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Anotace 

V bakalářské práci je vypracován návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín. Je 

zde řešena problematika odvodu odpadních vod navrženou soustavou stokových sítí. Práce 

je celkově rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou.   

Teoretická část se zabývá charakteristikou obce Krmelín, jsou zde popsány 

hydrologické poměry, současný stav kanalizace a vytipované problémy spojené s návrhem 

odkanalizování v této lokalitě.  Jsou zde také zpracovány legislativní a technické principy 

řešení týkající se zásad navrhování stokových sítí. Praktická část řeší vlastní návrh 

koncepce odkanalizování obce Krmelín. Jsou zde nastíněny dvě varianty řešení, z kterých 

je následně podrobně rozpracovaná doporučená varianta, a to graficky a hydrotechnickými 

výpočty. V konečné fázi je vypracován orientační odhad finančních nákladů návrhu. 

Klíčová slova 

Kanalizace, stoková síť, situace, kanalizační šachta, odpadní voda 

Abstract 

In this thesis is processed the concept of the sewer system design in village 

Krmelín. There is addressed issues of wastewater proposed system of sewerage networks. 

The work is generally divided into two parts, namely the theoretical and practical part.  

The theoretical part deals with the characteristics of the village Krmelín, are 

described hydrology, the current state of sanitation and tipped problems related to design 

drainage in this area. There are also handled legislative and technical principles solution to 

the principles of the design of sewer networks. The practical part deals with own design 

concept of sewer system in village Krmelín. Outlined here are two possible solutions, from 

which it is subsequently elaborated in detail the recommended option, and it graphically 

and hydro technical calculations. The final stage is to develop an indicative estimate of the 

cost proposal. 
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1. Úvod 

Již dlouhou dobu lidé používají kanalizační systémy, ale odpadní vody z nich byly 

vypouštěny do řek a moří. Působením kyslíku, mikroorganismů a živočichů se postupem 

času samy vyčistily. V dnešní době se odpadní vody začínají čistit proto, aby 

neznečisťovaly vodní toky a přírodu, a také z důvodu množství odpadních vod, které je již 

tak vysoké, že se nestačí vyčistit přírodním procesem. Veškerá voda, která byla jakkoliv 

použita, je považovaná za vodu odpadní a musí být vyčištěna. Tyto odpadní vody jsou 

odváděny stokovými systémy do čistíren odpadních vod [1]. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce odkanalizování obce Krmelín, 

s cílem navržení nové jednotné stokové soustavy a její napojení na čistírnu odpadních vod. 

Obsahově je tato práce rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. 

 Praktická část v první řadě charakterizuje obec Krmelín. Přibližuje jej z hlediska 

informativního, popisového a hydrologického charakteru. Je zde popsán současný stav 

kanalizace na tomto území. Dále se tato část zabývá vytipováním možných problémů 

návrhu a řeší principy legislativního i technického charakteru. 

 Teoretická část popisuje doporučenou variantu návrhu řešení a zabývá se jejím 

vlastním návrhem stokové sítě. Tato stoková síť je navržena v programu AutoCad 2009  

a tvoří ji situace a hydrotechnická situace v měřítku 1:500. Následné jednotlivé podélné 

profily stok jsou zpracovány v programu Winplan v měřítku 1:100/1:1000. V programu 

Microsoft Office Excel 2007 jsou zpracovány hydrotechnické výpočty, které jsou nezbytné 

pro dimenzování jednotlivých kanalizačních trub a určení doby zdržení odpadní vody  

v kanalizaci. Závěrem je v této části řešen rámcový odhad finančních nákladů celé 

navržené jednotné stokové soustavy.  
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 
 

2.1 Základní informace o obci Krmelín 

Obec Krmelín se rozkládá na severovýchodě okresu Frýdek – Místek, který hraničí 

s Ostravskou aglomerací a spadá Moravskoslezskému kraji. Terénem se Krmelín řadí do 

podbeskydské pahorkatiny [2]. Na severu hraničí s obcí Proskovice, západním směrem od 

obce se nachází Stará Ves nad Ondřejnicí, jižním směrem se rozkládá obec Brušperk  

a východním směrem obec Paskov. V okolí obce se rozprostírají lesy Palásek, Černý les  

a Brušperský les. Jižním okrajem obce protéká potok Machůvka, na jehož toku je 

vybudována soustava rybníků. Poblíž se také nachází dvě malé vodní nádrže a kaliště [3]. 

První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází z 9. ledna 1447 z latinsky 

psané listiny, ve které lze nalézt slova in villa Krmelyn v překladu ve vesnici Krmelíně. 

Paskovská kronika poté popisuje, že ves Krmelín má zřídlo velice dobré pitné vody,  

u kterého zůstávají formani stát a krmí a napájí své koně. Právě od slova krmiti je možný 

odvozený název vesnice. Existuje ovšem i jiný prostší výklad tohoto názvu, připojením 

přivlastňovací přípony – ín k osobnímu jménu Krmela [2, 4]. 

K datu 31. 12. 2012 bylo v obci zaznamenáno 2197 trvale žijících obyvatel, jejichž 

průměrný věk je přibližně 40 let.  Byl také zaznamenán počet domů, a to 710. Z toho je 

obydleno, případně využíváno jen přibližně 597 domů. Celková katastrální výměra této 

obce je 503 hektarů a dle této výměry je Krmelín řazen do skupiny malých obcí. Tvarem je 

tato obec přirovnávána k trojúhelníku. Maximální nadmořská výška je 328 metrů a tvoří ji 

Krmelínský kopec, tzv. Krmelák, jehož dominantou je zásobník vody pro Ostravu a blízké 

okolí, do kterého je přiváděna voda z údolní přehrady. Průměrná nadmořská výška je 247 

metrů [2]. 

Okolí obce i Krmelín samotný nabízí řadu rekreačních využití. Nachází se zde ranč 

s chovem koní a s tím spojená možnost projížďky po okolí. Nalezneme zde také řadu 

cyklostezek, které křižují tuto obec. Popřípadě se lze hezkou procházkou vydat do 

nedaleké chráněné krajinné oblasti Poodří [3]. 
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Obr. 1 Obec Krmelín s vyznačením řešené lokality [5] 

 

 

2.2 Hydrologické poměry 

Krmelín spadá pod okres Frýdek – Místek, který se nachází v oblasti na přechodu 

mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a 

oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány horským masivem Beskyd a 

jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Oblast Beskyd patří mezi nejdeštivější 

oblasti v České republice [6].  

V řešené lokalitě obce Krmelín se nachází povodí 2 – 01 -01 -150, které zasahuje až 

do obce Stará Ves nad Ondřejnicí a patří k povodí Odry náležící Baltskému úmoří. Na 

tomto povodí se nachází tok Machůvka, který má jeden pravý a dva levé přítoky. Sám tvoří 

pravý přítok řeky Ondřejnice, což je také uzavírací profil tohoto povodí. Odtok na tomto 

povodí je situován z východu na západ. Z hlediska topografického obsahu se na povodí 

nachází kostel a hřbitov. Co se týče tematického obsahu, na povodí se nachází jezera, tůně 

a mrtvá říční ramena. Jsou zde také dva využívané objekty podzemních vod a jedna čerpací 

stanice. Povodím prochází hlavní vodovodní řád takzvaný Beskydský vodovodní přivaděč 

a také hranice ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů 1. – 3. ochrany [7].  
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Obr. 2 Vodohospodářská mapa s vyznačeným povodím [7] 

 

 

2.3 Popis stávajícího stavu kanalizace 

Oblast obce Krmelín určená pro výstavbu jednotné gravitační kanalizace nemá 

v současné době vybudovanou žádnou kanalizační síť. Pouze na ulicích Nová, Na 

Rybníčku a Světlovská se nachází stávající jednotná kanalizace, která je vlivem stáří  

ve velmi špatném technickém stavu [8]. Odpadní vody jsou těmito dílčími stokami 

odváděny přímo do místního recipientu, což velmi negativně ovlivňuje okolní životní 

prostředí. Zbylá většina obce řeší nakládání s odpadními vodami pomocí domovních 

žump či septiků. Toto řešení je však velmi zastaralé a nevyhovující [19]. 

„Žumpa je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány 

splaškové odpadní vody. Vyprázdnění žump se obvykle provádí pomocí fekálního vozu. 

Objem vyčerpané a likvidované odpadní vody musí být přibližně stejný s objemem vody 

zaznamenaným vodoměrem“. 

„Septikem označujeme zařízení zajišťující mechanické a biologické předčištění 

odpadních vod před odtokem do kanalizace, která je zaústěna do vodoteče. Musí být 

pravidelně vyvážen - vyklízen v souladu s ČSN 75 64 02 - minimálně 1 x ročně (nebo 

podle provozního řádu). Toto zařízení, je samostatně dnes pro čištění odpadních vod 

naprosto nedostatečné. Jeho účinnost, je v porovnání s domácími čistírnami odpadních 

vod (DČOV), výrazně menší a u novostaveb se dnes již samostatně nepovoluje“ [18]. 
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V navazující části obce Krmelín – Světlov je splašková kanalizace vybudovaná  

a zakončená v ČOV ve správě SmVaK Ostrava a.s. Trasa této kanalizace je navržena po 

pozemcích, které jsou v současné době majetkem obce Krmelín, Stará Ves nad Ondřejnicí 

a Nová Bělá, dále též po pozemcích ve vlastnictví státu a případně soukromých vlastníků. 

V dané lokalitě se jedná se o pozemky zpevněné komunikace s asfaltovým povrchem  

a zahrad[8]. 

