nepřetrţité odvádění odpadních vod od napojených obyvatel. Kanalizace se 

navrhují jako vodotěsné konstrukce, jeţ jsou chráněné proti zamrznutí a proti poškození 

vnějšími vlivy [7]. 
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Stoky musí být při kříţení s vodovodem hloubějí neţ vodovodní potrubí pro pitnou 

vodu. V ojedinělých případech je moţno uloţit vodoprávním úřadem vyjímku pod 

podmínkou, ţe budou provedeny opatření proti kontaminaci za jakýchkoli podmínek. 

 

Ideálním stavem pro ţivotní prostředí je 100 % odstranění znečištěné odpadní vody. 

Je nutno zabraňovat eutrofizaci vod, tj. neobohacovat je o biogenní prvky, které způsobují 

zvýšený výskyt řas, sinic a dalších vyšších rostlin. 

 

Stoková síť obvykle nemá dostatečnou kapacitu pro odvod mimořádně vydatných 

přívalových dešťů. Je proto vhodné na odvodňovaném území zajistit pomalejší povrchový 

odtok a vytvořit lepší podmínky pro vsakování do zeminy. [12] 

 

4.3 Stokové soustavy 

 

Stoková soustava je systém pro manipulaci s tekutými odpady. Slouţí k jeho 

akumulaci a dopravě. 

 

Rozdělení: 

 

- jednotná stoková soustava 

- oddílná stoková soustava 

- modifikovaná stoková soustava 

 

4.3.1 Jednotná stoková soustava 
 

V České republice nejčastěji pouţívaná soustava pro odvodňování urbanizovaných 

oblasti. Jedním potrubím jsou vedeny odpadní vody všech druhů na čistírnu odpadních 

vod. Stokou během deště protéká směs splašků a sráţkových odpadních vod. Při vyšším 

průtoku v potrubí je tak zajištěno jeho pročištění. Podíl sráţkových vod bývá 

několikanásobně vyšší neţ podíl vod splaškových [7]. 
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Výhodou jsou menší finanční náklady a menší náročnost na vybudování. Značnou 

nevýhodou je však přímý odtok do recipientu při dešťovém průtoku. 

 

Jednou z moţností částečného zadrţení sráţkových vod je metoda zelených střech. 

Vrstva půdy s travnatým či jiným rostlinným porostem na střeše domů slouţí jako retenční 

prostředek a dobrý tepelný izolant. Kupříkladu mechový porost dokáţe zadrţet 8 aţ 10 

násobek své vlastní hmotnosti [15]. 

 

Při umělém pravidelném dodávání kyslíku přímo do stoky v dlouhém úseku bylo 

dosaţeno sníţení organického znečištění. V případě poruchy čistírny odpadních vod je tak 

moţno zajistit lepší kvalitu vody odcházející přímo do recipientu [16]. 

 

 

Obrázek 3, Jednotná stoková soustava [6] 

 

4.3.2. Oddílná stoková soustava 
 

Tato soustava odvádí jednotlivé druhy odpadních vod samostatnými trasami ve 

stokové síti. Nejčastěji jsou budovány dvě stokové soustavy. První trasa odvádí vody 

sráţkové a druhá trasa vody splaškové. Na trasu se splaškovou vodou mohou být případně 
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odváděny vody z malých průmyslových objektů. Sráţkovou vodu vzhledem k recipientu 

není moţno povaţovat za vodu hygienicky nezávadnou. Jedním z důvodů jsou splachy 

z místních komunikací, na jejichţ povrchu jsou přítomny pozůstatky pohonných hmot. 

Koncentrace znečišťujících látek ve sráţkové vodě je nejčastěji nejvyšší na počátku doby 

výskytu sráţek. Trasa se splaškovou vodou je zaústěna do čistírny odpadních vod. [7] 

 

Oddílná soustava se vyznačuje vyšší prostorovou náročností a většími finančními 

náklady neţ soustava jednotná. 

 

 

Obrázek 4, Oddílná stoková soustava [7] 
 

Obě zmíněné soustavy nejsou zcela ideální z důvodu průniku nepřečištěné odpadní 

vody do recipientu.  

 

4.3.3. Modifikovaná stoková soustava 
 

Jedná se o kombinaci jednotné a oddílné stokové soustavy. Splaškové vody jsou 

vedeny stokami, které jsou uloţeny hlouběji neţ stoky pro vodu sráţkovou. Nejvíce 

znečištěná sráţková voda při počátku deště prochází spojovacím potrubím ve dně 
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dešťových stok v šachtách do splaškových stok. Splašková stoka je zaústěna do čistírny 

odpadních vod. Jakmile se šachty naplní nad úroveň dna dešťových stok, odtéká sráţková 

voda dešťovými stokami do recipientu. Zabrání se tak odtoku nejvíce znečištěné vody do 

recipientu. [7] 

 

Obsah látek přítomných ve sráţkové odpadní vodě bývá rozmanitý. Například vzorky 

z přelivů kanalizace v Paříţi při větším úhrnu sráţek dokazovali přítomnost 40 

nebezpečných látek včetně těţkých kovů, pesticidů, chlorbenzenů, ftalátů a dalších [17]. 

