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Anotace: 

 Bakalářská práce se zabývá problémem odkanalizování části města Kadaň – 

Kasárny. Práce obsahuje návrh jednotné stokové gravitační soustavy, která je napojena na 

stávající kanalizaci. Projekt je rozdělen na dvě části, jedna je teoretická, která nám popisuje 

stávající stav území, druhy řešení dané situace, legislativu a technické řešení problému. 

Další část je praktická, ta obsahuje mnou zvolené řešení, které je podloženo výkresovou 

dokumentací a také hydrotechnickými výpočty. 

Klíčová slova: jednotná stoková soustava, hydrotechnické výpočty, gravitační soustava 

 

Annotation: 

The thesis is focused on sewer problem in the part of the town Kadaň called 

Kasárny. The thesis includes draft of the combined sewer gravity system, which is 

connected to the current sewer system. Project is divided into two parts. The first one is 

theoretical, which describes current condition of the area, variety of solutions, legislation 

and technical problem solving. The second part of the project is practical and my solution, 

which is supported by drawings and hydrotechnical calculations. 

Keywords: conbinated sewer system, hydrotechnical calculations, sewer gravity system  
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Úvod:  

Nakládání s odpadními vodami ve městech není v dnešní době velký problém, 

každé město má svou vlastní stokovou síť, ovšem hůře jsou na tom příměstské části, které 

se rychle rozrůstají a nemají vybudovanou svou vlastní kanalizaci a musí používat dočasné 

řešení, jako jsou septiky a nebo domácí čistírny odpadních vod. Toto se stalo i v mé 

vybrané lokalitě. 

Touto prací se zaměřím na návrh jednotné gravitační stokové sítě v příměstské části 

Kadaň- Kasárny, kterou napojím na stávající kanalizaci města Kadaň. 

Projekt je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nám řeší popis 

stávajícího stavu, jako jsou např. základní informace o dané oblasti, hydrologický popis a 

také vytipovaní problému s legislativním a technickým řešením. Technická část obsahuje 

výkresové dokumenty, jako jsou situační výkresy, hydrotechnické situace, podélné profily 

a hydrotechnické výpočty. 
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2. Popis stávajícího stavu  

2.1. Historie města Kadaň 

Osídlení kadaňské kotliny, jejíž osou je životodárná Ohře, sahá do velmi dávné 

minulosti. Během staletí temného a neznámého dávnověku se zde střídala řada etnických 

skupin a rozličných kultur. Archeologické nálezy dosvědčují na Kadaňsku např. kulturu 

knovízskou (Úhošť 13. - 18. století př. Kr.), bylanskou, halštatskou (Úhošť, Kadaň - 

Jezerka, 7. - 6. století př. Kr.) a také kulturu laténskou, kterou k nám ve 4. století př. Kr. 

přinesly keltské kmeny. To potvrzuje i nález řecké černofigurální keramiky. Podle 

humanistické tradice, to měli být právě Keltové, kteří ve zdejších končinách založili proti 

sobě na březích Ohře osady nazývané „Kad“ a „An“, což se vykládalo jako "zářící oheň". 

Pojmenování, v němž rozeznáváme dnešní jméno města Kadaně, prý vzniklo tak, že si 

osady a hradiska v Poohří dávaly ohněm znamení. Jde však pouze o legendu. Po Keltech tu 

až do 6. století sídlily germánské kmeny, jež se pak promísily s přicházejícími Slovany.[1] 

Za panování českého krále a později i římského císaře Karla IV. (1346-1378) zažilo 

město velký rozkvět, podnícený zřejmě opravami po ničivém požáru roku 1362. Císař 

udělil roku 1366 městu právo úplné samosprávy. Při svém prvním kadaňském pobytu ve 

městě potvrdil Kadaňanům 29. května 1367 konání výročního trhu na den Povýšení sv. 

Kříže (14. září). Když zde pobýval podruhé, povolil 8. září 1374 "obyvatelům města 

Kadaně zakládat vinice kolem města, jak to činí obyvatelé pražští". Karlův syn a nástupce 

Václav IV. (1378 - 1419) potvrdil městu otcova privilegia a krajskou soudní pravomoc 

ponechal kadaňským purkrabím. Na jaře 1421 bylo město dobyto pražany a stalo se 

součástí pražského městského svazu. Kolem 8. září 1421 zaútočila na Kadaň vojska II. 

křížové výpravy. Kadaňské obyvatelstvo se statečně bránilo, ale mohutné přesile nemohlo 

odolat. Druhá polovina 15. století se odehrála ve znamení vlivu šlechtického rodu 

Lobkoviců. Dne 10. srpna 1469 byl kadaňským hejtmanem jmenován Jan Hasištejnský z 

Lobkovic, jenž se 25. října 1469 stal na téměř padesát let pánem celého města. Tomuto 

mocnému velmožovi vděčíme za vybudování františkánského kláštera, kde je i pohřben.[1] 

Mezi významné kulturní památky patří: Františkánský klášter Čtrnácti sv. 

Pomocníků, farní (děkanský) kostel Povýšení sv. Kříže, Alžbětinský klášter s kostelem sv. 

Rodiny a sv. Alžběty, bývalý špitální kostel Stětí sv. Jana Křtitele, kadaňský hrad, 

barbakán (předbraní) Žatecké a věž Mikulovické brány, městské opevnění, radnice.[1] 
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2.2. Základní informace  

 Kadaň (německy Kaaden, lat. Civitas Cadanensis), někdejší královské město s 18 

tisíci obyvateli v Ústeckém kraji ležící jihozápadně od Chomutova na levém břehu řeky 

Ohře, důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech. Centrum historické 

oblasti Kadaňska, rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast Doupovských vrchů. 

V roce 1978 byla vyhlášena v části Kadaně Městská památková rezervace.[2] 

Město spadá pod Ústecký kraj a leží v nadmořské výšce 297mnm. Skládá se z 10 

městských části a jeho katastrální výměra je 65,52 km². 

 

                           

Obrázek č.1 satelitní snímek města Kadaň [3] 

2.3. Hydrologický popis  

Kadaň se nachází pod Krušnými horami a podélně jím teče řeka Ohře, do které se 

vlévájí v blízkosti Kadaně dva potoky jeden větší a to je Prunéřovský potok a druhý menší 

Bystřický potok. 

 Z hydrogeologického mapování vyplývá, že kolem 35% plochy oblasti povodí Ohře 

pokrývají horniny nepropustné, nebo velmi slabě propustné. Jedná se o část krystalinika 



 

 

 

 

  

Vaško Radim: Návrh odkanalizování části města Kadaň 

 

2014  4 

českého masívu a poměrně rozsáhlé oblasti pokryté tercierními jíly a kvarterními hlínami a 

sprašemi, které se vyskytují na vnějších stranách kvarterních teras vytvořených písky a 

štěrky. Horniny slabě propustné pokrývají kolem 29% plochy oblasti povodí Ohře. Jde 

hlavně o granitoidy, které tvoří část krystalinika a některé další struktury menšího rozsahu 

a různého geologického stáří. Zbývající část oblasti (cca 36% území) má v průměru dobrou 

ať velmi dobrou propustnost geologického podloží.[4] 

 

Plocha povodí :         3491 km
2 

Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/:    734 mm 

Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/:     30 m
3
/s  

Průměrný 355denní průtok** /Q355d/:      4,5 m
3
/s  

Stoletý průtok /Q100/:         740 m
3
/s 

[5] 

3. Vytipování problému  

V městské oblasti Kadaň- Kasárny, kterou jsem si vybral se nenachází stoková síť a 

tak musí obyvatelé používat septik či žumpu a na vlastní náklady jej provozovat což 

zahrnuje hlavně vyvážení odpadu a to je zbytečně neekonomické. Ovšem ve staré části 

Kadaně se kanalizace nachází, která je napojena na ČOV a na tuto stokovou síť budu řešit 

napojení nové jednotné gravitační sítě.  