2.4 Geologické poměry 

V rámci plánované výstavby ČOV a kanalizace v obci Krmelín, bylo provedeno 

polohopisné a výškopisné zaměření lokality a geologický a hydrogeologický průzkum 

v místech plánované výstavby.  

Z těchto průzkumů vyplývá, že výkopy budou prováděny v třídách těžitelnosti 

zeminy II. – IV. a že v hloubkách ve kterých se budou tyto výkopy provádět, nebyla 

zastižena hladina podzemní vody [8]. 

 

3. Vytipování problémů 

Jak již bylo zmíněno, v současnosti se v obci Krmelín nenachází žádná souvislá síť 

splaškové gravitační kanalizace. Na jednotlivých místech v obci se nachází stávající 

jednotná kanalizace avšak ve velmi špatném technickém stavu vlivem stáří. Tato 

kanalizace se nachází na ulici Nová, Na Rybníčku a Světlovská. Odpadní vody těmito 

dílčími stokami jsou odváděny přímo do místního recipientu, čímž dochází k jeho 

znečištění a ovlivnění okolního životního prostředí. Zbylá většina obce řeší nakládání 

s odpadními vodami pomocí domovních žump či septiků což je velmi zastaralé  

a nevyhovující [8, 19]. 

Z důvodu strmosti a velkých výškových rozdílů představuje terén ne zcela přívětivé 

podmínky. Nutností pro odvod splaškových odpadních vod v určitých lokalitách bude 

výstavba dvou čerpacích stanic s výtlačným potrubím. V určitých částech na stoce bude 

též nutno použít spadiště, případně skluzy. 

V tomto návrhu kanalizace může dojít ke křížení některých inženýrských sítí, a to 

především sítí vodovodu a plynu. V případech kdy dojde ke křížení stok s podzemními  
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a nadzemními inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky podle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [9]. 

Vzhledem k výstavbě úplně nové síti splaškové gravitační kanalizace a ČOV se 

nepředpokládá zhoršení životního prostředí. Při tomto provozu nebude docházet k žádné 

produkci toxických látek a ani jiných látek, které by mohly negativně ovlivnit podzemní či 

povrchové vody. Naopak se předpokládá zvýšení úrovně bydlení a životního prostředí. 

Jelikož se jedná o objekty podzemního vedení kanalizačních stok jednotné 

kanalizace a podzemních čerpacích stanic nebudou z hlediska urbanistického ani 

architektonického řešení tyto objekty ovlivňovat přirozený ráz krajiny. 

Tato bakalářská práce nebude řešit podrobnou problematiku čerpacích stanic, 

výtlačného potrubí, odlehčovacích komor ani domovních přípojek.   

 

4. Principy řešení 

4.1 Legislativní řešení 

Legislativní řešení návrhu a výstavby kanalizace je složitou záležitostí. Proto je tato 

problematika ošetřena zákony, vyhláškami, nařízeními a normami. Jsou zde uvedené ty 

nejdůležitější týkající se daného tématu.  

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

„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“ [10]. 

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

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

„Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a 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“ [11]. 
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Norma 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 norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních“ [12]. 

Norma ČSN 013463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace  

„Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů 

v projektové dokumentaci. Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace stanoví ČSN 01 3450. 

Norma nestanoví, které přílohy má projektová dokumentace obsahovat a ani neurčuje 

obsah jednotlivých druhů výkresů“ [13]. 

Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

„Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v 

etapě územního plánování a projektování sítí v zastavěných a nezastavěných územích v 

hranicích měst a obcích. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných 

plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic“[9]. 

Nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

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

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech [14]. 

4.2 Technické řešení 

Technické řešení obsahuje stručný přehled řešené problematiky v oboru stokování. 

Cílem je objasnění terminologie a vysvětlení nejdůležitějších pojmů ve vzájemných 

vazbách a souvislostech.  
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4.2.1 Stokování 

Jedná se o optimálně technicky a ekonomicky navržený a provozovaný systém 

odvodnění dané oblasti obcí, obytných celků, sídlišť, průmyslových provozů a areálu  

a dopravní infrastruktury. Tento systém technického vybavení v sobě zahrnuje objekty 

stokové sítě, čistírnu odpadních vod a recipient, jež jsou ve vzájemné vazbě a zajišťují 

maximální ochranu a kvalitu vody v recipientu[15]. 

4.2.2 Kanalizace 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je kanalizace definována 

jako systém zařízení zahrnující kanalizační stoky umožňující odvádění splaškových, 

dešťových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného území. A podle současných 

požadavků na hygienu, ochranu životního prostředí a ochranu majetku představuje 

kanalizace nepostradatelné technické vybavení [11]. 

4.2.3 Odpadní vody 

Odpadní vody jsou definovány jako vody použité v obytných, průmyslových, 

zemědělských, zdravotnických a jiných objektech či zařízeních nebo dopravních 

prostředcích. Zároveň jsou to vody, které po použití již mají změnou jakost a též vody 

z nich odtékající, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod. Mohou 

to být i průsakové vody z odkališť či skládek [16]. 

4.2.4 Druhy odpadních vod 

V závislosti na odvodňované oblasti a řešením stokové sítě, lze klasifikovat 

odpadní vody do následujících tří hlavních druhů znečištění.   

Splaškové odpadní vody 

Jsou to vody organické povahy ve formách hrubě dispergovaných, jemně 

rozptýlených, koloidních a rozpuštěných nečistot. Pocházejí z domácností, ze zařízení 

technické občanské vybavenosti, z hygienických zařízení průmyslové výroby apod. [16]. 
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Dešťové odpadní vody 

Jedná se o vody, které pochází z dešťových srážek a tání ledu a sněhu. Tyto vody se 

dostávají do stok povrchovým odtokem prostřednictvím domovních přípojek a uličních 

vpustí. Znečištění závisí na charakteru prostředí a doby trvání deště. K největšímu 

znečištění dochází krátce po začátku deště oplachem terénu. V tuto dobu může znečištění 

dosahovat až úroveň znečištění splašků [15]. 

Průmyslové odpadní vody 

Jsou to vody vzniklé při technologické výrobě v průmyslových objektech, ale  

i menších provozovnách a zemědělských závodech. Povaha znečištění se může lišit 

s ohledem na nerovnoměrnost výroby, směnnost závodu apod. Některé tyto vody musí být 

před vypouštěním do veřejné kanalizace předčištěny z důvodu vysokých koncentrací 

znečišťujících látek, které nejsou přípustné dle nařízení č. 61/2003 Sb. [16].  

4.2.5 Soustavy stokových sítí 

Podle způsobu odvádění odpadních vod se vyvinuly následující odlišné soustavy 

stokových sítí. 

Jednotná stoková soustava 

Jednotná soustava je zaměřena na odvádění všech druhů odpadních vod, a to 

jedním potrubním systémem. Z technického a ekonomického hlediska je výhodnější oproti 

oddílné soustavě. Hlavní nevýhodou tohoto systému je hygienické hledisko. Vzhledem 

k dopravě dešťových i splaškových vod je zde potřeba zatrubnění stok. Nutnost použití 

odlehčovacích komor, které tvoří spojitost mezi stokovou sítí a recipientem představuje 

zejména v době velkých dešťů zásadní nevýhodu z důvodu odvodu části naředěných 

odpadních vod přímo do recipientu. Tato stoková síť by měla být navržena na průtok, který 

je součtem všech odpadních vod [22, 30]. 
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Oddílná stoková soustava 

V této stokové soustavě dochází k odvodu různých druhů odpadních vod 

samostatnými trasami stok. Nedochází tedy k zamísení jednotlivých odpadních vod a dle 

potřeby a druhu mohou být samostatně odváděny k čistícím procesům. Nevýhody tohoto 

systému jsou vyšší nároky na prostor a s tím spojené finanční náklady. Navrhuje se 

zejména při odkanalizování menších obcí, průmyslových závodů a zdravotnických zařízení 

[11, 30].  

 

 

Obr. 3 Typy stokových soustav [22] 
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Modifikovaná stoková soustava 

Bývá také označována jako kombinovaná, neboť vzniká kombinací jednotné  

a oddílné stokové soustavy v rámci odvodnění jednoho urbanizovaného celku. Princip je 

ten, že splaškové vody jsou odváděny hluboce uloženými stokami a dešťové vody mělce 

uloženým potrubím. Na začátku deště jsou nejvíce znečištěné dešťové vody odvedeny 

spojovacím potrubím, které se nachází ve dně dešťových stok do stok splaškových. 

Následně až dojde k zahlcení splaškových stok nad úroveň stok dešťových, odtékají 

srážkové vody dešťovými stokami do recipientu. Nevýhodou této kanalizace je že může 

dojít k problému znečištění způsobené přetečením stokových sítí, které jsou způsobeny 

velkými rozdíly v průtoku mezi obdobím deště a sucha [15, 21]. 

 

 

Obr. 4 Příklad kombinované stokové soustavy [21] 

 

4.2.6 Systémy stokových sítí 

V systému uspořádání stok, k odvedení odpadních vod do co nejnižšího místa, se 

zohledňuje především konfigurace terénu, přítomnost recipientu a způsob zástavby. 

Všeobecně platí zásada návrhu stok tak, aby jimi byly odpadní vody odváděny 

nejvýhodnější trasou na čistírnu odpadních vod. 
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 Radiální systém 

 Lze jej aplikovat při odvodnění uzavřených kotlin, při nepřítomnosti recipientu. 

Odpadní voda je soustředěna buď gravitačně, nebo s využitím přečerpávací stanice na 

čistírnu odpadních vod. 