 

4.4. Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí  

 

Do dnešní doby je stále nejvíce upřednostňována gravitační stoková síť. V ideálním 

případě je průtok v potrubí beztlakový. Gravitační kanalizace se vyznačuje svou 

jednoduchostí, spolehlivostí, vytrvalostí a menší finanční náročností.  Tento systém však 

není moţné pouţít kdekoliv.  Je nutno zohlednit terénní reliéf, uspořádání urbanizovaného 

území a dispozici recipientu. 

 

Radiální systém 

 

Pouţívá se k odvodňování uzavřených kotlin. Voda se přepravuje stokovou sítí do 

nejniţšího místa. Odtud je přečerpávána nebo gravitačně svedena na čistírnu odpadních 

vod. 

 

     

   Obrázek 5, Radiální systém [7] 



Lukáš Gola: Návrh koncepce odkanalizování obce Pozděchov 

 

2011  - 11 -  

 

Větvený systém 

 

Navrhuje se v členitém terénu s nepravidelnou zástavbou. Vedlejší stoky jsou 

svedeny do hlavní kmenové stoky, která je zaústěna do čistírny odpadních vod.  

 

 

Obrázek 6, Větvený systém [7] 

 

Úchytný systém 

 

Vyuţívá se v říčních údolích s malým sklonem odvodňovaného území k  vodnímu 

toku. Kmenová stoka prochází podél recipientu. K této stoce jsou přiřazeny odlehčovací 

komory. Recipient musí mít dostatečně hluboký profil, aby bylo moţné efektivně vyuţívat 

odlehčovacích komor i za zvýšeného vodního stavu. 

 

     

  Obrázek 7, Úchytný systém [7]
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Pásmový systém 

 

Uţívá se v rozsáhlejších územích s větším výškovým rozdílem. Stoková síť má 

několik výškových pásem. Odpadní vody z jednotlivých pásem přechází do pásmových 

sběračů. Tento systém odvodňuje jednotlivá pásma gravitačním způsobem. Odpadní vody 

z nejniţšího pásma je nutno přečerpávat.  

 

 

         Obrázek 8, Pásmový systém [7] 

 

4.5. Směrové vedení stok 
 

Stoky se umísťují do pozemních komunikací a veřejných prostranství. Na případně 

jiném uloţení je moţno se domluvit s provozovatelem stokové sítě. Stoky jednotné 

soustavy se vedou v ose pozemní komunikace z důvodu zajištění bezpečnějšího průběhu 

revize kanalizace a také minimalizování omezení provozu na komunikaci. V méně 

prostorné zástavbě můţe být kanalizace vedena mimo osu. U oddílné soustavy se navrhuje 

splašková stoka mimo osu a dešťová stoka pod osu komunikace. 

 

Je zakázáno vést stoky v korytu recipientu nebo v podélném směru pod korytem. 

Nesmí být situačně totoţné s jinou kanalizací či inţenýrskou sítí. Není povoleno vést stoku 

pod stromy. Je zakázána výsadba nových stromů v blízkém okolí stoky z důvodu hrozícího 

porušení kanalizační konstrukce jejich kořenovým systémem. 
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Hloubku uloţení stoky řeší norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení [18]. 

 

• Pod chodníkem (nebo jinými pásy dopravního prostoru neslouţícímu 

k provozu motorových vozidel) – 1,00 m 

• Pod vozovkou (všechny pásy pro provoz a stání vozidel) – 1,80 m  

• Ve volném terénu (mimo souvislou zástavbu) – 1,00 m  

• Doporučená maximální hloubka uloţení uliční stoky – 6,0 m  

• Stoky musí být uloţeny v dostatečné hloubce vzhledem k průměrně hlubokým 

podzemním prostorům z důvodu zajištění jejich odvodnění. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty 

 

Zohledněny byly moţnosti řešení jednotnou nebo oddílnou stokovou soustavou. 

Oddílná soustava vychází jako finančně nákladnější a prostorově náročnější varianta. 

Navíc kvalita sráţkové vody odvedena sráţkovou stokou do recipientu by nebyla pro tak 

přírodně zachovalou oblast příliš vhodná. Pro odkanalizování dané lokality byla proto 

zvolena varianta gravitační jednotné stokové sítě. Jedná se o jednoduché a investičně méně 

nákladné řešení. Stoková síť má také samoproplachovací schopnost, čímţ se sniţují 

náklady na jeji údrţbu. 

 

Součástí údrţby stoky je tzv. monitoring, který slouţí ke zjištění stavu i případných 

poruch kontrolovaného úseku. K tomu slouţí mobilní kamera nainstalovaná k pásovému 

podvozku. Toto zařízení je vpuštěno přímo do potrubí a pracovník údrţby má tak moţnost 

vidět na monitoru situaci přímo zevnitř potrubí [19]. 

