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Anotace: 

V této bakalářské práci je zpracován návrh odkanalizování městské části Vlaštovičky. 

Teoretická část se zabývá popisem stávajícího stavu území a hydrologických poměrů. 

V praktické části je rozpracována zvolená varianta řešení, která je podložena výkresovou 

dokumentací a výpočty. Závěr práce je věnován ekonomickému (finančnímu) zhodnocení 

celého projektu na realizaci zvolené varianty. Bakalářská práce je zpracována v souladu se 

zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb. 
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Annotation: 

This bachelor work deals with a concept proposal of a drainage of the district called 

Vlaštovičky. The theoretical part describes the current state of the area and hydrological 

conditions. The practical part includes a selected solution based on design drawings 

and calculations. The conclusion of this document is devoted to an economic (financial) 

assessment of the whole project to implement the selected option. The bachelor 

work is elaborated in accordance with the Act on Water Supply and Sewerage, No. 

275/2013 Coll. 
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SMP Net firma - distribuce zemního plynu 

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace 
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1. ÚVOD 

Ke dni 3.5.2013 byl v České republice podíl obyvatel bydlících v domech 

napojených na kanalizaci 82,5 % [62]. Výstavba čistíren odpadních vod a kanalizačních 

systémů v posledních letech výrazně vzrostla. [61].  

Cílem bakalářské práce je vlastní návrh odkanalizování městské části Vlaštovičky. 

Bakalářská práce je rozložena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části je popsána historie městské části Vlaštovičky, popis základních 

údajů a hydrologických poměrů, nastínění současného stavu kanalizace v dané lokalitě a 

také jsou zde uvedeny legislativní a technické principy řešení, jako je účel odkanalizování, 

druhy soustav a systémů kanalizací, objekty na kanalizaci, konstrukce a materiál stok. 

V praktické části jsou popsány dvě možné varianty řešení odkanalizování městské 

části Vlaštovičky. Podrobně je rozpracována zvolená varianta návrhu odkanalizování pro 

danou lokalitu, včetně hydraulických výpočtů, podélných profilů a mapových příloh. 

Návrh koncepce byl zpracován v programu Autocad 2010. Podélné profily v programu 

WINPLAN verze 5.0. Závěrem praktické části je odhad ekonomického zhodnocení 

navrhovaného projektu pro realizaci stokové sítě v městské části Vlaštovičky. 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ 

2.1 Historie městské části Vlaštovičky 

První písemná zmínka o obci Vlaštovičky pochází z roku 1231, kdy obec měla název 

Vlastovice. Začátky osídlení budou pravděpodobně daleko dříve, neboť v místech byly 

nalezeny vykopávky z doby římské.  

V roce 1241 byla původní obec Vlastovice vypálena a v roce 1242 byla znovu 

založena přibližně v dnešních místech. V roce 1926 byla zavedena do obce autobusová 

doprava, elektrický proud byl přiveden v roce 1928, telefonické spojení v roce 1936. 

Dešťová kanalizace se začala budovat v roce 1940 a budovala se až do roku 1990.  

V roce 1815 bylo úředně uznáno jméno Vlaštovičky, které bylo do té doby užíváno 

v různých obměnách. Obec má vlastní schválený znak, ve kterém je podle názvu obce 

znázorněna vlaštovka (obr. 1). 
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Obr. 1 - Znak obce Vlaštovičky [29]  

 

2.2 Základní informace 

Zájmové území (obr. 2) Vlaštovičky se nachází v Moravskoslezském kraji nedaleko 

hranic s Polskem, mezi obcemi Opava, Neplachovice a Stěbořice. Obec Vlaštovičky, o 

celkové rozloze téměř 610 ha, tvoří dvě katastrální území, k.ú. Vlaštovičky (256,87 ha) a 

k.ú. Jarkovice (352,81 ha). Silnice E 11/1, směrem na Bruntál, z větší části vede po 

vzájemné hranici obou katastrálních území zájmové oblasti.  

Obec je vybavena mateřskou školkou, objektem charity pro osoby se zrakovým 

postižením, areálem zemědělské výroby, místním hřbitovem, obecním úřadem a kostelem. 

Je zde také zavedena městská autobusová doprava.  

 

Obr. 2 - Zájmové území Vlaštovičky 
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Celkový počet obyvatel obce [44], včetně rozdělení pro jednotlivá k.ú., je uveden 

v tabulce 1.  

Tabulka 1:  Základní informace obce Vlaštovičky  

Obec 

Celkový 

počet 

obyvatel 
1
 

Výměra 

obce 
Katastrální 

území 
Číslo k.ú. 

Počet obyvatel 

k.ú
 

Výměra 

k.ú. 

[ha] [ha] 

Vlaštovičky 371 609,68 
Vlaštovičky 783609 204 256,87 

Jarkovice 783595 167 352,81 

 

2.3 Hydrologické poměry 

Obec Vlaštovičky (jako celek) leží v oblasti opavského deštného stínu s průměrnými 

ročními srážkami 640 mm/rok. Měsíční průměry se pohybují v rozmezí 42 -112 mm 

srážek. Reliéf terénu je průměrný se spádem 3 %. Pozemky jsou téměř rovinaté.  

Území Jarkovice leží na mírném severním svahu s odtokem vod melioračním kanálem do 

řeky Opavy u Vávrovic. Území Vlaštovičky leží na mírném jižním svahu s odtokem vod do 

potoku Velká v Opavě-Jaktaři, přes malý potůček pod obcí. Zmiňovaný potůček, místně 

zvaný Malá Jaktarka, pramení asi 200 m za obcí směrem k sousední obci Stěbořice. Tento 

potůček protéká třemi rybníky a pak se v Opavě-Jaktaři vlévá do potoku Velká.  

Nadmořská výška území (obr. 3) se pohybuje v rozmezí od 298 m n.m. do 326 m n.m.  

V následující tabulce 2 je shrnutí hydrologických údajů obce Vlaštovičky. 

Tabulka 2:  Hydrologické poměry obce Vlaštovičky 

Průměrné roční srážky 640 mm/rok 

Měsíční průměry v rozmezí 42 - 112 mm 

Nadmořská výška 298 - 326 m n.m 

                                                           
1
 Stav ke dni 31.10.2013 
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Obr. 3 - Nadmořská výška v obci Vlaštovičky  

 

2.4 Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 

Místní část Vlaštovičky leží v povodí horního toku řeky Velká a jejich bezejmenných 

přítoků, místní část Jarkovice leží v povodí řeky Opavy a jejich bezejmenných přítoků. 

Místní rozvodí tvoří přibližně trasa státní silnice E I/11 do Bruntálu.  

V obci Vlaštovičky byla od r. 1940 do r. 1990 budována kanalizace, původně 

sloužící pro odvod srážkových vod. V průběhu let začala sloužit jako jednotná kanalizační 

síť, na kterou jsou v současné době napojeny i předčištěné splaškové odpadní vody.  Jedná 

se většinou o betonové potrubí DN 300 až DN 800 mm. Průtok kanalizačním systémem je 

gravitační.  

Soustavné části této kanalizace mají celkem 5 výustí. Některé nemovitosti mají 

vlastní výusť (individuální). 

V obci je celkem pět domovních ČOV. Na kanalizační síti se nenachází žádné 

kanalizační zařízení, jakým jsou např. odlehčovací komory, shybky, měrné šachty, 

přečerpací stanice apod. 
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Základní technické údaje současné kanalizace zjištěné z Magistrátu města Opavy jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3:  Základní technické údaje současné kanalizace ve Vlaštovičkách 

Základní technické údaje o současné kanalizaci 

Celkový počet obyvatel v obci 371 

Obyvatelé napojeni na kanalizaci 

(většinou pouze srážkovými vodami) 
290 

Počet kanalizačních přípojek 95 

 
 

Napojení obyvatelé 
 

Žumpy 80% 

Septiky 20% 

 
 

Počet domovních ČOV 5 

Počet kanalizačních výustí 5 

Počet odlehčovacích komor 0 

 
 

Celková délka kanalizace v obci 3060 m 

 

Místní kanalizační systém odvádí srážkové a částečně mechanicky předčištěné 

splaškové odpadní vody ze zastavěného území jednak do levostranného přítoku potoka 

Velká (jedná se o drobný vodní tok místně zvaný Malá Jaktarka nacházející se v k.ú. 