Větevný systém 

Větevný systém lze uplatnit v území s nepravidelnou zástavbou a členitým terénem, který 

neumožňuje pravidelné uspořádání stok. Hlavní trasa kmenové stoky je vedena nejnižším 

místem a na ní jsou přiváděny nejkratším směrem stoky vedlejší. 

Úchytný systém 

 Tento systém se využívá v dlouhých táhlých údolích s mírným sklonem 

odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodného toku, 

náleží na ní odlehčovací komory, kterými lze dosáhnout zmenšení dimenzí kmenové stoky, 

a tudíž i zmenšení finančních nákladů. 

Pásmový systém 

 Pásmový systém se navrhuje v oblasti rozsáhlého území s většími výškovými 

rozdíly. Jednotlivá pásma mohou být členěna na systém stok radiální, větevný nebo 

úchytný. Z nejvyšších pásem se voda dopravuje vždy gravitačně na čistírnu odpadních vod. 

Ve středních pásmech kde je to nutné lze využít přečerpání určitých odpadních vod  

a z nejnižšího pásma je odpadní voda přečerpávána a dopravovaná vždy taktéž na čistírnu 

odpadních vod [15, 17]. 

4.2.7 Druhy kanalizace 

 Z hlediska odvodu odpadních vod lze kanalizaci rozčlenit na způsoby tzv. tradiční, 

kde můžeme zařadit jednotné či oddílné soustavy s gravitační dopravou odpadní vody a na 

speciální druhy, jež využívají moderní způsoby odvádění splaškové odpadní vody oddílnou 

soustavou.  
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Gravitační kanalizace 

 Jedná se o základní způsob odvádění odpadních vod využívající gravitační síly. 

Realizuje se v místech s takovým sklonem terénu, aby voda ve stoce mohla přirozeně 

proudit do nejnižšího místa na ČOV nebo na ČS. Sklon a profil těchto stok se navrhuje 

s ohledem na zanášení a rychlost průtoku, která může být maximálně 5 m/s. Stoky se 

navrhují jako zakryté, uzavřeného profilu, nebo jako otevřené, které se využívají zřídka 

v extravilánech na odvedení vyčištěné odpadní vody [12]. 

Tlaková kanalizace 

 Tlaková kanalizace je nejrozšířenějším speciálním způsobem odvádění odpadních 

vod. Navrhuje se tam, kde není možné hospodárně nebo z jiných důvodů odvést odpadní 

vody gravitačně [12]. Systém sestává z čerpacích šachet, umístěných v nejnižším bodě 

terénu, do kterých jsou gravitačně svedeny splašky. Ty jsou následně přečerpány pomocí 

čerpadla tlakovým potrubím dále do stokové sítě nebo ČOV[23]. 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 

 Taktéž se jedná o speciální způsob kanalizace, jejíž využití je podobné tlakové 

kanalizaci. Princip této kanalizace spočívá ve vyvození podtlaku ve stoce a přes domovní 

sací ventily nasání odpadních vod. Systém je složen z centrální vakuové stanice, 

vakuových čerpadel a sběrné tlakové nádoby [23]. 

Pneumatická kanalizace 

 Pneumatická kanalizace využívá přetlak vzduchu vyvozeným kompresorem. Je 

variantou tlakové dopravy splašků, a to i na velké vzdálenosti například z několika obcí do 

centrální ČOV. Systém provozu pneumatického zařízení pracuje ve dvou cyklech, plnění  

a výtlaku. Gravitačně svedena odpadní voda natéká do předšachty, poté do pracovní nádrže  

a při jejím naplnění je automaticky tlakovým vzduchem vytlačena. Jelikož se zde 

nevyužívají zařízení choulostivá na ucpávání či zadírání, lze tímto způsobem dopravovat  

i velmi znečištěnou odpadní vodu [15, 23]. 
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4.2.8 Materiály stokových sítí 

 Pro stavbu stok se musí volit materiál dle účelu a plánované životnosti stokové sítě. 

Při volbě by se měl také zohlednit způsob dopravy odpadních vod, druh použité soustavy  

a základové a zatěžovací poměry. Důležitým faktorem bude i cenové relace. Materiál by 

měl splňovat požadavky na vodotěsnost, odolnost proti mechanickým, chemickým  

a biologickým vlivům odpadních vod a odolnost proti agresivním vlivům vnějšího 

prostředí. Musí mít požadovanou pevnost a únosnost, minimální drsnost a možnost 

zajištění snadného a účinného čištění. Stoky mohou být trubní, monolitické nebo 

prefabrikované. Nejpoužívanějšími trubními materiály jsou kamenina, beton a železobeton, 

polymerbeton, plasty, sklolaminát, tvárná litina a čedič. 

 Kamenina 

 Kamenina se řadí k nejstarším materiálům a přesto je i nadále hojně využívaná, 

díky svým výborným vlastnostem. Výhodou je především vysoká chemická, biologická  

a bakteriologická odolnost vůči působení těchto vlivů. Dále se vyznačuje dokonalou 

vodotěsností, mechanickou pevností, odolností proti obrusu a nízkou drsností díky 

glazovanému povrchu. Nevýhodou je jeho velká hmotnost a křehkost dílců, která může 

působit problémy hlavně při transportu a pokládce. Proto je kladen velký důraz na kvalitu 

uložení a obsypu a bezpečnost při transportu a montáži.  

Beton a železobeton 

Tyto klasické materiály jsou jedním z nejpoužívanějších druhů materiálu pro 

výstavbu stok. Jsou oblíbené zejména díky jejich velké pevnosti, profilové únosnosti a 

nízké ceně v porovnání s jinými materiály. Nevýhodu představuje vysoká hmotnost, větší 

drsnost, obrusnost a malá odolnost vůči působení agresivních odpadních vod.  

 Polymerbeton 

Jedná se o speciální druh betonu, který vyniká svou vysokou pevností a pružností. 

Vyrábí se z plniva, směsi štěrkopísku a pojiva, kterým je syntetická pryskyřice. Jeho 

pevnost lze srovnat s úrovní železobetonu, elasticitu s umělou hmotou a drsnost a odolnost 

s kameninou. Předností je též téměř nulová nasákavost. 
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Litina 

 Trouby a tvarovky z tvárné litiny využívají v místech kde je předpoklad uložení 

kanalizace v extrémních zátěžových podmínkách. Jedná se o místa pod silně 

frekventovanými komunikacemi, v nepříliš příznivých geologických poměrech a také 

v místech kde se jedná o tlakový průtok vody. Litina se vyznačuje velmi dobrými 

mechanickými vlastnostmi, dokonalou vodotěsností a pružností [15].  

4.2.9 Potrubní systémy z plastů 

 V dnešní době je přísně posuzován vliv trubních řádů na životní prostředí. 

S ohledem na to byla vypracována rozsáhlá studie s názvem Sustainable Municipal Pipes 

(SMP), jejímž cílem bylo zjistit stav používaných kanalizačních potrubí a jeho ekologický 

dopad. Výsledky studie ukázaly, že stačí srovnat dva základní typy materiálu, trubky tuhé a 

trubky pružné (flexibilní). Pružnými trubkami byly trubky z plastů, které výborně obstály 

v této studii z hlediska poruchovosti, spolehlivosti, flexibility a dopadů na ŽP. Na rozdíl od 

klasických materiálů jako jsou kamenina, beton a ŽB, se plastové systémy neustále vyvíjejí 

a přinesou daleko větší kvalitu a užitek [24].  

Hlavními přednostmi kanalizačního potrubí z plastu jsou pružnost, odolnost proti 

chemicky agresivním látkám, drsnost, malá hmotnost a s tím spojená i snadná a rychlá 

montáž. Výhodou je také velmi široký sortiment tvarovek, které se stále zdokonalují a 

rozšiřují, a tím také umožňují větší variabilitu a menší pracnost při montáži. Plastové 

trouby a tvarovky lze rozdělit do tří druhů, a to z neměkčeného PVC, vysokohustotního 

polyetylenu PE - HD a polypropylenu PP.  

Trouby a tvarovky z neměkčeného (tvrdého) PVC se vyrábějí ve třech typech,  

PVC hladké, PVC - U a PVC žebrované ULTRA - RIB. 

PVC hladké 

Jedná se o přímé hrdlové trouby, jež mají vnitřní i vnější povrch hladký. Spojují se 

hrdlovým spojem pryžovými kroužky vkládaných do drážky hrdla.  
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PVC - U (korugované trouby) 

Opět se jedná o přímé hrdlové trouby s vnitřním hladkým povrchem avšak 

s vnějším plochým drážkováním, kterým se výrazně zvýší prostorová tuhost a statická 

únosnost. Spojují se hrdlovým spojem s pryžovými kroužky, které jsou vkládány do drážky 

vnějšího žebra.   

PVC žebrované ULTRA RIB 

Tyto trouby jsou podobné typu PVC – U akorát se liší typem vnějšího drážkování. 

Spojují se shodně s předešlým typem korugované trouby [15]. 

  

 

Obr. 5 Schéma uložení plastového potrubí kanalizace [25] 
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4.2.10 Tvary stokových sítí 

V historii se vytvářely profily stok nejrůznějších výtvarných tvarů. V dnešní době 

je při výběru kladen důraz především na posouzení hydraulických, provozních, statických, 

ekonomických a geologických podmínek. Proto se přednostně využívají profily 

jednoduchých tvarů: kruhový, vejčitý a tlamový [16]. 

Příklady základních profilů jsou na následujících obrázcích.  