 

   Navrhovaná kanalizace bude zaústěna do navazující kanalizace obce Prlov. Dále by 

trasa pokračovala do 4 km vzdálené obce Valašská Polanka, kde se nachází dostatečně 

velká a rovinatá plocha pro vybudování čistírny odpadních vod. Do této čistírny je moţné 

připojit sousední obce Luţná, Seninka či Leskovec. Celá trasa je vedena podél vodního 

toku. Nejprve podél Pozděchůvky, která ústí mezi obcemi Prlov a Valašská Polanka do 

Senice. Tento fakt značně usnadňuje vybudování odlehčovacích komor a jejich výustních 

objektů [6]. 

 

Pro kanalizaci obce Pozděchov bylo zvoleno kameninové glazované potrubí 

s kruhovým profilem. Jedná se o levný, chemicky odolný materiál s velkou mechanickou 

pevností. Kameninové potrubí je vyrobeno z přírodních materiálů a má mnohaletou tradici. 

 

5.1. Situace 

 

Situace byla zpracována v programu AutoCad 2008. Bylo zvoleno měřítko 1:2000. 

Obsahuje navrţenou jednotnou gravitační stokovou síť ústící do připravované kanalizace 

obce Prlov (viz. Příloha 1). Jedná se o stoku řešenou větveným systémem. Kanalizace je 

sloţena z 33 jednotlivých stok. Výkres obsahuje navrhovanou trasu stokové sítě, směr 
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odtoku, umístění kanalizačních šachet a jejich popis. Maximální vzdálenost mezi šachtami 

je 50 metrů. Celková délka stokové sítě činí 6198 m. Na trase je umístěno 260 šachet. 

 

Tabulka 1: Popis situace navrţené  stokové sítě 

Název 

stoky 

Délka 

stoky 

[m] 

DN 

[mm] 

Počet 

šachet 

Napojení 

v šachtě 

Název 

stoky 

Délka 

stoky 

[m] 

DN 

[mm] 

Počet 

šachet 

Napojení 

v šachtě 

A 2284 200-700 74 - A-8 102 200 5 Š36 

A-1 427 200-300 19 Š8 A-9 202 200-300 14 Š37 

A-1-1 95 200 6 Š77 A-9-1 216 200 9 Š188 

A-1-1-1 35 200 1 Š94 A-9-2 99 200 5 Š193 

A-2 403 200-300 16 Š12 A-10 34 200 3 Š40 

A-2-1 141 200 7 Š112 A-11 124 200 7 Š43 

A-2-1-1 129 200 6 Š117 A-11-1 28 200 2 Š215 

A-3 37 200 3 Š19 A-12 46 200 3 Š44 

A-4 100 200 5 Š20 A-13 212 200-300 11 Š50 

A-5 136 200 8 Š23 A-13-1 54 200 2 Š230 

A-6 149 200 7 Š26 A-13-2 25 200 2 Š235 

A-6-1 94 200 6 Š149 A-14 23 200 2 Š62 

A-7 174 200 6 Š28 A-15 205 200-300 8 Š66 

A-7-1 210 200 7 Š159 A-15-1 116 200 4 Š244 

A-7-1-1 81 200 3 Š165 A-16 45 200 3 Š68 

A-7-1-2 48 200 3 Š169 A-17 74 200 2 Š73 

A-7-2 50 200 1 Š160 Celkem 6198   260   

 

 

5.2. Hydrotechnická situace 
 

Hydrotechnická situace byla narýsována v programu AutoCad 2008 v měřítku 

1:2000. Obsahuje navrţenou stokovou síť, vymezení kanalizačního povodí a 87 

kanalizačních okrsků včetně jejich popisu. Plocha jednotlivých okrsků nepřesahuje plochu 

1 ha. Celková plocha povodí je 31,08 ha. 



Lukáš Gola: Návrh koncepce odkanalizování obce Pozděchov 

 

2011  - 16 - 

Tabulka 2: Popis hydrotechnické situace navrţené  stokové sítě 

Číslo 

kanal. 

okrsku 

Plocha 

[ha] 
Stoka 

Číslo 

kanal. 

okrsku 

Plocha 

[ha] 
Stoka 

Číslo 

kanal. 

