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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce odkanalizování obce Količín 

jednotnou stokovou soustavou s gravitační dopravou odpadních vod na nově vybudovanou 

čistírnu odpadních vod. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části je popsán stávající stav v obci, vytipovaní problémů odkanalizovaného 

území, legislativní a technické principy řešení. Praktická část se zabývá rozpracováním 

zvolené varianty řešení, podložena je výkresovou dokumentací a hydrotechnickými 

výpočty. Na závěr práce byl proveden ekonomický odhad nákladů navrhované kanalizace.   

Klíčová slova: jednotná stoková soustava, odpadní voda, šachta, čistírna odpadních vod, 

objekty na stokové síti 

 

 

Annotation 

 The bachelor’s thesis deals with the concept of a sewer system design in village 

Količín combinated sewer system with gravitational transport of wastewater to the newly 

built wastewater treatment plant. The thesis is divided into theoretical and practical part. In 

the theoretical part describes the current situation in the village, identification of problems 

of drainage territory, legislative and technical principles solutions. Practical part deals with 

the development of the selected solutions, supported by the drawings and hydrotechnical 

calculations. Finally, the work was carried out economic cost estimate of the proposed 

sewer. 

Keywords: combinated sewer system, wastewater, shafts, wastewater treatment plant, 

sewerage objects 
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1. Úvod 

I v dnešní době je spousta menších obcí, kde není vybudovaná kanalizace. Odpadní 

vody z těchto obcí končí ve většině případů v blízkém recipientu. Dle Směrnice rady 

91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, je nutnost na území ČR zřídit ČOV i pro 

malé obce. Směrnice má za cíl zajistit ochranu životního prostředí před nepříznivými 

účinky způsobenými vypouštěním městských odpadních vod a biologicky odbouratelných 

průmyslových odpadních vod. Této ochrany docílíme vybudováním stokové soustavy, 

která zajistí dopravu odpadních vod na ČOV [1]. 

Tento případ se týká i obce Količín. V obci je sice vybudovaná částečná kanalizace, 

ale je zastaralá a odpadní vody jsou vypouštěny do Rymického potoka. Tento způsob 

odvádění odpadních vod zatěžuje a znečišťuje životní prostředí. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem vybudování jednotné stokové soustavy pro 

gravitační odvod odpadních vod na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Práce je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část má tři kapitoly. V první 

kapitole je popsán stávající stav obce a hydrologické poměry v obci. Druhá kapitola se 

zabývá vytipováním možných problémů v obci. Ve třetí kapitole jsou přiblíženy 

legislativní a technické možnosti řešení. 

Praktická část se zabývá návrhem odkanalizování obce Količín. Tento návrh je 

rozpracován a podložen výkresovou dokumentací a hydrotechnickými výpočty. Výkresy 

situace a hydrotechnické situace jsou vypracovány v programu AutoCAD 2007, podélné 

profily stok jsou vypracovány v programu Winplan – Podélný profil kanalizace 5.0. 

Závěrem práce je pokus o celkový odhad ekonomických nákladů navrhované kanalizační 

sítě. 
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1.   Historie obce Količín 

První písemný doklad o obci Količín je z roku 1348 (tehdy ještě jako Koliczyn). 

Tehdejší obec vlastnil Vavřinec z Količína, který sídlil na količínské tvrzi. V roce 1437 

byla ves i tvrz zbořeny v husitských válkách. A v roce 1543 Podstatští z Prusinovic 

obnovili količínskou tvrz, která byla opatřena příkopy, valem a příhradkem. Od roku 1654 

byla obec Količín součástí holešovského panství majitele Holešova, Jana hraběte Rottala. 

Obec Količín byla znovu postavena v roce 1776. A na místě, kde stál starý Količín, byla 

tajným Českým bratrem postavena kaplička, která se zachovala dodnes.   

Na počátku šedesátých let byla v obci zahájena stavba kanalizace v délce 2171 m. 

Dokončena byla v roce 1969. V roce 1968 – 69 byl zhotoven bezprašný povrch vozovek 

s obrubníky. Po sloučení JZD Količína a Pravčic v roce 1971 dochází ke stavbě silnice 

s asfaltovým povrchem mezi oběma obcemi. V roce 1987 je Silniční správou vybudována 

cesta s asfaltovým povrchem mezi obcemi Količín a Rymice. Zbytek katastru Količína je 

tvořen pouze polními cestami [2]. 

V současné době zde žije asi 400 obyvatel. Nachází se zde mateřská škola a 

základní škola je v nedalekých Rymicích. Nejrozšířenější je zde zemědělství, krom mnoha 

soukromých zemědělců, se zde nachází i zemědělské družstvo Pravčice – Količín. Také se 

zde nachází koupaliště, které je využívané i jako protipožární nádrž.  

 

2.2.   Základní informace 

Obec Količín se nachází ve Zlínském kraji mezi městy Hulín a Holešov 

v nadmořské výšce 204 m.n.m. Tato obec je 4,5 km západně od Holešova. Katastrální 

území obce Količín má rozlohu 418 ha a patří do územního celku města Holešov.  

Količín patří do svazku mikroregion Holešovsko. Tento mikroregion tvoří 

v současné době 19 obcí a územně se jedná o 25 katastrálních území. Je součástí Zlínského 

kraje a tvoří přirozenou hranici mezi Zlínským a Olomouckým krajem. Celé území 

mikroregionu je bohaté na archeologické nálezy. Tento svazek má zajistit lepší řešení 

problémů v obcích a to zejména v dopravě, školství, v oblasti sociálního a životního 

prostředí, v oblasti cestovního ruchu a dalších projektů [3].  
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Obrázek 1: Letecký snímek obce Količín s vyznačením katastrálního území obce [4] 

 

2.3.   Hydrologický popis 

Obec Količín leží převážně v rovinaté krajině Holešovské plošiny. Dle základní 

vodohospodářské mapy ČR, list 25 – 31 Kroměříž, je obec Količín rozdělena na dvě 

hydrologická povodí. Severně od Količína protéká Rymický potok, který patří do 

hydrologického povodí Rymice č. 4-12-02-128 o ploše 15,893 ha [7]. Rymický potok 

pramení v tučapském katastru, v Pravčicích se spojí s potokem Roštěnka a poté ústí do 

Rusavy [2]. Jižně protéká říčka Rusava, která patří do hydrologického povodí Rusava č. 4-

12-02-126 o ploše povodí 19,899 ha [7]. Říčka Rusava pramení v katastru obce Rusava 

v Hostýnských vrších pod vrchem Bukovina a protéká Holešovem, Hulínem a poté se 

vlévá do Moravy pod Kroměříží [5]. V tabulce č. 1 jsou uvedeny N-leté průtoky na toku 

Rusava. Nejvyšší zaznamenané průtoky (historické povodně) na tomto toku byly 

v posledních 20-ti letech tři. Nejvyšší dosažený průtok byl 7. července 2007, kdy 

dosahoval Q100 = 40,5 m
3
/s. Další byl 6. února 2010, kdy dosahoval Q2-Q5 = 10,4 m

3
/s. A 

poslední byl 29. března 2006, v období jarního tání, kdy dosahoval Q2-Q5 = 9,22 m
3
/s [6]. 
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Tabulka 1: N - leté průtoky na toku Rusava [6] 

Q1 [m
3
/s] Q2 [m

3
/s] Q5 [m

3
/s] Q10 [m

3
/s] Q20 [m

3
/s] Q50 [m

3
/s] Q100 [m

3
/s] 

4,7 7,5 12,5 17,0  23,0 32,0 40,0 

 

 

Obrázek 2: Mapový podklad toku Rusava a Rymického potoka [7] 

3. Vytipování problému 

V části obce je již vybudovaná kanalizace, jejíž technický stav je na nevyhovující 

úrovni. V obci není vybudovaná ČOV, tudíž je stoková síť zaústěna do recipientu Rymický 

potok. Zbylá část obce pak má povinnost vlastnit septik nebo žumpu a zajišťovat její 

pravidelné vyvážení. Tato povinnost je ekonomicky nevýhodná, majitel septiku (žumpy) 

musí platit za odvoz a za následné vyprazdňování. I proto může docházet k nedovolenému 

vypouštění odpadních vod pomocí trativodů, které mohou způsobovat kontaminaci 

podzemních vod a negativně ovlivnit životní prostředí.  

Řešením by bylo vybudovat novou jednotnou kanalizaci a napojit na ni celou obec. 