 

Obr. 6 Kruhový profil [28] 

 

 

Obr. 7 Tlamový profil [28]   Obr. 8 Tlamový profil [28] 
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4.2.11 Objekty na stokové sítí 

 Stokovou síť tvoří stokové úseky a objekty. Objekty se navrhují z důvodu 

správného funkčního zabezpečení stokové sítě [16]. 

Při stavbě těchto objektů lze využít materiály jako prostý beton, beton s ocelovou 

výztuží, ŽB, plasty určené k tomuto účelu, sklolaminát, kanalizační cihly a jiné další 

materiály podobných vlastností jako materiál stok. Vstupní otvory daných objektů na 

stokové síti musí odpovídat ČSN EN 124. Na dálnicích a silnicích v extravilánu se nemají 

tyto objekty umisťovat do vozovky [12]. 

Šachty 

Jsou objekty na stokové síti, které jsou vertikálního šachtového typu, dle účelu 

využití je lze rozdělit na revizní, vstupní šachty, spojné a větrací. Umisťují se na konci 

stok, v lomových bodech a v místech změny profilu. Maximální dovolená vzdálenost mezi 

jednotlivými šachtami je 50 m u neprůlezných stok a u průchozích stok 200 m. Výškové 

napojení se provádí plynulým přechodem dno do dna.  

Vstupní a revizní šachty umožňují vstup do stoky za účelem revize, opravy a 

údržby. Tuto funkci mohou přebírat ale i jiné objekty na stokové síti, například spadiště 

nebo skluzy. Šachty jsou tvořeny monolitickým základem, manipulační a vstupní částí. 

Podrobnější popis lze spatřit na obrázku č. 27.   

Spojné šachty spojují dvě a více stok. Umožňují obdobně jako vstupní a revizní 

šachty funkci revize, údržby a opravy. Konstrukce je obdobná jako u šachet předešle 

uvedených, avšak s rozdílem ve dně, kde jsou vytvarovány žlábky směrově a rozměrově 

odpovídající návrhu sklonu a profilu potrubí.  

Větrací šachty mají menší půdorysný rozměr, protože nejsou určeny k revizním 

účelům. Zřizují se na průlezných a průchozích stokách jen v odůvodněných případech [26].  
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Obr. 9 Kanalizační šachta [27] 

 

Spadiště 

Jedná se o šachtový objekt, který se používá při výskytu velkých sklonu terénu a 

kde by byla při použití jednotného sklonu překročena dovolená průtoková rychlost. Sklon 

se překonává takzvaným stupněm ve dně stoky. Tyto výšky spadiště při jmenovité světlosti 

potrubí DN 250 – DN 400 by neměly přesahovat 4 m, a při DN 450 – DN 600 výšku 3 m 

[15]. 
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Čerpací stanice 

Využívají se v místech, kde je terén nepříznivý z hlediska napojení na koncepci 

odvodnění, nebo v místech kde je terén velmi plochý, a při návrhu stokové sítě nelze 

dosáhnout minimálního sklonu stok. Cílem je gravitační svedení odpadní vody do 

nejnižšího místa čerpací stanice, před kterou mohou být umístěny odlehčovací komory  

a následné přečerpání odpadní vody tlakovým potrubím na ČOV, nebo do kanalizační sítě 

popřípadě do nejbližšího recipientu. Odpadní vody je taky někdy nutno přečerpat  

ve vstupní čerpací stanici v ČOV.  

Odlehčovací komory 

Tyto objekty se navrhují na jednotné stokové soustavě z důvodu odlehčení 

množství splaškových a dešťových odpadních vod do recipientu. Tím se docílí zmenšení 

profilu kanalizačního potrubí za odlehčovací komorou, a také s tím spojené snížení 

finančních nákladů. K odlehčení dochází nejčastěji přepadem přes přelivovou hranu, jejíž 

výška odpovídá průtoku, který se stanoví příslušným výpočtem [16, 31]. 

 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporučené varianty řešení 
 

Původně bylo při návrhu uvažováno s odkanalizováním celé obce Krmelín, kde 

v současné době ještě nenachází žádná souvislá soustava stokových sítí. S ohledem na 

rozsah této oblasti, bude tedy dále zpracována zhruba polovina dané lokality, konkrétně v 

ulicích Na Nový svět, Brušperská, Na Brodě, Včelařská, Na Skalce, Záhumenní, Na 

Svahu, Fojtská, Polní, Na Rybníčku, Školní, Za Křížem, Místní, Světlovská, Krátká, 

Konečná, Rovná, V Zahradách, Nová, Na Zátiší, Benátská, Zdravotní, Lyskova, Boční, 

Luční a Lomená. Ulice Kostelní, Bělská, Zahradnická, Spojná, Paskovská, Starodvorská, 

Na Mečník, Stará cesta, Na Cigance, Nad Hvozdem a Hraniční, budou dopracovány 

v rámci diplomové práce. V následných variantách je řešena pouze první část dané lokality 

Krmelín. 
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Vzhledem ke konfiguraci terénu a okolní velmi husté zástavbě bylo od začátku 

návrhu uvažováno o jednotné gravitační kanalizaci se svedením veškerých odpadních vod 

do nejnižšího místa na ČOV. 

 

 

Obr. 10 Mapa obce Krmelín s popisy ulic [2] 

5.1 Varianta č. 1 

Tento návrh byl plánován s vedením hlavní kmenové stoky A po ulici Na Nový 

svět a Brušperská a s napojením vedlejší stoky A1 těsně před ústím kmenové stoky do 

ČOV.  Stoka A1 v tomto případě měla být vedena po ulicích Za křížem a Světlovská  

a měla vyřešit napojení výtlaku z navržené ČS z oblasti ulic V Zahradách, Na Zátiší a 

Nová. Dále měla odvést odpadní vody z ulic Rovná, Konečná, Krátká a Místní, která 

vzhledem k nepříznivému sklonu terénu neumožňovala gravitační vedení v komunikaci, 

ale napojovala by se přes okolní louku a odpadla by tak nutnost návrhu čerpací stanice. 

Celkově by tento návrh odlehčil hlavní kmenovou stoku A, jak jsem již zmiňovala, došlo 

by k napojení těsně před ČOV. Toto řešení však bylo z důvodu neznalosti vlastnických 

poměrů a zbytečného dlouhého vedení stoky po ulici Za Křížem změněno a řešila se 

varianta č. 2.  
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5.2 Varianta č. 2 

V této variantě řešení je opět vedena gravitačně hlavní kmenová stoka A po ulicích 

Na Nový svět a Brušperská a napojena na ČOV. Počítá dále s napojením vedlejších stok 

A1 (ul. Brušperská), A2 (ul. Na Skalce), A3 (ul. Na Svahu), A4 (ul. Na Rybníčku, 

Světlovská), A5 (ul. Fojtská, Záhumenní), A6 (ul. Lyskova). Problém předešlé varianty na 

ulici Místní byl tedy vyřešen ČS a krátkým výtlačným potrubím a dále napojením ulice 

Světlovská na ulici Na Rybníčku.  

5.3 Rozpracování doporučené varianty řešení 

Pro zpracování odkanalizování dané lokality obce Krmelín byla vybrána varianta  

č. 2. a to návrh jednotné kanalizační sítě s gravitačním odvodem odpadních vod s využitím 

dvou čerpacích stanic a výtlačného potrubí. Potřebné podklady katastrální situace obce 

s potřebným polohopisným a výškopisným zaměřením v digitální podobě a měřítku 1:500 

mi poskytla obec Krmelín ve spolupráci s firmou IGEA s.r.o.  

V této praktické části řešení je podrobně popsán situační návrh kanalizace, 

hydrotechnické řešení, navržené profily jednotlivých úseků stok a hydrotechnické výpočty. 

Celá stoková síť je navržena s ohledem na konfiguraci terénu, okolní zástavbu a přítomnost 

inženýrských sítí. Materiál je zvolen PVC-U, hrdlové trouby s vnitřním hladkým povrchem 

a vnějším plochým drážkováním, které výrazně zvyšuje prostorovou tuhost a statickou 

únosnost. Profily jednotlivých trub jsou navrženy v rozmezí DN 300 – DN 900.  

Veškeré výkresové i výpočtové přílohy jsou zpracovány a zakresleny dle zásad 

řešení stokových sítí, podle ČSN 75 6101 a ČSN 01 3463 [12, 13]. V případech kdy došlo 

ke křížení stok s inženýrskými sítěmi, byly dodrženy požadavky podle ČSN 73 6005 [9]. 

5.3.1 Situace 

Situační uspořádání vybrané varianty je zakresleno do situačního výkresu v měřítku 

1 : 500 ve studentské verzi programu AutoCad 2009. Koncept návrhu je patrný v příloze  

č. 1: Situace.  

Soustava stokové sítě je navržena jako gravitační s využitím dvou čerpacích stanic 

s výtlačným potrubím, které bylo nutno navrhnout z důvodu nepříznivého sklonu terénu. 

Veškeré odpadní vody tedy budou odvedeny do nejnižšího místa mimo obec na ČOV. Celá 

soustava se skládá z 26 gravitačních stok o celkové délce 6 829 m a 2 tlakových potrubí o 
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délce 285 m. Na stokové síti se nachází celkově 214 šachet z toho je 22 spojných a 192 

lomových šachet. Aby byla dodržena maximální dovolená rychlost a byla zachována 

minimální a maximální hloubka uložení kanalizačního potrubí je dále na stoce vybudováno 

28 spadišť. 

Podrobné rozdělení, napojení a výčet prvků ze situačního řešení je patrný 

v následující tabulce.  