Vlaštovičky) a jednak do melioračního příkopu vedoucího podél rybníka (nacházející se 

v k.ú. Jarkovice). Meliorační příkop je zaústěn do řeky Opavy u Vávrovic. 

V obci není vybudována větší čistírna odpadních vod (ČOV) a tak veškeré nečisté, 

respektive mechanicky předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny prostřednictvím výše 

zmiňované obecní kanalizace do přilehlých vodních toků (recipientů). Některé objekty, 

např. objekt Charity Opava pro zrakově postižené a novostavby rodinných domů jsou 

vybaveny balenými ČOV pro 5-30 EO. 

V obci je celkem pět domovních ČOV. Ze současných 371 obyvatel je na obecní 

kanalizaci napojeno téměř 80 % obyvatel a 20 % má u domů vybudovány vlastní žumpy a 

septiky. Technický stav a míru naplnění žump a septiků je nezbytné pravidelně a pečlivě 

kontrolovat, což je finančně zatěžující. 

Zbývající obyvatelé likvidují odpadní vody v drenážních podmocích nebo 

vypouštěním do vodotečí a příkopů, kde odpadní voda postupně také vsakuje.  
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Městská část Vlaštovičky má vybudovaný veřejný vodovod provozovaný společností 

SmVaK Ostrava a.s. Voda pro vodovod je výtlačným řadem čerpána do věžového VDJ 

Vlaštovičky o objemu 200 m
3
. V obci je vybudován také plynovod pod správou 

společností SMP Net, s. r. o.  

 

3. SPECIFIKACE PROBLÉMŮ 

Jak již bylo zmíněno, obec Vlaštovičky má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. 

Ta v průběhu let začala být využívaná jako jednotná kanalizační síť, tzn. pro odvádění 

srážkové a současně částečně mechanicky předčištěné, případně i biologicky předčištěné 

splaškové odpadní vody z převážné části zájmového území. Při mé osobní návštěvě 

Vlaštoviček bylo z vyjádření vedení obce zjištěno, že dešťová (jednotná) kanalizace je 

z větší části již nefunkční a dochází tak k častému zanášení. Na obrázku 4 můžeme vidět 

zanesené ústí do dešťové kanalizace v obci Vlaštovičky. 

 

 

Obr. 4 - Zanesené ústí do dešťové kanalizace v obci Vlaštovičky 

Odpadní vody jsou odváděny do místních recipientů a dochází tak k znečištění 

okolního ŽP v zájmovém území. 

Dále bylo zjištěno, že v koncepci územního plánu Opava se počítá s rozšířením 

obytné venkovské plochy (obr. 5) v části k.ú. Jarkovice o velikosti zhruba 20 ha. 
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V důsledku toho se v budoucnu počítá s navýšením počtu obyvatel, který bude zahrnut do 

návrhu nové splaškové kanalizace.  

 

Obr. 5 - Návrh obytné smíšené plochy  

Bakalářská práce se zabývá rozpracováním návrhu zvolené varianty řešení nové 

splaškové kanalizace. Navrhované řešení splaškové kanalizace pro odvod odpadních vod 

počítá s budoucí výstavbou ČOV pro celé zájmové území Vlaštovičky, bez ohledu na již 

existující domovní ČOV.  

 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou uvedeny nejdůležitější legislativní podklady (zákony, vyhlášky, 

nařízení vlády, normy), kterými je třeba se řídit při řešení návrhu odkanalizování. 

Následně jsou rozepsány technické možnosti řešení, např. druhy kanalizace, objekty 

na kanalizaci a materiály. 

 

4.1 Legislativní řešení 

 Zákon 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) 
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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“ [11]. 

 Zákon 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích) 

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

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

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

úřadů na tomto úseku“ [12]. 

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

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech [13]. 

 Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a další vodních živočichů a o zjišťování a 

hodnocení stavu jakosti těchto vod [17]. 

 Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových [18]. 

 

Důležité normy:   

 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky [3] 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [19] 

 ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace [4] 

 TNV 75 6011 Hygienická ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení [20] 

 TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace [21] 
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4.2 Technické řešení 

Přemýšleli jste někdy, co se stává s vodou, kterou denně použijeme a následně 

pošleme do odpadu? Rozhodně jí nejsou malá množství. V České republice průměrně 

spotřebuje každý obyvatel za jeden den přes sto litrů vody, v USA je to trojnásobek. Dnes 

už naštěstí míří převážná část kanalizační (odpadní) vody - v České republice je to zhruba 

95 % - do čistíren odpadních vod (ČOV) [50]. 

 

4.2.1 Kanalizace 

Kanalizací se rozumí soubor staveb a zařízení, zahrnující kanalizační stoky a 

kanalizační objekty včetně ČOV, jako i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypouštěním do kanalizace. Obor, který se zabývá navrhováním, stavbou a provozováním 

kanalizačních stok, se nazývá stokování. Soustava stok a objektů na nich tvoří tak 

stokovou síť [8]. 

V současné době je kanalizace naprosto nezbytným a zcela nepostradatelným 

technickým vybavením obcí, obytných celků, sídlišť, průmyslových a zemědělských 

provozů a areálů a dopravní infrastruktury [9].  

 

4.2.2 Historie kanalizace 

Nejstarší zmínka o kanalizaci je z Babylonie, zachovaná v cihlovém nápisu, která 

sloužila veřejnému účelu zhruba v roce 1700 před n.l. Mezi nejzachovalejší patří 

kanalizace Sargonského paláce v Khorsabadu z doby 700 let před n.l. nebo podobný kanál 

nalezen pod Assur-nasir-palovým palácem v Nimrudu [2]. 

První zmínky o “odvádění” odpadu na našem území pocházejí z doby raného 

středověku. K likvidaci fekálních odpadů na hradech sloužily suché záchody. Jejich 

situování bylo takové, že z něho fekálie vypadávaly přímo na hradby. Tyto tzv. prevéty 

jsou jedním z nejstarších kanalizačních útvarů. Toto víceúčelové středověké odvádění 

odpadních vod můžeme vidět například na hradech Loket, Kost a Pecka [6]. 

  

http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
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4.2.3 Účel odkanalizování 

Účelem odkanalizování je odvádění odpadních a srážkových vod, zajistit tak 

ochranu území povrchových a podzemních vod před znečištěním vodami vypouštěnými 

z městských a průmyslových areálů (objektů) a tím zajistit vhodné hygienické podmínky 

obyvatel v odkanalizovaném území. To samozřejmě vyžaduje spolehlivé, hospodárné a 

zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určitého území nebo nemovitosti do 

zařízení na čištění odpadních vod a dále do vodních útvarů - recipientů, jako jsou potoky, 

řeky, vodní nádrže [22], [5]. 

Na obr. 6 můžeme vidět technické řešení odkanalizování.  

 Grease Trap  = usazovací jáma 

 Sewer Lateral  = vedlejší kanalizace 

 Sewer Cleanout = průplach kanalizace 

 Sewer Manhole  = kanalizační šachta 

 Sewer Collection line  = hlavní kanalizační potrubí 

 Wastewater Treatment Plant  = ČOV 

 Outfall Pipe  = výtokové potrubí 

 River  = řeka (recipient) 

 

 

Obr. 6 - Systém kanalizace [59] 
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V zákoně č.274/2001 Sb. § 12 se uvádí, že: „veřejné kanalizace musí být navrženy a 

provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní prostředí, aby byla zabezpečena 

dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod z odkanalizovaného území a aby 

bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od odběratelů této služby“ [12]. 

