
 

 





 



ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu odkanalizování a návrhem opatření 

pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Předkládá návrh tří variant pro 

zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení likvidace odpadních vod. Varianta 1. spočívá  

v návrhu nové oddílné kanalizace a rekonstrukce stávající dešťové, původní jednotné 

kanalizace. K této variantě patří i návrh centrální čistírny odpadních vod. Varianta 2. zahrnuje 

návrh čerpací stanice pro odvedení splaškových vod do ČOV, která je navržena ve vedlejší 

obci Pačlavice. Varianta 3. popisuje rekonstrukci stávající jednotné kanalizace a návrh 

centrální čistírny odpadních vod. Na jednotlivá navrhovaná technologická řešení 

odkanalizování a čištění odpadních vod, je vytvořen přehled ekonomické náročnosti. Cílem je 

stanovit co nejméně ekonomicky náročnou variantu a ukázat jaké dotační tituly lze použít. 

Ekonomicky nejméně náročnou variantou byla vyhodnocena varianta 3. Z provozního 

hlediska je nejvýhodnější varianta 1., u které se bude předcházet budoucím provozním 

nákladům. Diplomová práce přináší obci Prasklice výhodné řešení pro odkanalizování  

a likvidaci odpadních vod v obci.  

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the assessment of the existing condition of the sewerage system 

and the proposal of measures for disposal of sewage in the village Prasklice. Submits a 

proposal for three options for improving the condition of the drainage and resolve the disposal 

of sewage. Option 1. consists in the design of new separate system and reconstruction of 

existing stormwater, the original combined system. To this option, including the proposal of 

the central sewage treatment plant. Option 2. includes the design of the pumping station for 

the diversion of sewage effluent to wastewater treatment plant that is proposed in the next 

village Pačlavice. Option 3. describes the reconstruction of the existing combined system and 

design of the central sewage treatment plant. The individual proposed technological solutions 

to the drainage and treatment of waste, is created overview of the economic performance. The 

object is to determine what the least economically demanding variant and show how subsidies 

can be used. Economically least demanding option was evaluated option 3. From an 

operational point of view it is most advantageous to variant 1., which will prevent future 

operating costs. The diploma thesis brings the village Prasklice a convenient solution for 

sewerage and sewage disposal in the village. 
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1  ÚVOD 

Většina obcí má v současnosti vybudované stokové systémy, které v době svého návrhu plně 

splňovaly požadovaný účel. Postupem doby, historickým vývojem vlastní lokality, ale  

i přístupů k řešení městského odvodnění, dochází k potřebě rekonstrukce, obnovy, dostavby  

či optimalizace funkce systému s cílem udržitelného vodního hospodářství dané lokality. 

Veřejný význam této infrastruktury na straně jedné a povinnost všech stupňů komunální  

i státní politiky zajistit jeho odpovídající úroveň na straně druhé, určují vysokou finanční 

náročnost její obnovy a dostavby. Pro přípravu projektů, jejichž realizace je zajišťována  

z vlastních zdrojů či ze zdrojů dosažitelných dotačních titulů České republiky i Evropské 

unie, je proto nutná kvalitní projektová dokumentace. Dalším faktorem je složitost 

existujících systémů, které mají převážně charakter jednotné stokové sítě, a zvyšující se 

požadavky na omezování vlivů na životní prostředí. To vše vede odpovědné subjekty  

k pořizování systémových řídících nástrojů, založených na projektech posouzení funkčnosti 

stokových systémů. Cílem těchto projektů je umožnit kvalitní a úsporný provoz městského 

odvodnění a sestavování střednědobých i dlouhodobých investičních plánů obnovy. [1] 

Předmětem této diplomové práce je posouzení stávajícího stavu odkanalizování a návrh 

opatření pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Na jednotlivá navrhovaná 

technologická řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, je vytvořen přehled ekonomické 

náročnosti. Práce porovnává možné varianty z hlediska investičních a provozních nákladů. 

Cílem diplomové práce je stanovit co nejméně ekonomicky náročnou variantu a ukázat jaké 

dotační tituly lze použít.  

Diplomová práce je koncipována do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část 

vychází z legislativních požadavků a norem. Část praktická popisuje stávající stav obce  

a navržené varianty řešení. V teoretické části jsou vypsány zákony a vyhlášky týkající se této 

studie. Dále jsou popsány informace k plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Jsou 

uvedeny náležitosti obsahu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje včetně nabídky 

možností finanční podpory pro navrhované varianty jednotlivých řešení. Praktická část  

se zabývá detailním popisem obce Prasklice. Mapuje informace o vodním hospodářství  

a přírodních podmínkách. Posuzuje stav odkanalizování obce Prasklice a způsob řešení 

likvidace odpadních vod. Součástí kapitoly je výhledové řešení dle PRVKZK a územního 

plánu obce. Podrobné informace o stávajícím stavu odkanalizování obce jsou zjištěny pomocí 

pasportizace, jedná se o trasy, materiály a velikosti profilů stokové sítě. Praktická část se dále 

zabývá posuzovanou lokalitou a navrhuje nová řešení odkanalizování a odpovídající čištění 

odpadních vod. K jednotlivým variantám je odhadnuta ekonomická náročnost pro investiční  

a provozní náklady. V závěru práce jsou vyhodnoceny jednotlivé varianty řešení  

s doporučením nejvýhodnějšího řešení pro obec z hlediska ekonomického a provozního.  
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2  LEGISLATIVA 

Kapitola se zaměřuje na platné legislativní a normové požadavky, které se týkají vodního 

hospodářství a především kanalizačního potrubí a nakládání s odpadními vodami. 

2.1 JEDNOTLIVÉ PŘEDPISY 

 Směrnice 

Rámcová Směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství, jež předepisuje všem 

členským zemím EU omezení vnosu znečištění do vodních útvarů z difúzních i bodových 

zdrojů a dosažení dobrého chemického a ekologického stavu pro všechny vodní útvary, kde je 

to ekonomicky a společensky únosné. [2] 

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. [3] 

 Zákony a vyhlášky 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Zákon o vodovodech a kanalizacích upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě  

a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost 

orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. 

Vztahuje se na kanalizace, pokud ji trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo pokud 

průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m
3
 a více.  

Nevztahuje se na oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 

srážkových vod, dále na kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň  

1 odběratel. [4] 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

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

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

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

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

zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. [5] 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon            

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

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 

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

postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 

plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. [6] 

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, 

terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci 

stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních 

úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. [6] 

Dále pak upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky 

na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů  

a některé další věci související s předmětem této právní úpravy. [6] 

 Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády 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. 

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních. (platnost od 19.2.2016, účinnost 1.3.2016) 

 Normy 

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok 

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 

TNV 75 6120 Renovace a oprava stokových sítí a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 13 508(1-2)+A1  Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí 

 a kanalizačních přípojek 
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ČSN P CEN/TS 15223 Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro  

    navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi 

Všechny použité normy, které jsou použity v této práci lze nalézt v seznamu použité literatury 

na straně 74 a 75. 

2.2 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního 

majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací 

cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení, výpočet teoretické 

doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí  

a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Každá 

provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo 

kanalizací. Pro Ministerstvo zemědělství ČR je „Plán rozvoje“ doplňující informací  

při posuzování žádostí o dotaci na realizaci jednotlivých staveb. „Plán rozvoje“ dává ucelenou 

informaci o potřebných nákladech na výstavbu a rekonstrukce infrastruktury vodovodů 

a kanalizací v kraji. „Plány rozvoje“ jednotlivých krajů budou podkladem pro vytvoření 

„Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky“. Vlastník vodovodu nebo kanalizace 

je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací  

a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů  

a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis. [4] 

2.3 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE NA 

 ÚZEMÍ STÁTU 

Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů  

a kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení 

zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, 

uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních 

vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky 

nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů. Kraj v samostatné 

působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území. Při zpracování 

návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází z politiky 

územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního 

předpisu a z národních plánů povodí zpracovaných podle zákona o vodách, pokud jsou  

pro dané území zpracovány a schváleny. [4] 
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2.4 MOŽNOSTI FINANČNÍ PODPORY 

Pro navržené varianty řešení diplomové práce se nabízejí některé možnosti finanční podpory.   

V této kapitole jsou popsány jednotlivé programy a jejich podmínky využití.  

 Státní finanční podpora v rámci programu 129 250 – Ministerstvo zemědělství 

Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1000 obyvatel  

na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Konečný termín pro 

realizaci projektů v rámci tohoto programu je stanoven do konce roku 2017. Investorem 

mohou být obce nebo svazky obcí. Finanční zdroje Programu tvoří vlastní zdroje investorů, 

výdaje státního rozpočtu nebo finanční prostředky získané z jiných zdrojů. V rámci programu 

129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč, maximální 

uznatelné náklady (NSTČ) na jednoho připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 

129 253 nepřekročí 80 000 Kč bez DPH u kanalizací. [7] 

Tento program je rozdělen na další dva podprogramy 129 252 a 129 253. Podprogram 

129 253 podporuje tyto typy projektů: 

 výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren 

odpadních vod v obcích do 1000 obyvatel  

za předpokladu, že v budoucnu budou splněny ukazatele 

jakosti vypouštěných vyčištěných vod 

 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě 

a souvisejících objektů spojená s výstavbou ČOV 

 odstranění volných výustí realizací komplexního opatření 

řešeného odkanalizování obce spojené s výstavbou 

ČOV[7] 

Obr. 1 logo Mze [19] 

 Operační program životního prostředí (EU) -  Státní fond životního prostředí ČR 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní 

prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy 

eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty 

jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR). [8] 

 

Obr. 2 logo Evropské Unie [8] 
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Tento operační program je rozdělen do 5 prioritních os, z nichž lze využít prioritní osu 1 - 

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Konkrétně může obec Prasklice využít 

specifický cíl 1.1 - aktivity 1.1.1 a 1.1.2. 

Aktivity 1.1.1 podporuje tyto typy projektů: 

 výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod  

v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace  

a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace 

odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány), 

 minimální výdaje musí být 4 000 000 Kč 

Aktivity 1.1.2 podporuje tyto typy projektů: 

 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod 

 minimální výdaje musí být 1 000 000 Kč  

Tyto podporované opatření lze využít i z toho důvodu, že u výstavby nové kanalizace nejsou 

limitovány počtem obyvatel nebo velikostí obce. Dále tento program lze využít pro oddílnou 

kanalizaci a také pro jednotnou, pokud dojde k odvedení odpadních vod na ČOV. Tuto dotaci 

nelze využít pro rekonstrukci kanalizace. Žadatelem musí být pouze vlastník stávající 

vodohospodářské infrastruktury. Maximální výše podpory je 63,75% z částky a dále je 

možnost půjčky os SFŽP ČR. [8] 

 

Obr. 3 logo Státního fondu životního prostředí české republiky a logo Mžp [8] 

 Přehled výzev pro rok 2016 

42. výzva - SC 1.1 aktivity 1.1.1 a 1.1.2:, příjem žádostí od 17. 10. 2016 do 19. 1. 2016;  

alokace FS 3,6 mld. Kč 

 Přehled výzev pro rok 2017 

71. výzva - SC 1.1 aktivity 1.1.1 a 1.1.2, příjem žádostí od 16. 10. 2017 do 18. 1. 2018; 

alokace FS 2,05 mld. Kč 
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3  POPIS OBCE PRASKLICE 

  

Obr. 4 znak obce Prasklice [9]    Obr. 5 Obecní úřad Prasklic [10] 

3.1 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

Obec Prasklice leží 20 km od Kroměříže ve Zlínském kraji v nadmořské výšce 255 m.           

K 1. 1. 2016 je počet obyvatel 241. Obec Prasklice má rozlohu 392 ha. Nachází se zde mimo 

jiné sportovní areál s fotbalovým a volejbalovým hřištěm a tenisovým kurtem. Shrnutí všech 

důležitých informací o obci jsou uvedeny v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Obecné informace o Prasklicích [11,12,13] 

587397

17334

Morkovice-

Slížany

Kroměříž

Kroměříž

Zlínský kraj

1

241

393

7

-

-

-

-

-

-Producenti průmyslových vod

ZCHÚ

CHOPAV

Chráněná ložiska

Přírodní park

Vodní tok v sídle

Zastavěná plocha [ha]

Veřejný vodovod

Plynofikace obce

Kanalizace jednotná

ČOV

Kraj

Okres

Počet částí

Počet obyvatel

Rozloha katastrálního území [ha]

ZUJ

ID obce

POÚ

ORP
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Obr. 6 Prasklice na mapě ČR [14] 

 

 

Obr. 7 Prasklice v rámci kraje [20] 

 

V obci se nachází sbor dobrovolných hasičů, spolek chovatelů poštovních holubů, organizace 

chovatelů drobného zvířectva a myslivecké sdružení. Obec má vybudovaný veřejný vodovod, 

jednotnou kanalizaci a plynofikaci.  

Z občanské vybavenosti je v obci viz Tab. 3.2 jedno zdravotnické zařízení a veřejná knihovna. 

Policie, pošta a škola se nachází ve vedlejší obci vzdálené asi 5 km.  
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Tab. 3.2 Občanská vybavenost Prasklic [11] 

Prasklice - - - - -

Základní 

skola

Mateřská 

škola
Knihovna

Dům s 

pečov. 

Službou

Zdrav. 

zařízení
Pošta Policie

 

3.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI 

3.2.1 Vodní toky a plochy 

Podzemní voda je vázána na blízkost vodotečí. Řešené území přísluší hydrograficky  

do dílčího povodí Hané, která náleží do povodí Moravy. Nejvodnatějším dolním tokem  

v řešeném území je potok Tištinka, který má v k.ú. Prasklice dva levostranné přítoky: 

Morkovický potok a Švábský potok. [15] 

Zájmovým územím protéká Švábský potok – hydrologické číslo povodí 4-12-02-036  

o celkové ploše povodí 21,093 km
2
. Tento potok se nachází v zastavěné části obce a není 

zatrubněn. Vliv na kvalitu vody v tocích má bezesporu vliv nevyřešené odvádění odpadních 

vod a jejich likvidace. Jsou do něj svedeny výustě dešťové kanalizace a dále přepady  

ze splaškové kanalizace. Přímým správcem Švábského potoka jsou Lesy ČR s.p. – Oblastní 

správa toků Brno. [15] 

Částí východního okraje katastru tvoří jeho hranici a protéká Morkovický potok hydrologické 

číslo povodí 4-12-02-034 o celkové ploše povodí 8,826 km
2
. Severní částí katastrálního území 

Prasklic protéká potok Tištinka hydrologické číslo povodí 4-12-02-039. Přímým správcem 

Tištínky a Morkovického potoka je Státní meliorační správa, územní pracoviště Kroměříž. 