okrsku 

Plocha 

[ha] 
Stoka 

1 0,59 A 30 0,26 A-9-2 59 0,33 A-4 

2 0,25 A-17 31 0,27 A-9 60 0,2 A-4 

3 0,90 A 32 0,51 A-9-1 61 0,2 A 

4 0,30 A-16 33 0,53 A-9-1 62 0,24 A-3 

5 0,23 A 34 0,15 A-9 63 0,14 A-3 

6 0,65 A-15 35 0,16 A 64 0,61 A 

7 0,56 A-15-1 36 0,28 A-8 65 0,45 A-2 

8 0,15 A-15 37 0,44 A-8 66 0,32 A-2 

9 0,63 A 38 0,75 A 67 0,45 A-2-1 

10 0,16 A-14 39 0,28 A 68 0,03 A-2-1 

11 0,46 A 40 0,54 A-7 69 0,48 A-2-1-1 

12 0,58 A 41 0,25 A-7-2 70 0,02 A-2-1 

13 0,64 A 42 0,13 A-7 71 0,53 A-2 

14 0,57 A 43 0,22 A-7-1 72 0,25 A-2 

15 0,27 A-13 44 0,37 A-7-1-2 73 0,34 A-2 

16 0,18 A-13-2 45 0,52 A-7-1 74 0,16 A-2 

17 0,41 A-13 46 0,40 A-7-1-1 75 0,46 A 

18 0,51 A-13-1 47 0,06 A-7-1 76 0,31 A-1 

19 0,09 A-13 48 0,00 A-7 77 0,51 A-1 

20 0,92 A 49 0,30 A 78 0,71 A-1 

21 0,25 A-12 50 0,91 A-6 79 0,54 A-1 

22 0,03 A 51 0,14 A-6-1 80 0,43 A-1-1 

23 0,58 A-11 52 0,57 A-6-1 81 0,16 A-1-1-1 

24 0,29 A-11-1 53 0,19 A-6 82 0,02 A-1-1 

25 0,00 A-11 54 0,48 A 83 0,04 A-1 

26 0,45 A 55 0,49 A-5 84 0,17 A 

27 0,30 A-10 56 0,51 A-5 85 0,26 A 

28 0,44 A 57 0,00 A-5 86 0,58 A 

29 0,30 A-9 58 0,28 A 87 0,39 A 

 

Při návrhů kanalizačních okrsků bylo pouţita metoda ideálních střech. Při této 

metodě jsou půleny úhly ve vybraných šachtách, čímţ jsou získávány hranice 

kanalizačních okrsků.   
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5.3. Podélné profily 

 

Výkresy podélných profilů byly zpracovávány v programech AutoCad 2008 a 

Winplan: Podélný profil kanalizace 5.0. Měřítko je 1:1000 na délku a 1:100 na výšku. V 

podélných profilech jsou vyznačeny kóty terénu, hloubky výkopu, sklon a profil potrubí, 

staničení a zaústění vedlejších stok.  Dohromady bylo zpracováno 33 podélných profilů. 

 

Kmenová stoka A 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 85 ‰ je dlouhé 40 m. Prochází okrskem 

 číslo 1. Je uloţeno mezi šachtami Š73 a Š74.   

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 90 ‰ je dlouhé 207 m. Prochází okrskem       

 číslo 3, 5. Je uloţeno mezi šachtami Š66 a Š73.   

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 56 ‰ je dlouhé 108 m. Prochází okrskem  

 číslo 9. Je uloţeno mezi šachtami Š62 a Š66.   

- Potrubí o světlosti DN 400 ve sklonu 35 ‰ je dlouhé 230 m. Prochází okrskem 

 číslo 11, 12. Je uloţeno mezi šachtami Š56 a Š62. 

- Potrubí o světlosti DN 500 ve sklonu 34 ‰ je dlouhé 693 m. Prochází okrskem 

 číslo 13, 14, 20, 22, 26, 28, 35. Je uloţeno mezi šachtami Š36 a Š56. 

- Potrubí o světlosti DN 600 ve sklonu 20 ‰ je dlouhé 214 m. Prochází okrskem 

 číslo 38, 39. Je uloţeno mezi šachtami Š28 a Š36.  

- Potrubí o světlosti DN 600 ve sklonu 32 ‰ je dlouhé 292 m. Prochází okrskem 

 číslo 49, 54, 59, 61. Je uloţeno mezi šachtami Š19 a Š28. 

- Potrubí o světlosti DN 700 ve sklonu 20 ‰ je dlouhé 500 m. Prochází okrskem 

 číslo 64, 75, 84, 85, 86, 87. Je uloţeno mezi šachtami Š1 a Š19.   

 

Vedlejší stoka A-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 50 ‰ je dlouhé 95 m. Prochází okrskem 

 číslo 76, 77. Je uloţeno mezi šachtami Š88 a Š93.   

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 22 ‰ je dlouhé 280 m. Prochází okrskem 

 číslo 1. Je uloţeno mezi šachtami Š8 a Š88.   
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Vedlejší stoka A-1-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 50 ‰ je dlouhé 95 m. Prochází okrskem 

 číslo 80. Je uloţeno mezi šachtami Š77 a Š99. 

 

Vedlejší stoka stoka A-1-1-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 6 ‰ je dlouhé 35 m. Prochází okrskem 

 číslo 81. Je uloţeno mezi šachtami Š94 a Š100.   

 

Vedlejší stoka stoka A-2 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 33 ‰ je dlouhé 160 m. Prochází okrskem 

 číslo 65,66. Je uloţeno mezi šachtami Š111 a Š116.  

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 50 ‰ je dlouhé 108 m. Prochází okrskem 

 číslo 71. Je uloţeno mezi šachtami Š107 a Š111.   

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 22 ‰ je dlouhé 243 m. Prochází okrskem 

 číslo 72, 73, 74. Je uloţeno mezi šachtami Š12 a Š107. 

 

Vedlejší stoka stoka A-2-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 80 ‰ je dlouhé 141 m. Prochází okrskem 

 číslo 67, 68, 70. Je uloţeno mezi šachtami Š112 a Š123.  