 

Tab. 1 Popis rozdělení stokové sítě 

Stoka 
Délka 

[m] 

Počet šachet [ks] Počet 

spadišť 

[ks] 

Délka 

výtlaku 

[m] 

Napojení vedlejších stok a 

výtlaku 
Spojné Lomové 

A 1162 6 29 1 - A1, A2, A3, A4, A5, A6 

A1 334 2 9 3 - A1 -1, A1 -2 

A1 -1 410 - 12 6 -  

A1 -2 172 - 9 3 -  

A2 216 - 9 3 -  

A3 385 1 14 4 - A3 - 1 

A3 -1 65 - 2  -  

A4 1068 5 27 3 256 
A4 -1, A4 -2, A4 -3, A4 -4, 

A4 -5, A4 -6, Výtlak z ČS1 

A4 -1 60 - 2 - -  

A4 -2 215 1 4 - - A4 -2 -1 

A4 -2 -1 65 - 2 - -  

A4 - 3 107 - 3 - 29 Výtlak z ČS2 

A4 -3 -1 67 - 3 - -  

A4 - 4 137 - 4 - -  

A4 - 5 156 - 4 - -  

A4 - 6 57 - 2 - -  

A4 -7 409 3 12 1 - A4 -7 -1, A4 -7 -2, A4-7 -3 

A4 -7 -1 139 - 4 - -  

A4 -7 -2 113 - 3 - -  

A4 -7 -3 85 - 2 - -  

A5 242 - 8 3 -  

A6 719 4 15 1 - A6 -1, A6 -2, A6 -3, A6 -4 

A6 -1 140 - 3 - -  

A6 -2 57 - 2 - -  

A6 -3 157 - 4 - -  

A6 -4 155 - 4 - -  

Celkem 6 892 22 192 28 285  

 



Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín 

2013 24 

5.3.2 Hydrotechnická situace 

Výkres hydrotechnické situace byl opět zpracován ve studentské verzi AutoCad 

2009 v měřítku 1 : 500. Zkreslená hydrotechnická situace je obsažena v příloze č. 2: 

Hydrotechnická situace.  

V situaci je navrženo kanalizační povodí, které je rozčleněno metodou ideálních 

střech na jednotlivé kanalizační okrsky, které nepřesáhly v žádném případě plochu jednoho 

hektaru. Všechny okrsky jsou označeny přesnou plochou a příslušným číslem. Celková 

plocha kanalizačního povodí činí 31,5 ha a nachází se v něm 60 kanalizačních okrsků.  

Rozdělení kanalizačních okrsku s jejich příslušnou plochou se nachází v níže 

uvedené tabulce.  

 

Tab. 2 Výpis kanalizačních okrsků 

Stoka 

Číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Plocha [ha] Stoka 

Číslo 

kanalizačního 

okrsku 

Plocha [ha] 

A 1 0,65 A4 31 0,39 

A 2 0,67 A4-4 32 0,65 

A6 3 0,33 A4 33 0,92 

A6-4 4 0,93 A4 34 0,92 

A6 5 0,29 A4-3-1 35 0,49 

A6-3 6 0,75 A4-3 36 0,72 

A6 7 0,31 A4 37 0,4 

A6-2 8 0,26 A4-2 38 0,18 

A6 9 0,54 A4-2-1 39 0,31 

A6-1 10 0,7 A4-2 40 0,48 

A6 11 0,55 A4-1 41 0,43 

A6 12 0,75 A4 42 0,79 

A 13 0,6 A4 43 0,82 

A5 14 0,88 A 44 0,2 

A5 15 0,58 A3 45 0,43 

A 16 0,24 A3-1 46 0,37 

A4 17 0,86 A3 47 0,46 

A4 18 0,63 A3 48 0,61 

A4-7 19 0,85 A 49 0,23 

A4-7 20 0,62 A2 50 0,87 

A4-7-3 21 0,38 A 51 0,16 

A4-7 22 0,27 A1 52 0,7 

A4-7-2 23 0,33 A1 53 0,47 

A4-7 24 0,11 A1-2 54 0,79 

A4-7-1 25 0,69 A1 55 0,42 
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A4-7 26 0,05 A1-1 56 0,99 

A4 27 0,51 A1-1 57 0,78 

A4-6 28 0,21 A1 58 0,03 

A4 29 0,01 A 59 0,5 

A4-5 30 0,9 A 60 0,54 

 

5.3.3 Podélné profily 

Návrhy podélných profilů byly vytvořeny v programu Winplan – Podélný profil 

kanalizace verze 5. Celkově bylo navrženo 26 podélných profilů, v nichž je dle výše 

uvedených norem dodržen minimální sklon 4‰, rychlost v jednotlivých profilech 

nepřesahuje 5 m/s a je dodržena zásada minimálního krytí pod asfaltovou komunikací 1,8 

m.  

Jsou zde také zaznamenány navržené objekty na stokové síti, rozdělení 

kanalizačních okrsků, výškové napojení dílčích stok a velikost a materiál jednotlivých 

profilů kanalizačního potrubí.  

Veškeré výkresy podélných profilů jsou obsahem příloh č. 3 – 28.  

Podélný profil stoky A (Příloha č. 3) 

 Stoka A je hlavní kmenovou stokou vedenou asfaltovou komunikací v ulicích Na 

nový svět a Brušperská a je ukončená na ČOV. Celková délka navržené trasy je 1 162 m  

a nachází se na ní 35 šachet, z toho je 6 spojných a 29 lomových. K prvnímu napojení 

dochází v Š19, zde se napojuje vedlejší stoka A1. Dále v Š22, Š24, Š25, Š27 a Š30 se 

postupně napojují ostatní vedlejší stoky A2, A3, A4, A5 a A6.  Trasa této stoky prochází 

devíti navrženými kanalizačními okrsky č. 1, 2, 13, 16, 44, 49, 51, 59 a 60 a je na ní 

navrženo jedno 2 m vysoké spadiště. Celková plocha těchto okrsků zaujímá 3,79 ha. 

V okrscích č. 1 a č. 2 je navržený profil DN 300 se sklonem dna 12‰. V okrsku č. 13 

profil DN 600 a sklon 5‰. V okrsku č. 16 profil DN 700 a sklon 4‰. V následujících 

okrscích č. 44, 49 a 51 je navržen profil DN 900 se sklonem 4‰. A nakonec v okrscích č. 

59 a 60 je navržený taktéž shodný profil DN 900 se sklonem nivelety dna 12 a 15‰.  

Podélný profil stoky A1 (Příloha č. 4) 

 Stoka A1 je navržena po ulicích Brušperská a Včelařská. Její délka je 334 m a ve 

spojné šachtě Š19 se zaúsťuje do hlavní kmenové stoky A. Nachází se na ní 11 šachet, 

z toho jsou dvě spojné Š36 a Š39, kterými se napojují stoky A1 -1 a A1 - 2. Prochází 
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čtyřmi kanalizačními okrsky č. 52, 53, 55, 58 o celkové rozloze 1,62 ha. V okrscích č. 52  

a 53 je profil 300 a sklony jsou 37 a 40‰. V následujících okrscích je sklon 4‰ a profil 

DN 400 v okrsku č. 55 a DN 500 v okrsku č. 58. Z důvodu prudkého terénu se zde 

vyskytují tři spadiště. Dvě jsou vysoká 2 m a jedno měří 3 m.  

Podélný profil stoky A1 – 1 (Příloha č. 5) 

 Vedlejší stoka A1 - 1, délky 410 m, procházející ulicemi Na skalce a Záhumenní se 

ve spojné šachtě Š36 napojuje do stoky A1. Celkem je na této stoce 12 lomových šachet  

a prochází dvěma kanalizačními okrsky č. 56 a 57. Okrsky zabírají rozlohu 1,77 ha. 

V obou okrscích je navržen profil DN 300, sklon v okrsku č. 56 je 13‰ a v 47 v okrsku  

č. 57. Vzhledem k nepříznivému terénu se na trase vyskytuje 6 spadišť. Dvě vysoké 3 m, 

tři 2 m a jedno 1 m.   

Podélný profil stoky A1 - 2 (Příloha č. 6) 

 Vedlejší stoka A1 – 2, délky 172 m je dalším napojením na stoku A1 ve spojné 

šachtě Š39. Tato stoka leží na ulici Na brodě, nachází se na ní 9 lomových šachet a tři 2 m 

vysoké spadiště. Náleží pouze jednomu kanalizačnímu okrsku č. 54. Tento okrsek má 

rozlohu 0,79 ha, profil potrubí DN 300 a sklon nivelety dna 5‰. 

Podélný profil stoky A2 (Příloha č. 7) 

Stoka A2 je navržena na ulici Lipová, její délka je 219 m. Nachází se na ní 9 

lomových šachet, 3 spadiště, z nichž jedno je vysoké 2 m a dvě 3 m. Stoka ústí do hlavní 

kmenové stoky ve spojné šachtě Š22. Náleží jednomu kanalizačnímu okrsku č. 50, jehož 

rozloha činí 0,87 ha. V celé délce je potrubí DN 300 se sklonem nivelety dna 47‰. 

Podélný profil stoky A3 (Příloha č. 8) 

Stoka A3 má délkou 385 m a prochází ulicemi Na svahu a Záhumenní. Celkem se 

na ni nachází 15 šachet, z toho jedna je spojná Š86 a do níž se napojuje stoka A3 - 1. 