Tištínka i Morkovický potok byly v minulosti upraveny. [15]  

V areálu ZD je vybudována požární nádrž, jiné vodní plochy se v katastru obce nevyskytují. 

V Tab. 3.3 jsou parametry o kvalitě vody ve Švábském potoku, které jsou získány od Povodí 

Moravy. Hodnota o množství nerozpustných látek nebyla zadána.  

Tab. 3.3 Imise vodního toku 

Qa CHSKCr BSK5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 celk N

m
3
/den mg∙l

-1
mg∙l

-1
mg∙l

-1
mg∙l

-1
mg∙l

-1
mg∙l

-1

8640 17,1 3,2 0,47 0,102 4,59 5,5

Švábský potok parametry

 

3.2.2 Zásobování vodou 

V obci Prasklice je většina obyvatelstva (90 %) zásobována vodou z veřejného vodovodu, 

jehož zdrojem je skupinový vodovod Kroměříž. Voda je dodávána ze zemního vodojemu 

Srbce 2x150 m
3
. Vodovod je v majetku obce a provozuje jej VaK Kroměříž a.s. Délka 
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přívodního řadu činí 3,5 km, délka vodovodní sítě je 2,5 km. Vodovodní síť pokrývá celé 

území obce a zásobuje ji v jednom tlakovém pásmu. [15] 

Ve východní části obce je vybudován užitkový vodovod, jehož zdrojem je oplocená studna 

situovaná na jihovýchodním okraji obce. Tento vodovod je využíván pouze pro hřbitov. [15] 

3.2.3 Požární zabezpečení 

Zdroje požární vody jsou: veřejná vodovodní síť v obci, požární nádrž v areálu ZD. 

3.3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

3.3.1 Klimatické podmínky 

Řešené území náleží do klimatického oblasti T2 - teplá oblast. 

- počet letních dnů 50 - 60 

- počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 - 170 

- počet mrazových dnů 100 - 110 

- počet ledových dnů 30 - 40 

- prům. teplota v lednu -2° až -3° 

- prům. teplota v červenci 18° - 19° 

- prům. teplota v dubnu 8° - 9° 

- prům. teplota v říjnu 7°- 9° 

- prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 

- srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 

- srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 

- počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

- počet dnů zamračených 120 - 140 

- počet dnů jasných 40 - 50 [15] 

Tab. 3.4 Údaje o množství srážek - srážkoměrná stanice Vyškov- Brňany 

5 10 15 20 30 40
192,0 139,0 109,0 89,7 65,3 50,9

t [min]
qS [l/s/ha]

 

3.3.2 Geologické poměry 

Řešené území náleží k celku Vyškovská brána. Dle Obr. 8 má reliéf charakter členité 

pahorkatiny až ploché vrchoviny se široce zaoblenými rozvodními hřbety a plošinami. Údolní 

niva je tvořená fluviálními a deluvio–fluviálními písčitohlinitými sedimenty. [15] 
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Obr. 8 Geologická mapa[16] 

legenda:  

6 - nivní sediment,  

7 - smíšený sediment,  

12 - písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment,  

16 - spraš a sprašová hlína,  

1823 - klastika (písky, štěrky se zpevněnými polohami pískovce, slepence),  

1824 - vápnitý jíl, s polohami vápnitých písků a štěrků  

3.3.3 Půdní poměry 

V řešeném území převládají hnědozemě, které se vytvořily na spraších. Neogenní a kvartérní 

sedimenty vytvářejí mírně zvlněný pahorkatinný reliéf s plochými hřbety a úvalovitými 

údolími. [15] 

3.4 STÁVAJÍCÍ STAV ODKANALIZOVÁNÍ  

V obci Prasklice je vybudovaná neúplná jednotná stoková síť, která je v majetku obce. Tato 

kanalizace je stará, ve špatném stavu, nejsou revizní šachty, je mělká a netěsná. Odpadní vody 

jsou po individuálním předčištění (septiky) vypouštěny kanalizací do vodního toku. Část nové 

zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. V obci není 

vybudována centrální ČOV. [17] 
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Údaje o kanalizaci 

 délka kanalizace je cca 2 510 m DN 300 - 400 

 80 % napojených obyvatel na veřejnou kanalizaci 

3.4.1 Posouzení stávajícího stavu 

Stávající jednotná kanalizace je posuzována pomocí racionální součtové metody, protože 

doba odtoku v jednotlivých dílčích sběrných větvích netrvá déle než 15 minut. Racionální 

metoda vychází z obecného vzorce pro dimenzování každé jednotlivé stoky na průtok 

dešťových vod. Předpokládá se, že v jednom rodinném domě bydlí průměrně 3 obyvatelé. 

Specifická denní produkce odpovídá specifické denní potřebě pitné vody dle územního plánu. 

Množství balastních vod je bráno 20% z průměrného denního průtoku. Dále je zde provedeno 

kapacitní posouzení koncových úseků stávající jednotné kanalizace.  

 

Vstupní data: 

 

PO 241  počet obyvatel 

qspec 120 l/(obyv.den) specifická produkce odpadních vod 

kh, max 4,8 - součinitel hodinové nerovnoměrnosti dle normy  

ČSN 75 6102 

Ψ  0,25 - součinitel odtoku volen s ohledem na charakter a spád 

území 

A 27,26 ha odvodňovaná plocha 

p  1 rok
 -1 

periodicita deště dle normy ČSN 75 6101 

i 109 l/(s.ha) intenzita návrhového 15-minutového deště dle normy  

ČSN 75 6101 

t 15 min doba trvání deště 

Qr 742,84 l/s maximální odtok dešťových vod 

Qr = Ψ . i . A           (3.1)
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Tab. 3.5 Hydraulické posouzení stávající kanalizace část 1 

Stávající jednotná kanalizace

délka 

úseku
A Qdéšť. ΣQdéšť. ΣQdéšť. n i DN

[m] [ha] [l·s
-1

] [l·s
-1

] [m
3
·hod

-1
] [mm] [-] [mm]

A 8 vo1 259,0 2,21 60,22 60,22 216,80 BET 0,015 0,030 400

B 15 vo2 222,4 1,69 46,05 46,05 165,79 BET 0,015 0,032 400

B 19 15 56,6 0,48 13,08 59,13 47,09 BET 0,015 0,025 500

D 28 vo4 206,7 2,38 64,86 64,86 233,48 BET 0,015 0,030 500

D 33 28 41,3 0,52 14,17 79,03 51,01 BET 0,015 0,015 600

E 45 vo5 191,0 1,72 46,87 46,87 168,73 BET 0,015 0,063 300

E 50 45 82,1 0,8 21,80 68,67 78,48 BET 0,015 0,045 400

G-A-A 68 64 123,1 1,31 35,70 35,70 128,51 BET 0,015 0,006 400

G-A 64 60 49,7 0,45 12,26 47,96 44,15 BET 0,015 0,017 400

G 60 vo6 78,5 1,37 37,33 85,29 134,40 BET 0,015 0,016 400

H 73 vo7 53,9 0,8 21,80 21,8 78,48 BET 0,015 0,006 250

H 74 73 235,7 3,89 106,00 127,80 381,61 BET 0,015 0,012 400

Qcelk. < 10% Qdešť. → QN = Qdešť.

Qcelk. ≥ 10% Qdešť. → QN = Qdešť. + Qcelk.

Qcelk. ˃ 10% Qdešť. → QN = 2xQcelk.

Déšť

Název 

stoky
PU KU materiál

 

Tab. 3.6 Hydraulické posouzení stávající kanalizace část 2 

S v t PO Q24,m Qh,m QB Qmax QN=Qdéšť QN=Qdéšť plnění

[m2] [m·s-1] [min] [-] [m3·den-1] [m3·hod-1] [m3·hod-1] [m3·hod-1] [l·s-1] [m3·hod-1] [%]

0,110 2,84 1,52 33 3,960 1,188 0,042 1,230 60,2 216,8 30

0,110 2,93 1,27 39 4,680 1,404 0,036 1,440 46,1 165,8 25

0,172 3,00 0,31 9 1,080 0,324 0,009 0,333 59,1 47,1 23

0,172 3,29 1,05 39 4,680 1,404 0,034 1,438 64,9 233,5 23

0,248 2,63 0,26 6 0,720 0,216 0,007 0,223 79,0 51,0 24

0,062 3,39 0,94 33 3,960 1,188 0,031 1,219 46,9 168,7 32

0,110 3,47 0,39 12 1,440 0,432 0,013 0,445 68,7 78,5 29

0,110 1,27 1,62 33 3,960 1,188 0,020 1,208 35,7 128,5 34

0,110 2,13 0,39 6 0,720 0,216 0,008 0,224 48,0 44,1 31

0,110 2,07 0,63 18 2,160 0,648 0,013 0,661 85,3 134,4 42

0,043 0,93 4,24 3 0,360 0,108 0,009 0,117 21,8 78,5 51

0,110 1,79 0,50 30 3,600 1,080 0,038 1,118 127,8 381,6 57

Splašky
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Dle výpočtů vyšla kapacita stávající kanalizace dostatečná. Návrhový průtok se rovná 

dešťovému průtoku. Maximální rychlost proudění v betonovém potrubí nesmí být vyšší než     

3 m/s. Tato hodnota byla mírně překročena u stoky D a E, bylo by zde vhodné opatřit stávající 

potrubí výstelkou, která by tlumila vyšší rychlost v potrubí a chránila tak stávající potrubí 

před poškozením.  

3.4.2 Nakládání s odpadními vodami 

V této studii jsou navrženy tři varianty, u kterých musí být dodrženy stanovené emisní limity 

dle tab. 3.7. Přípustné hodnoty jejich množství a znečištění stanovuje vodoprávní úřad, který 

je přitom vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami 

přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění 

odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, které 

stanovila vláda nařízením č. 401/2015 Sb.  

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor 

životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání 

povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování  

buď obecní/městské nebo krajské úřady.  

Tab. 3.7 Emisní standardy o vypouštění odpadních vod dle NV č.401/2015 Sb. 

 

p přípustné hodnoty  

m maximální hodnoty, jsou určující při posouzení hodnot dle NV č.401/2015 Sb. 

3.4.3 Výhledové řešení dle PRVKZK 

Do roku 2015 se nepředpokládá s vybudováním nové kanalizace, případně s její kompletní 

rekonstrukcí – uvažuje se dále s využitím stávající jednotné sítě; tato však bude opravena  

a doplněna (revizní šachty, uliční vpusti) tak, aby vyhovovala provozním požadavkům. Síť 

bude doplněna několika úseky splaškové a jednotné kanalizace, především však přívodem  

k čerpací stanici. Odlehčení dešťového průtoku bude před ČS event. na přípojných stokách. 

Recipientem odlehčených vod bude Švábský potok. Splaškové event. ředěné OV budou  

čerpány do ČOV Pačlavice ke společnému čištění pro obce Prasklice a Pačlavice (včetně 

místních částí Lhota a Pornice). [17] 
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Orientační výměry: 

- doplnění splaškové kanalizace DN 300, dl. 420 m 

- doplnění jednotné kanalizace DN 400-500, dl. 530 m 

- čerpací stanice s předčištěním (do 5 l/s) 

- výtlak do Pačlavic DN 80-100, dl. 2 140 m 

Je možno při přípravě projektů odkanalizování a čištění odpadních vod uvažovat jako 

alternativu technického řešení svoz odpadních vod z bezodtokých jímek do výkonné 

mechanicko–biologické čistírny odpadních vod dimenzované pro odbourávání dusíku  

a fosforu. 

Výše uvedené alternativní řešení bude technicko-ekonomicky posouzeno spolu s řešením 

uvedeným v textové a výkresové části popisující řešenou obec v tomto PRVKZK  

a výhodnější alternativa bude navržena k realizaci. [17] 

3.4.4 Výhledové řešení dle územního plánu obce 

Pro další rozvoj obce je nutné vybudování soustavné kanalizační sítě s likvidací odpadních 

vod na čistírně odpadních vod. Vzhledem ke stavu stávající kanalizace, kdy nelze zajistit její 

vodotěsnost, se jako nejvhodnější varianta naskýtá využití stávající kanalizace v budoucnu 

pouze jako dešťové a vybudování nové splaškové kanalizace DN 300 resp. DN 250. 

Variantou tohoto řešení je – při daleko nižší počáteční finanční náročnosti zachování stávající 

kanalizace jako jednotné s tím, že jednotlivé výusti do Švábského potoka budou podchyceny 

novým sběračem, situovaným podél toku s vyústěním na navržené ČOV. Dešťové vody 

budou odlehčovány v oddělovacích komorách a čistírna odpadních vod bude opatřena 

dešťovou nádrží. Jednotlivé kanalizační stoky budou postupně v závislosti na technickém 

stavu rekonstruovány. Stávající kanalizační síť bude doplněna soustavou nových stok tak, aby 

veškeré odpadní vody byly svedeny do prostoru budoucí ČOV. Jedná se o jednotnou stokovou 

síť, která bude odvádět jak vody dešťové, tak i splaškové jedním trubním systémem. 

Před ČOV bude vybudována odlehčovací komora a dešťová zdrž, kde budou odlehčeny  

a předčištěny dešťové vody. Umístění ČOV odpovídá mechanicko – biologické čistírně pro    

300 EO s úplným zakrytím mechanického čistění a kalových polí. Pásmo hygienické ochrany 

je u této technologie čistění  stanoveno do vzdálenosti 50 m od bytové zástavby. Jedná se  

o majetkově dostupný pozemek obecního úřadu. Umístění čistírny v tomto místě podstatně 

eliminuje náklady na výstavbu kanalizačního sběrače. Vyčištěné odpadní vody budou 

vypouštěny do Švábského potoka.  

Zpracovaný PRVKÚC Kroměříž ( Voding Hranice) nepředpokládá, s přihlédnutím k velikosti 

a charakteru obce, že bude v obci do roku 2010 (tento dokument nebyl zaktualizován) 

vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Čistění odpadních vod doporučuje řešit 



Studie odkanalizování obce Prasklice   

Diplomová práce   Bc. Barbora Gembalová 

 

25 

 

individuálně – osazením malých domovních čistíren na stávající septiky a žumpy, resp 

kombinaci stávajících septiků a zemních filtrů. 

Vzhledem k nákladům na tato zařízení – cca 50.000 Kč, a stávajícímu obsazení domovního 

fondu, které tvoří převážně starší lidé, není reálné toto řešení v obci u většiny objektů uplatnit. 