Tento problém vznikl uvolněním nových parcel a rychlému zastavění s tím, že 

kanalizace se v budoucnu dělat bude a tak jsem využil této situace a udělal vlastní návrh na 

méně nákladnou jednotnou stokovou síť.    

    

               Obrázek č. 2 schéma septiku[6] 
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                 Obrázek č. 3 schéma žumpy[7] 

4. Teoretické principy řešení daného problému 

4.1 Legislativní řešení  

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

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

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

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

úřadů na tomto úseku. [8] 

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace   

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

projektové dokumentaci [9]. 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  

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

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

ČSN EN 752 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, 

dopravní stavby a jiné lidskou stavební činností dotčené lokality.[10] 
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4.2. Technické řešení  

4.2.1 Druhy odpadních vod  

Jakákoliv voda, která po použití změní svoje vlastnosti – fyzikální (teplota,..), 

chemické (pH,..)- se nazývá vodou odpadní, zejména pokud může ovlivnit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. 

Odpadními vodami jsou: 

· Všechny druhy vod odváděné stokovou sítí (ať se tam dostaly jakkoliv). 

· Odčerpávané vody podzemní z hydraulické ochrany u průmyslových objektů – 

rafinérie, sklady ropných látek, odkaliště z rudných, energetických nebo chemických 

výrob, průzkumy těžební činnosti. 

· Vody z drenážních systémů, jako součásti zařízení k odvodnění pozemních staveb 

· Vody jakkoliv znečištěné z výrobního provozu příp. v důsledku vlhkosti suroviny 

· Tekuté odpady (např. kejda).       

 [11] 

Podle původu a druhu znečištění můžeme odpadní vody rozdělit na splaškové, průmyslové, 

dešťové, infekční a ostatní odpadní vody. 

Splaškové odpadní vody: 

 Obsahují splašky z kuchyní, koupelen, záchodů. Podle způsobu odvádění se 

v zahraničí ještě dělí do tří skupin: 

· Šedou vodu  - neobsahuje fekálie a moč 

· Černou vodu  - obsahující fekálie a moč 

· Žlutou vodu  - obsahující pouze moč 

Dešťové odpadní vody: 

 Označována též jako povrchová, zahrnuje i tání sněhu, pokud je kanalizace řešená 

jako jednotná soustava, tak se dešťové vody počítají do splaškových.[12] Pokud je 
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kanalizace řešená jako oddílná, tak dešťovou vodu vedeme zvlášť od kanalizace splaškové 

a ta je odváděna do recipientů.[46] 

Infekční odpadní vody: 

 Odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, mikrobiologických laboratoří…tzn. 

Z takových provozů, kde dochází k znehodnocování vody choroboplodnými zárodky 

v takové míře, že je nutné provést zvláštní opatření jejím vypouštěním do stokové sítě.[12] 

Průmyslové odpadní vody: 

 Vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter znečištění vody záleží na 

druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak 

z technologických vod (což je voda přímo použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod 

(což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá znečištěná „pouze“ tepelně). 

Průmyslová odpadní voda se čistí buď přímo v podniku (tam někdy stačí vodu předčistit a 

pak vypustit do kanalizace, nebo přímo v městské ČOV.[13] 

4.2.2 Soustavy stokových sítí  

 Stokové soustavy nám slouží k odvodu odpadních vod do určitého místa např. do 

ČOV. Máme 3 druhy soustav:   

· jednotná stoková síť 

· Oddílná stoková síť 

· Modifikovaná stoková soustava 

Jednotná stoková síť 

Odvádí všechny odpadní vody z odkanalizovaného území společně.  Odpadní vody 

se smíchají. Má mnoho ekonomických a technologických výhod, ale nevýhody 

vodohospodářské. Měla by být navržena na průtok, který se rovná součtu jednotlivých 

druhů odpadních vod. Splašky mají poměrně vyrovnaný odtok v porovnání s dešťovými 

odpadními vodami, které se vyskytují nahodile, v krátkodobých intervalech (v ČR Ø asi 

300 – 400 hodin v roce). U nás nejvíce rozšířená.[14] 
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Hlavní nedostatek jednotné stokové soustavy je v tom, že odlehčovací komory 

spojují stokovou síť přímo s recipientem. Při přívalových deštích se tak dostává do vodních 

toků velké množství znečištění. Odlehčovací komory se budují na kmenové stoce 

v blízkosti recipientu, aby průřezy stok nemusely mít velké rozměry.[14]

 

              Obrázek č. 4 schéma jednotné stokové sítě [14] 

Oddílná stoková síť 

 Oddílná soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami stokové 

sítě. V zájmovém území jsou položeny dvě i více soustav, z nichž každá je určena pro 

odvádění jiného druhu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o dvě stokové soustavy, z nichž 

jeden systém odvádí vody splaškové a druhý systém odděleně vody srážkové.[11] 

 Při aplikaci oddílné stokové soustavy však v současnosti není možné ani dešťové 

vody považovat ve vztahu k recipientu za hygienicky nezávadné. Mohou být značně 

znečištěny splachy minerální i organické povahy, úkapy pohonných hmot i jiných látek a 

není vyloučena ani přítomnost fekálního znečištění.[11] 
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Obrázek č. 5 schéma oddílné stokové soustavy [15] 

Modifikovaná stoková síť 

 Modifikovaná stoková soustava vzniká například kombinací jednotné a oddílné 

stokové soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku.[16] 

                            

                        Obrázek č. 6 schéma modifikované stoky[17] 

4.2.3. Systémy stokových sítí 

Koncepce konkrétního systému je do značné míry předurčena členitostí území a 

dalšími faktory uspořádání stokových sítí. Jedná se o tyto základní systémy – radiální, 
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větevné, úchytné a pásmové. Většina reálných stokových sítí je však založena na 

kombinaci dvou nebo více těchto systémů.[11] 

Radiální systém 

Vhodný pro odvádění kotlin. Stoky se paprskovitě sbíhají do nejnižšího místa 

gravitačně, v případě nutnosti i přečerpáváním do ČOV.[18] 

                            

Obrázek č. 7 radiální stokový systém[18] 

Větevný systém  

 Používá se ve členitém terénu. Stoky se vedou pokud možno nejkratším směrem a 

nejvýhodnějším sklonem k nejnižšímu bodu soustředění odpadních vod. [18] 

                  

                                      Obrázek č. 8 větevný stokový systém[18] 
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Úchytný systém  

S výhodou se uplatňuje v dlouhých táhlých údolích. Úchytná stoka v komunikaci 

podél vodního toku přejímá odpadní vody z jednotlivých sběračů. Zmenšení dimenzí 

úchytné stoky jednotné stokové soustavy lze dosáhnout zřízením odlehčovací komory. [18] 

 

                         

                                   Obrázek č. 9 úchytný stokový systém[18] 

Pásmový systém  

 Máme-li několik výškových pásem stok, vznikne nám pásmový systém. 