V šachtě Š24 je napojena na hlavní kmenovou stoku A. Prochází třemi kanalizačními 

okrsky č. 45, 47, 48, jež mají plochu 1,5 ha. Na trase této kanalizace se nachází čtyři 

spadiště dvě vysoká 2 m a dvě 3 m. V celé délce je navrženo potrubí jmenovité světlosti 

DN 300. Sklony okrsků jsou 4‰ pro okrsek č. 45, 40‰ pro okrsek č. 47 a 50‰ pro okrsek 

č. 48. 
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Podélný profil stoky A3 - 1 (Příloha č. 9) 

Stoka A3 - 1 jejíž délka je 65 m je vedlejší stokou stoky A3 do které je zaústěna ve 

spojné šachtě Š86. Nachází se na ulici Polní a jsou na ní pouze 2 lomové šachty. Náleží 

jednomu kanalizačnímu okrsku č. 46 o rozloze 0, 37 ha. Jmenovitá světlost potrubí je DN 

300 a sklon 47‰. 

Podélný profil stoky A4 (Příloha č. 10) 

Stoka A4 je třetím přítokem do hlavní stoky A, napojuje se ve spojné šachtě Š25. 

Trasa stoky vede po ulicích Na Rybníčku, Školní a Světlovská, celkově měří 1 068 m a je 

druhou nejdelší navrhovanou stokou. Celkem se na ni nachází 32 šachet, z nichž je 5 

spojných a 27 lomových. Do těchto spojných šachet Š104, Š107, Š114, Š116 a Š117 jsou 

postupně napojeny stoky A4 -1, A4 -2, A4 - 3, A4 – 4, A4 – 5 a A4 – 6.  Do šachty Š119 je 

napojeno výtlačné potrubí z ČS2, která přečerpává odpadní vodu ze stok A4 -7, A4 - 7 - 1, 

A4 - 7 - 2 a A4 - 7 - 3.  Dále se na stoce nachází také tři 2 m vysoká spadiště z důvodu 

strmosti terénu v daném úseku. Stoka celou svou délkou leží v deseti kanalizačních 

okrscích č. 17, 18, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 42, 43 a zaujímá rozlohu 6,25 ha. 

V kanalizačních okrscích č. 17 a 18, je shodně navržen sklon nivelety dna 4‰ a jmenovitá 

světlost potrubí DN 300. V okrscích č. 27 a 29 poté opět 4‰ avšak potrubí DN 400. 

V okrsku č. 31 je sklon 4‰a DN 500. V okrscích č. 33 - 42 je navržen sklon 21‰  

a potrubí DN 500.  V posledním okrsku č. 43 na této trase je sklon nivelety dna 4‰ a DN 

700.  

Podélný profil stoky A4 - 1 (Příloha č. 11) 

Jedná se o velmi krátký úsek stoky, jež odvádí odpadní vody z části ulice Školní. 

Tato stoka měří 60 m a nachází se na ni pouze 2 lomové šachty. Do Stoky A1 je zaústěna 

ve spojné šachtě Š104. Náleží jednomu kanalizačnímu okrsku č. 41 o ploše 0,43 ha. Díky 

velmi strmému úseku terénu je zde navržen sklon nivelety dna 45‰ a potrubí DN 300.  

Podélný profil stoky A4 - 2 (Příloha č. 12) 

Tato stoka se podobně jako stoka A4 - 1 napojuje do stoky A4 v šachtě Š104. Je 

dlouhá 215 m a odvádí odpadní vody z horní části ulice Na Rybníčku. Celkem je zde 

navrženo 5 šachet, z nichž je jedna spojná Š131 a do které se napojuje stoka A4 - 2 - 1. 

Trasa stoky náleží dvěma kanalizačním okrskům č. 38 a 40. Celková plocha těchto okrsku 
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je 0,66 ha. Sklon a profil potrubí je v těchto okrscích navržen na 50‰ a DN 300, opět díky 

velmi strmému terénu. 

Podélný profil stoky A4 - 2 - 1 (Příloha č. 13) 

Opět velmi krátká stoka měřící 65 m je navržena na posledním horním úseku ulice 

Na Rybníčku. Je napojena ve spojné šachtě Š131 na stoku A4 - 2. Jsou zde 2 lomové 

šachty a celá tato stoka se nachází v kanalizačním okrsku č. 39. Plocha tohoto okrsku činí 

0,31 ha a sklon nivelety dna je zde 20‰ a profil potrubí DN 300. 

Podélný profil stoky A4 - 3 (Příloha č. 14) 

Stoka A4 - 3 je navržena na ulici Za Křížem a má délku 107 m. Jsou na ní 3 lomové 

šachty. Do šachty Š135 je zaústěno výtlačné potrubí délky 29 m z ČS1. Ve spojné šachtě 

Š107 je zaústěna do stoky A4. Náleží jednomu kanalizačnímu okrsku č. 36 s plochou 0,72 

ha. Sklon nivelety dna je zde 12‰ a navržený profil DN 300.  

Podélný profil stoky A4 - 3 - 1 (Příloha č. 15) 

Tato kanalizace je zaústěna do ČS1, která přečerpává odpadní vodu do stoky A4 - 3 

a to konkrétně přes šachtu Š135.  Její délka je 67 m a jsou na ní 3 lomové šachty. Dále se 

nachází v kanalizačním okrsku č. 35, jehož plocha je 0,49 ha. Je zde navržen sklon dna 

nivelety 6‰ a profil potrubí DN 300.   

Podélný profil stoky A4 - 4 (Příloha č. 16) 

Stoka A4 - 4je navržena na ulicí Místní. Má délku 137 m a jsou na ní 4 lomové 

šachty. Ústí do stoky A4 ve spojné šachtě Š114. Patří do kanalizačního okrsku č. 32 

s plochou 0,65 ha. Sklon nivelety dna je 8‰  a profil kanalizačního potrubí je DN 300.  

Podélný profil stoky A4 - 5 (Příloha č. 17) 

Tato stoka měřící 156 m se nachází na ulici Konečná. Jedná se o další vedlejší 

stoku stoky A4 do které se napojuje ve spojné šachtě Š116. Nachází se na ní 4 lomové 

šachty. Náleží kanalizačnímu okrsku č. 30 s plochou povodí 0,9 ha. Sklon nivelety dna je 

navržen na 27‰ a profil potrubí na DN 300. 

Podélný profil stoky A4 - 6 (Příloha č. 18) 

Stoka A4 - 6 se nachází na ulici Rovná. Jedná se o velmi krátkou stoku měřící 57 

m. Ve spojné šachtě Š117 ústí do stoky A4. Jsou zde pouze 2 lomové šachty. Celá stoka 
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leží v jednom kanalizačním okrsku č. 28 s plochou 0,21 ha. Sklon nivelety dna je v tomto 

okrsku 35‰ a profil potrubí DN 300.  

Podélný profil stoky A4 - 7 (Příloha č. 19) 

Tvoří stoku procházející ulicemi V Zahrádách a Na Zátiší. Délka jejího 

gravitačního potrubí je 409 m a v nejnižším místě je napojen a na navrženou čerpací 

stanici. Z této čerpací stanice jsou následně odpadní vody výtlačným potrubím 

transportovány do stoky A4. K napojení dochází v šachtě Š119. Na stoce je navrženo 15 

šachet, ze kterých jsou 3 spojné Š151, Š152, Š155 a na které se postupně napojují stoky A4 

- 7 - 1,A4 - 7 - 2, A4 - 7 – 3. Také je zde navrženo jedno spadiště vysoké 3 m. Trasa 

kanalizace prochází pěti kanalizačními okrsky č. 19, 20, 22, 24 a 26. Celková plocha těchto 

okrsků zabírá plochu 1,9 ha. V celé délce této stoky je navržen sklon nivelety dna 5‰ a 

profil potrubí v rozmezí DN 300 – DN 500. Konkrétně v okrsku č. 19 je navržen profil 

potrubí DN 300, v okrscích č. 20, 22 a 24 DN 400 a v posledním okrsku č. 26 DN 500.  

Podélný profil stoky A4 - 7 – 1 (Příloha č. 20) 

Jedná se o vedlejší stoku stoky A4 – 7, do které je zaústěna ve spojné šachtě Š151. 

Odvádí odpadní vodu z části ulice V Zahradách a její délka je 139 m. Jsou na ní navrženy 

4 lomové šachty a leží v jednom kanalizačním okrsku č. 10 s plochou 0,7 ha. Sklon 

nivelety dna je 16‰ a profil potrubí DN 300.  

Podélný profil stoky A4 - 7 - 2 (Příloha č. 21) 

Tato stoka je opět vedlejší stokou stoky A4 - 7,jež je do ní napojena ve spojné 

šachtě Š152. Nachází se na ulici Nová, délku má 113 m a jsou na ní 3 lomové šachty. 

Náleží jednomu kanalizačnímu okrsku č. 23. Plocha povodí tohoto okrsku je 0,33 ha. 

Vzhledem ke strmosti terénu na této ulici, je navržen sklon nivelety dna na 47‰ a profil 

potrubí DN 300.  

Podélný profil stoky A4 - 7 - 3 (Příloha č. 22) 

Stoka se nachází na dalším úseku ulice V Zahradách a měří 85 m. Ve spojné šachtě 

Š155 je zaústěna do stoky A4 - 7. Jsou na ní navrženy pouze dvě spojné šachty. Prochází 

jedním kanalizačním okrskem č. 21, jehož plocha činí 0,28 ha.  Sklon je zde opět díky 

velmi strmému terénu zvolen 47‰ a profil potrubí DN 300.  
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Podélný profil stoky A5 (Příloha č. 23) 

Jedná se o stoku vedenou v ulici Fojtská a je druhým přítokem do hlavní stoky A. 