Do doby realizace ČOV a kanalizačního přivaděče budou z nově realizovaných staveb 

splaškové odpadní vody shromažďovány v bezodtokových vodotěsných jímkách nebo 

likvidovány na vlastních domovních čistírnách odpadních vod.  [15] 

3.5 SHRNUTÍ 

Předmětem této kapitoly je celkový popis obce Prasklice. Nejdříve je charakterizována oblast, 

ve které se nachází obec Prasklice. Nejsou zde producenti průmyslových odpadních vod. Dále 

jsou zmapovány inženýrské sítě, které se v dané obci vyskytují. Švábský potok, který protéká, 

obcí je hygienicky závadný. Dle posouzení stávající kanalizace je hydraulická kapacita sítě 

vyhovující, jen musí být opravena a doplněna tak, aby vyhovovala provozním požadavkům. 

Obsahuje popis možnosti výhledového řešení dle PRVKZK a dle územního plánu obce.  
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4   STÁVAJÍCÍ STAV ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 

V obci Prasklice není v současné době vybudována soustavná stoková síť ani čistírna 

odpadních vod. Jsou zde vybudovány pouze úseky kanalizace, které původně odváděly pouze 

dešťové odpadní vody do recipientu. Jedná se především o betonové potrubí DN 250-600 

kruhového profilu o celkové délce cca 2495 m. Stávající stav není zdokumentován. Provoz  

a údržbu stávající kanalizace zajišťuje obecní úřad. Čištění odpadních vod v obci je zajištěno 

převážně v septicích či jímkách. Ty mají přepady zaústěny přímo do kanalizace, povrchových 

vodotečí případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami  

do recipientu. Stávající stav je nevyhovující a způsobuje v Švábském potoce vážné hygienické 

závady. 

4.1 PASPORTIZACE  

Pasport poskytuje přehled o vlastněném či provozovaném hmotném a nehmotném majetku  

a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci majetku. 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon, § 161) jsou vlastníci technické infrastruktury 

povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu,  

a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové 

umístění. [6] 

Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací 

dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního 

rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné, sdělí vlastník technické infrastruktury  

ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné 

pro projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být poskytnuty v digitální 

podobě. Řádně zpracovaná a aktuální pasportní dokumentace může právě na tyto dotazy dát 

odpověď. [6] 

V rámci diplomové práce byla provedena pasportizace stokové sítě v květnu 2016. Na žádost 

starosty, který měl pouze původní projekt z roku 1940, byla provedena studie odkanalizování 

a likvidace odpadních vod v obci. Pasportizace probíhala formou otevírání stávajících šachet  

a měření jejich hloubek. Dále se zjišťovala odtoková a přítoková potrubí a jejich hloubky. Do 

revizních listů se zaznamenával technický stav všech objektů na stokové síti. U všech šachet 

byla provedena fotodokumentace a u 20% šachet kamerový průzkum, tedy v každé hlavní 

větvi především u spojných šachet. Dále bylo provedeno geodetické zaměření. V rámci 

vypracované studie je podrobná situace stávajícího stavu stokové sítě příloha č.2.  
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Obr. 9 Provádění kamerového průzkumu [18] 

4.2 MATERIÁL STOKOVÉ SÍTĚ 

Celková délka stokové sítě je 2,5 km. V obci se vyskytují dva druhy materiálu; plastové  

a betonové trouby. V Tab. 4.1 jsou uvedeny všechny materiály, které se na síti vyskytují  

a jejich délky. Dle grafu 4.2 jsou nejčastěji používaným materiálem ze 77,2% betonové 

trouby se stářím asi 75 let. Plastové trouby se vyskytují pouze ze 17,4% se stářím asi 20 let.  

U 5,4% z celkové délky potrubí nebylo možné zjistit materiál, protože tyto úseky nebyly 

dostupné. 

Tab. 4.1 Zastoupené dle materiálu    Graf 4.1 Materiál stokové sítě 

[m] [%]

celkem 2495 100

beton 1926 77,2

plasty 434 17,4

nezjištěno 135 5,4
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4.3 VELIKOSTI PROFILŮ  

Dle Tab. 4.2 je 46,4% potrubí o jmenovité velikosti profilu DN 400. Nejméně je zastoupen 

profil DN 600, který je pouze na 41 m.  

Tab. 4.2 Zastoupení dle DN 

[m] [%]

celkem 2495 100

DN 250 430 17,2

DN 300 360 14,4

DN 400 1158 46,4

DN 500 371 14,9

DN 600 41 1,7

nezjištěno 135 5,4

Zastoupení dle DN

DN [mm]
délka

 

Dle grafu 4.3 se plastové potrubí vyskytuje v délce 434 m. 85% délky potrubí se jedná  

o profil DN 250 a z 15% o profil DN 300. Dále je kanalizace betonová a dle grafu 4.4 jsou 

nejčastěji profily o velikosti DN 400 v 60% délek potrubí. DN 500 je u 371 m potrubí.  

 

Graf 4.2 Velikost profilů-plast    Graf 4.3 Velikost profilů-beton 
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4.4 TRASA STOKOVÉ SÍTĚ 

Označení stok a očíslování šachet bylo zavedeno nově dle studie odkanalizování. 

Na následujícím výkrese je graficky naznačena celá stoková síť. Zeleně je jednotná kanalizace 

a fialově dešťová kanalizace, která končí výustěmi do recipientu.  
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V následující Tab. 4.3 jsou vypsány všechny stoky a dále jejich délky. V obci Prasklice  

se vyskytuje jednotná kanalizace v délce 2390 m a dešťová kanalizace v délce 106 m. Jedná 

se o stoky C, D-A, E-B, F. Hlavní sběrné větve sítě jsou stoky A, B, D, E, G, H. 
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Tab. 4.3 Délky jednotlivých stok 

Stoka DÉLKA [m]

celkem 2495

A 364,5

A-A 40,5

A-B 10,0

B 354,0

B-A 105,0

C 60,5

D 363,5

D-A 37,0

D-B 37,5

E 305,5

E-A 145,2

E-B 20,0

F 25,0

G 126,5

G-A 87,5

G-A-A 123,0

H 289,5  

4.4.1 Jednotná splašková kanalizace 

Stoka A 

Nejdelší stokou v obci Prasklice je Stoka A s délkou 365 m. Je situována na začátku obce 

směrem na Osíčany. Začíná dešťovou vpustí č.12 (Obr. 10) a dále pokračuje podél silnice  

až k výusti VO1 (Obr. 11) do Švábského potoku. Je sběrnou stokou pro stoku A-A napojenou 

v šachtě Š9 u kostela a stoku A-B v šachtě Š3.  

    

Obr. 10 Dešťová vpusť stoky A [18]       Obr. 11 Zaústění do vodního toku VO1[18] 
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Stoka B 

Stoka B je trasována na jihozápadní straně obce. Má délku 354 m a začíná dešťovou vpustí 

č.22 (Obr. 12). Dále pokračuje komunikací směrem ke kostelu a končí výustí VO 2 (Obr. 13) 

do vodního toku. Do stoky B je napojená stoka B-A v šachtě Š19.  

  

Obr. 12 Dešťová vpusť stoky B [18]   Obr. 13 Zaústění do vodního toku VO2[18] 

 

Stoka D 

Na jihovýchodní straně obce Prasklice  

se nachází stoka D. Začíná dešťovou vpustí 

č.41 na Obr. 14. Tato stoka vede  

pod komunikací až k vodnímu toku, kde je 

ukončena výustí VO 4. Na stoku D  

se napojuje stoka D-B v šachtě Š37  

a v šachtě Š33 stoka D-A, která je dešťová.  

       Obr. 14 Dešťová vpusť stoky D [18] 

Stoka E 

Stoka E má délku 305,5 m. Začíná dešťovou vpustí č.52 Obr. 15 a končí výustí VO 5 do 

vodního toku na Obr. 16. Do stoky E vtéká v šachtě Š50 stoka E-A a v šachtě Š51 stoka E-B. 
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Obr. 15 Dešťová vpusť stoky E [18]   Obr. 16 Zaústění do vodního toku VO5 [18] 

Stoka G 

Směrem na obec Uhřice se nachází stoka G, která pokračuje v krajnici komunikace. Začíná 

šachtou Š62 a za Hasičárnou pokračuje osou komunikace a končí výustí (Obr. 17) VO 6 do 

vodního toku. Do stoky G se napojuje stoka G-A v šachtě Š60. V šachtě Š64 (Obr. 18)  

se napojuje stoka G-A-A. 

     
Obr. 17 Zaústění do vodního toku VO6 [18]    Obr. 18 Šachta Š64[18] 

 

Stoka H 

Stoka H má betonové potrubí o velikosti      

DN 250 a DN 400. Délka stoky je 290 m  

a začíná šachtou Š74, a končí výustí VO 7   

(Obr. 19) do vodního toku.  

      

        

      

      Obr. 19 Zaústění do vodního toku VO7 [18] 
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4.4.2 Dešťová kanalizace 

Stoka C 

Stoka C má zastoupení v profilu DN 400 

 o přibližné délce 61 m. Nachází se u kostela. 

Tato stoka je pouze dešťová. Začíná dešťovou 

vpustí D23 a končí výustí VO 3 (Obr. 20)  

do vodního toku.  

 

 

      Obr. 20 Zaústění do vodního toku VO3[18] 

Stoka D-A 

Na jihovýchodní straně obce Prasklice se nachází jednotná splašková stoka D, do které  

se napojuje stoka D-A dešťové kanalizace v šachtě Š33.  

Stoka E-B 

Dešťová kanalizace stoky E-B vtéká v šachtě Š51 do jednotné kanalizace stoky E.  

Stoka F 

Stoka F je pouze dešťová kanalizace, začíná dešťovou vpustí D58 a končí výustí VO 8  

do vodního toku.  

4.5 KANALIZAČNÍ ŠACHTY A DALŠÍ OBJEKTY NA STOK. SÍTI 

Tab. 4.4 znázorňuje všechny objekty na stokové síti, celkem se hodnotilo 82 objektů.  

Na splaškové kanalizaci je celkem 64 šachet. Jednalo se především o šachty revizní, spojovací 

nebo vstupní. Na dešťové kanalizaci bylo 10 šachet. Dále se na jednotné stokové síti 

vyskytovaly lapače splavenin a výustní objekty.  

Tab. 4.4 Objekty na stokové síti 

POČET

8

64

10

NÁZEV OBJEKTU

VÝUSTNÍ OBJEKT

ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE

ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE  

Vyhodnocení šachet bylo provedeno z revizních listů a z fotodokumentace. Dle grafu 4.4 jsou 

šachty navrženy z 49% z betonových skruží a ze 43,1% jsou betonové monolitické. Dále  

se vyskytuje jedna zděná šachta. Vstupní poklopy jsou ocelové, litinové nebo ocelové mříže.  
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Graf 4.4 Typ konstrukce šachty 
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Graf 4.5 znázorňuje, jaké druhy šachet se na stokové síti vyskytují. Nejvíce je revizních 

šachet 45,1% a vstupních šachet 37,3%. Nejméně je spojovacích šachet 9,8% a koncových 

šachet 5,9%.  

Graf 4.5 Druhy šachet 
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Rozměry šachet jsou různorodé. 11 šachet má čtvercový tvar, devět z nich mají rozměr 

600x600 mm a dvě šachty mají rozměr 800x800 mm. U více jak poloviny, tedy u 40 šachet je 

kruhový tvar. Vnitřní průměr šachet je DN 300, 400, 600 a 1000 mm.  

V obci Prasklice se vyskytuje především jednotná stoková síť a také úseky dešťové stoky. 

Počet šachet jednotlivých stok je v přehledné tabulce Tab. 4.6. Stoky se značkou * - stoka A, 

E-A, G mají na síti dešťovou šachtu, která nebyla v počtu šachet. Počty šachet v dešťové síti 

vykazuje v Tab. 4.5. 
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4.6 POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU 

Pomocí kamerového náhledu bylo možné provést prohlídku potrubí, zjistit jeho poruchy  

a navrhnout další postup. Šachty se hodnotily podle fotodokumentace. Vždy byl vyfocen 

poklop šachty a po otevření ještě vnitřní prostor. Kapitola 4.7 obsahuje shrnutí poruch dle 

stavebního a provozního hlediska. 

4.6.1 Poruchy na potrubí 

Popis jednotlivých poruch, které se vyskytují na stokové síti. Z kamerového náhledu byly 

vytvořeny obrázky.  

Sedimenty 

Nejvíce se sedimenty vyskytovaly u stoky G. Obr. 21 zachycuje náhled z šachty Š60 na přítok 

ze stoky G. Profil je z 30% ucpaný pevnými předměty. Obr. 22 ukazuje odtok z šachty Š60. 

Zde se jedná o trvalou překážku v odtoku. 

Tab. 4.6 Počet šachet na jednotné stoce 

celkem 64

A* 11

A-A 1

A-B 0

B 8

B-A 3

D 10

D-B 3

E 8

E-A* 4

E-B 0

G* 4

G-A 3

G-A-A 3

H 6

Počet 

šachet [ks]
Stoka

celkem 0

C 4

D-A 1

F 1

Stoka
Počet 

šachet [ks]

Tab. 4.5 Počet šachet na dešťové stoce 
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Obr. 21 Pevné překážky v odtoku    Obr. 22 Pevná překážka odtoku   

Na Obr. 23 je fotografie z šachty Š60 do přitékajícího potrubí ze stoky G-A z šachty Š63. 

Profil je z 50% ucpaný usazeninami. Dále je vidět opotřebení potrubí provozováním.  

Na   Obr. 24 je náhled do šachty Š8 na vtok na stoce A. V potrubí je nános usazenin. 

 

Obr. 23 Poškození povrchu a z 50% ucpaný profil  Obr. 24  Nános usazenin   

Posunutí, vychýlený spoj potrubí 

Obr. 25 a Obr. 26 ukazuje stoku G-A, která se napojuje na stoku G. Obr. 25 zobrazuje náhled 

na odtok z šachty Š64, je zde předsazený spoj potrubí. Obr. 26 představuje vtok do šachty, 

pomocí šipky je naznačená předsazená přípojka. 
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  Obr. 25 Předsazený spoj     Obr. 26 Předsazená přípojka   

Na následujících obrázcích je zdokumentována stoka A. Poruchou u obou úseků potrubí jsou 

vychýlené spoje. Obr. 27 zobrazuje vtok do šachty Š6 a Obr. 28 ukazuje vtokové potrubí  

do šachty Š4.   

 

Obr. 27 Posunutý, vychýlený spoj    Obr. 28 Posunutý spoj 

 

Začínající síranová koroze 

Obr. 29 a Obr. 30 představuje stoku H. Obr. 29 zobrazuje vtok do šachty Š71 a u Obr. 30 jde 

o odtok z šachty Š71. U obou úseků je viditelná začínající síranová koroze. Může to být 

způsobeno malým sklonem potrubí a tedy dlouhou dobou zdržení odpadních vod v potrubí. 