Kanalizace by byla gravitačně svedena do nejnižšího místa v obci, kde by byla vybudována 

ČOV. 
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4. Teoretické principy řešení daného problému 

Odvodnění a odkanalizování dané oblasti představuje technicky a ekonomicky 

optimálně navržený a provozovaný systém, který tvoří stoková síť, čistírna odpadních vod 

a recipient, jež jsou ve vzájemné vazbě, při zajištění maximální ochrany respektive 

zachování kvality vody v recipientu [11]. Proto je nutné navrhnout takové řešení, které 

bude schopné propojit legislativní, technologické a ekonomické řešení. 

4.1. Legislativní řešení 

Zákon č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích  

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].  

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 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: 

Všeobecně a definice, až ČSN EN 752-7 - Venkovní systémy stokových sítí a 

kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba, a ČSN EN 1610 – Provádění stok a 

kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 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 

neplatí norma všeobecně, ale jen v uvedených jednotlivých ustanoveních v souladu s ČSN 

EN 1671 - Venkovní tlakové systémy stokových sítí, a ČSN EN 1091 – Venkovní 

podtlakové systémy stokových sítí [9].  

ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 

Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů 

v projektové dokumentaci [10].  
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4.2. Technické řešení 

4.2.1. Druhy odpadních vod 

Odpadní voda je veškerá voda, která je odvedena stokovou sítí. Jedná se o vodu, 

která má po použití změněnou jakost (složení příp. teplotu) [11]. Dále to mohou být 

dešťové vody, které po dopadu na zemský povrch byly znečištěny a odvedeny do stokové 

sítě.  

Městské odpadní vody je společný název pro odpadní vody splaškové, průmyslové 

a dešťové. 

Splaškové odpadní vody jsou vody z kuchyní, koupelen, prádelen, toalet, 

z technické občanské vybavenosti. Nejedná se o nebezpečné odpadní vody, a proto mohou 

být na ČOV vypouštěny bez předčištění.  

Dešťové vody jsou veškeré vody, které dopadnou na zemský povrch a odtékají do 

stokové sítě. Tyto vody můžeme rozlišovat jako znečištěné nebo neznečištěné. Mezi ty 

znečištěné dešťové vody patří například oplachy ze zemědělských a průmyslových lokalit 

[11]. Ty jsou odvedeny do stokové sítě a následně na ČOV [12]. Za neznečištěné dešťové 

vody lze považovat odtoky ze střech, parků, zahrad a pěších zón [11]. Tyto vody můžou 

být zadržovány v dešťových nádržích nebo jsou rovnou odváděny do recipientu [12].   

Průmyslové odpadní vody jsou vypouštěné do veřejné kanalizace z průmyslových 

závodů a výroben [13]. Někdy se tyto vody musí předčistit, aby mohli být dále puštěny do 

stokové sítě a odvedeny na ČOV.  

Infekční vody jsou vody z infekčních oddělení nemocnic, z tuberkulózních 

sanatorií, mikrobiologických zařízení nebo z výroben očkovacích látek z infikovaných 

zvířat. Tyto vody musí být před vypuštěním do stokové sítě hygienicky zabezpečeny tak, 

že jsou choroboplodné zárodky zničeny a do stokové sítě jako infekční vody nepřicházejí, 

nebo jsou infekční vody likvidovány samostatně v místě vzniku [11].  

Vody balastní nejsou odpadními vodami. Jedná se o podzemní vody, které se 

dostanou do veřejné kanalizace netěsnostmi potrubí [13].  
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4.2.2.  Soustavy stokových sítí 

Jednotná stoková soustava odvádí všechny druhy odpadních vod společně 

s dešťovými vodami. Zpravidla ekonomicky a technicky výhodná, nevýhodná je však 

z hygienického hlediska vzhledem k nezbytnosti užití odlehčovacích komor [14]. 

 

Obrázek 3: Jednotné stoková soustava [15]  

Oddílná stoková soustava odvádí splaškové (průmyslové) odpadní vody a dešťové 

vody zvlášť. V důsledku toho vedou v ulici dvě nebo více stok a každá odvádí jiné odpadní 

vody. Pořizovací náklady jsou vyšší, fekální znečištění však nekontaminuje recipient a 

dešťové vody hydraulicky nezatěžují ČOV [14]. Nelze však dešťové vody považovat ve 

vztahu k recipientu za hygienicky nezávadné. Tyto vody obsahují splachy minerální a 

organické povahy nebo úkapy pohonných hmot. 

 

Obrázek 4: Oddílná stoková soustava [16] 
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Modifikovaná stoková soustava je řešena užitím mělce uložených stok k odvádění 

dešťových vod a hlouběji uložených stok odvádějících odpadní vody splaškové. Dno 

dešťových stok se propojuje se splaškovými stokami potrubím ústícím do vstupních šachet 

splaškové sítě. Znečištěné dešťové vody, z prvního oplachu povrchu území, odtékají 

z dešťové sítě do splaškových stok. Po zahlcení dešťových stok dochází také k odtoku 

dešťových vod dešťovými stokami do recipientu [14]. 

4.2.3. Systémy stokových sítí 

Slouží k odvádění odpadních vod do nejnižšího místa s ohledem na terén, zástavbu 

nebo recipient. Rozlišujeme systém radiální, větevný, úchytný a pásmový. 

Radiální systém se aplikuje při odvodňování uzavřených kotlin bez přímého 

připojení k recipientu. Voda se stahuje stokovou sítí do nejnižšího území a z tohoto místa 

je přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samospádem do ČOV [17].  

Větevný systém se navrhuje v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky se 

vedou nejkratším směrem do hlavní kmenové stoky, která prochází nejnižším místem 

odvodňovaného území a ústí do ČOV [17].  

Úchytný systém se navrhuje v plochých říčních údolích s mírným sklonem 

odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního toku a do 

ní ústí sběrače vedené napříč údolím. Na kmenové stoce jsou zařazeny odlehčovací 

komory. Recipient musí být dostatečně hluboký, aby bylo možné odlehčení kmenové stoky 

i za vyšších stavů v korytě [17].  

Pásmový systém se navrhuje při odvodňování rozsáhlejších území s většími 

výškovými rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem. Odpadní vody 

z jednotlivých pásem se odvádějí stokami nižších řádů do tzv. pásových sběračů. Pásmový 

systém umožňuje odvodňovat jednotlivá pásma samostatně gravitačně a přečerpávat pouze 

odpadní vody připadající na nejnižší pásmo [17].  

 

Obrázek 5: Systémy stokových sítí; a) radiální systém, b) větevný systém, c) úchytný systém, d) pásmový systém [17] 
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4.2.4. Způsob dopravy odpadních vod 

Máme několik způsobů dopravy, tradiční – gravitační doprava nebo alternativní – 

tlaková, podtlaková a pneumatická doprava. V závislosti na topografii a místních nařízení, 

je někdy nutné použít kombinaci gravitačního a tlakového systému dopravy odpadních vod 

[18].  

Gravitační kanalizace je nejpoužívanější způsob dopravy odpadních vod jednotné i 

oddílné kanalizace. Doprava je jednoduchá, spolehlivá, ale je nutný dostatečný spád stoky 

(aspoň 0,5%). Gravitační dopravu odpadních vod není vhodné použít v tzv. suchých 

zemích, kde je na pitnou vodu napojeno malé množství domácností. Z tohoto důvodu 

nedojde k dostatečnému naředění splašků, vody by neodtékali gravitačně a museli by se 

zřídit čerpací stanice. V těchto případech je lepší vybudovat podtlakovou kanalizaci [19]. 

Podtlaková (vakuová) kanalizace má systém centrálních vakuových stanic, kam 

jsou pomocí vakuových čerpadel nasávány odpadní vody z domovních přípojek [20]. 

Nasávání odpadních vod je možné díky sacímu ventilu umístěnému v akumulační jímce. 

Sací ventily, zajišťují automatické otevření a nasátí odpadní vody z domovní šachty do 

hlavního kanalizačního potrubí při dosažení určité hladiny vody v akumulační šachtě a po 

jejím vyprázdnění opětovné uzavření, aby nedošlo k podtlaku a ohrožení funkce systému. 

Odpadní vody jsou do ČOV dopravovány gravitačně nebo čerpány [11].  