Kanalizace musí být hlavně provedeny jako vodotěsné konstrukce, chráněné proti 

zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy a musí být při souběhu a křížení uloženy 

hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody, včetně kanalizačních přípojek [22]. 

 

4.2.4 Odpadní vody 

Vodu dělíme podle účelu na vodu pitnou, užitkovou, provozní a odpadní. V této 

kapitole se budu věnovat pouze vodě odpadní [51]. 

Pod označením odpadní voda chápeme jakoukoliv vodu, která po použití změní své 

vlastnosti (fyzikální, chemické) a svou jakost. Co se týká kvality, platí o ni, že má vždy 

horší vlastnosti než před použitím [52]. 

Jedná se především o vody využité v domácnostech, v průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných provozech. Tyto odpadní vody odtékají kanalizací ze sídlišť, měst, 

obcí, závodů, sociálních a zdravotních zařízení, atd.  Mezi odpadní vody patří i průsakové 

vody z odkališť nebo ze skládek odpadů. A řadíme zde i vody dešťové. 

Podle druhu a původu znečištění odpadní vody dělíme [6], [8], [9], [52]: 

‐ splaškové (z domácností, sociálních a stravovacích zařízení) 

‐ infekční 

‐ průmyslové 

‐ ze zemědělství a zemědělské výroby 

‐ dešťové (srážkové) 

‐ městské (sídlištní) 

‐ ostatní (znečištěné, neznečištěné a podzemní – balástní vody) 

 

Odpadní voda musí být však před vypuštěním do recipientu čištěna. Čištění odpadní 

vody se provádí na ČOV, kde je nečistá voda dopravována z jednotlivých objektů, sídlišť, 
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obcí a prochází několika technologickými procesy (počet a pořadí zvolených 

technologických procesů závisí na charakteru znečištění dopravované vody).  

Ne vždy je však možné dopravit odpadní vody na ČOV (např. z ekonomických 

důvodů). Řešení je ve využití objektů, jako jsou žumpy, septiky (jímky) nebo malé 

domovní ČOV.  Provoz těchto objektů se stále víc prodražuje a to z důvodů četnosti 

vyvážení jejich obsahu [33].  

 

Velký problém s odčerpáváním, přepravou a likvidací splašků mají v osadě Kampala 

v Ugandě. Na vyřešení současné situace vypracovali studii, z jejichž závěrů vyplývá, že je 

nutné zajistit regulované ceny za tyto služby, podpořit konkurenci a zvýšit informovanost 

obyvatelstva o nabízených službách [64]. 

K čištění odpadních vod se také využívají tzv. alternativní způsoby čištění. Jedná se 

o přírodní způsoby čištění využívající přirozené, přírodě blízké samočisticí procesy. Tyto 

procesy probíhají v půdním, vodním a mokřadním prostředí [5]. 

Již 10-ti letou zkušenost mají v průmyslových provozech specializovaných na kůži 

(tzv. koželužny) v Portugalsku, kde čistí odpadní vodu pomocí těchto alternativních 

způsobů – na uměle vybudovaných mokřadech (Constructed wetlands = CW) [49]. 

Stále velký problém při čištění městských a průmyslových odpadních vod je ve Srý 

Lance a Indii. Nedostatkem vhodného čištění odpadních vod je příčinou nemocí a chorob, 

velkou hrozbou ŽP pro kteroukoliv zemi vodních zdrojů [55], [56]. 

 

4.2.5 Soustavy kanalizací 

Pod soustavou kanalizací si představme souhrn zařízení, jako jsou uliční stoky, 

kmenové stoky (potrubí), sběrače a ČOV, které slouží ke shromažďování a odvádění 

odpadní vody. Za nejčastější způsob odvodnění zájmového území v České republice se 

považuje jednotná či oddílná stoková soustava. Je založena na gravitačních, beztlakových 

principech dopravy odpadních vod [6], [8], [9], [22]. 

Rozlišujeme dva způsoby odvádění odpadních vod ze zájmového území a dále jejich 

stokové soustavy: 
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 tradiční - s gravitační dopravou odpadních vod. 

‐ jednotná 

‐ oddílná 

‐ modifikovaná (kombinovaná) 

 alternativní - využití u menších zástaveb nebo u oblastí s plochým či zvlněným reliéfem 

terénu. 

‐ tlaková 

‐ podtlaková, vakuová 

‐ gravitační maloprofilová 

‐ pneumatická 

 

Tradiční způsob odvádění:

 Jednotná stoková soustava 

U této soustavy jsou odváděny všechny druhy odpadních vod a vody srážkové 

společně jednou stokovou sítí, vzájemně se mísí. Tato soustava je zpravidla ekonomicky a 

technicky výhodná. Situačně je jednodušší než síť oddílné soustavy. Výhodou je její 

automatické proplachování při dešťových průtocích a tím snížení nebezpečí zanášení, 

především v úsecích s minimálním sklonem. Nevýhodou ovšem je, že přivádí do ČOV 

splaškové odpadní vody ředěné vodami dešťovými [1], [8], [10].  

Pro omezení průtokového množství odpadních vod směrem k ČOV se část vod, 

během vydatných dešťových srážek, odvádí do recipientu za pomocí odlehčovacích komor. 

Tyto odlehčovací komory nám umožňují tedy průtok odlehčit, což je výhodné. Ovšem při 

vysokém naředění splaškových vod s vodami dešťovými dochází k zanášení čerstvého 

fekálního znečištění přímo do recipientu, což je nevýhodné [1], [8], [10]. Odlehčovací 

komory patří mezi kanalizační objekty, kterým se podrobněji věnuji v kapitole č. 4.2.7. 
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Ukázka technického řešení jednotné stokové soustavy je vidět na obr. 7. 

 

Obr. 7 - Ukázka jednotné stokové soustavy [28] 

1 - Sanitary waste = odpadní vody (splašky); 2 - Stormwater runoff = srážkové vody;  

3 - Combined sanitary waste and stormwater runoff = smíšení splašků a srážkové vody;  

4 - No overflow during dry weather flows = bez přepadu během bezdeštného počasí;  

5 - Overflow during some wet weather flows = s přepadem během deštného počasí;  

6 - Combined sanitary and stormwater sewer = smíšení splašků a srážkové vody;  

7 - Overflow structure = odlehčovací komora; 8 - Wastewater Treatment Plant =  ČOV;  

9 - Treated effluent = vyčištěné odpadní vody 

 

 Oddílná stoková soustava 

Na rozdíl od jednotné stokové soustavy jsou různé druhy odpadních vod odváděny 

samostatnými trasami stokové sítě a vzájemně se nemísí. Tedy splaškové, případně 

průmyslové (ostatní odpadní vody) jsou odváděny splaškovou sítí přímo na ČOV a 

srážkové vody jsou odváděny samostatnou dešťovou sítí buď přímo do vodního toku 

(recipientu), nebo přes dešťové zdrže a tím hydraulicky nezatěžují ČOV. Nedochází tak ke 

kontaktu splaškových a ostatních závadných odpadních vod se životním prostředím (ŽP) 

[1].  
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Ukázka technického řešení oddílné stokové soustavy je vidět na obr. 8. 