Dále se u odtoku ze šachty vyskytuje z 30% ucpaný profil.  
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Obr. 29 Začínající síranová koroze   Obr. 30 Začínající síranová koroze a z 30% ucpaný profil  

Na Obr. 31 je zobrazeno odtokové potrubí ze šachty Š23 na stoce B-A, kde vtéká odpadní 

voda do stoky B. Porucha na tomto úseku je začínající síranová koroze. Na Obr. 32 je vidět 

další odlehčující potrubí ze šachty Š23, které vtéká do stoky A-B. Na tomto odlehčujícím 

potrubí se také vyskytuje začínající síranová koroze a z 30% je ucpaný profil usazeninami.  

 

Obr. 31 Začínající síranová koroze   Obr. 32 Profil z 30% ucpaný usazeninami

    

 

Na Obr. 33 je zdokumentován vyhovující stav 

potrubí. Nejsou zde žádné usazeniny, potrubí 

jsou těsně spojeny a povrch není 

opotřebovaný. Jedná se o potrubí, které odvádí 

odpadní vodu ze šachty Š4 na stoce A.  

 

      

      

      Obr. 33 Vyhovující stav na stoce A 
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4.6.2 Poruchy u šachet 

Zkorodovaná nebo chybějící stupadla 

Na stokové síti se vyskytuje velké množství šachet, kterým chybějí stupadla. Na Obr. 34 je 

zdokumentována šachta Š6 na stoce A. Na stoce D je nutné vyčistit šachty Š28 (Obr. 35).  

U šachty Š28 je nutné opravit zkorodovaná stupadla.   

 

Obr. 34 Šachta Š6 - Chybějící stupadla    Obr. 35 Šachta Š28 - Zkorodovaná stupadla 

 

 

Na stoce E-A má šachta Š56 (Obr. 36) také 

zkorodovaná stupadla a na dně šachty 

napadané listí a kamení. 

 

 

 

      

       Obr. 36 Šachta Š56 - Zkorodovaná stupadla 

Sedimenty, ucpaný profil 

Na stoce A-A je zdokumentována šachta Š13 (Obr. 37), která má 100 mm sedimentů 

v podobě hlíny a kamení a chybějící stupadla. Stoka G-A-A má šachty v havarijním stavu. 

Šachta Š66 (Obr. 38) má zcela ucpaný profil pro odtok. Dále má poškozený povrch stěn 

šachty a chybějící stupadla. 
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Obr. 37 Šachta Š13 - 40% zaplněný profil, pevné překážky   Obr. 38 Šachta Š66 - Velmi špatný tech. stav 

V šachtě Š61(Obr. 40) jsou také sedimenty a pevná překážka před přítokem. Šachta Š68   

(Obr. 39) je také zasypána do 50 % profilu a není tedy možný odtok, dále chybí stupadla.  

 

Obr. 39 Šachta Š68 - Zasypaná do 50 % profilu  Obr. 40 Šachta Š61 - Pevná překážka u přítoku 

Nános 

Na stoce A je šachta Š3 (Obr. 42) a šachta Š11 (Obr. 41), u kterých se vyskytuje zarostlý 

vnitřní povrch šachty rákosím a mechem. Dále u šachty Š3 chybí stupadla. 
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Obr. 41 Šachta Š11 - Zarostlé vnitřní stěny šachty       Obr. 42 Šachta Š3 - Zarostlé vnitřní stěny šachty, 

           chybějící stupadla 

 

 

Stoka G má nejvíce šachet v nevyhovujícím 

stavu. Šachta Š59 (Obr. 43) má zarostlé 

stěny mechem, na dně sedimenty a chybějí 

stupadla.  

 

 

      

      Obr. 43 Šachta Š59 -  Zarostlé vnitřní stěny  

     šachty, chybějící stupadla 

Předsazená přípojka 

Na stoce B je zdokumentována šachta Š23 (Obr. 44), která má předsazenou přípojku. Šachtě 

chybějí stupadla, tato porucha se vyskytuje také na stoce A u šachty Š4 (Obr. 45).   

  

Obr. 44  Šachta Š23 - Předsazená přípojka  Obr. 45 Šachta Š4 - Předsazená přípojka 
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Praskliny 

Na stoce E je ve špatném stavu šachta Š50 

(Obr. 46), která má prasklinu na skruži.  

 

 

 

 

       

       Obr. 46 Šachta Š50 - Prasklina na skruži 

4.7 VYHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 

Převážná část stokových sítí byla postavena pravděpodobně v akci „Z“ z betonových trub  

a její stáří je odhadováno místy mezi 60 až 70 lety. Poté byla kanalizace doplněná dešťovými 

stokami z plastového potrubí. 

4.7.1 Stavební a provozní hledisko potrubí 

V případě úseků je ze stavebního hlediska nejčastější poruchou posunutý spoj. Z provozního 

hlediska se jedná především o rozsáhlé zanesení úseků a překážky v odtoku. Také  

se vyskytovalo poškození povrchu začínající síranovou korozí.  

Dle normy TNV 75 6925 se doporučuje čištění takovým způsobem, aby se nevyžadovala 

přítomnost obsluhy uvnitř stoky. Nánosy nemají přesáhnout úroveň dna zaústění 

kanalizačních přípojek a nesmí omezit průtokovou kapacitu stok. Kanalizace by se měla čistit 

dvakrát za rok. Při vhodných hydraulických poměrech stačí jednou za rok. Pokud jsou profily 

do DN 800, je účelné stanovit pevný interval čištění.  

Tvorbu začínající síranové koroze lze omezit některými opatřeními. Především zvýšení 

průtokové rychlosti, dále snížení doby zdržení odpadní vody na stokové síti nebo dostatečným 

větráním.  

U všech stok bude nutné provést čištění tlakovými vozy. Bude nutné sanovat stoku G v délce 

81 m v úseku od šachty Š62 po šachtu Š59. Dále celou stoku G-A v délce 87,5 m, jsou zde 

malé sklony pro odvádění odpadních vod. Dalším důvodem je špatný technický stav. U stoky 

A je nutná oprava u úseku v délce 77,6 m od šachty Š4 po šachtu Š6, jsou zde vychýlené 

spoje potrubí. Dále se vyskytuje začínající síranová koroze u stoky H v délce 90,4 m  

od šachty Š70 po šachtu Š72.  

Výustní objekty mají být navrženy s vyústěním ve svahu koryta vodního recipientu nad jeho 

dnem nebo v úrovni dna v proudnici tak, aby nedocházelo k zanášení stok splaveninami  

z vodního recipientu. V případě, kdy je nutno zabránit občasnému zpětnému vzdutí vody  
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z vodního recipientu do stokové sítě, má být před výustním objektem vybudována šachta,  

ve které se umisťují pohyblivá uzávěrová zařízení (zpětné armatury, stavidla apod.) 

4.7.2 Stavební a provozní hledisko šachet 

Revizní a vstupní šachty se navrhují všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků 

stok, příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci stoky a v místě spojení dvou a více 

stok, pokud v těchto místech nejsou nahrazeny jiným objektem, který splňuje současně účel 

revizní nebo vstupní šachty. 

Vzdálenost dvou revizních s vstupních šachet v přímé trati průlezných a neprůlezných stok 

má být nejvýše 50 m. 

Z celkového počtu 51 šachet bylo 31% v nevyhovujícím stavu. Bude nutné navrhnout jejich 

čištění, opravu nebo sanaci. U šachet Š6, 28, 56 se jednalo o zkorodovaná nebo chybějící 

stupadla. Také se vyskytoval zarostlý vnitřní povrch rákosím a mechem u šachet Š3, 11, 59, 

67. Další poruchou byla předsazená přípojka u šachet Š23, 4, 62. Šachta Š50 měla prasklinu 

ve skruži. Nejčastějším problémem byly sedimenty a pevná překážka před přítokem u šachet 

Š13, 66, 61, 68.  

Ze stavebního hlediska jsou nejčastější poruchou zkorodovaná nebo chybějící stupadla. 

Všechny poklopy nebo rámy byly v pořádku. U betonového prstence je nutná výměna nebo 

sanace narušených míst betonu a provést celoplošné stěrky. Stupadla je nutné opravit nebo 

vyměnit. 

Z provozního hlediska je největším problémem rozsáhlé zanesení šachet, především 

usazeninami. Doporučení je odstranění naplavenin na dně šachet a čištění dna a stěn šachet 

tlakovými vozy.  

Bude tedy nutné navrhnout u zanesených šachet toto řešení: odstranění pevných překážek 

v odtoku; písek, hlínu, kamení nebo usazeniny. V další části odstranění nesoudržných částí 

betonu, odstranění mechů a plevelu, očištění stěn tlakovou vodou, odstranění stávajících 

stupadel. Poté bude realizována sanace; navlhčení stěn šachet, zatmelení spár a trhlin sanační 

maltou, navrtání děr pro osazení stupadel, penetrační nátěr stěn maltou, celoplošná stěrka stěn 

maltou a zabudování ocelových stupadel s PE povlakem.  
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5  NAVRŽENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

Tato práce obsahuje tři návrhy odkanalizování obce. U každé varianty je detailně popsán 

návrh, dále technický popis. V obci se nenachází žádný průmysl a není zde ani plánován, 

předpokládá se čištění pouze komunálních vod z domácností. Dle územního plánu je počítáno 

s budoucí zástavbou 20 nových rodinných domů. 

Do ekonomického hlediska bude u každé varianty počítáno s opravou potrubí a šachet u stok 

G-A a G-A-A, protože jsou v nevyhovujícím stavu. 

Chybí odkanalizování třech rodinných domů u začátku stoky B (Obr.47). Kde je nutné 

vybudovat gravitační stoku, která svede odpadní vody do čerpací jímky. Z ní budou odpadní 

vody dopravovány výtlakem V4 do šachty Š22, kde budou napojeny na stoku B.  

 

Obr. 47 Napojení výtlaku V na stoku B 

5.1 VARIANTA 1. - ODDÍLNÁ KANALIZACE A ČOV 

První varianta spočívá v novém návrhu splaškové kanalizace, využití stávající jednotné 

kanalizace pro odvádění dešťových vod do recipientu a napojení stokové sítě na centrální 

ČOV. Na stokové síti jsou navrženy tři čerpací stanice. Trasa stokové sítě je zřejmá  

z přílohy 3.1 Schéma varianty 1. 
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5.1.1 Technický popis varianty 1. 

Jedná se vybudování oddílné kanalizace s využitím jednotné kanalizace na dešťovou. Nově 

bude navržena gravitační kanalizace z plastového potrubí s profilem DN 250 v délce 1424 m. 

Je nutné stávající kanalizační přípojky odpojit od jednotné kanalizace a přepojit je na novou 

splaškovou kanalizaci. Toto oddělení splaškových a dešťových vod je výhodné, protože  

na čistírnu odpadních vod bude dopravováno menší množství odpadních vod. Všechny 

jednotné stoky budou sloužit jako dešťové a budou ukončeny výustěmi do recipientu.  

U výustí je potřeba doplnit zpětné klapky. 

Gravitační splaškové stoky budou vedeny v minimálním sklonu 2%. Minimální hloubka krytí 

kanalizace je předpokládána dle ČSN 75 6101 pro trasu v silniční komunikaci 1,8 m. Potrubí 

kanalizačního potrubí bude uloženo do rýhy šířky 600 mm do pískového lože o tloušťce 150 

mm. Obsyp a zásyp v tloušťce 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Dále bude 

proveden zásyp vhodným materiálem se zhutněním - a to bez kamenů či balvanů.  

Kanalizační šachty na stokách jsou navrženy o průměru DN 1000 po 50 m. Jsou 

prefabrikované s litinovým poklopem s rámem D400 o vnitřním průměru 625 mm.  

Na stokové síti jsou dále navrženy tři čerpací stanice. Výtlačné potrubí je navrženo z PE-HD 

PN16 SDR 11/ PE 100 o profilu DN 90 a tloušťce stěn 8,2 mm v celkové délce 670,76 m.  

ČS1 je umístěna na obecním pozemku ve střední 

části obce u mostní konstrukce (Obr. 48). Do ČS1 

jsou gravitačně svedeny splaškové vody ze stok B1, 

B1-1, B1-2, D1, D1-1, D1-2. Podchod pod vodním 

tokem bude řešen protlakem, potrubí bude uloženo  

v chráničce. Před a za podchodem vodoteče bude 

šachta. Výtlakem V1 jsou tyto odpadní vody 

dopravovány do stoky G, ze které gravitačně 

pokračují na ČS3.  

      Obr. 48 Detail A varianty 1. 

ČS2 se nachází v severní části obce (Obr.49). Do této 

čerpací stanice jsou gravitačně svedeny splaškové odpadní 

vody ze stoky H1, která se napojuje v místě poslední 

stávající šachty na stoku G-A-A. Výtlakem V2 jsou odpadní 

vody dopravovány do stoky G-A, odkud gravitačně 

pokračují na ČS3.  

 

 

        Obr. 49 Detail B varianty 1. 
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Poslední čerpací stanice ČS3 před ČOV je umístěna na pravém břehu Švábského potoka  

u stoky G (Obr.50). U původní stoky G bude zrušena výusť a bude zde odlehčovací komora. 

Dále je navržen nový úsek jednotné stoky G1. Na ČOV jsou odpadní vody dopravovány 

výtlakem V3. Lokalita určená pro výstavbu mechanicko-biologické ČOV je situována na 

pravém břehu Švábského potoka na parcelním pozemku číslo 1863 a 1864. ČOV je 

komunikačně přístupná po příjezdové cestě, která je napojena na obecní silnici. Původní most, 

který vede přes vodní tok, není dimenzován  

na těžkou dopravu, proto se tato stavba musí 

také zahrnout do nákladů. Technický popis ČOV 

je v kap. 5.1.3.     

      

      

        Obr. 50 Detail C varianty 1. 

 

Obr. 51 Legenda čar k detailům 

Hloubka krytí tlakové kanalizace je předpokládána pro trasu v silniční komunikaci 1,3 m. 