  

Obrázek 6: Schéma sítě podtlakové kanalizace; 1-producent odpadních vod, 2-gravitační potrubí, 3-přepouštěcí šachta 

s ventilem, 4-podtlakové potrubí, 5-vakuové stanice, 6-biofiltr, 7-výtlačné potrubí k ČOV  [23] 

Tlaková kanalizace je soustava čerpacích šachet (jímek), do nichž jsou gravitačně 

svedeny splašky z jednotlivých nemovitostí. Z jímky jsou pomocí ponorného objemového 

čerpadla, případně vybaveného drtičem nečistot, dopravovány splašky tlakovým potrubím 

do ČOV nebo do stokové sítě [11]. Tyto systémy jsou účinným řešením pro malé plochy, a 

tam kde jsou klasické systémy nepraktické, jako u skalnaté půdy nebo u kopcovitého 

terénu [21].  
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Obrázek 7: Schéma sítě tlakové kanalizace [24] 

Pneumatická kanalizace, jedná se o alternativní způsob dopravy splašků z místa 

soustředění, tlakovým vzduchem i na velké vzdálenosti. Odpadní vody natékají gravitačně 

do předšachty, dále do pracovní nádrže. Při jejím naplnění se do ní automaticky zavede 

tlakový vzduch, odpadní voda je vytlačována do výtlaku tlakovým vzduchem. Vestavěné 

zpětné klapky řídí směr toku odpadních vod. Po vyprázdnění či určitém časovém cyklu se 

pracovní nádrž odvzdušní a proces se opakuje [11]. 

4.2.5. Tvary stok 

Tvar stok se nejčastěji používá kruhový, vejčitý a tlamový. Výběr tvaru pro 

jednotlivé stoky závisí na posouzení hydraulických, stavebních, provozních, 

ekonomických, geologických a jiných požadavcích a podmínek. Pro bezproblémový odtok 

bezdeštných splašků ve zděných a monolitických stokách velkých světlostí, prakticky u 

všech tvarů stok lze navrhovat žlábek, tzv. kinetu [11]. 

Kruhový tvar stok je nejjednodušší pro výrobu prefabrikátu, jednoduché čištění, staticky je 

méně výhodný. Jsou definovány vnitřním průřezem D [mm], u plastů vnějším průměrem v 

[mm].  

 

Obrázek 8: Kruhové tvary stok [17] 
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Vejčitý tvar má nejlepší hydraulické vlastnosti a staticky je nejvýhodnější. Tento 

tvar lze navrhovat při dostatečné výšce nadloží (dostatečné krytí). Vejčité tvary dělíme na 

dva typy, typ Vídeňský a typ Pražský. Rozměry jsou definovány poměrem strany b : h 

[mm] (šířka : výška).  

 

Obrázek 9: Vejčité tvary stok [17] 

Tlamový tvar se navrhuje ve stísněných geologických poměrech. Hydraulicky a 

staticky je nejméně výhodný.  

 

Obrázek 10: Tlamový tvar stok [17] 

4.2.6. Směrové vedení stok 

Obecně platí, že se stoky situují do veřejných ploch pozemních komunikací, mimo 

ně po dohodě s provozovatelem kanalizace. Je doporučeno posoudit výhodnost 

oboustranného uložení stoky při větších šířkách komunikace. 

Stoky jednotné soustavy se nejčastěji umisťují pod osu komunikace, aby byl 

umožněn provoz na komunikaci i během případné revize nebo opravy stoky. U oddílné 

soustavy se splašková stoka umisťuje mimo osu, dešťová pod osu komunikace. Při 

povrchovém odvádění dešťových vod se splašková stoka oddílné soustavy umisťuje pod 

osu komunikace. Stoky neprůlezných profilů se navrhují v přímé trase mezi šachtami (příp. 

jinými objekty), u průchozích je možné řešit změnu směru obloukem [17]. 
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Tabulka 2: Nejmenší dovolené vzdálenosti [17] 

Inženýrská síť 
Vodorovná vzdálenost 

[m] 

Svislá vzdálenost       

[m] 

Silové kabely 1-10 kV 0,5 0,3 

Silové kabely 35 kV 0,5 0,5 

Silové kabely 110 kV 1,0 0,5 

Sdělovací kabely 0,5 0,2 

Plynovod 1,0 0,5 

Vodovod 0,6 0,1 

Tepelná vedení 0,3 0,1 

Kabelovody 0,3 0,1 

Kolektor 0,3 0,1 

Koleje 1,2 - 

4.2.7. Výškové vedení stok 

Hloubka uložení stok je dána celkovým řešením inženýrských sítí, a jejich 

zájmových pásem. Požadováno je minimální krytí, a to podle místních podmínek. 

Doporučená maximální hloubka uliční stoky je 6,0 m. Stoky jednotné, případně i oddílné 

splaškové soustavy musí ležet tak hluboko, aby bylo možné odvodnit průměrně hluboké 

podzemní prostory (sklepy, skladiště, apod.) [17].  

Tabulka 3: Hodnoty minimálního krytí [17] 

Místo Minimální krytí 

Pod chodníkem 1,00 m 

Pod vozovkou 1,80 m 

Ve volném terénu 1,00 m 

4.2.8. Objekty na stokové síti 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty je nutno budovat pro 

zajištění spolehlivé, bezporuchové, hospodárné a nezávadné funkce stokové sítě, a aby se 

mohly bezpečně vykonávat práce potřebné při provozu, čištění a údržbě stok [11]. 

Objekty na stokové síti jsou především: 

Vstupní šachty 

Slouží jako vstupní místa do stokové sítě za účelem kontroly, opravy, údržby, 

větrání a především pro čištění stok. Navrhují se tam, kde stoka mění sklon nebo směr, 

příčný profil nebo materiál stok a v místech spojení stok do DN 400. Vzdálenost v přímé 

trati nemá být větší než 50 m [14]. 
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Vstupní šachtu zpravidla tvoří monolitický základ, manipulační a vstupní část. 

Vstupní část tvoří kruhové prefabrikáty, přechodový prefabrikovaný díl, vyrovnávací 

věnec a litinový poklop. Bezpečný vstup do šachty je zajištěn shora kapsovým stupadlem a 

dále po vidlicových litinových stupadlech [11].   

 

Obrázek 11: Vstupní šachta [25] 

Spojné šachty a komory 

Soutok se provádí ve [17]: 

 Vstupních (spojných) šachtách; kruhového půdorysu a to při spojování stok do 

průměru DN 400. 

 Spojných komorách; a to při spojování stok DN 500 a větších (u nekruhových stok 

při min. šířce 600 mm). Rozdíl oproti spojným šachtám tvoří monolit nejen základ 

objektu, ale i části šachty nad úrovní stropu stoky. 

Rozdělovací komory 

V těchto objektech se přítok do komory, který je jednou stokou, usměrňuje do dvou 

i více stok na odtoku z komory. K regulaci odtoku jednotlivými stokami za rozdělovací 
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komorou se k ní často instalují také stavítka. Tím je případně umožněno odstavení 

jednotlivých větví pro případ revize nebo opravy [11]. 

Spadiště 

Jsou to objekty, jejichž účelem je překonat stupněm velký sklon, při kterém by ve 

stoce při navrhovaném průtoku byly přesahovány maximální povolené rychlosti. Sklon 

stok mezi spadiště volíme takový, aby bylo dosaženo maximální rychlosti povolené pro 

daný materiál stoky. Maximální povolené výšky spadiště jsou 4 m pro DN 250 – 400, 

respektive pro 3 m DN 450 – 600 [17].  

 

Obrázek 12: Spadiště [26] 

Skluzy 

Slouží k překonání velkého sklonu na stokové síti. Navrhují se na velmi strmých a 

dlouhých tratích, kde by bylo budování kaskády spadišť nákladné. Použité potrubí nebo 

stoka musí být z odolného materiálu, odpovídajícího dosahované průtokové rychlosti [17]. 
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Shybky 

Slouží k převedení odpadních vod pod překážkami (jinými stokami, vodními toky, 

zářezy, komunikacemi atd.) v těch případech, kdy niveleta stoky je ve stejné úrovni jako 

překážka a nelze ji snížit tak, aby odpadní vody protékaly pod překážkou samospádem 

s volnou hladinou. 

Dle hydraulického hlediska dělíme shybky na [17]: 

 shybky úplné, leží-li strop shybky pode dnem přítokové a odtokové stoky 

 shybky neúplné, leží-li strop shybky nade dnem přítokové a odtokové stoky 

Dle počtu ramen rozdělujeme shybky na: 

 shybky jednoramenné 

 shybky víceramenné  

 

Obrázek 13: Shybka; 1-tok, 2-kanalizace, 3-propustek, 4-horní a dolní zhlaví  [27] 

Proplachovací objekty a komory 

Slouží k proplachování stok s výjimkou vrcholových úseků, pro které jsou určeny 

proplachovací komory. Jejich návrh je třeba tam, kde odpadní voda nemá dostatečnou 

unášecí rychlost, takže v ročním průměru dochází k usazování splavenin a zanášení stok. 

Proplachovací komory jsou ve vrcholových tratích stokových sítí, kde je nedostatek vody 

pro proplachování, voda se musí přivádět z vodoteče nebo z vodovodu [17].  