Délka potrubí činí 242 m a nachází se zde 8 lomových šachet. Tato stoka se zaúsťuje do 

hlavní kmenové stoky A ve spojné šachtě Š27. Na trase kanalizace jsou navrženy tři 

spadiště, z toho dvě o výšce 2 m a jedno 3 m.  Náleží dvěma kanalizačním okrskům č. 14 a 

15 s celkovou plochou 1,46 ha. Sklon nivelety dna je navržen vzhledem ke strmosti terénu 

v tomto místě na 47‰ a profil potrubí na DN 300.  

Podélný profil stoky A6 (Příloha č. 24) 

Tato stoka je vedena po ulicích Benátská, Školní a Lyskova, její celková délka je 

719 m. Tvoří první přítok do kmenové stoky A, a to ve spojné šachtě Š30. Celkový počet 

šachet je 19, z toho jsou 4 šachty spojné. Ve spojných šachtách Š189, Š193, Š195, Š199 se 

postupně napojují stoky A6 - 1, A6 - 2, A6 - 3 a A6 - 4. Celá stoka prochází šesti 

kanalizačními okrsky č. 3, 5, 7, 9, 11, 12 a s celkovou plochou 2,77 ha. V okrscích č. 3, 5  

a 7 je shodně navržen sklon nivelety dna na 12‰ a profilem potrubí DN 300. Dále 

v okrscích č. 9 a 11 je s ohledem na strmost terénu navržen sklon 47‰ a profil potrubí DN 

300. V posledním okrsku č. 12 je již profil potrubí DN 400 a sklon 15‰. Je zde také 

navrženo jedno spadiště o výšce 3 m.  

Podélný profil stoky A6 - 1 (Příloha č. 25) 

Stoka na ulici Zdravotní měří 147 m a vyskytují se na ní 3 lomené šachty. Ve 

spojné šachtě Š189 je napojena na stoku A6. Celá se nachází v jednom kanalizačním 

okrsku č. 10 s plochou povodí 0,7 ha. V tomto okrsku je navržen sklon dna nivelety 16‰  

a profil potrubí DN 300.  

Podélný profil stoky A6 - 2 (Příloha č. 26) 

Tato stoka ležící na ulici boční Boční, je dlouhá pouhých 57m a jsou na ní pouze 2 

lomové šachty. Spojná šachta Š193 je místem napojení této stoky do stoky A6. Náleží 

taktéž pouze jednomu kanalizačnímu okrsku č. 8 o ploše povodí 0,26 ha. Sklon nivelety 

dna je navržen na 5‰ a profil potrubí DN 300.  
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Podélný profil stoky A6 - 3 (Příloha č. 27) 

Navržená stoka nacházející se na ulici Luční je dlouhá 157 m. Je napojen a na stoku 

A6 ve spojné šachtě Š195. Jsou na ní 4 lomové šachty. Prochází jedním kanalizačním 

okrskem č. 6 s plochou 0,75 ha. Sklon nivelety dna je 16‰ a profil potrubí DN 300. 

Podélný profil stoky A6 - 4 (Příloha č. 28) 

Tato navržená stoka se nachází na ulici Lomená. Její délka je 155 m a jsou na ní 4 

lomové šachty. Na stoku A6 se napojuje ve spojné šachtě Š199. Náleží jednomu 

kanalizačnímu okrsku č. 4, jehož plocha je 0,93 ha. Sklon nivelety dna je 7‰ a profil 

potrubí DN 300.  

5.3.4 Hydrotechnické výpočty 

Na základě návrhu stokové soustavy, kanalizačního povodí a dílčích kanalizačních 

okrsků byly provedeny hydrotechnické výpočty. Tyto výpočty jsou nezbytné ke správnému 

návrhu sklonu nivelety dna a jednotlivých profilů kanalizačního potrubí.  

Vzhledem k návrhu jednotné gravitační stokové soustavy bylo počítáno 

s dimenzováním stok na celkový největší průtok všech odváděných odpadních vod [15]. 

„Největším průtokem odpadních vod v gravitační stoce se rozumí kapacitní průtok 

(kapacita stoky) odpovídající kapacitnímu plnění. Jeho hodnota je dosažená při 

vrcholovém plnění průtočného průřezu a při ztrátách třením, shodných se sklonem 

potrubí“ [12]. 

Pro hydrotechnický výpočet, byla použita racionální (empirická) metoda 

dimenzování stokové sítě, součtová metoda. Metoda je využívaná pro rozsahově malý 

návrh stokových sítí, a u kterých je uvnitř posuzovaného profilu doba dotoku kratší než 15 

minut. Kritickým deštěm je označován patnáctiminutový (neredukovaný) déšť [15]. 

Pomocí programu Microsoft Office Excel je zpracován formulář výpočtů součtové 

metody. Popis jednotlivých sloupců a nastínění jednotlivých výpočtů nacházejících se ve 

formuláři je uveden níže. Celý formulář je součástí příloh, konkrétně příloha č. 29: 

Hydrotechnické výpočty.  
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Popis jednotlivých sloupců a nastínění jednotlivých výpočtů součtové metody 

Stoka (sloupec 1) 

Jsou zde uvedeny názvy jednotlivých navržených stok. Pořadí je dáno navržením 

kanalizačních okrsků v hydrotechnické situaci.  

Číslo kanalizačního okrsku (sloupec 2) 

Číselné uspořádání kanalizačních okrsků se provádí od konce hlavní kmenové 

stoky, směrem po proudu toku odpadní vody, až po ústí do ČOV, ČS nebo recipientu. 

Plocha povodí (sloupec 3) 

Plocha povodí, tzv. plocha kanalizačního okrsku, se určuje před dimenzováním 

jednotlivé stokové sítě a je ji nutno určit pro každý úsek stoky. Udává se v hektarech a 

spolu s číslem kanalizačního okrsku tvoří popis dílčích okrsků [15].  

Specifický odtok (sloupec 4) 

Vyjadřuje, jaké množství vody odteče za jednotku času z plochy povodí. Udává se 

v l/s.ha. Je dán vzorcem [15]: 

Pp

SoPo

qs 86400

.



        (1)

 

Kde:  Po……... počet obyvatel 

  So……. specifická spotřeba vody na obyvatele a den 

  86400… počet sekund za den 

  Pp ……. celková plocha povodí  

hasl
Pp

SoPo

qs ./036,0
5,31

86400

110.900

86400

.

  

Odtokový součinitel (sloupec 5) 

Z množství spadlých srážek se část vody vsákne do povrchu, část se vypaří a 

poslední část odtéká samovolně po povrchu. Při výpočtu odtokového součinitele se uvažuje 

právě s těmi srážkami, které samovolně odtékají po povrchu. Pro stanovení tohoto 
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součinitele se určí charakteristická plocha daného území, tzv. vzorový hektar. Střední 

hodnota je dána vzorcem [16]: 






n

nn

S

SS

1

11
s

.........

     (2) 

Kde:  Ψ1, Ψ2…Ψn …… odtokové součinitele pro jednotlivé druhy povrchů 

  S1,S2, …Sn……. výměry ploch jednotlivých druhů povrchů [ha] 

  ∑S………………plocha 1ha 

  n ………………. počet druhů povrchů 

V návrhu jsem počítala se dvěma vzorovými hektary s uvažovaným sklonem 1 až 5%.  

1. vzorový hektar je stanoven v hustě zastavěné části obce 

S1….. zastavěné plochy (střechy) ……… 0,14 ha………. Ψ1 = 0,90 

S2….. asfaltové komunikace……………. 0,14 ha………. Ψ2 = 0,80 

S3….. louky, pole, zelené pásy…………. 0,72 ha………. Ψ3 = 0,10 

31,0
1

1,072,08,014,09,014,0
1 


s

 

2. vzorový hektar je stanoven v části obce s roztroušenou zástavbou 

S1….. zastavěné plochy (střechy) ……… 0,03 ha………. Ψ1 = 0,90 

S2….. asfaltové komunikace……………. 0,05 ha………. Ψ2 = 0,80 

S3….. louky, pole, zelené pásy…………. 0,92 ha………. Ψ3 = 0,10 

159,0
1

1,092,08,005,09,003,0
1 


s

 

 

 

 

 



Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín 

2013 34 

Dílčí redukovaná plocha (sloupec 6) 

Dílčí redukovaná plocha je dána dle vzorce:  

 sd SS         (3) 

Kde:  Sd… dílčí redukovaná plocha [ha] 

  Ss … plocha povodí [ha] 

   Ψ… odtokový součinitel 

Celková redukovaná plocha (sloupec 7) 

Jedná se o součet všech dílčích redukovaných ploch. Jež jsou načteny v takovém 

pořadí, aby odpovídaly zaústění do hlavní kmenové stoky ve směru toku odpadní vody.  

Intenzita redukovaného deště (sloupec 8) 

Hodnoty intenzita redukovaného deště byla stanovena na 145 l/s.ha. 

Dílčí maximální dešťový průtok (sloupec 9) 

Tento dílčí maximální dešťový průtok je dán vzorcem: 

 

iSQ ssd          (4) 

Kde:  Qd… dílčí maximální dešťový průtok [l/s] 

  Ss …. plocha povodí dimenzovaného úseku stoky[ha] 

Ψs ... střední součinitel odtoku  

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

Dílčí maximální splaškový průtok (sloupec 10) 

Tento dílčí maximální splaškový průtok je dán vzorcem: 

iSQ sd           (5) 

 Kde:  Qd… maximální dílčí splaškový průtok[l/s] 

  Ss …  plocha povodí dimenzovaného úseku stoky[ha] 

  i …... intenzita redukovaného deště [l/s.ha] 
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Celkový maximální splaškový průtok (sloupec 11) 

Opět jde o součet všech dílčích hodnot maximálního splaškového průtoku.  K 

načítání těchto hodnot dochází obdobně jako u celkové redukované plochy v pořadí 

zaústění do hlavní kmenové stoky ve směru toku odpadní vody. 