Kanalizační tlakové potrubí je navrženo tak, aby kopírovalo stávající terén a tím  

se minimalizovaly náklady pro výkopové práce. Potrubí kanalizačního potrubí bude uloženo 

do rýhy šířky 600 mm do pískového lože o tloušťce 150 mm. Obsyp a zásyp v tloušťce  

300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Dále bude proveden zásyp vhodným 

materiálem se zhutněním - a to bez kamenů či balvanů. Nad tlakovým potrubím bude umístěn 

signalizační vodič pro budoucí vyhledání potrubí. 300 mm nad povrchem potrubí musí být 

uložena výstražná fólie hnědé barvy. Spojování potrubí je možno provádět pomocí 

elektrotvarovek nebo svařováním. Změna směru trasy potrubí je prováděna přirozeným 

ohnutím nebo pomocí tvarovek. V Tab. 5.1 jsou přehledně znázorněny údaje o nově 

navržených stokách.  
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Tab. 5.1 Nové úseky gravitačních a výtlačných stok 

Stoka MATERIÁL DN [mm] DÉLKA [m]

B1 PVC 250 372,9

B1-1 PVC 250 94,3

B1-2 PVC 250 45,5

B1-3 PVC 250 58,9

V1 HDPE 90 174,9

V2 HDPE 90 307,8

V3 HDPE 90 117,7

V4 HDPE 90 70,36

G1 PVC 250 49,6

H1 PVC 250 165,2

D1 PVC 250 412,1

D1-1 PVC 250 167,6

D1-2 PVC 250 57,9  

5.1.2 Hydrotechnické výpočty varianty 1. 

Návrh gravitační oddílné splaškové stokové sítě 

Minimální profil potrubí u oddílné splaškové kanalizace s gravitační dopravou odpadních vod 

se navrhuje 250 mm. Na stoce H1, D1 a B1 se do budoucna plánuje s výstavbou nových 

rodinných domů. Navržený profil stokové sítě DN 250 v těchto úsecích pojme odpadní vody  

i od této nové zástavby. Množství balastních vod zde bylo předpokládáno pouze 5%  

z průměrného denního průtoku, protože se jedná o nově vybudovanou kanalizaci. Potrubí 

gravitační kanalizace je navrženo dle normy ČSN 75 6101. 

Průměrný denní průtok odpadní vody Q24 je vypočten dle vztahu: 

Q24,m = EO . qspec          (5.1) 

EO počet ekvivalentních obyvatel 

qspec specifická produkce odpadních vod [l/ob/den] 

Maximální hodinový průtok odpadní vody Qh,m je vypočten dle vztahu: 

Qh,m = Q24 . kh           (5.2) 

kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

Maximální denní průtok odpadní vody Qmax je vypočten dle vztahu: 

Qmax = Qh,m + QB          (5.3) 

QB množství balastních vod 

Návrhový průtok odpadních vod QN je vypočten dle vztahu: 

QN = 2.Qmax           (5.4) 
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Tab. 5.2 Výpočet gravitační oddílné splaškové stokové sítě 
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Návrh čerpacích stanic 

Postup výpočtu je totožný jako u druhé varianty (kap. 5.2.2), kde je uveden celý postup 

návrhu čerpací stanice. Jediný rozdíl u této varianty je, že pro výpočet návrhu čerpací stanice 

je brán pro oddílnou stoku hodinový maximální průtok.  

Dle Tab. 5.3 volím u čerpacích stanic ČS1 a ČS3 objem 35,3 m
3
, u čerpací stanice ČS2 bude 

objem 28,3 m
3
. V rámci studie je navržena doba akumulace 6 hodin. Po případné konzultaci  

s provozovatelem sítě by se mohla dle jejich názoru lišit. Havarijní objem musí odpovídat 

součtu 25% celkového průměrného denního přítoku odpadních vod a objemu odtokového 

potrubí. Dle výpočtu ČS1 a ČS3 je objem větší, proto je zde navrženo bezpečnostní opatření 

ve formě havarijního přepadu do recipientu. U ČS1 a ČS3 navrhuji průměr 3 m a hloubku  

5 m. ČS2 bude mít průměr 3 m a hloubku 4 m. U výtlačného potrubí je dodržena minimální 

průtočná rychlost 0,7 m/s.  

Pro všechny čerpací stanice je navrženo stejné potrubí - PE-HD PN16 SDR 11/ PE 100 / 

90x8,2 mm. Dále je pro všechny čerpací stanice navržené kalové ponorné čerpadlo typ 

Amarex KRT F 40-250 od firmy KSB.  

Tab. 5.3 Návrh čerpacích stanic  

EO Qhmax dvýp dskut Qč l Hp Vak Vsk 

[-] [m
3
/hod] [mm] [mm] [m

3
/hod] [m] [m] [m

3
] [m

3
]

ČS1 252 9,00 56 81,8 18,92 174,9 4,70 54,9 35,3

ČS2 63 3,07 33 81,8 18,92 307,8 8,83 20,0 28,3

ČS3 301 9,93 59 81,8 18,92 117,7 5,04 60,2 35,3  

Návrh čistírny odpadních vod 

Čistírna odpadních vod bude navržena na následující vstupní parametry. Množství balastních 

vod bylo předpokládáno 5% z průměrného denního průtoku, protože se jedná o nově 

vybudovanou kanalizaci.  

           Tab. 5.4 Vstupní údaje              Tab. 5.5 Průtoky odpadních vod   Tab. 5.6 Znečištění odpadních vod 

 

EO 301

qspec 120 l/(obyv.den)

kh 4,4 -

kd 1,5 -

QB 5 %
      

Q24 36,12 m
3
/den

Qd,max 54,18 m
3
/den

Qh,max 9,93 m
3
/hod

QB 1,81 m
3
/den

Qr 13148 m
3
/rok

      

ukazatel so [g/EO/den]

CHSKCr 120

BSK5 60

NL 55
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Tab. 5.7  Vstupní koncentrace    Tab. 5.8 Celková a minimální účinnost  Tab. 5.9 Znečištění odpadních vod 

co(CHSKCr) 0,70 kg∙m
-3

co(CHSKCr) 700,0 mg∙l
-1

co(BSK5) 0,35 kg∙m
-3

co(BSK5) 350,0 mg∙l
-1

co(NL) 0,32 kg∙m
-3

co(NL) 320,8 mg∙l
-1

BSK5

NL

CHSKCr

        

Ec(CHSKCr) 78,57 %

Emin(CHSKCr) 70 %

Ec(BSK5) 88,57 %

Emin(BSK5) 80 %

Ec(NL) 84,4 %

NL

CHSKCr

BSK5

        

CHSKCr 36,12

BSK5 18,06

NL 16,56

Celkové 

množství
kg/den

 

CHSKCr

co= 700,00 mg∙l
-1

co,1= 630,00 mg∙l
-1

c1= 116,38 mg∙l
-1

c1,1= 70 mg∙l
-1

c1,2= 513,63 mg∙l
-1

BSK5

co= 350,00 mg∙l
-1

co,1= 332,50 mg∙l
-1

c1= 16,63 mg∙l
-1

c1,1= 17,50 mg∙l
-1

c1,2= 315,88 mg∙l
-1

NL

co= 320,83 mg∙l
-1

co,1= 304,79 mg∙l
-1

c1= 30,48 mg∙l
-1

c1,1= 16,04 mg∙l
-1

c1,2= 274,31 mg∙l
-1

vstup odtok

vstup odtok

I. st. čištění II. st. čištění

vstup

I. st. čištění II. st. čištění

odtok

I. st. čištění II. st. čištění

 

Obr. 52 Základní schéma ČOV s vypočtenými vstupními a výstupními koncentracemi pro dané stupně 

Návrh aktivační nádrže 

Vstupní data

X 3 kg/m
3

koncentrace kalu

c1 40 mg/l

KI 100 mg/l kalový index  
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Koncentrace znečištění c AN

cAN 332,50 mg/l     = 0,333 kg/m
3

Zatížení na přítoku do AN S dpAN

Sdp 18,06 kg/d

SdpAN 12,01 kg/d

Účinnost AN E BSK-AN , celková účinnost ČOV E c

co(BSK5) 700,00 mg/l vstupní koncetrace na přítoku

Ec 88,57 %

EBSK-AN 87,97 %

Volba látkového zatížení aktivace

Bx 0,069 kg/kg/d objemové zatížení kalu

0,05 > Bx <   0,15 kg/kg/d vyhovuje

Bv 0,207 kg/kg/d látkové zatížení kalu

0,1 > Bv <   0,30 kg/kg/d vyhovuje

Návrh objemu V AN , plocha S h

VAN 58,0 m
3

h 3 m

Sh 19,34 m
2

Produkce kalu V kal  (empiricky dle Hunklera)

Vkal 6,85 kg/d

Objem kalu v AN Ws

Ws 174,1 kg

Recirkulační poměr R

R 33,33 %

Doba zdržení θ, doba zdržení s recirkulací θ R

θ 38,16 h

24   > θ <   72  h vyhovuje

θR 28,62 h
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θx 25,39 den

θx >   25 den vyhovuje

 

Návrh dosazovací nádrže 

Vstupní data

X 3 kg/m
3

koncentrace kalu

T 18 °C teplota

NL 5 kg/m
2
/h nerozpuštěné látky

Návrh plochy hladiny S DN

ČSN: u 2 m
3
/m

2
/h povrchové hydraulické zatížení

Qh,max 9,93 m
3
/h

SDN 4,97 m
2

NL: R 33,33 % recirkulační poměr

X 3 kg/m
3

koncentrace kalu

SDN 7,95 m
2

max SDN 7,95 m
2

Návrh objemu V DN

ϴ 1,6 h doba zdržení

η 0,4 -

VDN 39,7 m
3

h 4,5 m

Posouzení doby zdržení θ sk  a povrchového hydraulického zatížení u sk

θsk 1,63 h > 1,6 vyhovuje

usk 1,104 m
3
/m

2
/h < 2 vyhovuje

 

Návrh kalové jímky 

XBK 30 kg/m
3

koncentrace biologického kalu

PBK 6,85 kg/d produkce biologického kalu

θ 60 den doba zdržení

VBK 13,7 m
3

objem kalové jímky
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Nádrž pro chlorid železitý

Bilance fosforu

s 2,6 gP/EO.d specifické množství fosforu

c 3 g/m
3

požadovaná koncentrace P v odtoku

P 0,78 kgP/d denní mnžství fosforu

Pb 0,31 kgP/d biologicky odbouráno 40%

Po 0,16 kgP/d celkové množství P v odtoku

Pc 0,31 kgP/d k chemickému odbourání zbývá

srážedlo: chlorid železitý FeCl3

ρ 1,43 g/cm
3

hustota srážedla

p 40 %Fe procenta účinné látky

m 1,8 molFe/molP molární poměr

30,97 atomová hmotnost P

55,85 atomová hmotnost Fe

Výpočet potřebného množství srážedla mFe

mFe 1,0 kgFe/d

2,9 molární přepočet na srážedlo FeCl3

D 2,9 kgFe/Cl3/d dávka srážedla

1056,9 kgFe/Cl3/r

V 5,1 l/d objem srážedla

1848 l/r

Návrh

V 1 m3 objem zásobní nádrže

198 d skladová kapacita  

5.1.3 Popis ČOV 

Stavebně technické řešení ČOV 

Navržený objekt ČOV je umístěn ve vzdálenosti cca 50 m od obytné zástavby a bude tedy 

dodrženo ochranné hygienické pásmo dle normy TNV 75 6011 (Ochrana prostředí kolem 

kanalizačních zařízení). Splaškové odpadní vody přitékají pomocí výtlaku do kruhové 

železobetonové čerpací jímky o průměru 3 m a o hloubce 5 m. V čerpací jímce je osazen 

česlicový koš, od výrobce EKOSYSTEM označení ČK 300x300x600 mm, který má průliny 

šířky 15 mm. Dále odpadní voda prochází přes strojně stírané česle výrobce FONTANAR typ 

strojní česle ekonomické.  

Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace. Navržená 

aktivační nádrž má objem 58 m
3
 a plochu hladiny 19,4 m

2
. Dále aktivovaná směs natéká  

do dosazovací nádrže o objemu 39,7 m
3
 a ploše hladiny 7,9 m

3
. Jedná se o typ Dortmund, 
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který je používán u malých ČOV. Dosazovací nádrže slouží k usazování kalu z aktivačních 

nádrží. Voda je do nádrže přiváděna středovým sloupem.  

Dle nařízení vlády č.401/2015 Sb., není nutné u této ČOV odstraňovat fosfor, ale mohl by být 

požadavek od povodí Moravy. V této studii je k odstranění fosforu použit chlorid železitý, 

který je dávkován do dosazovací nádrže. Chlorid železitý bude skladován ve dvouplášťové 

nádrži o objemu 1 m
3
, což představuje při stanovené denní spotřebě 2,9 l/d zásobu na 198 dní. 

Vratný a přebytečný kal je uskladněn v kalové jímce, která má objem 13,7 m
3
. 

Technologická část ČOV 

Oddílnou tlakovou kanalizací přitéká odpadní voda do čerpací jímky, kde na vyústění 

přítokového potrubí bude osazen česlicový koš, který slouží k mechanickému předčištění.  

Pro možnou manipulaci je čerpací jímka osazena jeřábkem. Výtlačné potrubí z čerpací jímky 

bude zaústěno do strojních česlí. Shrabky budou odvodňovány a lisovány a budou padat  

do popelnice. Ze strojních česlí odpadní voda odtéká gravitačně do aktivační nádrže.  

Základem biologického čištění bude aktivační systém tvořený nádrží denitrifikace  

a nitrifikace. Z hrubého předčištění odtékají předčištěné splaškové vody do nádrže 

denitrifikace. Do denitrifikace je svedena rovněž odsazená voda z kalové jímky a dále vratný 

a přebytečný kal z dosazovací nádrže. Část nádrže, kde probíhá nitrifikace, je provzdušňována 

jemno-bublinnými membránovými elementy. Aktivovaná směs z aktivace natéká  

do vertikální dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody. 

Na dno žlabu v dosazovací nádrži je napojeno odtokové potrubí, které odvádí vyčištěnou 

vodu přes měrnou šachtu do odtokové kanalizace.  

Přebytečný kal je odváděn kalovým potrubím do kalové jímky. Kalová jímka stabilizuje kal 

bez provzdušnění, kde dochází ke snižování organických látek a množství choroboplodných 

zárodků. Do dosazovací nádrže je dávkován chlorid železitý pro odstranění fosforu.  

Při odstraňování fosforu se využívá zejména srážení. Při srážení fosforu se převádí rozpuštěný 

anorganický fosfor na málo rozpustné fosforečnany kovů a současně probíhá tvorba 

hydroxidů kovů. Vznikají vločky, které tyto fosforečnany váží a současně dochází  

i k odstranění organických látek s nerozpuštěnými látkami. Tento proces se nazývá koagulace 

a přidané chemické látky koagulanty. Na Obr.53 je technologické schéma čistírny. 
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Obr. 53 Technologické schéma ČOV 

  

5.1.4 Propočet investičních a provozních nákladů varianty 1. 

Ceny jsou bez DPH. Trubní vedení kanalizace je předpokládané v Kč za 1 bm. Cena čistírny 

je vypočítaná na 1 EO. Součást nákladů je rekonstrukce mostu a stok. Cena za šachtu je 

vyčíslena včetně zemních prací, skruží a litinového poklopu, navrhovaná hloubka šachty je  

3 m. V ceně čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení 

technologickým zařízením, příjezdná komunikace apod. Orientační náklady na rekonstrukci 

stok jsou počítány 5% z investičních nákladů. Provozní náklady jsou počítány pouze 

odhadem. 