Odlehčovací komory  

Patří k nejdůležitějším a zároveň k nejsložitějším objektům stokových sítí 

z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i konstrukčního, tyto hlediska se 

vzájemně ovlivňují a úzce spolu souvisejí [17]. Při navrhování odlehčovacích komor je 

třeba určit množství vody, které z celkového přitékajícího množství do odlehčovací 

komory má pokračovat do další stokové sítě (k ČOV) a množství vody, které má být 
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odvedeno do recipientu. Objekt nemá být využíván k napojení stok, změně směru stok 

apod. Funkce odlehčovací komory ve stokové síti musí být automatická, v areálu ČOV 

muže být ovládána obsluhou. 

Základní typy odlehčovacích komor [11]: 

 OK s přepadem přímým   

- kolmý přepad 

- šikmý přepad 

- obloukový přepad 

- lomený přepad 

 OK s přepadem bočním   

- jednostranný s přímou hranou 

- jednostranný v oblouku 

- se šikmou hranou 

- oboustranný 

 OK se škrtící tratí            

- s nízkou přelivnou hranou 

- s vysokou přelivnou hranou 

 OK s přepadajícím paprskem (štěrbinové, gravitační, se skokem) 

 OK s horizontální dělící stěnou (etážové) 

 Ostatní OK  

 

Obrázek 14: Ukázky odlehčovacích komor [17] 
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Vyústní objekty 

Zařízení pro vypouštění odpadních vod do vodních toků nebo nádrží, mají podpořit 

promísení přiváděných odpadních vod s vodou v recipientu. Pro výusti jsou vhodné plochy 

na konkávním břehu toku s dostatečnou hloubkou vody a dostatečným proudem aby 

nedocházelo k zanášení stok splaveninami z recipientu. Při vypouštění vod do velkých řek, 

rybníků a jezer se aplikují tzv. dnové výusti. Nesmí ohrozit plavbu na toku [17].  

Čerpací stanice 

V systémech městského odvodnění se čerpací stanice objevují jak v části ČOV, tak v části 

stokové sítě.  

Důvody pro zřízení čerpacích stanic [17]: 

 odpadní vody je třeba převést přes rozvodnici do povodí, ve kterém je ČOV nebo 

recipient 

 pro rozšiřování gravitační sítě není možno výškově zaústit nově koncipované stoky 

do stávající kanalizace 

 překonávání překážek na trase, alternativa oproti řešení se shybkou 

 krytí kmenových stok narůstá nad hospodárnou míru, je vhodnější vřadit ČS 

Dešťové nádrže 

Jsou to stavební objekty orientované na akumulaci odpadních vod s cílem 

mechanického předčištění zředěných odpadních vod před jejich zaústěním do recipientu. 

Kalový prostor je vypouštěn (nebo čerpán) na ČOV. 

Dělení dešťových nádrží [17]: 

 záchytné dešťové nádrže 

 průtočné dešťové nádrže 

 kombinované dešťové nádrže  

4.2.9. Materiál potrubí 

Materiál, který bude použit na výstavbu stokové soustavy. Materiál musí být 

vodotěsný a odolný proti mechanickým, chemickým a biologickým vlivům vnitřního i 

vnějšího prostředí tak, aby stoky dosáhly požadované životnosti. Používá se kamenina, 

čedič, šedá a tvárná litina, prostý beton, železobeton, plasty, sklolaminát [14].  
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Kamenina 

Kameninové trouby se používají pro odvádění odpadních vod, jsou oblíbené zejména pro 

své vlastnosti [22]:  

 vysoká životnost 

 otěruvzdornost 

 vysoká mechanická odolnost 

 nepropustnost trub 

 chemická odolnost 

 nízký hydraulický odpor  

Beton a železobeton 

Tyto hrdlové trouby jsou určeny pro odvádění odpadních vod a jiných 

neagresivních tekutin o volné hladině nebo přechodně v mírně tlakovém proudění. Trouby 

o vnitřním průměru DN 600 mm a větším lze osadit výstelkou – čedičovou, 

z kyselinovzdorných kameninových segmentů nebo plastovou, která několikanásobně 

zvyšuje životnost trouby svojí odolností vůči abrazi i chemicky agresivním látkám. 

Výstavba stok z hrdlových trub se provádí výkopovou technologií. Obkladem jsou 

ošetřeny také objekty stokové sítě [22]. 

Čedič 

Z čediče, popř. z materiálu na bázi čediče, se vyrábí obložení vnitřních stran 

potrubí. Používání čedičových prvků ve stokové síti prodlužuje životnost takto obloženého 

potrubí. Čedičové prvky se používají na stoky kruhové, vejčité i tlamové. Uplatňují se tam, 

kde se dopravuje abrazivní, popřípadě erozivní materiál, nebo tam, kde dochází k velkým 

rychlostem v potrubí nebo objektech stokové sítě [22].  

Sklolaminát 

Výrobce udává životnost materiálu 100 let, nejstarší použité sklolaminátové potrubí 

je v provozu 30 let. Při výstavbě je nevýhodou, podobně jako u plastů, správnost 

provedeného hutnění. Materiál není korozivní, dá se použít i nad terén. Trubky jsou 

v rozsahu od -40 do 100 °C teplotně stálé a ani při velkých teplotních rozdílech neměknou 

[22].  
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Šedá a tvárná litina 

Tvárná litina je prakticky nástupkyní klasické šedé litiny. Zatímco v šedé litině se 

grafit vyskytuje ve formě lamel, v tvárné litině je ve shlucích kulovitého tvaru. 

Vykrystalizování grafitu ve tvaru kuliček se dosahuje přidáním určitého množství hořčíku 

do prvotřídní základní litiny. Tím jsou odstraněny čáry šíření lomu [22].  

Nejdůležitější vlastnosti litiny jsou [22]:  

 odolnost proti korozi 

 formovatelnost 

 odolnost proti otěru 

 schopnost tlumit chvění – pevnost v tahu 

 odolnost proti nárazům 

 prodloužení životnosti 

 vysoká mez průtažnosti  

Plasty 

Neměkčené PVC jsou trubky a tvarovky pro podzemní kanalizaci, pro pitnou vodu 

a řadu dalších aplikací. Materiál je klasifikován jako nesnadno hořlavý dle ČSN 730823.  

Polypropylén (PP) jsou trubky a tvarovky pro vnější i vnitřní kanalizaci odolnou proti 

vysokým teplotám odpadních tekutin. Materiál je dodáván buď jako normálně hořlavý 

nebo jako trvale těžce zápalný. Potrubí a tvarovky jsou vhodné pro odvod všech druhů 

odpadních tekutin a chemických látek s výjimkou některých rozpouštědel a ropných látek. 

Vysokohustotní polyethylen (PE-HD) Jsou tlakové trubky pro všeobecné použití. Používají 

se k odvádění splaškové a povrchové vody ze silnic, cest a podobných ploch. Je rezistentní 

vůči většině rozpouštědel, kyselin, zásad a olejů [22]. 
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5. Návrh možných variant řešení, rozpracování doporučené varianty 

5.1. Návrh možných variant 

Varianta 1 

V této variantě by byla navrhnuta oddílná stoková soustava, tzn., že jsou odváděny 

zvlášť vody dešťové a zvlášť vody splaškové. Tato varianta počítá s využitím stávající 

kanalizace pro odvod dešťových vod a jako nová by se vybudovala kanalizace splašková. 

Dešťové vody by byly odváděny do recipientů protékajících obcí (Rymický potok a říčka 

Rusava). Splaškové odpadní vody by byly odváděny na ČOV do obce Všetuly. 

Nevýhodou této varianty je technický stav stávající kanalizace, která se nachází jen 

v části obce. Další nevýhodou je provozní náročnost a ekonomické aspekty budování 

oddílné kanalizace. 

Varianta 2 

Varianta se zabývá vybudováním jednotné gravitační stokové soustavy společně 

s tlakovým potrubím. Jednotná gravitační stoková soustava bude odvádět společně vody 

dešťové a splaškové na nově vybudovanou ČS. Na tuto stanici budou gravitačně svedeny 

stoky A1, A2, A3, A4, A4-1, A5 a A5-1. Z ČS budou odpadní vody dopraveny tlakovým 

potrubím (o délce 1800m) na kmenovou stoku A, která je zakončena na ČOV v obci 

Všetuly. 

Výhodou jednotné soustavy je jednoduchost výstavby, snadná údržba a menší 

ekonomické náklady. Tato varianta je ekonomicky nákladnější a technicky náročnější, 

z důvodu nutnosti vybudování ČS a tlakového potrubí pro převod odpadních vod na ČOV 

do nedaleké obce.  