V jednotlivých pásmech může být systém stok radiální, větevný nebo úchytný. Rozdělení 

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

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

bylo minimální. Většinou z horních pásem tečou splašky gravitačně, střední pásmo může 

občas i přečerpávat, ale spodní pásmo, ležící většinou v inundačním prostředí přečerpává 

vždy. [18] 

                      

                               Obrázek č. 10 Pásmový stokový systém[18] 
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4.2.4. Způsob dopravy odpadních vod 

Způsob dopravy odpadní vody je závislý na mnoha faktorech, zejména však na 

morfologii terénu a použité soustavě odkanalizování. Dopravu odpadních vod je možno 

rozdělit na tradiční způsob dopravy odpadních vod a na alternativní způsob.[11] 

Za tradiční způsob dopravy odpadních vod u soustavného odvodnění 

urbanizovaných území považujme jednotné či oddílné soustavy s gravitační dopravou 

odpadních vod. U tradičního způsobu odvodnění je důraz kladen především na 

jednoduchost a spolehlivost provozování.[11] 

Gravitační systémy 

Gravitační systémy stokových sítí jsou závislé na konfiguraci terénu, zejména na 

sklonových poměrech území, takže musí mít v celé trase jednotný smysl, přičemž sklon 

stoky je omezen horní a dolní hranicí. Při malých sklonech může docházet k usazování 

splavenin, a tím k postupnému ucpání stoky a naopak při velkých sklonech může být 

porušován vnitřní povrch stoky a objekty v síti.[19] 

Tlakový systém 

Tlaková kanalizace je jedním z principů kanalizace tam, kde není možné využít 

systém gravitační kanalizace. V členitějším terénu, nebo kde není vhodný sklon, popřípadě 

není žádný, je nutno použít kanalizaci tlakovou. Příklady systému tlakové kanalizace 

můžeme nalézt např. ve státech jako je Maďarsko, Švýcarsko, Holandsko a dnes již také v 

mnoha obcích České republiky. Některá z kritérií pro výběr systému tlakové kanalizace 

mohou být např.: řídká zástavba, nevhodné terénní podmínky, vysoká hladina spodní vody, 

nevhodné geologické podmínky, již vybudované kanalizační systémy, komunikace, 

nedostatek místa apod.[20] 

Podtlakový systém 

Podtlakový nebo vakuový kanalizační systém, se skládá z jednotky podtlakového 

ventilu, podtlakového potrubí a podtlakové stanice. Podtlak se vytváří ve vakuové 

(podtlakové) stanici a odpadní vody jsou nasávány do sběrné jímky a nádrže ve vakuové 

stanici. Shromážděné odpadní vody se přenáší čerpadly do čistírny odpadních vod.[47]. To 
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umožňuje její nasazení i v místech, kde by použití gravitační kanalizace bylo vzhledem 

k místním geologickým nebo terénním podmínkám složité.[20] 

4.2.5. Tvary stok 

Nejběžněji užívanými tvary stok jsou:  

· kruhové 

· vejčité 

· tlamové 

Výběr tvaru závisí na posouzení konkrétních provozních, statických, hydraulických, 

geologických a ekonomických podmínek. Stoky mohou být buď monolitické, nebo 

prefabrikované. Hydraulickému hledisku, koncentraci malých průtoků ve dně stoky nejlépe 

vyhovuje vejčitý tvar, nejméně tlamový. [18] 

Kruhový průřez 

Kruhový profil je nevýhodnější pro konstrukci zařízení, na jejich čištění a také se 

nejlépe vyrábí jako prefabrikát. Kruhové stoky jsou definovány vnitřním průřezem D v 

[mm].[21] Pokládání kanalizace se může provádět buď, za pomoci zářezu, nebo 

bezvýkopovou metodou.[45] 

 

 

                                      

                                          Obrázek č. 11 kruhový průřez[21] 
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Vejčitý průřez 

Je nejvýhodnější z hlediska hydraulického a statického. Nevýhodou je převýšení 

profilu, takže jej lze použít v úsecích s dostatečnou výškou nadloží. Kromě běžného, tzv. 

vídeňského profilu se používá tzv. Pražský normál složený z kruhových oblouků.[22] 

Poprvé byl vejčitý průřez použit v v Londýně roku 1846.[43] 

 

                                    

                                                Obrázek č. 12 vejčitý průřez[23] 

Tlamový průřez 

Je nejméně vhodným profilem z hlediska statiky i hydrauliky. Používá se ve 

stísněných výškových profilech a pro úseky s velkými průtoky (stálý proplach). Nejčastěji 

jsou to kmenové stoky, sběrače.[22] 

                              

                                           Obrázek č. 13 tlamový průřez[23] 

 

Podle přístupnosti vnitřního prostoru stok pro potřeby kontroly, údržby a oprav je 

možno profily stok rozdělit: 
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DN < 800 mm     - neprůlezný profil 

DN  800 – 1500  - průlezný profil 

DN > 1500          - průchozí profil 

Samostatnou kategorií tvoří tzv. kolektory, což jsou podzemní liniové stavby,  

průchozího profilu, ve kterých jsou soustředěny všechny podzemní inženýrské sítě 

v daných trasách ( voda, elektrické rozvody, telefonní rozvody,..) [22] 

 

                                  

                                                     Obrázek č. 14 kolektor[24] 

4.2.6. Objekty na stokové síti 

Objekty se navrhují pro zajištění správné funkce stokové sítě a pro bezpečné 

provádění všech potřebných prací při kontrole, čištění a údržbě stok.[11] 

Vstupní šachty 

 Jsou navrhovány všude tam, kde se mění směr hlavní stoky, mění se materiál, 

spojuje se více stok apod. Slouží provozovateli pro pravidelnou kontrolu, čištění a 

manipulaci na stokové síti. Jejich vzdálenost je maximálně většinou 50m, u průchozích 

stok 100m a víc.[22] Na silnicích v extravilánu a dálnicích nemají být šachty vozovce.[25] 
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                                               Obrázek č.15 vstupní šachta[22] 

Spojné šachty 

Umožňují soutok dvou či více stok. Ve dně je provedeno žlábkovité spojení 

jednotlivých stok, které musí být provedeno tangenciálně na směr hlavní stoky, tzn. úhel 

menší než 90°. Hydraulicky a mechanicky nejnamáhavější místa se doporučuje vyzdít 

z opracovaných (nejlépe žulových) kamenů.[11] 



 

 

 

 

  

Vaško Radim: Návrh odkanalizování části města Kadaň 

 

2014  17 

 

                                   Obrázek č. 16 spojné šachty[25] 

Rozdělovací šachty 

Přítok do komory z jedné stoky je rozdělován do dvou a více stok na odtoku 

z komory. K regulaci odtoku do jednotlivých stok často instalují stavítka. Kromě rozdělení 

průtoku je v případě stavítek možné i úplné odstavení jednotlivých větví pro případ revize 

nebo opravy.[25] 

Spadiště 

Spadiště jsou objekty, jejichž účelem je překonat stupněm velký sklon, při kterém 

by se ve stoce při návrhovém průtoku byly přesahovány maximální povolené rychlosti. 

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

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

respektive 3m pro DN 450-600.[11] 
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                                                    Obrázek č. 17 spadiště [26] 

Skluzy 

Skluzy obdobně jako spadiště, slouží k překonání velkého sklonu na stokové síti. 