Ceny byly stanoveny na základě: 

 Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů  

od Ministerstva zemědělství,  

 Orientačních cen dle rozpočtových ukazatelů a ceníků, 

 Vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (oceňovací vyhlášky), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 
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Tab. 5.10 Náklady pro variantu 1. 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč]

Kanalizace PVC KGEM SN 4 DN 250 - vozovka m 1374,4 7 331 10 075 155

Kanalizace PVC KGEM SN 4 DN 250 - volný terén m 49,6 6 331 313 998

Odbočení pro kanalizační přípojky - PVC DN 150 ks 100 2 500 250 000

Kanalizační šachta + poklop ks 34 41 959 1 426 606

Odlehčovací komora ks 1 125 000 125 000

Výtlak PE-HD PE 100 90x8,2 mm  - vozovka m 553,0 5 220 2 886 768

Výtlak PE-HD PE 100 90x8,2 mm - volný terén m 117,7 4 220 496 706

Čerpací stanice Qč=5l/s ks 3 255 000 765 000

Domovní čerpací jímka ks 1 45 000 45 000

ČOV pro 300EO - stavební část EO 300 7 868 2 360 280

ČOV pro 300EO - technologie EO 300 1 967 590 070

Rekonstrukce most ks 1 200 000 200 000

Ocelová chránička pod vodním tokem m 6,92 5 000 34 600
CELKEM 19 569 182 Kč       

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI

Pro rekosntrukci stávající kanalizace a šachet je bráno 5% z investiční nákladů. 978 459 Kč            

Celkové investiční náklady pro variantu 1 jsou 

Název položky

20 547 640,76 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY

Kanalizace

údržba,obsluha - 0,05 úvazek 8hod/měsíc 400Kč/hod 38 400 Kč/rok

Čerpací stanice

spotřeba el. energie

(čerpadlo 3kWh, 3,71Kč/kWh -3 hodiny) 33 Kč/den 12 187 Kč/rok

(čerpadlo 3kWh, 3,71Kč/kWh - 3 hodiny) 33 Kč/den 12 187 Kč/rok

(čerpadlo 15kWh, 3,71Kč/kWh - 3 hodiny) 167 Kč/den 60 937 Kč/rok

pracovník - 15hod/měsíc 400Kč/hod 72 000 Kč/rok

poruchy, servis 20 000 Kč/rok

Čistírna

spotřeba el. energie - 115kWh, 3,71Kč/kWh 155 727 Kč/rok

odvoz shrabků a písku 84 000 Kč/rok

obsluha - 0,05 úvazek 8hod/měsíc 400Kč/hod 38 400 Kč/rok

CELKEM 493 839 Kč/rok  

5.2 VARIANTA 2. - PŘEČERPÁVÁNÍ OV NA ČOV PAČLAVICE 

Druhá varianta spočívá v návrhu centrální čerpací stanice, která bude přečerpávat odpadní 

vody na ČOV do nedaleké obce Pačlavice. Bude využita stávající jednotná kanalizace.  

Na stokové síti jsou navrženy další dvě čerpací stanice. Trasa stokové sítě je zřejmá z přílohy 

3.2 Schéma varianty 2. 
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5.2.1 Technický popis varianty 2. 

Všechny stoky jednotné kanalizace jsou svedeny do odlehčovacích komor, které jsou nově 

navrženy u vodního recipientu. Odlehčovací komory jsou konstrukčně uspořádané tak, aby 

oddělovaly z celkového průtoku množství, o které má být průběžně stoka odlehčena. Tyto 

oddělené vody jsou následně odváděny do recipientu. Z odlehčovacích komor jsou odpadní 

vody gravitačně dopravovány do čerpacích stanic. Na stokové síti jsou navrženy dohromady 

tři čerpací stanice. Celkově je nově navržena jednotná kanalizace z betonového potrubí profilu 

DN 500 v délce 114,9 m. Dále je navrženo plastové potrubí profilu DN 250 v délce 58,9 m. 

Výtlačné potrubí je navrženo o velikosti profilu DN 225 v délce 2179,9 m a velikosti profilu 

DN 110 v délce 321,3 m. U dešťové stoky C a F jsou ponechány výustě do recipientu.  

ČS3 se nachází na severní části obce (Obr.52). Do ČS3 je svedena gravitační jednotná stoka 

H. Pomocí výtlačného potrubí V3 je z čerpací stanice dopravována odpadní voda do stoky   

G-A, odkud gravitačně pokračují do ČS2.  

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 54 Detail C varianty 2.      Obr. 55 Detail B varianty 2. 

ČS2 je umístěna na levém břehu Švábského potoka u stoky G (Obr.53). Stoka G je zrušena, 

protože pro umístění odlehčovací komory a čerpací stanice byl nedostatek místa. Od šachty 

Š59 je navržené nové potrubí jednotné kanalizace, které je svedeno do ČS2. Výtlakem V2 

jsou dopravovány odpadní vody do šachty Š13 stoky A-A, odkud jsou gravitačně svedeny  

do ČS1.  

ČS1 je umístěna na obecním pozemku ve střední 

části obce u mostní konstrukce (Obr.54). Tato 

čerpací stanice odvádí odpadní vody z celé obce  

na ČOV pomocí výtlačného potrubí V1  

do nedaleké obce Prasklice. Podchod pod vodním 

tokem bude řešen protlakem, potrubí bude uloženo 

v chráničce. Před a za podchodem vodoteče bude 

šachta.   

        Obr. 56 Detail A varianty 2. 
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Gravitační splaškové stoky budou vedeny v minimálním sklonu 2%. Minimální hloubka krytí 

kanalizace je dle ČSN 75 6101 pro trasu v silniční komunikaci 1,8 m. Potrubí kanalizačního 

potrubí bude uloženo do rýhy šířky 600 mm do pískového lože o tloušťce 150 mm. Obsyp  

a zásyp v tloušťce 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Dále bude proveden zásyp 

vhodným materiálem se zhutněním - a to bez kamenů či balvanů.  

Kanalizační šachty na stokách jsou navrženy o průměru DN 1000 po 50 m. Jsou 

prefabrikované s litinovým poklopem s rámem D400 o vnitřním průměru 625 mm.  

Hloubka krytí tlakové kanalizace je předpokládána pro trasu v silniční komunikaci 1,3 m. 

Kanalizační tlakové potrubí je navrženo tak, aby kopírovalo stávající terén a tím  

se minimalizovaly náklady pro výkopové práce. Potrubí kanalizačního potrubí bude uloženo 

do rýhy šířky 600 mm do pískového lože o tloušťce 150 mm. Obsyp a zásyp v tloušťce 300 

mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Dále bude proveden zásyp vhodným materiálem 

se zhutněním - a to bez kamenů či balvanů. Nad tlakovým potrubím bude umístěn signalizační 

vodič pro budoucí vyhledání potrubí. 300 mm nad povrchem potrubí musí být uložena 

výstražná fólie hnědé barvy. Spojování potrubí je možno provádět pomocí elektrotvarovek 

nebo svařováním. Změna směru trasy potrubí je prováděna přirozeným ohnutím nebo pomocí 

tvarovek. V Tab. 5.10 jsou přehledně znázorněny údaje o nově navržených stokách.  

Tab. 5.11 Nové úseky gravitačních a výtlačných stok 

Stoka MATERIÁL DN [mm] DÉLKA [m]

V1 HDPE 225 1989,7

V2 HDPE 225 190,2

V3 HDPE 110 321,2

V4 HDPE 90 75,5

B1 PVC 250 58,9

J1 BET 500 58,0

J2 BET 500 48,7

J3 BET 500 8,2  

Obr. 57 Legenda čar k detailům 
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5.2.2 Hydrotechnické výpočty varianty 2. 

Návrh čerpací stanice ČS1 a výtlaku V1

Výpočet průtoků

EO 301 -

qspec 120 l/(obyv.den)

Q24,m 0,42 l/s     = 1,5 m
3
/hod = 36,12 m

3
/den

kd 1,5 -

Qd,m 54,18 m
3
/den

kh 4,4 -

Qhmax 9,93 m
3
/hod 

m 10

QZŘED 109,26 m
3
/hod 

Dimenze potrubí výtlak V1

vmin 1,0 m/s

S 0,0304 m
2

d 197 mm

Potrubí PE-HD PN10 SDR 17/ PE 100 / 225x13,4 mm 

dvnitř 198,2 mm

Sskut 0,0309 m
2

Qč 0,0309 m
3
/s   = 30,85 l/s    = 111,07 m

3
/hod

vskut 1,0 m/s > 0,7 m/s

Ztráty třením po délce

k 0,25 mm drsnost potrubí 

l 1989,7 m délka výtlačného potrubí

ѵkin 1,3E-06 m
2
/s kinematická viskozita vody 

Reynoldsovo číslo Re je vypočteno dle vztahu

Re 151645

Součinitel tření byl vypočten postupnou iterací dle vztahu

λ0 0,03000

λ1 0,02214

λ2 0,02235

λ3 0,02234











 Re

51,2

71,3
log2

1

d

k

kinv

Dv 
Re

 

 



Studie odkanalizování obce Prasklice   

Diplomová práce   Bc. Barbora Gembalová 

 

60 

 

Ztráty třením po délce dle Darcy-Weisbacha jsou vypočítány dle vztahu

Hz,t 11,43 m

Ztráty místní

Hz,m 1 m

Maximální geodetické převýšení 

Hgeo 9,7 m

Dopravní výška 

Hp 22,13 m H p = H z,t  + H z,m  + H geo

Návrh akumulace

Qmax 109,26 m
3
/hod 

Th 8 hod

Vo 61,39 m
3

Vak 935,5 m
3 V ak = T h  . Q N + V o

Návrh rozměrů

D 3 m 

h 5 m 

Skutečný objem nádrže

Vsk 35,3 m
3

Návrh čerpadla

Čerpané množství Qč 111,07 m
3
/hod

dopravní výška Hmax 22,13 m

Je navrženo ponorné kalové čerpadlo typ Amarex KRT F 80-250 od firmy KSB.

g

v

d

l
tHz

2
,

2
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Obr. 58 Charakteristika navrženého čerpadla 

Při výpočtu návrhových průtoků na čerpací stanici je počítáno na jednotnou stoku pomocí 

ředícího poměru. Množství vod je bráno z odlehčovací komory. Volím čerpací stanici  

pro objem 35,3 m
3
. V rámci studie je navržena doba akumulace 8 hodin, ale po případné 

konzultaci s provozovatelem sítě, by se tato doba akumulace mohla lišit, dle jejich názoru. 

Havarijní objem musí odpovídat součtu 25% celkového průměrného denního přítoku 

odpadních vod a objemu odtokového potrubí. Dle výpočtu je objem větší, proto je  

zde navrženo bezpečnostní opatření ve formě havarijního přepadu do recipientu. Navrhuji 

čerpací stanici průměru 3 m a hloubky 5 m. U výtlačného potrubí je dodržena minimální 

průtočná rychlost 0,7 m/s.  

Čerpací stanice ČS2 a ČS3 jsou vypočteny stejným postupem jako ČS1. Přehledné výsledky 

jsou v Tab. 5.12. Pro čerpací stanici ČS2 je navrženo potrubí V2 - PE-HD PN16 SDR 11/ PE 



Studie odkanalizování obce Prasklice   

Diplomová práce   Bc. Barbora Gembalová 

 

62 

 

100 / 225x13,4 mm a kalové ponorné čerpadlo Amarex KRT F 80-250 od firmy KSB. Pro 

čerpací stanici ČS3 je navrženo potrubí V3 - PE-HD PN16 SDR 11/ PE 100 / 110x10 mm  

a kalové ponorné čerpadlo Amarex KRT F 40-250 od firmy KSB. 

Tab. 5.12 Návrh čerpacích stanic ČS2 a ČS3 

EO QZŘED dvýp dskut Qč l Hp Vak Vsk 

[-] [m
3
/hod] [mm] [mm] [m

3
/hod] [m] [m] [m

3
] [m

3
]

ČS2 219 109,94 197 198,2 111,07 190,2 4,35 885,4 35,3

ČS3 33 19,6 83 90 22,90 321,2 8,41 158,9 35,3

 

5.2.3 Propočet investičních a provozních nákladů varianty 2. 

Ceny jsou bez DPH. Trubní vedení kanalizace je uvažované v Kč za 1 bm. Cena čistírny je 

vypočítaná na 1 EO. Součást nákladů je rekonstrukce mostu a obnova stok. Cena za šachtu je 

včetně zemních prací, skruží a litinového poklopu, uvažovaná hloubka šachty je 3 m. V ceně 

čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, 

příjezdná komunikace apod. Orientační náklady na obnovu jsou počítány 30% z investičních 

nákladů. Ceny byly stanoveny pro tuto variantu stejně jako u varianty 1. (kap.5.1.4). 