 

Obr. 8 - Ukázka oddílné stokové soustavy [28] 

1 - Stormwater runoff = srážkové vody; 2 - Sanitary waste = odpadní vody (splašky);  

3 - Stormwater runoff discharge = vypouštění srážkových vod;  

4 - Sanitary sewer = splašková kanalizace; 5 - Stormwater sewer = dešťová kanalizace;  

6 - Wastewater Treatment Plant = ČOV; 7 - Treated effluent = vyčištěné odpadní vody;  

8 - Overflow structure = odlehčovací komora 

U tohoto způsobu odvádění odpadních vod ovšem narážíme na potřebu větších 

prostorů pro umístění dvou tras kanalizací. To se samozřejmě projeví v investičních 

nákladech. Další nevýhodou oddílné stokové soustavy je nebezpečí zanášení splaškového 

potrubí v úsecích s minimálními sklony [8]. 

Ovšem oddílná soustava je nezbytná při odkanalizování průmyslových závodů 

s produkcí závadných (toxických) odpadních vod a zdravotnických zařízení s produkcí 

infekčních odpadních vod. Zde je zcela nepřípustné společné odvádění splaškových a 

srážkových vod jednotnou stokovou sítí z důvodů ekologických, hygienických a 

provozních [9].
 

Způsob dopravy odpadní vody je závislý především na použité soustavě 

odkanalizování a na morfologii (členitosti) terénu v zájmovém území [1]. 

Výše zmiňované stokové soustavy jsou považovány za tradiční způsob odvádění 

odpadních vod s gravitační dopravou, kde je kladen důraz především na jednoduchost a 

spolehlivost provozování [1], [22]. 
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 Modifikovaná (kombinovaná) soustava 

Tento druh soustavy se navrhuje buď jako vzájemná kombinace výhod jednotné a 

oddílné stokové soustavy anebo kombinované verze oddílných soustav. Zvolená volba 

závisí na řadě faktorů zájmového území (morfologické, urbanistické, hydrologické, 

ekonomické a provozní faktory). 

V prvním zmiňovaném případě, tj. kombinace výhod jednotné a oddílné stokové 

soustavy, může být převážná část zájmového území řešena jednotnou soustavou a menší 

okrajová část území soustavou oddílnou. 

V druhém případě, tj. kombinovaná verze oddílných soustav, označována také jako 

„soustava polo-oddílná“ může být řešena např. tak, že neznečištěné srážkové vody (tj. ze 

střech a z ostatních neznečištěných ploch) jsou odváděny dešťovou kanalizací oddílné 

soustavy do vodního toku. Ostatní, tzv. znečištěné srážkové vody, jsou odváděny společně 

se splaškovými vodami splaškovou sítí na ČOV [8], [9]. 

Ukázka rozvržení modifikované stokové soustavy je vidět na obr. 9: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obr. 9 - Modifikovaná stoková soustava [1]  

 

Alternativní způsob odvádění:

V případě, kdy není možné řešit gravitační odvodnění, např. z důvodu 

nedostatečného sklonu terénu či v rámci hospodárnosti využití, se navrhuje alternativní 

způsob odvádění odpadních vod. Nejčastěji se jedná o podtlakovou (vakuovou) a tlakovou 

kanalizaci [6], [8], [9]. 
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 Podtlaková kanalizace 

Princip této kanalizace spočívá ve vytvoření podtlaku ve stokové síti, do které se 

z napojených nemovitostí nasávají odpadní vody a to přes sací domovní ventily, jejichž 

otevírání a zavírání je řízeno automaticky v závislosti na stavu hladiny. Celý systém ovládá 

centrální vakuová stanice, která za pomocí vakuových čerpadel vytvoří podtlak ve sběrném 

zásobníku (tlakové nádobě). Z této stanice jsou odpadní vody dále dopravovány na čistírnu 

gravitačně nebo častěji čerpáním (přečerpáváním) [6], [8], [2]. 

Schématické zobrazení podtlakové stokové sítě je vidět na obr. 10. 

 

Obr. 10 - Schéma podtlakové stokové sítě [9]
 
 

Autoři zahraniční studie provedené v Rumunsku došli srovnáním gravitační 

kanalizace, vakuové kanalizace a čerpacích systémů z technického, ekonomického, 

environmentálního a sociálního hlediska k závěru, že podtlaková (vakuová) kanalizace je 

zhruba o 24 % levnější a čerpací kanalizační systém je pouze o 1,7 % levnější než 

gravitační systém [16]. 

 

 Tlaková kanalizace 

Tlaková kanalizační síť může být buď zaokruhovaná, liniová nebo větevná. Spočívá 

na principu vyvození tlaku (0,6 - 3,0 MPa) v hlavní stokové síti a to za pomocí soustavy 

domovních čerpacích stanic (DČS) s akumulačními jímkami (lze využít stávající jímky, 

žumpy). Odpadní vody do této jímky natékají gravitačně. Z jímky jsou splašky dále 

dopravovány pomocí ponorného objemového čerpadla (může být vybavené drtičem 
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nečistot) tlakovým potrubím (menšího průměru) do ČOV, příp. stokové sítě apod. Provoz 

čerpání je řízen hladinovým spínačem, příp. počítačem. Pro zajištění průchodnosti potrubí 

se systém vybavuje proplachovacími (provzdušňovacími) stanicemi (proplach 1-2 krát 

denně po dobu 15-20 minut směsí vody a tlakového vzduchu) [9]. 

Schématické zobrazení tlakové stokové sítě je vidět na obr. 11. 

 

Obr. 11 - Schéma tlakové stokové sítě [9] 

Během vydatných srážek dochází u kombinovaných kanalizací k přetečení vody a 

tím vypouštění nečistých dešťových a odpadních vod přímo do vodního recipientu. Četnost 

vypouštění jsou silně ovlivněny klimatickými faktory, jako je množství a intenzita srážek. 

V severozápadní Anglii se pokouší zhodnotit dopad těchto klimatických změn [54]. 

Zajímavé technologie výstavby dešťové kanalizace pomocí vakua pro zvýšené 

(urychlení) vyprázdnění vody z nádrže, vyvinuli vědci z Polska. Tato řešení mohou 

představovat účinné prostředky k snižování počtu výskytů kombinované kanalizace a tím i 

snižování znečištění ŽP [53]. 

 

4.2.6 Systémy kanalizací 

Systémem kanalizací se rozumí uspořádání kanalizačních stok v zájmovém území. 

Rozvržení kanalizačních stok závisí především na morfologii, tzn. členitosti terénu, tvaru 

odvodňovaného území a charakteru zástavby. Stokové sítě jsou navrhovány s ohledem na 

nejvýhodnější odvedení odpadních vod do ČOV (nejpřímější, nejrychlejší, spolehlivé, 

samospádem) [9].  
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Základní rozdělení systémů [1], [2], [8], [9]: 

Větevný Navrhuje se v členitém terénu.  Princip spočívá ve vedení stok pokud  možno 

 nejkratším směrem a vhodným sklonem k nejnižšímu místu odvodňovaného 

 území. 

Úchytný Navrhuje se v dlouhých táhlých údolích a úchytná kmenová stoka je vedena 

 podél vodního toku a do ní ústí jednotlivé sběrače uličních stok. 

Pásmový Navrhuje se při odvodnění rozsáhlejšího území s většími výškovými rozdíly.  

 Odvodňované území se rozdělí do několika výškových pásem. 

Radiální Navrhuje se při odvodnění území ve tvaru kotliny, kde se stoky sbíhají 

 v nejnižším místě kotliny a odtud je odpadní voda odváděna gravitačně nebo 

 přečerpáváním. 

 

4.2.7 Objekty na stokové síti 

Stoková síť se vybavuje řadou různých objektů, které nám umožňují a zajišťují 

spolehlivý, bezporuchový, hospodárný a nezávadný provoz stokové sítě. Objekty slouží ke 

změně směru, sklonu, spojení, revizi a čištění stok. Objekty i potrubí musí být odolné proti 

vlivům působení odpadní vody a agresivitě spodní vody [6]. 

Obecné požadavky pro navrhování a výstavbu objektů stanovuje ČSN 75 6101 

Stokové sítě a kanalizační přípojky [3], [9]. 