Navrhují se na velmi strmých a dlouhých tratích, kde by bylo budování kaskády spadišť 

nákladné. Skluz sestává z vlastní skluzové stoky s průtočnou rychlostí do 10 m/s a 

z objektu na konci skluzu k utlumení přebytečné pohybové energie a k odvedené vodou 

strženého vzduchu.[11] 

Shybky 

Shybka je snížená část potrubí, jež funguje na principu spojených nádob, které 

převádějí odpadní vody z jedné strany vodního toku na druhý. Zřizuje se tedy v místě 

křížení stoky s řekou nebo potokem. Shybka je tvořena vtokovým a výtokovým objektem 

na obou březích vodního toku a vlastní shybkou, která je uložena zpravidla na dně vodního 

toku a sestává z několika souběžně vedených potrubí.[27] 
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                                               Obrázek č. 18 shybka [28] 

Odlehčovací komory 

Odlehčovací komory patří k nejdůležitějším a zároveň k nejsložitějším objektům 

stokových sítí z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i konstrukčního, při 

čemž tato jednotlivá hlediska se vzájemně ovlivňují a úzce spolu souvisejí. Konstrukčně 

musí být odlehčovací komora uspořádána tak, aby oddělovala z celkového průtoku nad ní 

množství vody, o které má být průběžná stoka odlehčena, a toto množství aby odváděla 

odlehčovací stokou do recipientu. Oddělení se děje nejčastěji přepadem přes přeliv, jehož 

koruna je umístěna nade dnem odlehčovacího koryta ve výši odpovídají průtoku, při čemž 

má být odlehčovací komora uvedena v činnost.[11] 

Dešťové vpusti  

Slouží k odvodnění vozovek, chodníků a zpevněných ploch. Zpravidla nejsou 

provozovány provozovatelem kanalizace, ale jinými právnickými osobami. Jsou součástí 

komunikačních staveb. Můžeme je dělit na uliční, chodníkovou a horskou vpusť.[11] 

4.2.7. Materiál potrubí 

Kameninové 

Jsou jedny z nejstarších materiálů. Je to keramika se slinutým barevným střepem 

opatřeným na povrchu vysoce odolnou glazurou. Jsou vyrobeny z přírodního jílu, šamotu 

(pálená hlína) a vody. Do směsi jílů se přidává 20-30% šamotu (již vypáleného a 

rozemletého jílu nebo recyklované kameninové výrobky) a 15-20% vody. Připravená směs 
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se ve vakuových lisech tvaruje většinou do tvaru roury, namáčí do glazury a vypaluje při 

1200 
o
C.[22] 

Kameninové roury jsou známé  

-          chemickou odolností (kyselinám i louhům), 

-          mechanickou pevností 

-          dobrou těsností spojů 

-          hladkostí roury (malý hydraulický odpor, nedochází k zarůstání trub) 

-          tvrdost glazury, odolnost vůči oděru 

-          vysoká životnost (min. 100 let) 

Roury se spojují hrdlovým spojem s vlepeným pryžovým těsněním nebo převlečenou 

spojkou nebo manžetou.[22] 

                          

                                              Obrázek č. 19 kameninové trouby[29] 

Betonové, železobetonové   

Jsou klasickým materiálem s konstantními vlastnostmi, dobrou statikou, možností 

kombinace s jinými materiály. Betonová směs pro výrobu je tvořena ze tří frakcí tříděného 

kameniva, směsi síranovzdorného cementu proti agresivitě prostředí, vody a dalších přísad. 

Vyrábí se na vibrolisech, které zajišťují dokonalé zpracování betonové směsi. Někdy se 

používá výstelka – čedič, kamenina, plast,.. Ukládá se většinou do pískového podloží.[22] 
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                                               Obrázek č. 20 betonové trouby[30] 

Plastové trouby   

Je nejmladší z používaných materiálů. Z jeho výhod je pevnost, pružnost, nízká 

váha, chemická odolnost. Vyrábí se z PVC neměkčeného (odolnost v rozsahu pH-2-12, 

tepelně stálé do 60oC podle průměru. PVC potrubí je standardní stavební materiál pro 

kanalizaci. Je populární, protože lze snadno řezat a manipulovat s ním. Je také mnohem 

levnější než potrubí z litiny, které můžeme nalézt v mnoha starších domech.[43] Dále se 

používá PE pro tlakové potrubí a odolné potrubí proti rozpouštědlům, olejům, kyselinám a 

louhům. Někdy se užívá polypropylén. Výhodou je odolnost proti teplotě, proto se z něj 

vyrábí i vnitřní rozvody teplé vody. Spoje se lepí nebo svařují.[22] 
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                                                Obrázek č. 21 plastové trouby [31] 

 

Sklolaminát 

Je novým materiálem. Využívá všech vlastností kompozitních materiálů. Je velice 

pevné, teplotně i chemicky stálé, odolné vůči UV záření s nízkou hmotností. Je vyrobeno 

ze směsi skleněných vláken, pryskyřice a plniva (křemenné písky, vápenná moučka). 

Vyrábí se litím nebo odstřeďováním.[22] 

      

 

                            

                                      Obrázek č.22 sklolaminátové trouby [32] 
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Tvárná litina  

Je poměrně novým materiálem s výbornými vlastnostmi. Je to železný materiál, 

který obsahuje 2,2-4% uhlíku, který je vykrystalizován ve tvaru kuliček. Tvarovky jsou 

odlévány do pískových forem a vnitřní odolnost způsobuje výstelka z polyuretanu nebo 

cementovou maltou, čímž získá vysokou odolnost proti oděru. Vnější povrch je 

pozinkován nebo opatřen epoxidovým lakem.[22] 

 

 

                            

                                                  Obrázek č. 23 trouba z tvárné litiny[33] 

Tavený čedič  

Vzniká přetavením a opětovným vytvarováním přírodního materiálu – olivinického 

čediče. Je velmi tvrdý (v Mohrově stupnici – 8), má nulovou nasákavost, výbornou 

chemickou odolnost.[22] Používají se nejčastěji pro pneumatickou dopravu.[34] 
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                                   Obrázek č. 24 trouby z taveného čediče[34] 

 

Stoky zděné z cihel  

Staví se z vypálených kyselinovzdorných cihel, keramických tvárnic nebo taveného 

čediče. Nevýhodou je velký podíl ruční práce, výhodou je chemická odolnost a odolnost 

proti obrusu. Používají se hlavně při sanaci stávajících stok.[22] 

                                 

 

                                   

                                    Obrázek č. 25 stoka vyzděná z cihel[35] 
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Stoky z prefabrikátů  

Mohou to být betonové nebo železobetonové roury různého tvaru, segmentové 

oblouky nebo kolektory.[22] 

 

 

                                       

                                       Obrázek č. 26 stoka z prefabrikátů [36] 

 

Monolitické stoky   

Jsou lité z betonu přímo na místě. Provádí se většinou u hlavních stok nebo sběračů. 