  

Obrázek 15: Varianta 2 – zakreslení navrhované stokové sítě [4] 
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Varianta 3 

Díky geomorfologickým podmínkám je možné odpadní vody odvést gravitačně, 

jednotnou stokovou soustavou, do nejnižšího místa v obci. V tomto místě se vybuduje 

malá ČOV, která bude mít zaústění do přilehlého recipientu Rymického potoka. Na tuto 

ČOV budou svedeny tyto stoky: kmenová stoka A, a dále stoky A1, A1-1, A-1-1-a, A1-2, 

A2, A3, A3-1, A4, A4-1. Pro výstavbu těchto stok bude použito kameninové potrubí. 

Jednotná stoková soustava je jednoduchá na výstavbu, má menší prostorové nároky 

a požadavky na údržbu. Z ekonomického hlediska je výhodnější než výše popsané způsoby 

odvádění odpadních vod. 

 

Obrázek 16: Varianta 3 – zakreslení navrhované stokové sítě [4] 

 

Výběr nejvhodnější varianty řešení 

Jako nejvhodnější varianta pro rozpracování byla zvolena Varianta 3. Jedná se o 

odvedení odpadní vody jednotnou gravitační stokovou soustavou, uvedené na obr. 16, na 

nově vybudovanou ČOV. Tato varianta je považována jako nejvhodnější z ekonomického i 

technického hlediska. 
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5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

5.2.1. Situace 

Situace byla vypracována v programu AutoCAD 2007. Jedná se o jednotnou 

gravitační stokovou soustavu, vedenou v ose komunikace, která bude zaústěna na nově 

vybudovanou ČOV (viz příloha č. 1). Tato čistírna odpadních vod se nachází v nejnižším 

místě a to z důvodu aby mohli být odpadní vody odvedeny gravitačně. Situace obsahuje 

výškové kóty, gravitační stokovou síť, spojné a lomové šachty, popis stok a šachet, použitý 

materiál, ČOV, atd.  

Navržená kanalizace má 10 stok, na nich se nachází 164 šachet. Spojných šachet je 

zde 9 a lomových šachet je 155. 

Hlavní kmenovou stokou je stoka A o délce 832m. Na tuto kmenovou stoku se 

napojují 4 stoky: stoka A1, která se napojuje v šachtě Š1, stoka A2, která se napojuje se 

v šachtě Š14, stoka A3, která se napojuje v šachtě Š18 a stoka A4, která se napojuje 

v šachtě Š29. Stoka A má 4 spojné šachty a 31 šachet lomových. Tato stoka ústí na ČOV. 

Stoka A1 je vedlejší stokou stoky A a napojují se na ni stoky A1-1 a A1-2. Tato 

stoka je dlouhá 700m a má 2 spojné šachty a 24 lomových šachet. Na kmenovou stoku se 

napojuje v Š1.  

Stoka A1-1 se napojuje, na stoku A1, ve spojné šachtě Š49. Má 1 spojnou šachtu a 

22 šachet lomových. Délka stoky A1-1 je 729 m. V lomové šachtě Š77 se napojuje stoka      

A1-1-a, která má délku 164m a nachází se na ni 6 lomových šachet. 

Stoka A1-2 se napojuje, na stoku A1, ve spojné šachtě Š58. Délka této stoky je 

142m a má 5 lomových šachet. 

Stoka A2 se napojuje na stoku A v šachtě Š14. Obsahuje 28 lomových šachet a 

délka této stoky je 626m. 

Stoka A3 se na stoku hlavní napojuje v šachtě Š18. Stoka je dlouhá 183m, má 1 

spojnou šachtu a 8 lomových šachet. Do spojné šachty Š127 se napojuje stoka A3-1, která 

má délku 59m a jsou na ni 4 lomové šachty. 

Stoka A4 se napojuje na hlavní stoku v šachtě Š29. Nachází se na ni 1 spojná šachta 

a 23 šachet lomových. Délka této stoky je 648m. Ve spojné šachtě Š138 dochází 

k připojení stoky A4-1, která je dlouhá 56m a má 4 lomové šachty. 
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Vyústění na ČOV převede odpadní vody z Š0, na kterou je napojena kmenová stoka 

A, na ČOV. Materiál potrubí je železobeton o jmenovité světlosti  DN1200 a o délce 5m. 

Odtok z ČOV slouží pro odvedení vyčištěné odpadní vody z ČOV do Rymického potoka. 

Jedná se o kameninové potrubí, jmenovité světlosti DN500 a délky 134m. Tato potrubí 

budou zahrnuta pouze v ekonomických nákladech návrhu kanalizace. Návrh ČOV není 

součástí bakalářské práce. 

Pro výstavbu kanalizační sítě bylo vybráno kameninové potrubí a to zejména díky 

dlouhodobé životnosti materiálu. Maximální vzdálenost mezi šachtami je 50m. 

Tabulka 4: Přehled jednotlivých stok 

Název 

stoky 

Počet šachet Délka 

stoky [m] 
Napojení stoky  DN 

Spojných Lomových 

A 4 31 832 A1, A2, A3, A4 350 - 1200 

A1 2 24 700 A1-1, A2-1 300- 800 

A1-1 1 22 729 A1-1-a 300 - 700 

A1-1-a - 6 164 - 300 

A1-2 - 5 142 - 300 

A2 - 28 626 - 300 - 700 

A3 1 8 183 A3-1 300 - 400 

A3-1 - 4 59 - 300 

A4 1 23 648 A4-1 300 - 600 

A4-1 - 4 56 - 300 

 

5.2.2. Hydrotechnická situace  

Hydrotechnická situace byla vytvořena v programu AutoCAD 2007. V této situaci 

bylo vytvořeno 52 kanalizačních okrsků o celkové ploše 29,72ha (viz příloha č. 2). 

Rozdělení kanalizačních okrsků bylo provedeno metodou ideálních střech, kdy dochází 

k půlení úhlů ve spojných šachtách. Jednotlivé kanalizační okrsky nepřesáhly plochu 1ha. 

V tato situace obsahuje hranice kanalizačních povodí, kanalizační okrsky, číslo a plochu 

kanalizačního okrsku, atd. 
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Tabulka 5: Přehled jednotlivých kanalizačních okrsků 

Název 

stoky 
Číslo 

okrsku 
Plocha povodí 

[ha] 
Název 

stoky 
Číslo 

okrsku 
Plocha povodí 

[ha] 

A 1 0,80 A2 27 0,67 

A 2 0,54 A 28 0,36 

A4 3 0,65 A 29 0,72 

A4 4 0,65 A1 30 0,33 

A4 5 0,95 A1-2 31 0,73 

A4 6 0,78 A1 32 0,59 

A4 7 0,33 A1 33 0,80 

A4-1 8 0,27 A1 34 0,40 

A4 9 0,20 A1 35 0,62 

A 10 0,68 A1 36 0,54 

A 11 0,86 A1-1 37 0,56 

A 12 0,44 A1-1 38 0,49 

A3 13 0,38 A1-1-a 39 0,64 

A3-1 14 0,30 A1-1-a 40 0,38 

A3 15 0,30 A1-1 41 0,70 

A 16 0,82 A1-1 42 0,40 

A2 17 0,92 A1-1 43 0,76 

A2 18 0,53 A1-1 44 0,52 

A2 19 0,60 A1-1 45 0,50 

A2 20 0,84 A1-1 46 0,80 

A2 21 0,76 A1-1 47 0,54 

A2 22 0,33 A1 48 0,45 

A2 23 0,53 A1 49 0,58 

A2 24 0,94 A1 50 0,61 

A2 25 0,86 A1 51 0,44 

A2 26 0,28 A 52 0,05 

 

5.2.3. Podélné profily  

Podélné profily jsou vytvořeny programem Winplan - Podélný profil kanalizace 

5.0. Jednotlivé stoky navržené v situaci museli být v programu AutoCAD 2007 uloženy ve 

formátu dxf. a následně byli exportovány do programu Winplan, kde se s nimi dále 

pracovalo. 

Bylo vypracováno celkem 10 podélných profilů (viz příloha 3-12). V těchto 

profilech je vyznačena kóta terénu a dna potrubí, hloubka výkopu, staničení, sklon, délka, 
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DN, rychlost, atd. Je nutné dbát, aby maximální povolená rychlost odpadní vody 

nepřesáhla 5m.s
-1

, a také musí být dodržené maximální a minimální krytí. 