Investiční náklady na ČOV byly vypočteny pro 1200 EO pro obce Prasklice a Pačlavice. Dle 

počtu EO jsou provozní náklady rozděleny na 74%, které platí Pačlavice a 26%, které platí 

Prasklice.   
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Tab. 5.13 Náklady pro variantu 2. 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč]

Kanalizace PVC KGEM SN 4 DN 250 - vozovka m 58,9 7 331 431 772

Kanalizace betonová DN 500 - vozovka m 114,9 8 092 929 563

Kanalizační šachta + poklop ks 8 41 959 335 672

Odlehčovací komora ks 6 125 000 750 000

Výtlak PE-HD PE 100 90x8,2 mm  - vozovka m 75,5 5 220 394 222

Výtlak PE-HD PE 100 110x10 mm - vozovka m 321,2 5 302 1 702 802

Výtlak PE-HD PE 100 225x13,4 mm - vozovka m 1185,075 5 801 6 874 857

Výtlak PE-HD PE 100 225x13,4 mm - volný terén m 994,855 4 801 4 776 498

Čerpací stanice Qč=10l/s ks 1 323 000 323 000

Čerpací stanice Qč=50l/s ks 2 1 207 000 2 414 000

Domovní čerpací jímka ks 1 45 000 45 000

ČOV pro 1200EO - stavební část EO 1200 7 235 8 682 240

ČOV pro 1200EO - technologie EO 1200 1 809 2 170 560

Ocelová chránička pod vodním tokem m 8,79 5 000 43 950

CELKEM 29 874 136 Kč       

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI

Pro rekonstrukci stávající kanalizace a šachet je bráno 30% z investiční nákladů. 8 962 241 Kč         

Celkové investiční náklady pro variantu 2 jsou 

Název položky

38 836 376,47 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY

Čerpací stanice

spotřeba el. energie

(čerpadlo 15 kWh, 3,71Kč/kWh - 3 hodiny) 167 Kč/den 60 937 Kč/rok

(čerpadlo 3kWh, 3,71Kč/kWh -3 hodiny) 33 Kč/den 12 187 Kč/rok

(čerpadlo 3kWh, 3,71Kč/kWh -3 hodiny) 33 Kč/den 12 187 Kč/rok

pracovník - 15hod/měsíc 400Kč/hod 72 000 Kč/rok

poruchy, servis 20 000 Kč/rok

Čistírna

spotřeba el. energie - 480kWh, 3,71Kč/kWh 649 992 Kč/rok

odvoz shrabků a písku 84 000 Kč/rok

obsluha (ČOV+kanalizace) - 0,05 úvazek 8hod/měsíc 400Kč/hod 38 400 Kč/rok

74% nákladů platí Pačlavice CELKEM 772 392 Kč/rok

CELKEM 378 133 Kč/rok  

5.3 VARIANTA 3. - VYBUDOVÁNÍ ČOV 

Třetí varianta spočívá v napojení stávající jednotné kanalizace na centrální čistírny odpadních 

vod. Na stokové síti jsou navrženy tři čerpací stanice. Trasa stokové sítě je zřejmá z přílohy 

3.3 Schéma varianty 3. 
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5.3.1 Technický popis varianty 3. 

Všechny stoky jednotné kanalizace jsou svedeny do odlehčovacích komor, které jsou nově 

navrženy u vodního recipientu. Odlehčovací komory jsou konstrukčně uspořádané tak, aby 

oddělovaly z celkového průtoku množství, o které má být průběžně stoka odlehčena. Tyto 

oddělené vody jsou následně odváděny do recipientu. Z odlehčovacích komor jsou odpadní 

vody gravitačně dopravovány do čerpacích stanic. 

Na stokové síti jsou navrženy dohromady tři čerpací stanice. Nově je navržena jednotná 

kanalizace z betonového potrubí profilu DN 500 v délce  102,8 m. Dále je navrženo plastové 

potrubí profilu DN 250 v délce 58,9 m. Výtlačné potrubí je ve velikosti  profilu DN 225  

o délce 292,6 m a profil DN 110 v délce 307,8 m. U dešťové stoky C a F jsou ponechány 

výustě do recipientu.  

Gravitační splaškové stoky budou vedeny v minimálním sklonu 2%. Minimální hloubka krytí 

kanalizace je dle ČSN 75 6101 pro trasu v silniční komunikaci 1,8 m. Potrubí kanalizačního 

potrubí bude uloženo do rýhy šířky 600 mm do pískového lože o tloušťce 150 mm. Obsyp  

a zásyp v tloušťce 300 mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Dále bude proveden zásyp 

vhodným materiálem se zhutněním - a to bez kamenů či balvanů.  

Kanalizační šachty na stokách jsou navrženy o průměru DN 1000 po 50 m. Jsou 

prefabrikované s litinovým poklopem s rámem D400 o vnitřním průměru 625 mm.  

ČS1 je umístěna na obecním pozemku ve střední 

části obce u mostní konstrukce (Obr. 59). Do ČS1 

jsou gravitačně svedeny odpadní vody z jednotných 

stok A, B, D, E. Podchod pod vodním tokem bude 

řešen protlakem, potrubí bude uloženo v chráničce. 

Před a za podchodem vodoteče bude šachta. 

Výtlakem V1 jsou tyto odpadní vody dopravovány 

do stoky G, ze které gravitačně pokračují na ČS3.  

        Obr. 59 Detail A varianty 3. 

   

 

ČS2 se nachází v severní části obce (Obr.60). Do této 

čerpací stanice jsou gravitačně svedeny odpadní vody  

z jednotné stoky H. Výtlakem V2 jsou odpadní vody 

dopravovány do stoky G-A, odkud gravitačně pokračují 

na ČS3.  

 

        Obr. 60 Detail B varianty 3. 
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Poslední čerpací stanice ČS3 před ČOV je umístěna na pravém břehu Švábského potoka  

u stoky G (Obr.61). U původní stoky G je zrušena výusť a bude zde odlehčovací komora. 

Dále je zde nový úsek jednotné stoky J3. Na ČOV jsou odpadní vody dopravovány výtlakem 

V3. Lokalita určená pro výstavbu mechanicko-biologické ČOV je situována na pravém břehu 

Švábského potoka na parcelním pozemku číslo 1863 a 1864.  

ČOV je komunikačně přístupná po příjezdové 

cestě, která je napojena na obecní silnici. 

Původní most, který vede před vodní tok, není 

dimenzován na těžkou dopravu, proto se musí 

tato stavba zahrnout také do nákladů.  

        Obr. 61 Detail C varianty 3. 

 

 

 

 

 

Hloubka krytí tlakové kanalizace je předpokládána pro trasu v silniční komunikaci 1,3 m. 

Kanalizační tlakové potrubí je navrženo tak, aby kopírovalo stávající terén a tím  

se minimalizovaly náklady pro výkopové práce. Potrubí kanalizačního potrubí bude uloženo 

do rýhy šířky 600 mm do pískového lože o tloušťce 150 mm. Obsyp a zásyp v tloušťce 300 

mm nad vrchol potrubí bude rovněž z písku. Dále bude proveden zásyp vhodným materiálem 

se zhutněním - a to bez kamenů či balvanů. Nad tlakovým potrubím bude umístěn signalizační 

vodič pro budoucí vyhledání potrubí. 300 mm nad povrchem potrubí musí být uložena 

výstražná fólie hnědé barvy. Spojování potrubí je možno provádět pomocí elektrotvarovek 

nebo svařováním. Změna směru trasy potrubí je prováděna přirozeným ohnutím nebo pomocí 

tvarovek. V Tab. 5.14 jsou přehledně znázorněny údaje o nově navržených stokách.  

Tab. 5.14 Nové úseky gravitačních a výtlačných stok 

Stoka MATERIÁL DN [mm] DÉLKA [m]

V1 HDPE 225 174,9

V2 HDPE 110 307,8

V3 HDPE 225 117,7

V4 HDPE 90 75,5

B1 PVC 250 58,9

J1 BET 500 46,3

J2 BET 500 6,9

J3 BET 500 49,6  

Obr. 62 Legenda čar k detailům 
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5.3.2 Hydrotechnické výpočty varianty 3. 

Návrh čerpacích stanic 

Výpočet návrhových průtoků na čerpací stanici je počítáno na jednotnou stoku pomocí 

ředícího poměru. Množství vod je bráno z odlehčovací komory. Volím čerpací stanici  

pro objem 35,3 m
3
. V rámci studie je navržena doba akumulace 8 hodin, ale po případné 

konzultaci s provozovatelem sítě, by se tato doba akumulace mohla lišit, dle jejich názoru. 

Havarijní objem musí odpovídat součtu 25% celkového průměrného denního přítoku 

odpadních vod a objemu odtokového potrubí. Dle výpočtu je objem větší, proto je zde 

navrženo bezpečnostní opatření ve formě havarijního přepadu do recipientu. Navrhuji čerpací 

stanici průměru 3 m a hloubky 5 m. U výtlačného potrubí je dodržena minimální průtočná 

rychlost 0,7 m/s.  

Čerpací stanice jsou navrženy stejným postupem jako u druhé varianty (kap. 5.2.2), kde je 

uveden celý výpočet.  Přehledné výsledky jsou v Tab. 5.15. Pro čerpací stanici ČS1 a ČS3 je 

navrženo potrubí V1 a V3 - PE-HD PN16 SDR 11/ PE 100 / 225x13,4 mm a kalové ponorné 

čerpadlo Amarex KRT F 80-210 od firmy KSB. Pro čerpací stanici ČS2 je navrženo potrubí 

V2 - PE-HD PN16 SDR 11/ PE 100 / 110x10 mm a kalové ponorné čerpadlo Amarex KRT F 

40-250 od firmy KSB. 

Tab. 5.15 Návrh čerpacích stanic 

EO QZŘED dvýp dskut Qč l Hp Vak Vsk 

[-] [m
3
/hod] [mm] [mm] [m

3
/hod] [m] [m] [m

3
] [m

3
]

ČS1 252 98,96 187 198,2 111,07 174,9 2,62 797,1 35,3

ČS2 33 19,60 83 90 22,90 307,8 8,06 158,8 35,3

ČS3 301 109,26 197 198,2 111,07 117,7 3,65 877,7 35,3

 

Návrh čistírny odpadních vod 

Čistírna odpadních vod bude navržena stejným postupem jako u varianty 1. (kap. 5.1.2).  

V této variantě je jednotná stoka, takže je počítáno s maximálním hodinovým průtokem  

za deště. Množství balastních vod bylo předpokládáno 20% z průměrného denního průtoku.  

V Tab. 5.16 je posouzení maximální přítoku na biologickou část čistírny. V této variantě 

dojde k překročení kapacity biologické části, a proto je navržen havarijní přepad  

do recipientu. 
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Tab. 5.16 Posouzení ČOV za dešťového přítoku 

Qmax 12 m
3
/hod Qmax     Max. hodinový přítok za deště

QZŘED 109 m
3
/hod QZŘED  Zředěné odpadní vody

Posouzení biologické části ČOV za dešťového přítoku odpadních vod

QZŘED < 1,2 . Qh,max u ČOV do 5000 EO

109 > 12 m
3
/h

 

5.3.3 Popis ČOV 

Stavebně technické řešení ČOV 

Navržený objekt ČOV je umístěn ve vzdálenosti cca 50 m od obytné zástavby a tudíž bude 

dodrženo ochranné hygienické pásmo dle normy TNV 75 6011 (Ochrana prostředí kolem 

kanalizačních zařízení). Splaškové odpadní vody přitékají pomocí výtlaku do kruhové 

železobetonové čerpací jímky o průměru 3 m a o hloubce 5 m. V čerpací jímce je osazen 

česlicový koš, od výrobce EKOSYSTEM označení ČK 300x300x600 mm, který má průliny 

šířky 15 mm. Dále odpadní voda prochází přes strojně stírané česle výrobce FONTANAR typ 

strojní česle ekonomické. Posledním objektem v prvním mechanickém stupni je lapák písku. 

Lapák písku je navržen s vertikálním průtokem od výrobce KUNST typ LPV-1,0-K. 

Minimální průtok je 2,76 l/s a maximální za deště 30,36 l/s. Jedná se o nádrž z nerezové oceli 

průměru 1 m, další rozměry jsou podrobně v Tab. 5.17. 

Tab. 5.17 Velikost a označení lapáku písku od firmy KUNST 

Parametr Ozn. LPV-1,0-K

Průměr lapáku D mm 1000

Průtok min.-max Q l/s 2-33

Hloubka žlábku v mm 200

Průměr odtokového žlabu D1 mm 1800

Průměr vtokového válce D2 mm 400

Přítoková trubka D3 mm 200

Délka výtlačného potrubí L mm 2050  

Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace. Navržená 

aktivační nádrž má objem 58 m
3
 a plochu hladiny 19,4 m

2
. Dále aktivovaná směs natéká  

do dosazovací nádrže o objemu 48 m
3
 a ploše hladiny 16 m

3
. Jedná se o Dortmundský typ, 

který je používán u malých ČOV. Dosazovací nádrže slouží k usazování kalu z aktivačních 

nádrží. Voda je do nádrže přiváděna středovým sloupem.  

Dle nařízení vlády č.401/2015 Sb., není nutné u této ČOV odstraňovat fosfor, ale mohl by být 

požadavek od povodí Moravy. V této studii je k odstranění fosforu použit chlorid železitý, 

který je dávkován do dosazovací nádrže. Chlorid železitý bude skladován ve dvouplášťové 
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nádrži o objemu 1 m
3
, což představuje při stanovené denní spotřebě 2,9 l/d zásobu na 198 dní. 

Vratný a přebytečný kal je uskladněn v kalové jímce, která má objem 13,7 m
3
. 

Technologická část ČOV 

Jednotnou tlakovou kanalizací přitéká odpadní voda do čerpací jímky, kde na vyústění 

přítokového potrubí bude osazen česlicový koš, který slouží k mechanickému předčištění.  

Pro možnou manipulaci je čerpací jímka osazena jeřábkem. Výtlačné potrubí z čerpací jímky 

bude zaústěno do strojních česlí. Shrabky budou odvodňovány a lisovány a budou padat  

do popelnice. Ze strojních česlí odpadní voda odtéká gravitačně na vertikální lapák písku, kde 

dochází k odloučení písku a těžkých nečistot. Základem biologického čištění bude aktivační 

systém tvořený nádrží denitrifikace a nitrifikace. Z hrubého předčištění odtékají předčištěné 

splaškové vody do nádrže denitrifikace. Do denitrifikace je svedena rovněž odsazená voda  

z kalové jímky a dále vratný a přebytečný kal z dosazovací nádrže. Část nádrže, kde probíhá 

nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnými membránovými elementy. Aktivovaná směs 

z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného kalu  

a vyčištěné vody. Na dno žlabu v dosazovací nádrži je napojeno odtokové potrubí, které 

odvádí vyčištěnou vodu přes měrnou šachtu do odtokové kanalizace. Přebytečný kal je 

odváděn kalovým potrubím do kalové jímky. Kalová jímka stabilizuje kal bez provzdušnění, 

kde dochází ke snižování organických látek a množství choroboplodných zárodků.  

Do dosazovací nádrže je dávkován chlorid železitý pro odstranění fosforu. Při odstraňování 

fosforu se využívá zejména srážení. Při srážení fosforu se převádí rozpuštěný anorganický 

fosfor na málo rozpustné fosforečnany kovů a současně probíhá tvorba hydroxidů kovů. 