Betonují se v hloubeném nebo paženém výkopu.[22] 

4.2.8. Čištění a průzkum stokových sítí 

Čištění se provádí jako součást údržby, před průzkumem stokových sítí a podle 

zjištěného stavu a použité metody i před samotnou opravou nebo obnovou. Odstraňují se 

jím sedimenty, ulpívající látky, znečištění a jiné překážky v potrubním profilu, které 

znemožňují objektivní vyhodnocení míry narušení podzemního vedení. Volba způsobu 

čištění musí vycházet ze složení sedimentů, ulpívajících látek a znečištění a současně 

i z druhu a materiálu ostění stokových sítí. Všeobecně je doporučeno užívat takové 

způsoby, které nevyžadují přítomnost obsluhy uvnitř podzemního vedení. [37] 
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U vysokotlakého čištění se volí takový tlak vody, který nenaruší konstrukci (někdy 

dochází při čištění vysokotlakým zařízením k destrukci stok, zvláště betonových).[37] 

Způsobů čištění podzemních trubních vedení je několik. Lze je rozdělit do skupin na: 

· hydraulické 

· mechanické 

· hydraulicko-mechanické 

Mezi hydraulické metody patří proplachování, vysokotlaké čištění, sání, řezací 

zařízení (vysokotlaký vodní paprsek).[37] 

 

 

        Obrázek č. 27 Čisticí kanalizační koule u proplachování[37] 

      1 – spojka, 2 – čisticí koule, 3 – žebrování, 4 – sedimenty 

Mechanické čištění  

Lze rozdělit podle způsobu provádění a použitého nářadí na ruční nebo strojní 

těžení, čištění čistícím zařízením, čištění dálkově řízeným zařízením, ostatní způsoby 

čištění.[37] 

Metody hydraulicko-mechanického čištění  

Používají se pro tlaková potrubí. Běžně se uplatňují v případech do délky 800 m 

a přímých úsecích konstantního profilu. Lze je použít v profilech, kde je k dispozici 

dostatečný přetlak a množství vody. Při tomto způsobu čištění se uplatňují tři metody: 
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čištění nástroji upoutanými na laně, čištění neupoutaným nástrojem s vysílačem 

a lasičkování.[37] 

Průzkum stokových sítí 

 Kontrola stavu stokových sítí se provádí za účelem posouzení naléhavosti a rozsahu 

oprav a obnovy; následně se kontrolují provedené opravy. V případě nutnosti kontroly se 

předem stanoví, jak se má detailně zjišťovat a posuzovat stav podle jednotlivých hledisek 

(stavební, hydraulické). Kontrola u průlezných profilů je snadná. Spočívá v tom, že 

pracovník projde úseky s kamerou a vše pečlivě zaznamená.[37] 

 

                  

                                          Obrázek č. 28 průzkumná sada [37]  

5. Návrh možných variant řešení, rozpracování doporučené varianty 

5.1. Návrh možných variant 

Byly navrhnuty tři varianty řešení odpadní stokové sítě, které popíšu. 
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1.varianta 

Jedna z možností jak dopravit vodu do stávající kanalizace je, že bychom hlavní 

stoku A i se všemi jejími vedlejšími stokami, vedli gravitačně na kanalizaci města Kadaň a 

hlavní stoku B včetně stok vedlejších sespádovali gravitačně do nejnižšího místa dle 

geomorfologie terénu a tam by byla navrhnuta čerpací stanice, z které by se voda tlakovým 

potrubím přečerpávala do stoky A1. Tato možnost je ale finančně náročná a také s ohledem 

na terén, složitěji proveditelná.  

2.varianta 

Jako další variantu řešení je možnost navrhnout oddílnou gravitační stokovou 

soustavu, kde by byly odpadní vody odváděny zvlášť, tzn. dešťová voda by se odváděla 

přímo do recipientu a splašková voda na stávající jednotnou kanalizaci. Z důvodu napojení 

na stávající jednotnou kanalizaci, by bylo nevýhodné do ní zaústit vody dešťové, pro které 

navrhujeme samostatné odpadní potrubí. Tento způsob je výhodný z hlediska odlehčení 

stokové sítě města Kadaň a také ČOV, do které směřují veškeré splašky z celého města. 

Nevýhodou je ovšem náročnost provedení a vysoké finanční náklady na realizaci takového 

dešťového potrubí. 

3.varianta 

Tato varianta je nevýhodnější ze spousty hledisek. Jako hlavní důvod je 

geomorfologické rozložení terénu, díky kterému jsem rozdělil mou zvolenou oblast na dvě 

části, skládají se ze dvou hlavních stokových síti A a B , které mohou být odděleně a 

gravitačně svedeny do stávajícího jednotného kanalizačního potrubí města Kadaň. Jako 

další výhodou je jednodušší provedení a také nejmenší finanční nároky. 
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                                     Obrázek č. 29 trasa stoky A 

 

                                               Obrázek č. 30 trasa stoky B 

5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

5.2.1. Situace 

Situace městské části Kadaň- Kasárny, byla zpracována v programu AutoCAD 

2007. Byla navrhnuta jednotná gravitační stoková sít, která se skládá ze dvou hlavních stok 
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A a B, obě jsou svedeny na stávající kanalizační síť města Kadaň. Kanalizace je vedena 

středem vozovky. Situace je v měřítku 1:1000. 

Celkový počet šachet na navrhované stokové síti je 81. Délka prvního úseku, který 

se skládá ze stok A, A1, A1/1, A1/2, A2, A3, A4 je 1182metrů a nachází se na něm 41 

šachet. Délka druhého úseku, který se skládá ze stok B, B1, B1/1, B1/2, B1/3, B2 je 1344 

metrů a nachází se na něm 40 šachet. 

Na hlavní stoku A se napojují 4 stoky vedlejší a to stoka A1, ta se napojuje v šachtě 

Š4, pak stoka A2, která se napojuje v šachtě 7, dále stoka A3, která se napojuje v šachtě 8 a 

poslední stoka A3, která se napojuje v šachtě Š9. 

Na vedlejší stoku A1 se napojuje v šachtě Š14 další vedlejší stoka A1/1. 

Na stoku A1/1 se napojuje v šachtě Š22 krátká stoka A1/2.  

Další hlavní stokou, jak bylo zmíněno, je stoka B na kterou se napojují 2 vedlejší 

stoky B1 a B2. Stoka B1 se napojuje v šachtě Š48 a stoka B2 se napojuje v šachtě Š49. 

Vedlejší stoka B1 na sebe váže stoky B1/1, která se napojuje v šachtě Š67, dále 

B1/2 ta se napojuje v šachtě Š66 a poslední navazující stoka B1/3, která se napojuje v 

šachtě Š64. 

STOKA DÉLKA[m] POČET ŠACHET NAPOJENÍ STOK  DN MATERIÁL 

A 371 14 A1, A2, A3, A4 300-700 KAMENINA 

A1 225 6 A1/1,A1/2 300-600 KAMENINA 

A1/1 115 4 A1/2 300 KAMENINA 

A1/2 28 1 - 300 KAMENINA 

A2 68 2 - 300 KAMENINA 

A3 240 9 - 300 KAMENINA 

A4 135 5 - 300 KAMENINA 

          

B 718 21 B1, B2 300-550 KAMENINA 

B1 244 7 B1/1, B1/2, B1/3 300-450 KAMENINA 

B1/1 60 2 - 300 KAMENINA 

B1/2 65 2 - 300 KAMENINA 

B1/3 214 6 - 300-350 KAMENINA 

B2 43 2 - 300 KAMENINA 

                                   Tabulka č. 1 přehled navržených stok 
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5.2.2. Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace se skládá z návrhu hydrotechnických okrsků o maximální 

výměře 1 ha. Tyto okrsky jsme stanovili podle metody ideálních střech, při které půlíme 

úhly šachet. V navrhované oblasti je celkem 31 okrsků o výměře 15,67 ha. Ovšem jak jsem 

již zmiňoval výše, tak díky geomorfologickému rozložení terénu, jsem rozdělil oblast na 

dvě části, na hlavní stoku A a hlavní stoku B. V první oblasti stoky A je navrženo okrsků 

14 o celkové rozloze 6,49ha a v oblasti druhé zahrnující hlavní stoku B, je okrsků 17 o 

celkové rozloze 9,18ha. 