Hlavní kmenová stoka A 

Celková délka stoky A je 832m. Je vedena v asfaltové komunikaci, délka úseku je 

564m, a v nezpevněné (prašné) komunikaci, kde je délka úseku 268m. Stoka A je vedena 

9-ti kanalizačními okrsky a je zakončena na ČOV. Na stoku A se napojují 4 vedlejší stoky:  

 stoka A1, v šachtě Š1, mezi kanalizačními okrsky Š0 a Š1 

 stoka A2, v šachtě Š14, mezi kanalizačními okrsky 28 a 16 

 stoka A3, v šachtě Š18, mezi kanalizačními okrsky 16 a 12 

 stoka A4, v šachtě Š29, mezi kanalizačními okrsky 10 a 2 

V následující tabulce č. 6 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které se nacházejí na 

stoce A, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 

Tabulka 6: Podélný profil stoka A – popis  

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

1 Š32 a Š35 4 85,0 350 kamenina 

2 Š29 a Š32 4 88,0 450 kamenina 

10 Š26 a Š29 4 85,0 800 kamenina 

11 Š22 a Š26 4 100,0 800 kamenina 

12 Š18 a Š22 4 97,0 800 kamenina 

16 Š14 a Š18 4 109,0 900 kamenina 

28 Š9 a Š14 4 100,0 1000 kamenina 

29 Š1 a Š9 4 151,0 1000 kamenina 

52 Š0 a Š1 4 17,0 1200 železobeton 

 

Vedlejší stoka A1 

Na hlavní stoku se napojuje v šachtě Š1. Její celková délka je 700m a má 10 

kanalizačních okrsků. Trasa stoky je vedena v asfaltové komunikaci, v délce 376m, a 

v nezpevněné (prašné) komunikaci, v délce 324m. Na tuto stoku A1 se napojují další 2 

stoky: 

 stoka A1-1, v šachtě Š49, mezi kanalizačními okrsky 48 a 36 

 stoka A1-2, v šachtě Š58, mezi kanalizačními okrsky 32 a 30 
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V následující tabulce č. 7 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které se nacházejí na 

stoce A1, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 

Tabulka 7: Podélný profil stoka A1 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

30 Š58 a Š61 5 79,0 300 kamenina 

32 Š56 a Š58 5 61,0 400 kamenina 

33 Š55 a Š56 5 50,0 500 kamenina 

34 Š54 a Š55 5 50,0 500 kamenina 

35 Š52 a Š54 5 85,0 500 kamenina 

36 Š49 a Š52 5 78,0 600 kamenina 

48 Š46 a Š49 5 61,0 800 kamenina 

49 Š43 a Š46 5 79,0 800 kamenina 

50 Š40 a Š43 5 74,0 800 kamenina 

51 Š1 a Š40 5 83,0 800 kamenina 

 

Vedlejší stoka A1-1 

Stoka A1-1 má celkovou délku 729m a má 9 kanalizačních okrsků. Trasa stoky je 

vedena částečně polem, zpevněnou komunikací a asfaltovou komunikací. Na tuto stoku se 

napojuje stoka A1-1-a: 

 stoka A1-1-a, v šachtě Š77, mezi kanalizačními okrsky 41 a 38 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které se nacházejí na 

stoce  A1-1, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 

Tabulka 8: Podélný profil stoka A1-1 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

37 Š81 a Š84 5 67,0 300 kamenina 

38 Š77 a Š81 5 91,0 400 kamenina 

41 Š74 a Š77 5 110,0 450 kamenina 

42 Š73 a Š74 5 50,0 500 kamenina 

43 Š71 a Š73 5 90,0 550 kamenina 

44 Š69 a Š71 5 60,0 600 kamenina 

45 Š68 a Š69 5 50,0 600 kamenina 

46 Š66 a Š68 5 100,0 600 kamenina 

47 Š49 a Š66 5 111,0 700 kamenina 
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Vedlejší stoka A1-1-a 

Její celková délka je 164m a prochází 2 kanalizačními okrsky. Trasa stoky je 

vedena v asfaltové komunikaci. V následující tabulce č. 9 jsou uvedeny kanalizační 

okrsky, které se nacházejí na stoce  A1-1-a, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění 

mezi šachtami. 

Tabulka 9: Podélný profil stoka A1-1-a – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

39 Š87 a Š90 6 90,0 300 kamenina 

40 Š77 a Š87 6 74,0 300 kamenina 

 

Vedlejší stoka A1-2 

Tato stoka prochází 1 kanalizačním okrskem a její celková délka je 142m. Trasa 

stoky je vedena v ose asfaltové komunikace. V následující tabulce č. 10 jsou uvedeny 

kanalizační okrsky, které se nacházejí na stoce A1-2, jejich sklon, délka, DN, materiál a 

umístění mezi šachtami. 

Tabulka 10: Podélný profil stoka A1-2 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

31 Š58 a Š95 6 142,0 300 kamenina 

 

Vedlejší stoka A2 

Stoka A2 je dlouhá 626m a prochází 11-ti kanalizačními okrsky. Trasa stoky je 

vedena z části v komunikaci a z části v zahradách. V následující tabulce č. 11 jsou uvedeny 

kanalizační okrsky, které se nacházejí na stoce A2, jejich sklon, délka, DN, materiál a 

umístění mezi šachtami. 
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Tabulka 11: Podélný profil stoka A2 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

17 Š122 a Š123 5 50,0 300 kamenina 

18 Š121 a Š122 5 50,0 400 kamenina 

19 Š119 a Š121 5 56,0 400 kamenina 

20 Š116 a Š119 5 51,0 500 kamenina 

21 Š111 a Š116 5 71,0 500 kamenina 

22 Š107 a Š111 5 66,0 500 kamenina 

23 Š106 a Š107 5 40,0 600 kamenina 

24 Š104 a Š106 5 73,0 600 kamenina 

25 Š102 a Š104 5 70,0 600 kamenina 

26 Š100 a Š102 5 30,0 600 kamenina 

27 Š14 a Š100 5 69,0 700 kamenina 

 

Vedlejší stoka A3 

Stoka A3 je dlouhá 183m a prochází 2 kanalizačními okrsky. Trasa stoky je vedena 

v asfaltové komunikaci. Na tuto stoku se napojuje stoka A3-1: 

 stoka A3-1, v šachtě Š127, mezi kanalizačními okrsky 15 a 13 

V následující tabulce č. 12 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které se nacházejí na 

stoce  A3, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 

Tabulka 12: Podélný profil stoka A3 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

13 Š127 a Š132 5 92,0 300 kamenina 

15 Š18 a Š127 5 91,0 400 kamenina 

 

Vedlejší stoka A3-1 

Stoka je dlouhá 59m a má 1 kanalizační okrsek. Trasa stoky je vedena asfaltovou 

komunikací. V následující tabulce č. 13 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které se 

nacházejí na stoce  A3-1, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 
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Tabulka 13: Podélný profil stoka A3-1 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

14 Š127 a Š136 6 59,0 300 kamenina 

 

Vedlejší stoka A4 

Stoka je dlouhá 648m a má 6 kanalizačních okrsků. Trasa stoky je vedena 

v asfaltové komunikaci. Na tuto stoku se napojuje stoka A4-1: 

  stoka A4-1, v šachtě Š138, mezi kanalizačními okrsky 9 a 7 

V následující tabulce č. 14 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které se nacházejí na 

stoce  A4, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 

Tabulka 14: Podélný profil stoka A4 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

3 Š156 a Š160 5 89,0 300 kamenina 

4 Š151 a Š156 5 116,0 400 kamenina 

5 Š146 a Š151 5 169,0 500 kamenina 

6 Š141 a Š146 5 130,0 550 kamenina 

7 Š138 a Š141 5 84,0 550 kamenina 

9 Š29 a Š138 5 60,0 600 kamenina 

 

Vedlejší stoka A4-1 

Stoka je dlouhá 56m a prochází 1 kanalizačním okrskem. Trasa stoky je vedena 

v asfaltové komunikaci. V následující tabulce č. 15 jsou uvedeny kanalizační okrsky, které 

se nacházejí na stoce  A4-1, jejich sklon, délka, DN, materiál a umístění mezi šachtami. 

Tabulka15: Podélný profil stoka A4-1 – popis 

Kanalizační 

okrsek 
Umístění mezi 

šachtami 
Sklon 

[‰] 
Délka 

[m] 
DN Materiál 

8 Š138 a Š164 6 56,0 300 kamenina 
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5.2.4. Hydrotechnické výpočty  

Hydrotechnické výpočty byly vypracovány v programu Microsoft Office Excel 

2007. Pro hydrotechnické výpočty byla použita součtová metoda.  

Součtovou metodou mohou být dimenzovány stokové sítě malého plošného 

rozsahu, s krátkou dobou dotoku, která nepřesáhne 15minut. Za kritický déšť pro tento 

případ se považuje patnácti minutový (neredukovaný) déšť [11]. Výpočet součtové metody 

je uveden v příloze č. 13. 