 

Vedlejší stoka stoka A-2-1-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 52 ‰ je dlouhé 129 m. Prochází okrskem 

 číslo 69. Je uloţeno mezi šachtami Š117 a Š129.  

 

Vedlejší stoka á stoka A-3 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 37 m. Prochází okrskem 

 číslo 62,63. Je uloţeno mezi šachtami Š19 a Š132.  

 

Vedlejší stoka stoka A-4 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 90 ‰ je dlouhé 71 m. Prochází okrskem 

 číslo 59. Je uloţeno mezi šachtami Š135 a Š137.  
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- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 60 m. Prochází okrskem 

 číslo 60. Je uloţeno mezi šachtami Š20 a Š135.  

 

Vedlejší stoka A-5 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 90 ‰ je dlouhé 41 m. Prochází okrskem 

 číslo 55. Je uloţeno mezi šachtami Š143 a Š145.  

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 80 ‰ je dlouhé 95 m. Prochází okrskem 

 číslo 56,57. Je uloţeno mezi šachtami Š23 a Š143.  

 

Vedlejší stoka A-6 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 100 m. Prochází okrskem 

 číslo 50. Je uloţeno mezi šachtami Š149 a Š152.  

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 49 m. Prochází okrskem 

 číslo 53. Je uloţeno mezi šachtami Š26 a Š149.  

 

Vedlejší stoka A-6-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 15 ‰ je dlouhé 94 m. Prochází okrskem 

 číslo 51, 52. Je uloţeno mezi šachtami Š149 a Š158.  

 

Vedlejší stoka A-7 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 174 m. Prochází okrskem 

 číslo 40, 42, 48. Je uloţeno mezi šachtami Š28 a Š164.  

 

Vedlejší stoka A-7-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 182 m. Prochází okrskem 

 číslo 43, 45. Je uloţeno mezi šachtami Š165 a Š171.  

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 90 ‰ je dlouhé 28 m. Prochází okrskem 

 číslo 47. Je uloţeno mezi šachtami Š159 a Š165. 

 

Vedlejší stoka A-7-1-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 5 ‰ je dlouhé 81 m. Prochází okrskem 

 číslo 46. Je uloţeno mezi šachtami Š165 a Š174.  
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Vedlejší stoka A-7-1-2 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 5 ‰ je dlouhé 81 m. Prochází okrskem 

 číslo 44. Je uloţeno mezi šachtami Š169 a Š177.  

 

Vedlejší stoka A-7-2 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 50 m. Prochází okrskem 

 číslo 41. Je uloţeno mezi šachtami Š160 a Š178.  

 

Vedlejší stoka A-8 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 102 m. Prochází okrskem 

 číslo 37, 38. Je uloţeno mezi šachtami Š36 a Š183.  

 

Vedlejší stoka A-9 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 149 m. Prochází okrskem 

 číslo 29, 31. Je uloţeno mezi šachtami Š188 a Š197. 

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 53 m. Prochází okrskem 

 číslo 34. Je uloţeno mezi šachtami Š37 a Š188.  

 

Vedlejší stoka A-9-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 50 ‰ je dlouhé 216 m. Prochází okrskem 

 číslo 32, 33. Je uloţeno mezi šachtami Š188 a Š206. 

 

Vedlejší stoka A-9-2 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 99 m. Prochází okrskem 

 číslo 30. Je uloţeno mezi šachtami Š193 a Š211. 

 

Vedlejší stoka A-10 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 34 m. Prochází okrskem 

 číslo 27. Je uloţeno mezi šachtami Š40 a Š214. 
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Vedlejší stoka A-11 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 30 ‰ je dlouhé 124 m. Prochází okrskem 

 číslo 23, 25. Je uloţeno mezi šachtami Š43 a Š221. 

 

Vedlejší stoka A-11-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 5 ‰ je dlouhé 28 m. Prochází okrskem 

 číslo 24. Je uloţeno mezi šachtami Š215 a Š223. 

 

Vedlejší stoka A-12 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 46 m. Prochází okrskem 

 číslo 21. Je uloţeno mezi šachtami Š44 a Š226. 

 

Vedlejší stoka A-13 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 25 ‰ je dlouhé 176 m. Prochází okrskem 

 číslo 15, 17. Je uloţeno mezi šachtami Š230 a Š237. 

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 25 ‰ je dlouhé 36 m. Prochází okrskem 

 číslo 19. Je uloţeno mezi šachtami Š50 a Š230. 

 

Vedlejší stoka A-13-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 54 m. Prochází okrskem 

 číslo 18. Je uloţeno mezi šachtami Š230 a Š239. 

 

Vedlejší stoka A-13-2 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 50 ‰ je dlouhé 25 m. Prochází okrskem 

 číslo 16. Je uloţeno mezi šachtami Š235 a Š241. 

 

Vedlejší stoka A-14 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 95 ‰ je dlouhé 23 m. Prochází okrskem 

 číslo 10. Je uloţeno mezi šachtami Š62 a Š243. 
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Vedlejší stoka A-15 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 12 ‰ je dlouhé 160 m. Prochází okrskem 

 číslo 6. Je uloţeno mezi šachtami Š244 a Š251. 