 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Stoka Plocha[ha] Okrsek 

A 0,87 1 B 0,7 15 

A4 0,68 2 B 0,52 16 

A 0,13 3 B 0,35 17 

A3 0,95 4 B 0,87 18 

A3 0,41 5 B 0,57 19 

A 0,37 6 B2 0,67 20 

A2 0,46 7 B 0,16 21 

A 0,35 8 B1 0,58 22 

A1-2 0,25 9 B1-1 0,28 23 

A1-1 0,45 10 B1-2 0,44 24 

A1 0,62 11 B1 0,41 25 

A1 0,42 12 B1-3 0,57 26 

A1 0,3 13 B1-3 0,96 27 

A 0,23 14 B1-3 0,41 28 

  B1 0,56 29 

      B 0,41 30 

      B 0,72 31 

                                                  Tabulka č. 2 popis okrsků  

5.2.3 Podélné profily  

 Výkresy byly dělané v programu Winplan - Podélný profil kanalizace 5.0. Nejdříve 

jsme museli stoky uložit zvlášť, jako křivky v programu AutoCAD 2007 a poté je 

exportovat do již zmíněného programu Winplan. Celkem bylo zpracováno 13 podélných 

profilů. 
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 Podélné profily obsahují kótu terénu a dna potrubí, staničení, hloubku výkopu, 

sklon, délku, DN, napojení stok, materiál potrubí, úhly šachet. Při provedení podélných 

profilů jsem dbal, aby nebyla překročena maximální rychlost proudění 5 m/s, z toho 

důvodu bylo navrhnuto na stoce A jedno spadiště a také, aby bylo zachováno minimální a 

maximální krytí. Vše je zpracováno v měřítku 1:1000 na délku a 1:100 na výšku. 

Hlavní stoka A 

 Celou svou délkou prochází středem asfaltové komunikace, její délka je 371m a je 

svedena do stávající kanalizace města Kadaň. Prochází okrsky 1, 3, 6, 8 a 14 a napojují se 

na ní 4 stoky, vedlejší stoka A1 v šachtě Š4, stoka A2 v šachtě Š7, stoka A3 v šachtě Š8 a 

stoka A4 v šachtě Š9. Jako materiál je použitá kamenina. 

 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A 0,87 1 140 Š13 až Š9 5 300 

A 0,13 3 35 Š9 až Š8 5 400 

A 0,37 6 50 Š8 až Š7 5 500 

A 0,35 8 90 Š7 až Š4 5 550 

A 0,23 14 56 Š4 až Š0 5 700 

 

                                            Tabulka č.3 popis podélného profilu hlavní stoky A 

Vedlejší stoka A1 

 Na stoku hlavní se napojuje v šachtě Š4 a prochází třemi okrsky 11, 12 a 13 její 

délka je 225m a ústí do ní stoka A1/1 v šachtě Š14. Celá je vedena středem asfaltové 

komunikace. Jako materiál byla použita kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A1 0,62 11 90 Š19 až Š17 4 300 

A1 0,42 12 66 Š17 až Š15 4 350 

A1 0,3 13 69 Š15 až Š4 4 600 

                             Tabulka č. 4 popis podélného profilu vedlejší stoky A1 
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Vedlejší stoka A1/1 

 Napojuje se na stoku A1 v šachtě Š14 a prochází jedním okrskem a to je okrsek 10. 

Délka je 115m a napojuje se na ní stoka A1/2 v šachtě Š22. Stoka je vedena středem 

asfaltové komunikace. Jako materiál byla použita kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A1/1 0,45 10 115 Š23 až Š14 7 300 

                                 Tabulka č. 5 popis podélného profilu vedlejší stoky A1/1 

Vedlejší stoka A1/2 

Napojuje se na stoku A1/1 v šachtě Š22 a prochází jedním okrskem č. 9 a její délka 

je 28m. Stoka je vedena středem asfaltové komunikace. Jako materiál byla použita 

kamenina.  

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A1/2 0,25 9 28 Š24 až Š22 5 300 

                                Tabulka č. 6 popis podélného profilu vedlejší stoky A1/2 

Vedlejší stoka A2 

 Napojuje se na hlavní stoku A v šachtě Š7 a prochází jedním okrskem č. 7. Její 

délka je 68m a je vedena středem asfaltové komunikace. Jako materiál byla použita 

kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A2 0,46 7 68 Š26 až Š7 6 300 

                                  Tabulka č. 7 popis podélného profilu vedlejší stoky A2 

Vedlejší stoka A3 

 Napojuje se na hlavní stoku A v šachtě Š8 a prochází dvěma okrsky 4 a 5. Její délka 

je 240m a je vedena středem asfaltové komunikace a nezpevněnou plochou. Ve středu 

komunikace je vedena po délce 137m a na nezpevněné ploše je vedena o délce 103m. Jako 

materiál byla použita kamenina. 
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Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A3 0,95 4 152 Š35 až Š30 12 300 

A3 0,41 5 88 Š30 až Š8 12 300 

Tabulka č. 8 popis podélného profilu vedlejší stoky A3 

Vedlejší stoka A4 

 Napojuje se na hlavní stoku A v šachtě Š9 a prochází jedním okrskem č. 2. Její 

délka je 135m a je vedena středem asfaltové komunikace. Jako materiál byla použita 

kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

A4 0,68 2 135 Š40 až Š9 10 300 

Tabulka č. 9 popis podélného profilu vedlejší stoky A4 

Hlavní stoka B 

 Celou svou délkou je vedena středem asfaltové komunikace, její délka je 718m a je 

svedena do stávající kanalizace města Kadaň. Prochází okrsky 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30 a 

31 a napojují se na ní 2 stoky, vedlejší stoka B1 v šachtě Š48, stoka B2 v šachtě Š49. Jako 

materiál je použitá kamenina. 

 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

B 0,7 15 92 Š61 až Š59 10 300 

B 0,52 16 85 Š59 až Š57 10 300 

B 0,35 17 69 Š57 až Š55 10 350 

B 0,87 18 100 Š55 až Š53 10 400 

B 0,57 19 95 Š53 až Š50 10 450 

B 0,16 21 40 Š50 až Š49 10 450 

B 0,41 30 95 Š49 až Š45 10 500 

B 0,72 31 142 Š45 až Š41 10 550 

Tabulka č. 10 popis podélného profilu hlavní stoky B 

Vedlejší stoka B1 

 Napojuje se na hlavní stoku B v šachtě Š48 a prochází třemi okrsky 22, 25 a 29. Její 

délka je 244m a je vedena středem asfaltové komunikace. Napojují se na ní další tři 
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vedlejší stoky B1/1 v šachtě Š67, dále vedlejší stoka B1/2 v šachtě Š65 a poslední vedlejší 

stoka B1/3 v šachtě Š64. Jako materiál byla použita kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

B1 0,58 22 30 Š68 až Š67 15 300 

B1 0,41 25 119 Š67 až Š63 15 350 

B1 0,56 29 95 Š63 až Š48 15 450 

Tabulka č. 11 popis podélného profilu vedlejší stoky B1 

Vedlejší stoka B1/1 

 Napojuje se na vedlejší stoku B1 v šachtě Š67 a prochází jedním okrskem č. 23 a 

její délka je 60m. Je vedena středem asfaltové komunikace a použitý materiál je kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

B1/1 0,28 23 60 Š70 až Š67 15 300 

Tabulka č. 12 popis podélného profilu vedlejší stoky B1/1 

 

Vedlejší stoka B1/2 

 Napojuje se na vedlejší stoku B1 v šachtě Š65 a prochází jedním okrskem č. 24 a 

její délka je 65m. Vedena je středem asfaltové komunikace a použitý materiál je kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

B1/2 0,44 24 65 Š72 až Š65 15 300 

Tabulka č. 13 popis podélného profilu vedlejší stoky B1/2 

Vedlejší stoka B1/3 

 Napojuje se na vedlejší stoku B1 v šachtě Š64 a prochází třemi okrsky 26, 27 a 28. 