Sloupec č. 1 – Stoka 

Jsou zde vypsány jednotlivé názvy stok. Stoky jsou zapisovány podle vzestupného 

číslování kanalizačních okrsků od konce kmenové stoky z hydrotechnické situace. 

Sloupec č. 2 – Číslo kanalizačního okrsku 

Čísla se vypíší z hydrotechnické situace. Číslování kanalizačních okrsků se provádí od 

konce kmenové stoky, ve směru toku odpadních vod, a zároveň se přičítají kanalizační 

okrsky vedlejších stok. 

Sloupec č. 3 – Plocha povodí 

Plocha povodí udává velikost jednotlivých kanalizačních okrsků. Tyto plochy jsou měřeny 

v hydrotechnické situaci. 

Sloupec č. 4 – Specifický odtok qs 

Specifický odtok vypočítáme ze vztahu: 

  [l/s/ha]  (R1) 

PO … počet obyvatel 

         PS ... průměrná spotřeba vody na osobu [l/osoba/den]  

         Σplocha povodí … celková plocha povodí [ha] 

         S … počet sekund za 1 den 

Sloupec č. 5 – Odtokový součinitel ψ 

Všechna voda, která spadne na povodí ve formě srážky, neodteče po povrchu, ale částečně 

se vsakuje a částečně se vypařuje. 
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Hodnota odtokového součinitele se zjišťuje v charakteristické ploše odvodňované oblasti, 

v oblasti stejného typického charakteru povrchové úpravy a zástavby, sklonitosti a 

propustnosti, tzv. vzorovém hektaru. Pro rozsáhlé odvodňované území oblasti bude 

zjišťováno několik hodnot ψ. Z celkové plochy vzorového hektaru se určí výpočtem 

velikosti ploch S1, ….., Sn se stejným adekvátním součinitelem ψ1, ….., ψn [10]. 

 Vzorec pro výpočet odtokového součinitele:   

              (R2) 

S1, S2, Sn … velikost ploch jednotlivé zástavby nebo pozemku [ha] 

         ψ1, ψ2, ψn … součinitel odtoku (viz tabulka 16) 

         ΣS … celková plocha 1ha [ha] 

V součtové metodě, pro výpočet odtokového součinitele ψ, byly použity 3 vzorové 

hektary. První vzorový hektar je pro svažité oblasti, při sklonu 1 až 5 %, a patří sem 

kanalizační okrsek 1 až 15. Druhý vzorový hektar je také pro svažité oblasti, při sklonu 1 

až 5 %, a patří sem kanalizační okrsek 30 až 47. Třetí vzorový hektar je pro rovinné 

oblasti, při sklonu do 1 %, a patří sem kanalizační okrsek 16 až 29 a kanalizační okrsek 48 

až 52. Všechny vzorové hektary jsou vyznačeny v hydrotechnické situaci. 

Tabulka 15: Doporučené součinitele odtoku ψ pro výpočet stokové sítě [9] 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území 

rovinné          

při sklonu      

do 1 % 

svažité          

při sklonu      

1 až 5 % 

prudce svažité      

při sklonu         nad 

5 % 

Budovy 

v uzavřených blocích            

(vydlážděné nebo zastavěné dvory) 
0,70 0,80 0,90 

v uzavřených blocích                    

(uvnitř bloku zahrady) 
0,60 0,70 0,80 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 

při volné zástavbě                   

(izolované) 
0,40 0,50 0,60 

Rodinné 

domky 
sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 
izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární 

objekty 
starší typ (hustější zástavba) 0,50 0,60 - 
nový typ (volné a travnaté plochy) 0,40 0,50 - 

Zpevněné pozemní komunikace                        

(např. asfalt, beton, dlažba) 
0,70 0,80 0,90 

Nezpevněné pozemní komunikace (např. štěrk) 0,50 0,60 0,70 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 
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Výpočet vzorového hektaru: 

První vzorový hektar, kanalizační okrsek 1 až 15, svažitá oblast, sklon 1 až 15 % 

Tabulka 16: Hodnoty pro vzorový hektar č. 1 

označení oblast plocha [ha] součinitel ψ 

S1 střechy 0,32 0,40 

S2 asfaltová komunikace 0,25 0,80 

S3 zeleň 0,43 0,10 

 

 

 

Tabulka 17: Vypočtené hodnoty vzorových hektarů 

vzorový hektar kanalizační okrsek sklon vypočtený odtokový součinitel ψ 

1 1 až 15 1 až 5 % 0,371 

2 30 až 47 1 až 5 % 0,256 

3 16 až 29 a 48 až 52 do 1 % 0,2325 

Sloupec č. 6 – Redukovaná plocha dílčí 

Redukovaná plocha dílčí se vypočte ze vztahu: 

             [ha]   (R3) 

 Spl.pov. … plocha povodí [ha] 

 ψ … odtokový součinitel 

Sloupec č. 7 – Redukovaná plocha celková 

Redukovaná plocha celková se vypočte jako součet dílčích redukovaných ploch. Sčítání 

probíhá od kmenové stoky, ve směru toku odpadních vod. Vedlejší stoky se sčítají zvlášť a 

v místě napojení na kmenovou stoku jsou přičteny k celkové ploše. 

Sloupec č. 8 – Intenzita redukovaného deště 

Intenzita redukovaného deště pro oblast Holešovsko byla zjištěna 130 l/s/ha [28]. 
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Sloupec č. 9 – Maximální průtok dílčí, dešťový Qd 

Vzorec pro výpočet maximálních dešťových průtoků dílčích: 

             [l/s]  (R4) 

Spl.pov. … plocha povodí [ha] 

ψ … odtokový součinitel 

i … intenzita redukovaného deště [l/s/ha] 

Sloupec č. 10 – Maximální průtok dílčí splaškový Qs 

Vzorec pro výpočet maximálního splaškového průtoku dílčího: 

             [l/s]   (R5) 

 Spl.pov. … plocha povodí [ha] 

 qs … specifický odtok [l/s/ha]  

Sloupec č. 11 – Maximální průtok celkový splaškový 

Maximální průtok celkový splaškový se vypočte stejně jako celková plocha redukovaná. 

S tím rozdílem, že místo sčítání ploch dílčích se sčítají dílčí splaškové průtoky. 

Sloupec č. 12 – Maximální průtok celkový dimenzovaný 

Vypočte se maximální dimenzovaný průtok, dle vzorce uvedeného níže. A k tomuto 

dimenzovanému průtoku hlavní stoky se, ve směru toku odpadních vod, připočítávají 

dimenzované průtoky vedlejších stok v místech napojení na hlavní stoku. 

  [l/s]  (R6) 

 Qd … maximální dešťový průtok dílčí [l/s] 

 Qspl … maximální splaškový průtok celkový [l/s] 

Sloupec č. 13 – Sklon dna 

Sklon stoky byl zvolen v závislosti na výškových kótách terénu. Při navržení sklonu musí 

být dodrženo minimální a maximální krytí potrubí. U velmi strmých terénů jsou navrženy 

objekty na stokové síti, které daný sklon zmírní, může to být skluz nebo spadiště. 

Sloupec č. 14 -  Navržený profil 

Navržený profil se určil z Hydraulických tabulek [29] ze sklonu dna a z maximálního 

dimenzovaného průtoku. Navržené profily poté byly zakresleny do podélných profilů.  
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Sloupec č. 15 – Délka úseku 

Délka úseku je určena podle hydrotechnické situace. Jedná se o délku stoky v jednotlivých 

kanalizačních okrscích. 

Sloupec č. 16 – Kapacitní průtok při plnění Qkap 

Tento kapacitní průtok je získán z hydraulických tabulek při určení jmenovité světlosti 

kanalizačního potrubí [29].  

Sloupec č. 17 – Kapacitní rychlost při plnění  

Kapacitní rychlost byla získána, stejně jako kapacitní průtok, z hydraulických tabulek při 

určení DN kanalizačního potrubí [29]. 

Sloupec č. 18 – Skutečné plnění h 

Pomocí interpolace součinitele χ se určí plnění h, které je nutné vynásobit poloměrem 

světlosti potrubí. 

Sloupec č. 19 – Skutečná rychlost při plnění vskut 

Skutečná rychlost při plnění se vypočte ze vzorce uvedeného níže a zároveň musí platit, že 

 .    