- Potrubí o světlosti DN 300 ve sklonu 12 ‰ je dlouhé 45 m. Prochází okrskem 

 číslo 8. Je uloţeno mezi šachtami Š66 a Š244. 

 

Vedlejší stoka A-15-1 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 116 m. Prochází okrskem 

 číslo 7. Je uloţeno mezi šachtami Š244 a Š255. 

 

Vedlejší stoka A-16 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 40 ‰ je dlouhé 45 m. Prochází okrskem 

 číslo 4. Je uloţeno mezi šachtami Š68 a Š258. 

 

Vedlejší stoka A-17 

 

- Potrubí o světlosti DN 200 ve sklonu 20 ‰ je dlouhé 74 m. Prochází okrskem 

 číslo 2. Je uloţeno mezi šachtami Š73 a Š260. 

 

5.4. Hydrotechnické výpočty 

 

Při dimenzování kanalizačních stok se bere v úvahu správné navrţení trasy z hlediska 

hydraulických a ekonomických poměrů. Cílem je určení vhodného sklonu a příčného řezu 

potrubí v jednotlivých úsecích zpravidla mezi dvěma kanalizačními šachtami. 

 

Stokové sítě se navrhují kapacitně. Ţivotnost kanalizace má podle ČSN 75 6101 

dosahovat nejméně 30 let od doby zavedení do provozu [12].  

 

Praxe ukazuje, ţe správně navrţená kanalizace pracuje bez větších problémů i 50 let. 

Poté má četnost poruch s postupujícím časem tendenci růst [20]. 

 

Hydrotechnické výpočty byly provedeny tzv. součtovou metodou. Principem metody 

je součet průtoků odpadních vod v jednotlivých větvích stokové sítě ve směru odtoku. 

Pouţívá se pro nevelké území určeného k odkanalizování. Odtok odpadních vod 
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nepřesahuje dobu 15 minut. V úvahu se bere 15 minutový neredukovaný déšť. Doba 

odtoku odpadních vod do dimenzovaných profilů stokové sítě není zohledněna. 

 

5.4.1. Postup výpočtu součtové metody 

 

Sloupec č.1: Stoka 

 

Pojmenování příslušných stok. Jednotlivé větve kanalizační sítě jsou očíslovány 

podle pořadí napojení proti směru toku odpadních vod. 

 

Sloupec č.2: Číslo kanalizačního okrsku 

 

Kanalizační okrsky byly očíslovány vzestupně ve směru toku odpadních vod. Jsou 

vymezeny hranicí kanalizačního povodí a hranicí mezi jednotlivými okrsky. 

 

Sloupec č.3: Plocha kanalizačního okrsku 

 

Jedná se o plochu, ze které jsou odváděny odpadní vody  Plocha je uvedena 

v hektarech. Přesná výměra okrsků byla zjištěna z hydrotechnické situace v programu 

AutoCad 2008. Celková plocha kanalizačního povodí je 31,01 hektarů.  
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Sloupec č.4: Specifický odtok splaškové vody qs 

+ 

Výpočet podle vztahu: 

 

11..028,0
01,31

86400

130.585

 hasl   , kde  (1) 

 

585 ……počet obyvatel, 

130…….spotřeba vody [l.os
-1

.den
-1

], 

86400….počet sekund za den, 

31,01…..plocha povodí = součet ploch kanalizačních okrsků [ha]. 

 

Sloupec č.5: Odtokový součinitel ψ  

 

Sráţková voda zachycená územím má tendenci se vypařovat, vsakovat nebo odtékat. 

To je závislé především na charakteristice vymezené plochy. Pro výpočty odtokových 

součinitelů jsou pouţity tzv. vzorové hektary s výměrou 100 x 100 m. Z důvodu členitosti 

terénu obce Pozděchov jsou pouţity čtyři vzorové hektary. Tři z nich se nachází ve sklonu 

v rozmezí  1 – 5 % v severní části obce a jeden se sklonem větším neţ 5 % v jiţní části. 

Vzhledem ke stejnorodému druhu zástavby v obci jsou pro další výpočty pouţity dva 

vzorové hektary se vzájemně rozdílnými sklony.  

 

Výpočet podle vztahu: 

 






n

nn

S

SSS

1

2211 ...... 
  , kde  (2) 

 

ψ………střední součinitel odtoku, 

ψn……...součinitel odtoku (Tabulka 1) 

S……….plocha povrchu daného druhu území [ha] 
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Tabulka 3: Součinitelé odtoku pro podrobný výpočet  stokové sítě [14] 

 

 

Výpočet vzorového hektaru 

 

Vzorový hektar se sklonem mezi 1-5 % se nachází v okolí kanalizačních okrsků č. 83 

(viz. Příloha 2). 