Mezi objekty stokové sítě patří (řazeny abecedně): 

‐ Čerpací stanice (ČS) 

‐ Dešťové nádrže 

‐ Dešťové vpusti 

‐ Kanalizační přípojky 

‐ Kanalizační šachty 

‐ Lapáky splavenin 

‐ Odlehčovací komory a separátory 

‐ Podchody pod komunikacemi, dráhou, vodními toky a další inženýrské sítě 

‐ Proplachovací objekty 

‐ Rozdělovací komory 

‐ Shybky 
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‐ Skluzy 

‐ Spadiště 

‐ Vstupní šachty 

‐ Výustní objekty 

 

 Čerpací stanice (ČS) 

ČS se budují na stokové síti v případě, že z určitého místa není možné gravitačně 

převést odpadní vodu na ČOV. Používají se k překonání překážek na trase (místo shybek). 

A také jsou součásti podtlakových a tlakových kanalizačních systémů [8].
 
 

ČS tvoří podzemní jímka, která je členěna na mokrou (sací) a suchou část trubních 

rozvodů. ČS musí být vodotěsná. Ukázka schématu ČS do tlakové stanice od firmy 

Projekce Cihlář-Šanc, s.r.o. na obr. 12 [23]. Ukázka šachtové ČS pro tlakové a drenážní 

odvodňování s polokulovitým dnem zaručující maximální pevnost je na obr. 13 [31]. 

 

Obr. 12 - Schéma čerpací stanice [23] 
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Obr. 13 - Šachtová čerpací stanice Wilo- DrainLift WS [31] 

 

 Dešťové nádrže 

Pro navrhování a provozování dešťových nádrží platí podmínky ČSN 75 6261 

Dešťové nádrže. 

Účelem nádrže je snížení nebo zamezení odnosu znečištění dešťových vod nebo 

zředěných splaškových vod vodami dešťovými, do vodních recipientů. Dále slouží ke 

zmírnění přívalové vlny směsi odpadních vod (tj. splaškových a dešťových) před jejich 

vyrovnaným (rovnoměrným) odváděním stokovou sítí do ČOV. A také ke zmírnění 

přívalové vlny dešťových vod před jejich zaústěním do vodního recipientu [2], [8], [24]. 

 

Druhy dešťových nádrží [8],[10]:
 

Retenční Slouží pouze pro vyrovnání odtoku a navrhují se tam, kdy maximální

 přítok do sledovaného profilu je větší než požadovaný odtok. Je vhodné

 vybudovat bezpečnostní přepad.  

Záchytné Mají jen retenční (tj. zadržovací) funkci a z nádrže nevede odtok do

 recipientu.Po naplnění záchytné nádrže dojde ke zpětnému vzdutí a funkci 

 bezpečnostního přepadu přebírá odlehčovací komora s vysokou přelivnou

 hranou.
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Průtočné Kromě retenční funkce mají i funkci čistící. Umisťují se za odlehčovací 

 komorous vysokou přelivnou hranou. Po naplnění nádrže se vody po 

 průtokuodvádějí přes přeliv do recipientu.
 
 

Usazovací Navrhují se pouze na dešťové stoce oddílné soustavy a mají čistící a

 retenční účinek. Protéká jimi celý průtok z přívodní stoky. 

Kombinované Tyto nádrže se navrhují jako soustava dešťových nádrží, kde první nádrž je  

 záchytná a další jsou např. průtočné. 

 

 Dešťové vpusti 

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

provozovány provozovatelem kanalizace, ale jinými právnickými osobami. Jsou součástí 

komunikačních staveb. Na dálnicích a rychlostních komunikacích nesmí být umístěny 

v jízdních pruzích, dále nesmí být umisťovány na nároží křižovatek, na přechodech pro 

chodce a před vjezdy
 
[1], [8]. 

Dešťové vpusti můžeme rozdělit: 

‐ Uliční vpusť 

‐ Chodníková vpusť 

‐ Horská vpusť 

‐ Lapák splavenin 

 

Na obrázku (obr.14) je ukázka instalace uliční vpusti firmy KESSEL. Monolitická 

komora (tzn. vyrobená z jednoho kusu) zabezpečuje absolutní vodotěsnost od základu až 

po povrch. Uliční vpusť je z PE materiálu, který je odolný proti stárnutí, korozi, mrazu a 

odmrazovacím solím [48]. 

 

Obr. 14 - Ukázka uliční vpusti DN 400 [48] 
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 Kanalizační přípojky 

Slouží k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do stokové sítě. Každá 

nemovitost má mít samostatnou domovní kanalizační přípojku. Pokud je veřejná stoková 

síť oddílného systému, pak je zapotřebí mít přípojky dvě (dešťová a splašková). 

Kanalizační přípojky se navrhují z materiálu běžně používaného pro stokové sítě, nejčastěji 

to je kamenina a plasty [9]. Navrhováním a stavbou kanalizačních přípojek se zabývá 

norma ČSN 75 6101 [2], [9]. 

Max. dovolený sklon kanalizační přípojky je 40%, co se týče min. sklonů, tak pro 

DN 150 je roven 2%, pro DN 200 je roven 1%, dle pražských normálií pro všechny profily 

činí sklon 2% [2]. 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, která je tvořena úsekem potrubí od 

vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě [5]. 

 

 Kanalizační šachty 

Kanalizační šachty představují objekty stokových sítí sloužící zejména k jejich 

údržbě, čištění, kontrole a opravám. Jedná se o objekty vertikálního šachtového typu [9]. 

Podle účelu a funkce se dělí na: 

‐ revizní a vstupní (kontrolní) 

‐ spojné  

‐ větrací (odvětrávací) 

 

Revizní a vstupní šachty (obr. 15) umožňují vstup do stokové sítě k pravidelné 

kontrole, k čištění, v případě potřeby oprav, údržby kanalizace.  

Vstupní šachty se navrhují v případech následujících změn: 

‐ směr nebo sklon přímých úseků stok 

‐ příčný profil (průměr potrubí)  

‐ materiál stoky 
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Obr. 15 - Kanalizační revizní šachta [32] 

 

Vstupní šachty se také navrhují na horním konci každé stoky a v místě spojení dvou 

nebo více stok. Vzájemná vzdálenost mezi vstupními šachtami se určuje pro neprůlezné a 

průlezné stoky max. 50 m [20] (v literatuře [1] se uvádí max. 60 m), pro průchozí stoky od 

100 m do max. 200 m [8], [9]. V místě spojení stok a směrového zlomu je nutno dodržovat 

úhel směru přítoku a odtoku. Nesmí být menší než 90° [1], [8], [22]. 

Spojné šachty slouží ke spojování dvou a více stok. Plní všechny funkce jako šachty 

revizní a vstupní. Konstrukčně jsou řešeny stejně jako šachty vstupní s rozdílem, že ve dně 

jsou vytvarovány žlábky (kanálky) ve směrovém vedení odpovídajících DN a směrům 

napojovaných stok. Maximálně počet potrubí zaústěných do šachtového dna klasických 

kruhových šachet jsou čtyři [8], [9]. 

Spojné šachty dělíme dle půdorysu dna na: 

‐ klasické kruhové (max. DN 600) 

‐ na atypické šachty obdélníkové nebo mnohoúhelníkové (DN větší 600) viz obr. 16. 
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Obr. 16 - Spojná šachta mnohoúhelníkového dna [34 ] 

 

Větrací šachty slouží k odvzdušnění kanalizačního systémů. Mohou být zřízeny na 

průlezných a průchozích stokách. Tento typ šachet neslouží pro vstup do stok (tzn., že 

nejsou opatřeny stupadly), a proto mohou mít menší půdorysný rozměr než šachty vstupní 

[8], [9]. 