             [m/s]  (R7) 

χ … součinitel 

vkap … kapacitní rychlost [m/s] 

Sloupec č. 20 – Jednotlivá doba průtoku 

Tímto vztahem, se vypočte doba průtoku odpadní vody kanalizačním okrskem: 

  [s]   (R8) 

 s … délka úseku [m] 

 vskut … skutečná rychlost při plnění [m/s] 

Sloupec č. 21 – Doba průtoku celkem v sekundách 

Celková doba průtoku se vypočte jako součet jednotlivých dob průtoku. Sčítání je 

provedeno obdobně jako u redukované plochy celkové. Sčítání probíhá od kmenové stoky, 
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ve směru toku odpadních vod. Vedlejší stoky se sčítají zvlášť a v místě napojení na 

kmenovou stoku jsou přičteny k celkové ploše. 

Sloupec č. 22 – Doba průtoku celkem v minutách 

Celková doba průtoku byla pro přehlednost převedena na minuty. 

Sloupec č. 23 – Součinitel λ 

Součinitel λ byl vypočítán ze vztahu: 

   (R9) 

Qdim ... dimenzovaný průtok [l/s] 

Qkap … kapacitní průtok [l/s] 

Sloupec č. 24 – Součinitel χ 

Součinitel χ byl získán interpolací součinitele λ z hydraulických tabulek. 

6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

Ekonomické náklady na výstavbu kanalizace v obci Količín jsou uvedeny 

orientačně. V návrhu výsledné ceny bude zohledněn materiál a délka stok, počet vstupních 

a revizních šachet a potrubí, které přivádí odpadní vodu na ČOV a které odvádí vyčištěnou 

odpadní vodu z ČOV do místního recipientu. V odhadu ekonomických nákladů se nepočítá 

s náklady na vybudování ČOV, s výkopovými pracemi, dopravou, aj. 

Odhad ekonomických nákladů, na kanalizační potrubí, jsou zpracovány podle 

Metodických pokynů 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 [30].   

6.1. Ekonomické náklady na potrubí 

V návrhu se počítá s kameninovým potrubím o jmenovité světlosti DN 300-1000 a 

celkové délce potrubí 4256m. A pak je zde potrubí železobetonové o jmenovité světlosti 

DN 1200 o délce 22m. Odhad je zpracován podle metodických pokynů a je určen 

z měrných cenových ukazatelů pro potrubí z železobetonu a kameniny, viz tabulka č. 19 

[30]. 
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Tabulka 18: Měrný cenový ukazatel stoky kruhové – vybrané profily potrubí [30]  

DN 

Materiál potrubí 

kamenina železobeton 

zpevněná 

plocha 
nezpevněná 

plocha 
zpevněná 

plocha 
nezpevněná 

plocha 

[mm] [Kč/bm] [Kč/bm] [Kč/bm] [Kč/bm] 

300 7 130 5 620 - - 

350 7 770 6 215 - - 

400 8 410 6 810 - - 

450 9 195 7 580 - - 

500 9 980 8 350 - - 

550 10 600 8 925 - - 

600 11 220 9 500 - - 

700 14 255 12 500 - - 

800 17 290 15 500 - - 

900 20 885 19 045 - - 

1000 24 480 22 590 - - 

1200 - - 19 250 17 290 

V návrhu kanalizační sítě je potrubí ukládáno do zpevněných ploch - asfaltová 

komunikace, délka potrubí 3030m, a do nezpevněných ploch, délka potrubí 1248m. 

Celkové náklady na kanalizační potrubí činí 46 827 720,- Kč. 

Tabulka 19: Celkové náklady kanalizačního potrubí 

DN       

[mm] 
Délka 

trub [m] 
Cena za 

metr [Kč] 
Cena 

celkem [Kč] 
DN      

[mm] 
Délka 

trub [m] 
Cena za 

metr [Kč] 
Cena 

celkem [Kč] 

Kameninové potrubí zpevněná plocha Kameninové potrubí nezpevněná plocha 

300 748 7 130 5 333 240 300 50 5 620 281 000 

350 85 7 770 660 450 400 106 6 810 721 860 

400 359 8 410 3 019 190 500 134 8 350 1 118 900 

450 198 9 195 1 820 610 550 40 8 925 357 000 

500 592 9 980 5 908 160 600 237 9 500 2 251 500 

550 264 10 600 2 798 400 700 111 12 500 1 387 500 

600 324 11 220 3 635 280 800 297 15 500 4 603 500 

700 69 14 255 983 595 1000 251 22 590 5 670 090 

800 282 17 290 4 875 780 Železobetonové potrubí nezpevněná plocha 

900 109 8 645 942 305 1200 22 20 880 459 360 

Celkem: Délka trub 4278 m Celková cena 46 827 720,- Kč 
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6.2. Ekonomické náklady na kanalizační šachty 

Kanalizačních šachet je v návrhu celkem 164, z toho spojných šachet je 9 a šachet 

lomových je 155. Kanalizační šachty budou DN 1000 typ Q.1 a skládají se z těchto dílců: 

poklop, vyrovnávací prstenec, zákrytová deska, přechodová deska, kónus, šachtová skruž a 

šachtové dno [31]. Cenová nabídka je od firmy Prefa Brno a.s. Celkové náklady na 

kanalizační šachty činí 3 576 512,- Kč. 

Tabulka 20: Celkové náklady na kanalizační šachty [32]  

Díl Počet šachet Cena za kus [Kč] Cena celkem [Kč] 

Litinový poklop 164 3 860 633 040 

Vyrovnávací prstenec 164 303 49 692 

Deska zákrytová 164 3 540 580 560 

Konus šachtový 164 2 336 383 104 

Skruž 164 1 749 286 836 

Dno 164 9 814 1 609 496 

Těsnění 164 206 33 784 

CELKEM 
 

3 576 512,- 

 

6.3. Celkové náklady na vybudování navrhované kanalizace 

Celkové náklady jsou dány součtem výše uvedených nákladů a celková cena je 

navýšena o 10% aby došlo k rozpočtové rezervě. Ceny jsou pouze orientační a od 

aktuálních cen na trhu se mohou lišit. Celková nabídka, na vybudování jednotné 

kanalizační soustavy v obci Količíně, byla vyčíslena na částku 55 444 655,- Kč. 

Tabulka 21: Celkové náklady na vybudování kanalizace v obci Količín 

 
Cena [Kč] 

Kanalizační stoky 46 827 720 

Kanalizační šachty 3 576 512 

Rezerva 10% 

Celkové náklady 55 444 655,- 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci odkanalizování v obci Količín. 

V teoretické části byla popsána historie a současný stav obce a hydrologické 

poměry Rymického potoka a Rusavy, které kolem obce protékají. Bylo zjištěno, že v obci 

už je vybudován krátký úsek kanalizace, který odvádí dešťové a odpadní vody do místního 

recipientu. Tento úsek kanalizace je však již zastaralý, nedostačující a znečišťuje životní 

prostředí, a proto ho nelze použít. 

V praktické části byly navrženy tři možné varianty řešení. První varianta počítala 

s využitím stávající kanalizace, ale jak již bylo uvedeno, je zastaralá a nedostačující. 

V druhé variantě se počítalo s jednotnou gravitační soustavou, která by odvedla odpadní 

vody do nejnižšího místa v obci, kde by se nacházela ČS, která by odpadní vody převedla 

tlakovým potrubím na ČOV do obce Všetuly. Tento návrh byl také zamítnut, z důvodu 

vysokých ekonomických nákladů na vybudování ČS a tlakového potrubí. V třetí variantě 

bylo navrženo vybudování jednotné gravitační stokové soustavy, která by odvedla odpadní 

vody na nově vybudovanou ČOV. Varianta byla shledána jako nejvhodnější pro další 

rozpracování, jak z ekonomického, tak i z technického hlediska. 

Návrh je podložen výkresovou dokumentací a hydrotechnickými výpočty. 

Výkresová dokumentace obsahuje situaci, kde je zakreslen návrh stokové sítě, dále 

obsahuje hydrotechnickou situaci. Hydrotechnické výpočty jsou vypracovány součtovou 

metodou. 

V závěru praktické části byl proveden odhad ekonomických nákladů navrhované 

stokové sítě. Celkové ekonomické náklady na vybudování 4278m dlouhého kanalizačního 

potrubí, jsou odhadnuty na 46 827 720,- Kč a náklady na vybudování 164 šachet jsou 

odhadnuty na 3 576 512,- Kč. Celkové náklady na vybudování jednotné gravitační 

soustavy jsou odhadnuty, i se započtenou finanční rezervou 10%, na 55 444 655,- Kč. 

Součástí bakalářské práce není návrh ČOV a domovních přípojek. Tato 

problematika již totiž přesahuje její zadání a bude případně zpracována v navazující 

diplomové práci. 
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