Délka stoky je 214m a je vedena středem asfaltové komunikace. Jako materiál byla použita 

kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

B1/3 0,57 26 70 Š78 až Š76 15 300 

B1/3 0,96 27 94 Š76 až Š73 15 300 

B1/3 0,41 28 50 Š73 až Š64 15 350 

Tabulka č. 14 popis podélného profilu vedlejší stoky B1/3 



 

 

 

 

  

Vaško Radim: Návrh odkanalizování části města Kadaň 

 

2014  36 

Vedlejší stoka B2 

 Napojuje se na hlavní stoku B v šachtě Š49 a prochází jedním okrskem č. 20. Délka 

stoky je 43m a je vedena středem asfaltové komunikace. Jako materiál byla použita 

kamenina. 

Stoka Plocha[ha] Okrsek Délka[m] mezi šachtami sklon [‰] DN 

B2 0,67 20 43 Š80 až Š49 14 300 

Tabulka č. 15 popis podélného profilu vedlejší stoky B2  

5.2.4 Hydrotechnické výpočty 

 Výpočty byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel za pomoci součtové 

metody. Princip této metody spočívá ve sčítání jednotlivých větví stokové sítě. Počítá se 

zde s intervalem 15 minut neregulovaného deště. 

Sloupec č. 1 - Stoka 

Obsahuje názvy stok, tak jak jsou po sobě v hydrotechnické situaci, tedy podle 

okrsků od konce kmenové stoky. 

Sloupec č. 2 - Číslo kanalizačního okrsku 

 Zjistíme ho z hydrotechnické situace, kde jsme pomocí metody ideálních střech 

udělali určité okrsky, které jsou očíslovány od konce hlavní stoky po směru toku odpadní 

vody. 

Sloupec č. 3 - Plocha povodí 

Zjistí se opět z hydrotechnické situace, kde jsou vyznačeny rozvodnicí. Jejich 

hodnota nesmí překročit hranici 1ha. Plocha byla zjišťována v programu AutoCAD 2007 

za pomoci příkazu dotaz > plocha. 

Sloupec č. 4 - Specifický odtok qs  

Vypočítáme ze vztahu :  
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      Qs=
Σ

             (1) 

 

 

PO -  počet obyvatel  

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

Σ -    plocha povodí … celková plocha povodí [ha]  

S -    počet sekund za 1 den 

Sloupec č. 5 – Odtokový součinitel ψ 

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

částečně se vsakuje a částečně se vypařuje. Hodnota odtokového součinitele se zjišťuje v 

charakteristické ploše odvodňované oblasti, v oblasti stejného typického charakteru 

povrchové úpravy a zástavby, sklonitosti a propustnosti, tzv. vzorovém hektaru. Pro 

rozsáhlé odvodňované území oblasti bude zjišťováno několik hodnot ψ. Z celkové plochy 

vzorového hektaru se určí výpočtem velikosti ploch S1, ….., Sn se stejným adekvátním 

součinitelem ψ1, ….., ψn[38] 

Výpočet: 

 

Ψ=
ψ ψ ψ

Σ
        (2) 

 

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

ψ1, ψ2, ψn … součinitel odtoku 

ΣS ………………. celková plocha 1ha [ha] 
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Způsob zástavby a druh 
pozemku popř. druh úpravy 

povrchu 

 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území 
 

rovinné při 
sklonu do 1% 

rovinné při 
sklonu do 1-5% 

 

rovinné při 
sklonu nad 5% 

Zastavěné plochy (střechy) 0,9 0,9 0,9 

Asfaltové a betonové 
vozovky 

0,7 0,8 0,9 

Obyčejné dlažby se 

zapískovanými spárami 
0,5 0,6 0,7 

Štěrkové cesty 0,3 0,4 0,5 

Nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,1 0,15 

Lesy 0 0,05 0,1 

                      Tabulka č. 16 součinitele odtoku ψ pro výpočet stokové sítě 

Výpočet vzorového hektaru pro svažitost terénu 1-5%: 

 

Druh povrchu Plocha [ha] Součinitel ψ 

Střechy 0,24 0,9 

Asfaltové a betonové vozovky 0,32 0,7 

Štěrkové cesty 0 0,3 

Zeleň 0,44 0,1 

                      Tabulka č. 17 naměřené hodnoty vzorového hektaru 

 

Ψ=   = 0,484 

Sloupec č. 6 – Redukovaní plocha dílčí 

Vypočte se ze vztahu :   

Sd=Ss . Ψs      (3) 

 

Sd........... redukovaná plocha dílčí [ha] 

Ss........... plocha povodí [ha] 
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Ψs...........odtokový součinitel 

Sloupec č. 7  Redukovaná plocha celková 

 Vypočte se, jako součet všech redukovaných ploch dílčích postupujeme po směru 

toku odpadních vod a pak připočítáváme vedlejší stoky v místě napojení na stoku hlavní. 

Sloupec č. 8 Intenzita redukovaného deště 

 Intenzita redukovaného deště byla stanovena v mé oblasti na 139 l/s/ha [39] 

Sloupec č. 9 Maximální průtok dílčí, dešťový Qd 

 Vypočte se ze vztahu: 

 

Qd = Ss . Ψs . i   [l/s]      (4) 

 

S ............plocha příslušného kanalizačního okrsku [ha], 

Ψs...........střední součinitel odtoku, 

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

Sloupec č. 10 Maximální průtok dílčí splaškový Qs 

 Vypočte se ze vztahu: 

Qs = Ss . qs         [l/s]    (5) 

Ss ...........plocha povodí [ha] 

qs........... specifický odtok splašků[l/s/ha] 

Sloupec č. 11 Maximální průtok celkový splaškový 

 Celkový splaškový průtok se spočítá sečtením splaškových průtoku dílčích, které se 

přičítají ve směru toku odpadních vod. 
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Sloupec č. 12 Maximální průtok celkový dimenzovaný 

 Vypočte se ze vztahu: 

Qdim = Qd . Qspl   [l/s] (6) 

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

 

Qspl …. maximální splaškový průtok celkový [l/s] 

 Vypočte se z výše uvedeného vztahu a k tomuto výsledku se připočítávají průtoky 

ostatních stok, v místě napojení na stoku hlavní, po směru toku odpadních vod. 

Sloupec č. 13 – Sklon dna 

 Byl zvolen podle výškových kót terénu tak, aby bylo zachováno minimální a 

maximální krytí a nebyla překročena maximální nebo minimální rychlost proudění 

odpadních vod ve stokové síti. 

Sloupec č. 14 - Navržený profil 

 Určil se z hydraulických tabulek. Pro nalezení správného profilu jsem použil 

hodnoty sklonu a maximálního dimenzovaného průtoku. 