Celkový dimenzovaný průtok (sloupec 12) 

Znovu jde o obdobné načtení jako u celkového maximálního průtoku. Nejprve se 

však musí provést součet dle vzorce:   

scd QQQ dim         (6) 

 Kde:  Qdim… celkový dimenzovaný průtok [l/s] 

  Qd ...... dílčí dešťový průtok [l/s] 

  Qsc….. celkový dešťový průtok [l/s] 

Sklon dna (sloupec 13) 

Sklon dna se navrhuje takovým způsobem, aby byla zachována maximální 

dovolená rychlost v potrubí, dodrženo požadované uložení a zabráněno zanášení stok [12].  

Navržený profil (sloupec 14) 

Návrh profilu potrubí byl na základě zvoleného sklonu nivelety dna a hodnotě 

celkového maximálního dimenzovaného průtoku určen dle hydraulických tabulek [20].  

Délka úseku (sloupec 15) 

Délka úseku byla změřena a zaznamenána pro každý jednotlivý kanalizační okrsek. 

Tato hodnota je udávaná v metrech. 

Kapacitní průtok (sloupec 16) 

Kapacitní průtok byl na základě zvoleného sklonu nivelety dna a následného určení 

profilu potrubí určen taktéž z hydraulických tabulek [20].  

Kapacitní rychlost (sloupec 17) 

Obdobně jako u kapacitního průtoku byla určena kapacitní rychlost dle zvoleného 

sklonu nivelety dna a určeného profilu potrubí. Následně byla přiřazena odpovídající 

hodnota z hydraulických tabulek [20]. 



Barbora Fojtová: Návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín 

2013 36 

Skutečné plnění h (sloupec 18) 

Nejprve je získána hodnota pomocí interpolace podle součinitele lambda, opět 

pomocí hydraulických tabulek. A nakonec je tato hodnota vynásobena poloměrem profilu 

potrubí v metrech. Výsledkem je hodnota skutečného plnění h. 

Skutečná rychlost (sloupec 19) 

Skutečná rychlost je dána vzorcem: 

kapskut vv 
100



        (7)

 

Kde: vskut… skutečná rychlost [m/s] 

  vkap…. kapacitní rychlost[m/s] 

χ……. součinitel kappa 

Jednotlivá doba průtoku (sloupec 20) 

Jednotlivá doba průtoku je dána vzorcem:  

skutv

l
t 

         (8)

 

Kde: t……… doba průtoku [s] 

l……… délka úseku[m] 

  Vskut…. skutečná rychlost [m/s] 

Celková doba průtoku v sekundách (sloupec 21) 

Zde se načítá celková doba průtoku jednotlivými stokami zvlášť v sekundách.   

Celková doba průtoku v minutách (sloupec 22) 

Dochází k přepočítání celkové doby průtoku v sekundách na minuty.  
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Součinitel lambda (sloupec 23) 

Tento součinitel stanovíme dle vzorce: 

kapQ

Qdim

         (9)

 

 Kde:  λ…….. součinitel lambda 

  Qkap…. plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha] 

Qdim… maximální splaškový průtok – dílčí [l/s] 

Součinitel kappa (sloupec 24) 

Požadovanou hodnotu získáme odečtením z hydraulických tabulek a interpolací 

součinitele lambda.  

 

6. Odhad ekonomických nákladů 

Odhad ekonomických nákladů pro mou zvolenou a navrženou variantu řešení 

odkanalizování obce Krmelín byl zpracován podle metodického pokynu pro orientační 

ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do vybraných údajů majetkové evidence 

vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování 

obnovy vodovodů a kanalizací. Ceny v tomto metodickém pokynu jsou stanoveny dle 

globálních cenových ukazatelů [29]. Jsou zde oceněny jednotlivé prvky, které tvoří celé 

stavební dílo a jsou to profily potrubí, vstupní a revizní šachty, odlehčovací komory a 

čerpací stanice.  

Stanovení finančních nákladů potrubí 

Jedná se o návrh nákladů na potrubí z PVC v rozsahu DN 300 - DN 900, které je 

v celé své délce umístěno ve zpevněné asfaltové komunikaci. Ceny pro mezilehlé 

parametry profilů potrubí, které nejsou uvedeny v tabulce (Tabulka č. 10: Měrný cenový 

ukazatel typového objektu stoky kruhové), jsem určila interpolací dle metodického 

pokynu. V cenovém návrhu jsou zahrnuty všechny příslušné základní objekty [29]. 
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Tab. 3 Finanční náklady potrubí 

DN [mm] 

Délka potrubí ve 

zpevněné 

komunikaci [m] 

Cena potrubí ve 

zpevněné komunikaci 

za metr [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

300 4 614 6 410 29 575 740 

400 624 7 240 4 517 760 

500 580 8 290 4 808 200 

600 105 9 690 1 017 450 

700 212 11 270 2 389 240 

900 757 15 610 11 816 770 

Výtlak 80 285 3 120 889 200 

Celkem 7 177 - 55 014 360 

 

Stanovení finančních nákladů objektů 

Cena pro vstupní šachty byla stanovena dle ceníku firmy Maincor s.r.o. a 

odlehčovací komory dle ceníku firmy pcv alfa s.r.o. Pro čerpací stanice jsem vyhledala 

příslušnou cenu stanovenou v metodickém pokynu. V celkové ceně čerpacích stanic jsou 

zahrnuty veškeré základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdová 

komunikace apod. [29]. Ceny čerpacích stanic a odlehčovacích komor jsou však jen 

orientační, neboť jejich problematikou se tato bakalářská práce nezabývá.  

 

Tab. 4 Finanční náklady objektů 

Objekt Počet kusů Cena za kus [Kč] Celková cena [Kč] 

Vstupní šachta 214 31 150 [32] 6 666 100 

Čerpací stanice 2 300 000 600 000 

Odlehčovací komora 2 95 335 [33] 190 670 

Celkem - - 7 456 770 

 

Celkové finanční náklady 

Celková cena je součtem celkové ceny potrubí a objektů. Je zde také započítána 

rezerva 10% z ceny potrubí a příslušných objektů na stokové síti.  
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Tab. 5 Celkové finanční náklady 

 Cena [Kč] 

Cena potrubí 55 014 360 

Cena objektů 7 456 770 

Rezerva 10% 6 247 113 

Celkem 68 718 243 

 

Celková konečná částka na realizaci návrhu varianty odkanalizování obce Krmelín i 

s 10% rezervou činí zaokrouhleně 68 720 000 Kč. Tato částka je však pouze orientačním 

odhadem, neboť v tomto konceptu je řešen pouze návrh stokové sítě a nezabývá se 

podrobnou problematikou odlehčovacích komor, čerpacích stanic, domovních přípojek a 

čistírny odpadních vod.   

 

7. Závěr 

Bakalářská práce obsahuje návrh koncepce odkanalizování obce Krmelín. Hlavním 

podkladem byla katastrální situace v měřítku 1:500, s potřebným výškopisným zaměřením, 

poskytnutá firmou IGEA s.r.o. se svolením obce Krmelín. Jako další podklad pro 

vypracování byla použita technická zpráva stávajícího stavu dané oblasti a v poslední řadě 

mé osobní zhlédnutí dané lokality.  

Úvodní část je věnována popisu obce Krmelín (viz kapitola 2.1), stávajícímu stavu 

kanalizace (viz kapitola 2.3) na tomto území, hydrologickým a geologickým poměrům (viz 

kapitola 3.3, 3.4). V další části je věnována pozornost vytipování problémů týkajících se 

následného návrh odkanalizování obce Krmelín.  

Legislativní a technické principy (viz kapitola 4.) jsou řešeny vytipováním 

nejdůležitějších zákonů, norem a objasněním terminologie a nejdůležitějších pojmů 

týkajících se problematiky stokování.  

Poslední část práce se již týká návrhu samotného a jeho finančního zhodnocení. 

Vzhledem k okolnostem místa návrhu, je v této práci zpracován návrh jednotné gravitační 

soustavy stokových sítí. Vlastnímu návrhu jednotné gravitační kanalizace předcházelo 

posouzení jiných možných variant řešení (viz kapitola 5). Výsledkem byla varianta č. 2, 
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kterou tato práce dále rozpracovává v podobě situačního a hydrotechnického návrhu (viz 

kapitola 5.3.1, 5.3.2), hydrotechnického řešení (viz kapitola 5.3.4) a podélných profilů 

jednotlivých stok (viz kapitola 5.3.3). Při návrhu bylo využito programů AutoCad 2009, 

Winplan a Microsoft Office Excel. Veškeré tabulkové a výkresové materiály, které byly 

v těchto programech vytvořeny, jsou součástí příloh (viz kapitola 9.3), a jsou na DVD 

přiloženy k této bakalářské práci.  

Celkové finanční zhodnocení (viz kapitola 6) je provedeno dle metodického pokynu 

a odhadovaná cena navržené kanalizace je 68 720 000 Kč. Cena je tvořena především 

délkou systému kanalizace, plochou, kterou odvodňuje a objekty, které se na stokové síti 

nacházejí. Cena čerpacích stanic a odlehčovacích komor, jež jsou součástí kalkulace, je jen 

orientační, protože se jimi práce podrobně nezabývá. Práce se také nezabývá 

problematikou domovních přípojek a čistírny odpadních vod, jež je v práci jen 

schematicky znázorněna.  
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