 

       Tabulka 4: Vzorový hektar se sklonem v rozmezí 1-5 % 

Způsob zástavby Plocha (ha) ψ 

Zastavěné plochy (střechy) 0,047 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,120 0,80 

Zelené pásy, pole, louky 0,833 0,10 

Celkem 1,000   

 

222,0
1

0,833 . 0,10  0,120 . 0,80  0,047 . 0,90



   (3) 

 

Vzorový hektar se sklonem nad 5 % je situován v okolí kanalizačního okrsku č.5 

(viz. Příloha č.2). 
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Tabulka 5: Vzorový hektar se sklonem nad 5 % 

Způsob zástavby Plocha (ha) Ψ 

Zastavěné plochy (střechy) 0,105 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,119 0,90 

Zelené pásy, pole, louky 0,777 0,15 

Celkem 1,000   

 

318,0
1

 0,777 . 0,15  0,119 . 0,90  0,105 . 0,90



   (4) 

 

Sloupec č.6: Redukovaná dílčí plocha Sd 

 

Výpočet podle vztahu: 

 

Sd = Ss . ψ  , kde 
 

 

Sd………redukovaná dílčí plocha [ha], 

Ss………plocha povodí [ha], 

ψ……….odtokový součinitel. 

 

Sloupec č.7: Redukovaná celková plocha Sc 

 

Jedná se o součet jednotlivých redukovaných dílčích ploch ve směru toku odpadních vod. 

Plochy vedlejších stok se počítají samostatně a přičítají se aţ ve spojných šachtách se stokou, 

do níţ ústí. 

 

Sloupec č.8: Intenzita redukovaného deště i 

 

Intenzita redukovaného byla stanovena na hodnotu 151 l.s
-1

.ha
-1

. 

 

Sloupec č.9: Dílčí dešťový průtok Qd 

 

Výpočet podle vztahu: 

 

Qd = Ss . ψ . i , kde  (5) 
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Qd……...dílčí redukovaný průtok [l.s
-1

], 

Ss……….plocha povodí [ha], 

Ψ……….odtokový součinitel, 

i………...intenzita redukovaného deště  [l.s
-1

.ha
-1

]. 

 

Sloupec č.10: Dílčí splaškový průtok Qs 
 

Výpočet podle vztahu: 

 

Qs = Ss . qs , kde  (6) 

 

Qs…….dílčí splaškový průtok [l.s
-1

], 

S s…….plocha povodí [ha], 

q s ……specifický odtok splašků [l.s
-1

.ha
-1

]. 

 

Sloupec č.11: Celkový splaškový průtok Qsc 

 

Jedná se o součet jednotlivých dílčích splaškových průtoků. Stený princip výpočtu jako u 

celkové redukované plochy. 

 

Sloupec č.12: Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

 

Počítá se samostatně pro jednotlivé kanalizační okrsky.  Postupuje se ve směru toku. 

K vypočítanému dimenzovanému průtoku hlavní stoky se připočítávají dimenzované 

průtoky vedlejších stok podle pořadí jejích napojení. 

 

Výpočet podle vztahu: 

 

Qdim = Qd + Qsc  , kde  (7) 

 

Qdim…….maximální celkový dimenzovaný průtok [l.s
-1

], 

Qd………dílčí dešťový průtok [l.s
-1

], 

Qsc……..celkový dešťový průtok [l.s
-1

]. 
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Sloupec č.13: Sklon dna 

 

Interpolací výškových kót ze situace bylo zjištěno výškové rozloţení terénu a 

kanalizačních šachet, které byly poté zapsány do programu Winplan: Podélný profil 

kanalizace 5.0 i se staničením. Uloţení kanalizace bylo provedeno s ohledem na maximální 

hloubku výkopu a minimální výšku krytí. Sklony uloţení se udávaly v promilích.  

 

Sloupec č.14: Navržený profil 

 

Byl zjištěn z hydraulických tabulek podle sklonu a kapacitního průtoku Qkap. 

V případě nesprávně navrţeného profilu můţe dojít v budoucnosti k havarijním stavům.  

 

Příkladem je město Baltimore ve státě Maryland, kde bylo potřeba nahradit stávající 

kanalizaci potrubím o větší jmenovité světlosti. Rekonstrukce způsobila značné 

komplikace, coţ mělo za následek i celkové prodraţení prací [21].  

 

Sloupec č.15: Délka úseku 

 

Označuje délku úseku v jednom kanalizačním okrsku. 

 

Sloupec č.16: Kapacitní průtok Qkap  

 

Jedná se o průtokové mnoţství odpadních vod při kapacitním plnění. Hodnoty byly 

získány pomocí hydraulických tabulek stok.  

 

Sloupec č.17: Kapacitní rychlost vkap 

 

Jedná se o rychlost toku odpadních vod při kapacitním plnění. Hodnoty byly získány 

pomocí hydraulických tabulek stok.  

 

Sloupec č.18: Plnění h 

 

Hodnoty plnění h vychází z hydraulických tabulek stok. Pomocí součinitele κ byla 

získána hodnota, jeţ se vynásobila poloměrem stoky udaným v metrech. 
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Sloupec č.19: Skutečná rychlost 

 

Výpočet podle vztahu: 

 

kapsk vv .
100


   , kde  (8) 

 

vsk……...skutečná rychlost [m.s
-1

], 

κ .………součinitel, 

vkap……..kapacitní rychlost  [m.s
-1

]. 