Sloupec č. 15 – Délka úseku 

 Tento sloupec nám ukazuje délku úseku v jednom kanalizačním okrsku. 

Sloupec č. 16 - Kapacitní průtok při plnění Qkap 

 Určil se z hydraulických tabulek, když jsme určovali jmenovitou světlost potrubí a 

znázorňuje nám maximální plnění při plném zatížení daného úseku. 

Sloupec č. 17 - Kapacitní rychlost při plnění vkap 

 Určila se také z hydraulických tabulek, při navrhování jmenovité světlosti potrubí. 
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Sloupec č. 18 - Skutečné plnění h 

 Tuto hodnotu jsem získal za pomoci interpolace χ , abych získal hodnotu h, kterou 

jsem pak vynásobil poloměrem dané světlosti potrubí. 

Sloupec č. 19 - Skutečná rychlost při plnění vskut 

 Vypočte se ze vztahu: 

Vskut =  . vkap   [m/s] (7) 

χ … součinitel  

vkap … kapacitní rychlost [m/s] 

Sloupec č. 20 - Jednotlivá doba průtoku t 

 Vypočte se ze vztahu: 

 t =      [s] (8) 

s … ……délka úseku [m]  

vskut …. skutečná rychlost při plnění [m/s] 

Sloupec č. 21 – Doba průtoku celkem  

 Je to součet jednotlivých dob a pro každou stoku se sčítají ve směru proudění 

odpadních vod. Vedlejší stoky se sčítají zvlášť a v místě napojení se přičtou ke stoce 

hlavní. 

Sloupec č. 22 - Doba průtoku celkem v minutách  

  Doba průtoku v sekundách byla převedena na minuty kvůli lepší představě.  
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Sloupec č. 23 – Součinitel lambda λ 

 Vypočte se ze vztahu: 

 λ =  [l/s] (9) 

Qdim ... dimenzovaný průtok [l/s]  

Qkap … kapacitní průtok [l/s] 

Sloupec č. 24 - Součinitel χ 

 Byl získán interpolací lambdy λ z hydraulických tabulek. 

Sloupec č. 25 – h [m] 

 Byl získán interpolací kapy χ  v hydraulických tabulkách a následně použit na 

výpočet skutečného plnění. Tento sloupec je spíše pomocný. 

6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení  

 Má varianta se zabývá návrhem jednotné gravitační stokové sítě v městské části 

Kadaň- Kasárny. Celkový odhad bude zahrnovat součet nákladů na stoky A, A1, A1/1, 

A1/2, A2, A3, A4 a B, B1, B1/1, B1/2, B1/3, B2 o celkové délce 2526m. Do nákladů se 

započítá délka kanalizačního potrubí a jeho materiál, kterým je kamenina, tak i betonové 

šachty se všemi prvky. V rozpracované variantě se nemusím zabývat návrhem ČOV, 

protože navržená kanalizace se napojuje do kanalizace stávající ve městě Kadaň. Díky této 

situaci se náklady mnohem snížily. 

Ceny jsou stanoveny formou tzv. globálních cenových ukazatelů pro objekty, které 

v sobě vždy zahrnují všechny související objekty a zařízení. U jednotlivých objektů jsou 

vždy samostatně vyjmenovány ty části stavby, které jsou do cenového ukazatele 

zahrnuty.[40] 

Při stanovení pořizovací ceny potrubí je dále zohledňována skutečnost, zda je 

potrubí ve zpevněných nebo nezpevněných plochách.[40] 
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Ekonomické náklady na potrubí se skládají z návrhu kameninových trub o 

jmenovité světlosti DN 300-700mm o celkové délce 2526m.   

Veškeré kameninové trouby jsou vždy oboustranně glazovány. Spoje trub 

hrdlových zaručují těsnost kanalizace proti tlaku vody 50kPa (vnitřní i vnější tlak – tj. 5 m 

vodního sloupce) a to i při dodatečném pohybu kanalizace. Materiál těsnění odpovídá 

normám ČSN EN 295 a ČSN EN 681-1. Spoje jsou řešeny tak, že v hrdle trouby je vrstva 

tvrdého a na dříku vrstva pružného polyuretanu.[41] 

                

                                                    Obrázek č. 31 spojovací systém [41] 

 

DN Cena v kč/m (bez DPH) Délka[m] Cena celkem [Kč] (bez DPH) 

300 4060 1355 5 501 300 

350 4564 304 1 387 456 

400 5670 135 765 450 

450 6420 230 1 476 600 

500 7910 145 1 146 950 

550 8480 232 1 967 360 

600 10150 69 700 350 

700 12740 56 713 440 

                                   Tabulka č. 18 náklady na kanalizační potrubí bez DPH [41] 

Celkové náklady na kameninové potrubí činí 13 658 906 Kč bez DPH a 16 390 687 

Kč s DPH (20%) 

 Ekonomické náklady šachet na stokové síti budou zahrnovat veškeré součásti patřící 

ke konstrukci šachty, jako je litinový poklop, betonová skruž, těsnění, zákrytová deska, 
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konus, dno a vyrovnávací prstenec. Celkem je navrhnuto 80 šachet o jmenovité světlosti 

DN 1000. Ceny jednotlivých částí poskytla firma Prefa Brno a.s. 

 

Jednotlivý díl Cena Kč/ks 

Litinový poklop 3860 

Betonová skruž 1749 

Těsnění 206 

Zákrytová deska 3540 

Konus 2336 

Dno 9814 

Vyrovnávací prstenec 303 

                                               Tabulka č. 19 náklady na šachtu[42] 

 

 Náklady na jednu šachtu činí 21 808 Kč. Celková cena všech navržených šachet je 

1 744 640 Kč. 

 Kompletní náklady na celou stokovou sít v městské části Kadaň -Kasárny jsou 

výsledkem součtu cen za kameninové trouby a betonové šachty, které činí 18 135 327 Kč. 

Tato cena je předběžný hrubý odhad, ke kterému započítám i rezervu 5%, takže celkový 

hrubý odhad ceny je 19 042 093 Kč.  

7. Závěr 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotné gravitační stokové sítě v městské 

části Kadaň -Kasárny. V této části se kanalizace nenachází a obyvatelé jsou nuceni 

používat žumpu či septik, což v dnešní době není ekonomicky výhodné, z důvodu 

vyvážení a také z ekologického hlediska.  

Práce se skládá ze dvou částí, první je teoretická a obsahuje popis a historii území, 

ve kterém se kanalizace navrhuje a také hydrologický popis. Druhá část je praktická, v té 

se zabývám variantami řešení, kde jsem vybral variantu 3, která je nejvýhodnější 

z hlediska provedení, tak i z hlediska finanční náročnosti, tedy jednotný gravitační stokový 

systém napojený na stávající kanalizační síť města Kadaň. Dále praktická část obsahuje 

výkresovou dokumentaci a hydrotechnické výpočty. Výkresová část se skládá ze situace 

s navrženou kanalizací, dále z hydrotechnické situace, která obsahuje kanalizační okrsky o 
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dané ploše a podélnými profily stok. Hydrotechnické výpočty jsou zpracovány součtovou 

metodou. 

V poslední části se zabývám odhadem ekonomických nákladů na navrženou 

kanalizaci o délce 2526m s 80 šachtami. Celkový hrubý odhad i s 5% rezervou je 

19 042 093 Kč. 
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