 

 Lapáky splavenin  

Lapáky splavenin se navrhují na stokách jednotných nebo dešťových oddílných 

soustav, kde se očekává přítok dešťových vod z nezpevněných ploch, ze silničních nebo 

jiných příkopů. Účelem je zamezit nadměrnému zanášení kanalizace unášenými sedimenty 

a hrubšími plovoucími předměty a nečistotami. 

Lapák musí být vybaven česlemi, sedimentačním prostorem a vnější prohlubní pro 

zachycení těchto sedimentů a předmětů [9]. 

 

 Odlehčovací komory a separátory  

Oba tyto objekty patří k nejdůležitějším a k nejsložitějším objektům kanalizační 

soustavy a to z hlediska hydraulického, hydrologického, hygienického i konstrukčního. 
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V době přívalových srážek slouží k odlehčení směsi splaškových a dešťových odpadních 

vod. V době bezdeštného období umožňují oba objekty odtok veškerých vod do ČOV. 

Technické řešení odlehčovací komory spočívá v oddělení části průtoku směsi 

odpadních vod, nejčastěji přepadem přes přelivnou (nornou) hranu. Odlehčené množství 

směsi je dále vedeno odlehčovací stokou do recipientu, popřípadě do dešťové zdrže. Tím 

se nezahlcuje ČOV, ale na druhou stranu dochází k přímému fekálnímu znečištění do 

recipientu. Jsou tedy rizikem z hlediska čistoty povrchových vod. 

Při navrhování odlehčovacích komor je třeba určit množství vody, které z celkového 

přitékajícího množství do odlehčovací komory má pokračovat do další stokové sítě 

směřující k ČOV a množství vody, které má být odvedeno do recipientu [1], [8], [9], [10]. 

Základní typy odlehčovacích komor:
 

‐ s přepadem přímým 

‐ s přepadem bočním (obr. 17, 18) 

‐ se škrtící tratí s přepadem 

‐ s přepadajícím paprskem (štěrbinové) 

‐ s horizontální dělící stěnou (etážové) 

‐ ostatní odlehčovací komory (s násoskou, stavítkem, atd.) 

Nejpoužívanějším typem odlehčovacích komor jsou komory s přepadem a škrtící 

tratí [10]. Zvolení typu a konstrukce odlehčovací komory záleží na výškových poměrech 

terénu a hloubce uložení potrubí, na směrovém uspořádání přítoku a odtoku do ČOV a do 

vodního recipientu a na požadované přesnosti oddělování průtoků z důvodu přípustné 

hodnoty vypouštěného znečištění [9]. 

  

 

Obr. 17 - Odlehčovací komora s boční nornou stěnou [35] 
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Obr. 18 - Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou a česlemi [36] 

 

Separátory (neboli speciální oddělovače) rozdělují jak průtok odpadních vod, tak i 

jejich mechanické znečištění a snižují odnos znečištění dešťovými nebo ředěnými 

odpadními vodami do recipientu. Separátory tak mohou nahrazovat funkci dešťových 

usazovacích nádrží [1], [10]. 

Rozlišujeme separátory:  

‐ vířivé 

‐ vírové  

‐ obloukové 
 

 

 Podchody pod komunikacemi, dráhou, vodními toky
 
a další inženýrské sítě 

V případech křížení kanalizace s komunikací, dráhou, vodním tokem a dalšími 

ostatními inženýrskými sítěmi se užití podchodů řídí následujícími normami [2], [9]: 

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 

komunikací – platí pro navrhování a výstavbu podchodů stok a kanalizačních přípojek při 

křížení s pozemní komunikací [9], [25]. 

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 

vedeními – norma stanovuje zásady pro navrhování křížení a souběhů vodních toků s 
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dráhami a pozemními komunikacemi, nadzemními a podzemními vedeními všeho druhu, s 

kanály a jinými vodními toky [2], [27].  

V literatuře Příručka provozovatele stokové sítě [8] se uvádí dva základní způsoby 

řešení z hlediska výškového uspořádání křížení stok: 

1. Technické provedení křížení (výkopy, protlaky s chráničkou)  

‐ pokud je kanalizace situována tak, že podchod pod ní zaručuje plynulý gravitační 

odtok odpadní vody s volnou hladinou a nad kanalizací je dostatečné krytí, jedná se o 

technické provedení křížení. 

‐ např. pod malými vodními toky, dráhami a komunikacemi v násypech, kde malé vodní 

toky se překonají otevřeným výkopem a při křížení pod dráhou a komunikacemi se 

nejčastěji využívá křížení protlaku s protlačením chráničky. 

2. Shybky   

‐ pokud se překážka nachází v trase, že niveleta kanalizace vystupuje nad terén nebo je 

nedostatečné krytí nad kanalizací, pak se využívá shybky. 

‐ např. podchody hlubokých vodních toků nebo dráhy a pozemní komunikace 

v zářezech se řeší podchod za pomocí shybky (shybky - jedná se o objekt na 

kanalizaci, který bude popsán později). 

 

Podchody pod komunikacemi 

Pokud dochází ke křížení kanalizace s komunikacemi, tak se přednostně doporučuje 

využít stávajících propustků, podchodů pro pěší, podjezdů a mostních otvorů a mostních 

objektů [9].  

Při návrhu podchodů se zohledňují následující faktory: 

‐ kategorie a třída komunikace 

‐ profil stoky nebo kanalizační přípojky 

‐ délka podchodu 

‐ směrové, výškové a sklonové poměry stoky a podcházené komunikace 

‐ prostorové poměry 

‐ možnost použití výkopové nebo bezvýkopové technologie 
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Podchod má být kolmý ke křížené překážce, trasa směrově a výškově přímá. Potrubí 

vedené podchodem se v celé délce ukládá do chráničky (tzv. ochranné potrubí) a sklony 

chráničky a potrubí stoky má být shodné. Prostor mezi chráničkou a vloženým potrubím se 

musí vyplnit vhodným materiálem, např. betonem, pískem, k zajištění proti posunutí. 

V místě podchodu má být krytí potrubí kanalizace min. 1,50 m pod povrchem 

pozemní komunikace nebo pod plání dráhy a 0,60 m pode dnem silničního nebo drážního 

příkopu [9]. 

 

 Proplachovací objekty  

Proplachovací objekty (proplachovací šachty) se navrhují tam, kde odpadní voda 

nemá dostatečnou unášecí sílu (z důvodu malého sklonu) a mohlo by tak docházet 

k usazování a zanášení stok. Provádí se stálým průtokem vody (např. využití recipientu se 

vzdutou hladinou) nebo nárazovým proplachováním pomocí zařízení na vytvoření 

průtokové vlny (různá stavítka, hradítka). Není li to možné, poté se musí usazeniny 

odstraňovat mechanickými způsoby apod. [2], [8], [9]. 

Problémy a metody čištění kanalizací pro zajištění jejich správné funkce a 

prodloužení životnosti jsou blíže popsány v odborném článku [57]. 

 

 Rozdělovací komory  

Rozdělovací komory plní funkci opačnou než spojné komory. V těchto objektech se 

přítok do komory jednou stokou usměrňuje do dvou i více stok na odtoku z komory. 

Rozdělovací komora je potřebná k regulaci odtoku. V případě revize nebo opravy 

kanalizace umožňují rozdělovací komory odstavení jednotlivých větví poruchové 

kanalizace [26]. 

Rozdělovací komora ve výstavbě je vidět na obr. 19. 
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Obr. 19 - Rozdělovací komora ve výstavbě [37] 

 Shybky  

Shybky slouží k převedení odpadních vod pod překážkami (např. jiná stoka, vodní 

toky, komunikace, metro apod.). Používají se v případech, kdy dno stoky je přibližně ve 

stejné úrovni jako překážka a není možné ji snížit, aby odpadní voda protékala 

samospádem (tzn. gravitačně) [1], [9]. 