 

Sloupec č.20: Jednotlivá doba průtoku t 

 

Jedná se o dobu průtoku odpadních vod v jednotlivých kanalizačních okrscích. 

 

Výpočet podle vztahu: 

 

skv

s
t   , kde  (9) 

 

t………...jednotlivá doba průtoku [s], 

s .………délka úseku [m], 

vsk……...skutečná rychlost  [m.s
-1

]. 

 

Sloupec č.21: Celková doba průtoku t 

 

Doby průtoků odpadních vod v jednotlivých kanalizačních okrscích byly sečteny 

v rámci jednotlivých stok. U ţádné stoky nebyla doba odtoku větší neţ 15 minut. Součtová 

metoda je v tomto případě pouţitelná pro celou navrhovanou kanalizaci. 

 

Sloupec č.22: Celková doba průtoku t 

 

Celkové doby průtoků t byly převedeny pro lepší přehlednost na minuty. 
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Sloupec č.23 a 24: Součinitelé κ a λ 

 

Součinitel λ byl vypočten podle vztahu (10). Po zjištění součinitele λ byl interpolací 

z hydraulických tabulek stok získán součinitel κ. 

 

Výpočet podle vztahu: 

 

100.dim

kapQ

Q
  , kde  (10) 

 

Qdim .…….Dimenzovaný průtok [l.s
-1

)], 

Qkap……...kapacitní průtok [l.s
-1

]. 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

 

Odkanalizování a zaústění několika sousedních obcí do jedné čistírny odpadních vod 

se jeví jako ekonomicky příznivé řešení. V rámci této bakalářské práce jsou řešeny náklady 

pro vybudování stokové sítě pro obec Pozděchov. Odhad finančních nákladů zahrnuje 

materiální zabezpečení. Náklady na projektovou dokumentaci, výběrové řízení, výkopové 

práce, stavební dozory, zabezpečení dopravy, porušení a opravy silniční infrastruktury aj. 

nejsou zohledněny.  

 

Cenová nabídka společnosti PCV Alfa s.r.o. kameninového glazovaného potrubí 

kruhového profilu [21].  

 

          Tabulka 6: Odhad nákladů pro kameninové potrubí 

DN Délka potrubí [m] Cena [kč/m] Celková cena [kč] 

200 3446 1 078 3 714 788 

300 823 2 402 1 976 846 

400 428 3 734 1 598152 

500 495 5 227 2 587 365 

600 506 7 374 3 731 244 

700 500 9 863 4 931 500 

Celkem 6 198   18 539 895 

 

 

Kromě hydraulických náporů je na šachtu vyvíjen i značný tlak zapříčiněný 

intenzivní dopravou. Schopnost šachty trvale snášet nepravidelné zatěţování způsobované 

především nákladními vozidly svědčí o její vysoké kvalitě provedení [22]. 

 

Cenová nabídka společnosti Prefa Brno a.s. pro betonové kanalizační šachty [viz. 

tabulka 5]. Síla stěny vybrané šachty je 90 mm [23].  
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          Tabulka 7: Odhad nákladů na kanalizační šachtu 

Šachtové dílce Cena [kč] 

Poklop litinový 1 164 

Konus 1 770 

Skruž výšky 1000 m 2 052 

Dno výšky 600 mm přímé 8 772 

Těsnění elastomerové 204 

Celkem 13 962 

 

Cena pro 260 kanalizačních šachet je 3 630 120 kč. Celková částka za potrubí a 

kanalizační šachty činí 22 170 015 kč.  
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7. Závěr 

 

Náplní mé bakalářské práce bylo navrţení vhodné koncepce odkanalizování pro obec 

Pozděchov.  

 

Před rozpracováním samotného návrhu jsem obec navštívil a porovnal skutečnost se 

zadanou výkresovou dokumentací. Měl jsem tak moţnost se osobně seznámit s danou 

lokalitou.  

 

Z moţných variant jsem zvolil jednotnou gravitační stokovou síť řešenou větveným 

systémem. Bakalářská práce obsahuje výkresy situace (příloha 1), hydrotechnické situace 

(příloha 2), podélných profilů (přílohy 3 aţ 35) a hydrotechnické výpočty (Příloha 36). 

Výkresy jsem vytvořil pomocí programů AutoCAD 2008 a Winplan: Podélný profil 

kanalizace 5.0.  

 

V úvodu je uveden důvod vypracování koncepce odkanalizování. V kapitole 2 je 

rozpracován podrobný popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů. Následující část 

je věnována legislativním náleţitostem a teorii kanalizačních sítí. Kapitola 5 uvádí výhody 

a nevýhody variant moţného řešení odkanalizování. Dále obsahuje popis situace, 

hydrotechnické situace, podélných profilů a postup hydrotechnických výpočtů. V 

závěrečné kapitole je uveden odhad ekonomických nákladů na materiálové zabezpečení 

kanalizace. Tyto náklady jsem vyčíslil na částku 22 miliónů korun. 
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