Vznikají vločky, které tyto fosforečnany váží a současně dochází i k odstranění organických 

látek s nerozpuštěnými látkami. Tento proces se nazývá koagulace a přidané chemické látky 

koagulanty. Na Obr.63 je technologické schéma čistírny. 
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Obr. 63 Technologické schéma ČOV 

 

5.3.4 Propočet investičních a provozních nákladů varianty 3. 

Ceny jsou bez DPH. Trubní vedení kanalizace je navrhované v Kč za 1 bm. Cena čistírny je 

vypočítaná na 1 EO. Součást nákladů je rekonstrukce mostu a obnova stok. Cena za šachtu je 

včetně zemních prací, skruží a litinového poklopu, uvažovaná hloubka šachty je 3 m. V ceně 

čerpacích stanic jsou zahrnuty všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, 

příjezdná komunikace apod. Orientační náklady na obnovu jsou počítány 30% z investičních 

nákladů. Provozní náklady jsou počítány pouze odhadem.  
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Tab. 5.18 Náklady pro variantu 3. 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

m.j. množství cena/m.j. [Kč] celkem [Kč]

Kanalizace PVC KGEM SN 4 DN 250 - vozovka m 58,9 7 331 431 772

Kanalizace betonová DN 500 - vozovka m 102,7 8 092 831 250

Výtlak PE-HD PE 100 90x8,2 mm  - volný terén m 75,5 4 220 318 702

Výtlak PE-HD PE 100 110x10 mm - vozovka m 307,8 5 302 1 631 858

Výtlak PE-HD PE 100 225x13,4 mm - vozovka m 292,6 5 801 1 697 315

Kanalizační šachta + poklop ks 8 41 959 335 672

Odlehčovací komora ks 6 125 000 750 000

Čerpací stanice Qč=10l/s ks 1 323 000 323 000

Čerpací stanice Qč=50l/s ks 2 1 207 000 2 414 000

Domovní čerpací jímka ks 1 45 000 45 000

ČOV pro 300EO - stavební část EO 300 7 868 2 360 280

ČOV pro 300EO - technologie EO 300 1 967 590 070

Rekonstrukce most ks 1 200 000 200 000

Ocelová chránička pod vodním tokem m 8,79 5 000 43 950

CELKEM 11 972 870 Kč       

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI

Pro rekonstrukci stávající kanalizace a šachet je bráno 30% z investiční nákladů. 3 591 861 Kč         

Celkové investiční náklady pro variantu 3 jsou 

Název položky

15 564 730 Kč  

PROVOZNÍ NÁKLADY

Čerpací stanice

spotřeba el. energie

(čerpadlo 3kWh, 3,71Kč/kWh -3 hodiny) 33 Kč/den 12 187 Kč/rok

(čerpadlo 15 kWh, 3,71Kč/kWh - 3 hodiny) 167 Kč/den 60 937 Kč/rok

(čerpadlo 3kWh, 3,71Kč/kWh -3 hodiny) 33 Kč/den 12 187 Kč/rok

pracovník - 15hod/měsíc 400Kč/hod 72 000 Kč/rok

poruchy, servis 20 000 Kč/rok

Čistírna

obsluha (ČOV+kanalizace) - 0,05 úvazek 8hod/měsíc 400Kč/hod 38 400 Kč/rok

spotřeba el. energie - 115kWh, 3,71Kč/kWh 155 727 Kč/rok

odvoz shrabků a písku 84 000 Kč/rok

CELKEM 455 439 Kč/rok  

5.4 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VARIANT  

Výpočet nákladů je rozdělen na investiční náklady, náklady na rekonstrukci sítě a provozní 

náklady. V Tab. 5.19 je celkové ekonomické porovnání variant. Je zřejmé, že nejlevnější 

investiční náklady jsou u varianty 3. - napojení stávající kanalizace na ČOV. Doporučená 

volba pro obec je varianta 3., kde jsou celkové investiční náklady 15 564 730 Kč bez DPH 

včetně nákladů na rekonstrukci. Provozní náklady jsou 455 439 Kč bez DPH. 
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Nejdražší volbou je varianty 2. Celkové investiční náklady jsou počítány včetně společné 

čistírny s Pačlavicemi. Celkové investiční náklady jsou 38 836 376 Kč bez DPH, ale obec 

Prasklice bude platit pouze 26% provozních nákladů na čistírnu, tedy celkově 1 260 Kč         

na 1 EO bez DPH na rok. 

Naopak z provozního hlediska je nejvýhodnější varianta 1., u které se bude předcházet 

budoucím provozním problémům.  Provozní náklady jsou srovnatelné s variantou 3., tedy    

493 839 Kč bez DPH na rok. U této varianty dojde k vyřešení problémů s jednotnou 

kanalizací. Celkové náklady jsou 20 547 641 Kč bez DPH . 

U všech variant odkanalizování investiční náklady, nepřekračují limit 80 000 Kč bez DPH  

na jednoho trvale hlášeného obyvatele, bude tedy možné zažádat o dotaci v rámci MZe - 

program 129 253 a dále také o dotaci Státního fondu životního prostředí, kde lze využít 

možnost maximální možné podpory, která je 63,75% z investičních nákladů, 10% od kraje  

a dále možné využití půjčky os SFŽP ČR. Obec není schopná doplatit 26,25% z celkové 

částky, ze svého ročního rozpočtu, proto se nabízí možnost využití půjčky na 15 let,  

při ročních splátkách cca 356 000 Kč/rok. 

Tab. 5.19 Celkové porovnání variant 

68 492 Kč

32 364 Kč

51 882 Kč

Varianta 1. - vybudování oddílné 

kanalizace a napojení na ČOV

Varianta 2. - přečerpávání odpadních 

vod na ČOV Pačlavice

Varianta 3. - napojení stávající 

kanalizace na ČOV

19 569 182 Kč

29 874 136 Kč

11 972 870 Kč

Varianta
Investiční 

náklady

8 962 241 Kč

3 591 861 Kč

Provozní 

náklady

493 839 Kč

378 133 Kč

455 439 Kč

Provozní 

náklady            

na 1 EO

1 646 Kč

Celkové 

náklady

Celkové 

náklady           

na 1 EO

Náklady na 

rekonstrukci

978 459 Kč

1 260 Kč

1 518 Kč

20 547 641 Kč

38 836 376 Kč

15 564 730 Kč
 

 

V souladu se zásadou plné návratnosti nákladů musí být výše tarifů stanovena tak, aby  

se kapitálové náklady na investice do veřejných dotací a náklady na provoz a údržbu včetně 

nákladů na výměnu zařízení s krátkou životností vrátily v průběhu referenčního období. [21] 

Veřejné vodohospodářské subjekty, které jsou zodpovědné za vodní hospodářství, by měly  

v první řadě zajistit finanční udržitelnost celého systému vodního hospodářství, včetně 

investic do údržby infrastruktury. Je proto třeba nastavit odpovídající tarify s cílem zajistit 

odpovídající úroveň pokrytí nákladů na poskytování služby, stejně jako finanční udržitelnosti 

provozu po dokončení realizace projektu, přičemž je zároveň třeba respektovat případná 

omezení související s cenovou dostupností. [21] 
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6  ZÁVĚR 

Studie byla zaměřena na zpracování pasportizace stokové sítě a na posouzení stávajícího 

stavu odkanalizování v obci Prasklice. Byly navrženy tři varianty pro zlepšení stavu 

odkanalizování a vyřešení likvidace odpadních vod. Varianta 1. spočívá v návrhu nové 

oddílné kanalizace a obnovy stávající dešťové, původní jednotné kanalizace. Součástí této 

varianty je i návrh centrální čistírny odpadních vod. Varianta 2. zahrnuje návrh čerpací stanice 

pro odvedení splaškových vod do ČOV, která je navržena ve vedlejší obci Pačlavice. Varianta 

3. popisuje obnovu stávající jednotné kanalizace a návrh centrální čistírny odpadních vod. 

Nejméně ekonomicky náročná varianta byla vyhodnocena varianta 3., s celkovými náklady 

včetně rekonstrukce stávající kanalizace 15 564 730 Kč bez DPH. Z hlediska provozních 

nákladů 378 133Kč za rok bez DPH vychází nejlevnější varianta 2., protože náklady na ČOV 

jsou rozděleny mezi Prasklice a Pačlavice. Z provozního hlediska je nejvýhodnější varianta 1., 

u které se bude předcházet budoucím provozním nákladům. U této varianty dojde k vyřešení 

problémů s jednotnou kanalizací. U všech variant odkanalizování investiční náklady, 

nepřekračují limit 80 000 Kč bez DPH na jednoho trvale hlášeného obyvatele, bude tedy 

možné zažádat o dotaci v rámci MZe - program 129 253 a dále také o dotaci Státního fondu 

životního prostředí. Obec bude mít možnost využít maximální možné podpory, která je 

63,75% z investičních nákladů, 10% od kraje a dále možné využití půjčky os SFŽP ČR. Obec 

není schopná doplatit 26,25% z celkové částky, ze svého ročního rozpočtu, proto se nabízí 

možnost využití půjčky na 15 let, při ročních splátkách cca 356 000 Kč/rok. 

V teoretické části byly vysvětleny legislativní požadavky a normy, především zákony  

a vyhlášky týkající se této diplomové práce. Byly objasněny náležitosti plánu financování 

obnovy vodovodů a kanalizací, také byly popsány informace k plánu rozvoje vodovodů  

a kanalizací kraje a byl vysvětlen pojem ,,plán rozvoje“. Byly předloženy možnosti finanční 

podpory pro navrhované varianty řešení - dotace v rámci MZe nebo dotace od SFŽP.  

Praktická část diplomové práce představila podrobnější popis obce. Nejdříve byla 

charakterizována oblast, ve které se nachází obec Prasklice. Také byly zmapovány inženýrské 

sítě, které se v dané obci vyskytují. Bylo zjištěno, že z důvodu nevyhovující likvidace 

odpadních vod je Švábský potok hygienicky závadný. Proto je nutné dodržení emisních 

standardů při vypouštění odpadních vod dle NV č. 401/2015 Sb.  

Dle posouzení stávající kanalizace je hydraulická kapacita sítě vyhovující, jen musí být 

opravena a doplněna tak, aby vyhovovala provozním požadavkům. Také jsou zde popsány 

výhledové řešení dle PRVKZK a dle územního plánu obce.  

V další kapitole byla provedena pasportizace a geodetické zaměření, pomocí kterých byly 

zjištěny podrobnější technické parametry o stokové síti v obci. Byly zaznamenány trasy, 

materiály a velikosti profilů stokové sítě. Převážná část stokových sítí byla postavena 

pravděpodobně v akci „Z“ z betonových trub a její stáří je odhadováno místy mezi  
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60 až 70 lety. Poté byla kanalizace doplněná plastovým potrubím dešťovými stokami.  

V případě potrubí byl ze stavebního hlediska nejčastější poruchou posunutý spoj.  

Z provozního hlediska se jednalo především o rozsáhlé zanesení úseků a překážky v odtoku. 

Ohledně šachet byla ze stavebního hlediska nejčastější poruchou zkorodovaná nebo chybějící 

stupadla. Stupadla je nutné opravit nebo vyměnit. Z provozního hlediska bylo největším 

problémem rozsáhlé zanesení šachet, především usazeninami. Doporučení je odstranění 

naplavenin na dně šachet a čištění dna a stěn šachet tlakovými vozy.  

V poslední kapitole byla navržena nová řešení pro odkanalizování a odpovídající čištění 

odpadních vod. Tato kapitola se také zabývala technickým popisem variant odkanalizování, 

detaily variant, návrhem čerpacích stanic nebo čistíren odpadních vod. V propočtech nákladů 

každé varianty jsou vyčísleny provozní a investiční náklady včetně rekonstrukce stávající 

kanalizace. V ekonomickém porovnání variant je doporučení volby varianty a zhodnocení 

celkových investičních a provozních nákladů, včetně nákladů připadajících na 1 EO. 

Výsledné ceny, které jsou v této práci uvedeny, jsou pouze orientační, neboť skutečné ceny  

se mohou lišit. Dále je potřeba nastavit odpovídající tarif, s cílem zajistit finanční udržitelnost 

provozu po dokončení realizace projektu.  

V příloze je zpracována přehledná situace stokové sítě, podrobná situace stávajícího stavu, 

schémata jednotlivých variant řešení, vzorové revizní listy objektů stokové sítě popisující 

výsledky provedené pasportizace a detaily navržených variant.   

Přínosem diplomové práce je zpracování pasportizace stokové sítě a dále posouzení 

stávajícího stavu odkanalizování v obci Prasklice. Dále tato studie bude podkladem  

při rozhodování, jaké řešení využít pro odkanalizování a likvidaci odpadních vod v obci. 

Diplomová práce by mohla být přínosem pro další obce, které řeší problematiku 

odkanalizování a likvidaci odpadních vod. Cíl práce byl splněn. 
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BSK5  biochemická spotřeba kyslíku 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČS  čerpací stanice  

ČSN  Česká státní norma 

DN  Diameter Nominal – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská Unie  

CHOPAV  Chráněna oblast přírodní akumulace vod 

CHSK   chemická spotřeba kyslíku 

ID  identifikační data 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

NSTČ  maximální uznatelné náklady na jednoho trvale hlášeného obyvatele 

NV   Nařízení vlády 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OV  odpadní voda 

PE  polyetylen 

PN  jmenovitý tlak 

POÚ  Pověřený obecní úřad 

PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků 

PRVKZK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 

PVC  polyvinylchlorid 

SDR  standardní rozměrový poměr  

SFŽP  Státní fond životního prostředí  

TNV  Technické normy vodního hospodářství 

VaK  Vodovody a Kanalizace 

VO  výustní objekt 

VUT  Vysoké učení technické 

ZD  zemědělské družstvo 

ZCHÚ  Zvláště chráněné území 

ZPF   Zemědělský půdní fond 

%  procenta 
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SUMMARY 

The objective of this diploma thesis is to assessment the current state of sewerage and 

proposal for disposing of wastewater in the village Prasklice. Three variants are designed to 

improve state sewerage and solve wastewater disposal. Option 1 is consist in a new storm 

sewer and reconstruction of existing storm sewer the original sewerage system. Part of this 

variant is the suggestion the central wastewater treatment plant. Option 2 includes the design 

of pumping stations to divert sewage to the treatment plant, which is designed in the next 

village Pačlavice. Option 3 describes the recontruction of the existing sewerage system and 

design of the central wastewater treatment plant. The proposed technological solution 

sewerage and wastewater treatment is financially evaluated. Part of this work is to comparison 

the possible variants of the investment and operating costs. The aim is to establish what the 

least economically demanding variant and show what subsidy programs can be used. The 

least economically demanding variant was evaluated by option 3. Operationally best      

variant 1, which will prevent future operating costs. The first theoretical part is based on 

legislative and standardization requirements, the second practical part describes the current 

state of the village and suggested alternatives. In the theoretical part the laws and regulations 

relating to this study. In the next part of the study lists the possibility of financial support for 

the proposed alternatives. In the practical part is described in detail Prasklice community. 

Also find information on water management and natural conditions. Detailed information 

about the current status of village sewer system are performed using passport, which are 

identified routes, materials, size and profile of the sewer network. The thesis aims for the site 

under consideration propose new solutions to the sewer and adequate wastewater treatment. 

This diploma thesis is a contribution to the community Prasklice when deciding which 

solution to use for drainage and sewage disposal in the village. Furthermore, this work could 

be useful to another municipality to determine basic information about this problematics. 

 