Při použití shybky je třeba dodržovat technické požadavky: 

‐ minimální profil shybky je DN 200 

‐ sklon spojovacího potrubí min. 6 ‰ směrem k výstupnímu ramenu 

‐ sklon sestupného ramene (libovolný) a výstupného ramene je 1:5 (nesmí být větší než 

1:3) 

Kanalizační shybky dělíme dle hydraulického hlediska na: 

- úplné 

- neúplné 

 

Rozdíl je v poloze horní části (strop) spojovací část vzhledem k dolní části 

(dno) přívodní a odtokové stoky. Tzn., pokud strop spojovací části leží pode dnem přívodní 
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a odtokové stoky, mluvíme o úplné shybce. V případě, že strop spojovací části leží nade 

dnem přívodní a odtokové soustavy, mluvíme o shybce neúplné. 

Podle počtu ramen dělíme shybky na: 

- jednoramenné 

- víceramenné 

 

Použití jednoramenné shybky je u oddílné kanalizace nebo průmyslové kanalizace 

při setrvalém průtoku. 

Použití víceramenné shybky je u jednotných soustav se značně kolísajícím průtokem, 

kde jedno rameno shybky převádí bezdeštný průtok, druhé rameno odvádí dešťové průtoky 

[9]. Ukázka instalace víceramenné úplné kanalizační shybky (obr. 20) pro převod odpadní 

vody pode dnem řeky Chrudimky. 

 

Obr. 20 - Ukázka kanalizační víceramenné úplné shybky [38] 

  Skluzy  

Skluzy slouží k překonání velkého sklonu na stokové síti. Jedná se o úsek stoky 

v šachtě se strmým sklonem a s průtočnou rychlostí 5 až 10 m.s
-1

. Dno skluzu musí být 

z odolného materiálu, např. tvárná litina, kamenina nebo sklolaminát, aby odolal nárazům 

této průtočné rychlosti [1], [9]. 
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 Spadiště  

Účelem spadiště (obr. 21) je překonat stupněm velký sklon. Navrhují se na stokách, 

kde je sklon terénu větší než sklon stoky při max. možné průtočné rychlosti. Max. 

povolené výšky spadiště jsou pro DN 250-400 rovny 4 m, pro DN 450-600 rovny 3 m. 

Část šachty i dno spadiště, vystavené nárazu přívalových vod se musí opatřit pevným a 

odolným obkladem (např. čedičem) [1], [8]. 

 

Obr. 21 - Schéma spadiště [1]  

 h = výška spadiště (stupeň) 

 

 Výustní objekty 

Slouží k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodních toků nebo nádrží a mají 

podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou v recipientu. Vyústění se provádí 

gravitačně, s opatřením proti zpětnému vzdutí pomocí použití koncových (zpětných) 

klapek (obr. 22) nebo přečerpáváním, je-li odvodňované území pod úrovní velkých vod
 

[2]. 

      

Obr. 22 - Výustní objekt - zpětné klapky [39], [63] 
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Koncové zpětné klapky jsou především využívány u dešťových kanalizací ústící do 

vodních toků nebo nádrží. Chrání kanalizační systém a ČOV proti zpětnému zaplavení 

[63].  

 

4.2.8 Konstrukce a materiál stok 

Podle konstrukce a technologie provádění rozdělujeme stoky na trubní, z cihel, 

z prefabrikátů a monolitické. 

Výběr materiálu stok se volí podle účelu, způsobu dopravy odpadních vod, druhu 

použité soustavy, základových a zatěžovacích poměrů staveniště a plánované životnosti 

díla. Materiál musí být především vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, 

chemickým a biologickým vlivům dopravované odpadní vody, proti agresivním vlivům 

okolního prostředí a také proti namáhání stok. Materiál má dále umožnit bezpečné a účinné 

čištění stok [2]. 

Nabídka trubních materiálů pro kanalizace je dnes velmi široká a výběr je možný 

z následujících druhů:  

‐ kamenina  

‐ beton 

‐ železobeton 

‐ polymerbeton 

‐ plasty (PVC, PE, PP) 

‐ sklolaminát 

‐ tvárná litina 

‐ tavený čedič 

‐ kombinace materiálů 

 

Kamenina: 

Oblíbenost tohoto materiálu je díky vysoké životnosti, otěruvzdornosti, vysoké 

mechanické i chemické odolnosti, dokonalé vodotěsnosti a díky velmi malé drsnosti 

glazovaného povrchu [8], [9]. 
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Obr. 23 - Kameninové potrubí [40] 

 

Nevýhodou kameniny je její velká hmotnost a hlavně křehkost. Je proto zapotřebí 

dodržovat kvalitu uložení a ochranného obsypu a bezpečnost při transportu a montáži. 

 

Beton a železobeton: 

Beton a železobeton jsou typickým materiálem používaným pro výstavbu 

prefabrikovaných a monolitických stok. Hlavní předností je velká pevnost, profilová 

únosnost a především nízká cena ve srovnání s ostatními materiály. 

Nevýhodou betonu a železobetonu je, tak jako u kameniny, velká hmotnost, dále 

malá odolnost proti agresivním účinkům odpadních vod a vnějšího prostředí, větší drsnost 

a obrusnost.  

Zlepšení odolnosti proti agresivním účinkům lze ale zmírnit díky vnitřnímu obložení 

části nebo celého profilu kameninovými nebo čedičovými prefabrikáty nebo souvislou 

výstelkou z laminátu, polyuretanu nebo z plastu [8], [9]. 

 

 

Obr. 24 - Betonového potrubí s vnitřním obložením z čediče [41] 

  



Lucie Rašovská: Návrh odkanalizování městské části Vlaštovičky 

2014 35 
 

Polymerbeton: 

Polymerbeton je speciální vysoce odolný pevný a pružný beton. Vyrábí se ze směsi 

štěrkopísku jako plniva a pojiva, kterým je syntetická pryskyřice. Jeho pevnost je na úrovni 

železobetonu, má elasticitu umělé hmoty a odolnost proti agresivnímu prostředí a drsnost 

srovnatelnou s kameninou. Zásluhou pryskyřice se zvyšuje spojení základních surovin, 

čímž se výrazně zlepší pevnostní charakteristiky, pryskyřice také zvyšuje odolnost proti 

korozi a zajistí téměř nulovou nasákavost [8], [9]. 

Plasty: 

Kanalizační potrubí z plastů má poněkud kratší historii než plastové potrubí pro 

vodovody. Hlavní předností materiálu je především malá hmotnost a drsnost, pružnost, 

odolnost proti chemickým agresivním látkám (kyselinám a louhům) a snadná a rychlá 

montáž [8], [9]. 

Plastová potrubí dělíme dle materiálu, z kterého je zhotoveno: 

 PVC neměkčené  (tvrdé PVC, U-PVC) - potrubí, tvarovky pro podzemní 

kanalizaci, ale i pro pitnou vodu. 

 PE HD (polyetylén o vysoké hustotě) - tlakového potrubí pro všechna odvětví, 

korugované potrubí (obr. 25) pro kanalizace. 

 PP (polypropylén) – potrubí a tvarovky pro vnější, tak vnitřní kanalizaci odolnou 

proti horké vodě. 

     

                Obr. 25 - Korugovaná (žebrovaná) potrubí [42] 

  



Lucie Rašovská: Návrh odkanalizování městské části Vlaštovičky 

2014 36 
 

Sklolaminát: 

Sklolaminát patří mezi novější moderní materiál s vysokou pevností, teplotní i 

chemickou stálostí a odolností vůči ultrafialovému záření. Další předností je také jeho 

nízká hmotnost. Sklolaminát je vyroben ze směsi skleněných vláken, pryskyřice a plniva 

[8], [9]. 

 

Tvárná litina: 

Tak jako sklolaminát, tak i tvárná litina patří mezi poměrně nový materiál využívaný 

v oblasti odkanalizování. Nahradila tak klasickou šedou litinu. Jedná se o železný materiál 

obsahující 2,2 - 4 % uhlíku, který je následně vykrystalizován ve tvaru kuliček. 

Výhodou materiálu je vysoká odolnost proti agresivním a abrazivním odpadním 

vodám, odolnost vůči půdní korozi a to díky pozinkování, popřípadě použití (navléknutí) 

polyethylenové fólie. Další předností sklolaminátu je dlouhá životnost a minimální 

náročnost na údržbu, odolnost vůči vysokým tlakům a dokonalá nepropustnost. Díky 

nepropustnosti se využívá pro výtlaky z ČS a pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci [8], 

[9]. 

 

Tavený čedič: 

Posledním zmiňovaným využívaným materiálem je čedič. Tavený čedič vzniká 

přetavením a opětovným vytvarováním přírodní suroviny (olivinický čedič) bez dalších 

přísad. Nejčastěji se používá na obklady vnitřních stěn kanalizačního potrubí betonových 

kruhových a vejčitých stok, např. čedičové dnové žlaby a bočnice, různé čedičové vložky 

pro kruhové profily, oblouky pro spadiště a různé typy kanalizačních cihel a klínů apod. 

Životnost taveného čediče lze odhadnout na sto i více let a co do odolnosti a 

životnosti v tomto prostředí nemá konkurenci. Pokládání vyžaduje profesionální znalosti, 

ale bez speciálních postupů [8], [9].  

Ukázka využití čedičových dílů k obložení komory je vidět na obr. 26. 
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Obr. 26 - Obložená komora z čedičových dílů [43] 

 

Ve Philadelhii  (West Chester) mají zkušenosti s materiálem PVC, SRPE (steel 

reinforced polyetylene) a také s kovovým materiálem označovaným zkratkou CMP 

(corrugated metal pipe). CMP je zkratka pro kovové vlnité potrubí. Je dodávané v různých 

velikostech a různých tvarů.  Tento materiál poskytuje velkou životnost, pevnost a velmi 

dobré hydraulické vlastnosti při navrhování řešení odvodnění [45]. 

Ukázka kovového vlnitého potrubí (CMP) na obr. 27. 

 
Obr. 27 - Vlnité kovové trubky – CMP [45] 

 

Kombinace materiálů 

Zde lze předpokládat, že se bude jednat o kombinaci výše uvedených materiálů. 

Nejčastěji se jedná o kombinaci betonu s kameninou, betonu s čedičem, cihelného zdiva 

s kameninou nebo čedičem anebo betonu s plastovými povlaky. Provádí se buď formou 

vnitřního obkladu, nebo povlaku profilu. Tím se docílí větší odolnosti nosného materiálu 

potrubí a také se sníží obrusnost stok [9]. 
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Průměry a délky potrubí z výše jmenovaných materiálů jsou různé. Například 

společnost „M Plast, spol. s r.o.“ nabízí potrubí těchto parametrů – viz  Tabulka 4 [15]. 

 

Tabulka 4:  Přehled průměru a délky potrubí dle zvoleného materiálu  

Materiál potrubí 
DN Délka 

[mm] 

Kamenina   100 - 1400 1500 - 2000 

Beton, železobeton   150 - 1200 1000 - 2500 

Plasty 100 - 600   500 - 5000 

 

V Limě (Peru) bylo využito polyethylénové potrubí DN/ID 3000 (obr. 29) do 

hlubších vod v Tichém oceánu potřebné pro vyústění z ČOV Taboada (jedná se o jednu 

z největších staveb pro čištění odpadních vod na světě) [46]. 

 

Obr. 28 - Ukázka polyetylénového potrubí DN 3000 [46] 
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5. POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A ROZPRACOVÁNÍ 

DOPORUČENÉ VARIANTY 

Městská část Vlaštovičky je rozdělena na dvě katastrální území - k.ú. Vlaštovičky a 

k.ú. Jarkovice. Silnice I/11, která z větší části rozděluje tato dvě k.ú., tvoří vrchol celé 

obce, a tím pádem i nejvyšší nadmořskou výšku. Není tedy možné, aby odpadní vody 

v obou k.ú. stékaly do jednoho společného nejnižšího místa.  Nabízí se možnost využití 

přečerpání odpadní vody z jednoho k.ú. do druhého k.ú.  nebo návrh dvou na sobě 

nezávislých ČOV umístěných v nejnižších místech každého k.ú.. V obou případech se 

uvažuje o vybudování splaškové kanalizace. 

 

5.1 Posouzení možných variant řešení 

Jak již bylo zmíněno v této práci, v obci se nachází dešťová kanalizace, která je 

částečně využívaná i k odvodu splašků. V možných variantách se budu zabývat pouze 

návrhem řešení nové splaškové kanalizace oddílné soustavy. Vzhledem k poloze 

zájmového území, svažitosti terénu a rozložení dvou k.ú. byly navrhnuty následující dvě 

varianty.  

VARIANTA č.1: 

V této variantě odkanalizování zájmového území by byla vybudována ČOV v  k.ú. 

Vlaštovičky a ČS v k.ú. Jarkovice. Umístění těchto objektů předpokládám v nejnižších 

místech daných k.ú. Doprava odpadních vod gravitačně se jeví jako nejvhodnější díky 

svažitosti terénu. ČS v k.ú. Jarkovice zajistí přečerpání splašků z této oblasti pomocí 

výtlačného potrubí do šachty umístěné až za úroveň silnice I/11, odkud bude přečerpaná 

odpadní voda opět gravitačně svedena do ČOV. Vyústění z ČOV by bylo směřováno do 

potůčku, místně zvaného Malá Jaktarka. Schématický návrh varianty č. 1 je vidět na obr. 

30. 

Shrnutí:  - 1x ČOV 

‐ 1x ČS 

‐ splašková kanalizace 

‐ výtlačné potrubí 
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Obr. 29 - Schéma splaškové kanalizace – VARIANTA č. 1 

 

VARIANTA č.2 

 V druhé variantě odkanalizování zájmového území by byl návrh dvou na sobě 

nezávislých kanalizačních sítí a dvou ČOV. Každá z ČOV by byla situována v nejnižším 

místě daného k.ú. Na rozdíl od první varianty nebude v tomto případě nutno budovat 

výtlačné potrubí. Doprava odpadních vod do obou ČOV bude řešena gravitačně. Vyústění 

vyčištěných odpadních vod z jednotlivých ČOV bude směřováno do malého potůčku Malá 

Jaktarka v k.ú. Vlaštovičky a v druhém případě do melioračního kanálu v k.ú. Jarkovice. 

Tato varianta je však ekonomicky nákladnější z důvodu financování dvou ČOV.  

Schématický návrh varianty č. 2 je vidět na obr. 31. 

Shrnutí:  - 2x ČOV 

‐ splašková kanalizace 
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Obr. 30 - Schéma splaškové kanalizace – VARIANTA č. 2 

 

5.2 Výběr nejvhodnější varianty 

Jak již bylo výše zmíněno, pořízení dvou ČOV je finančně nákladnější a po 

konzultaci se zastupitelstvem obce Vlaštovičky bylo rozhodnuto řešit odkanalizování obce 

variantou č. 1. Do ČOV bude zahrnut výhledový počet 400 EO bez ohledu na již existující 

domovní ČOV.  

5.3 Rozpracování zvolené varianty 

V této kapitole je popsáno rozpracování VARIANTY č. 1. Příprava se skládá 

z vypracování situačního výkresu, podélných profilů a hydrotechnických výpočtů pro 

splaškovou kanalizaci. Celková situace byla navržena v programu AutoCAD 2010, 

podélné profily splaškových stok byly rozpracovány v programu WINPLAN verze 5.0.  
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5.3.1 Situace 

Situační výkres (příloha č. 1):  Zde je zakreslena splašková kanalizace oddílné 

soustavy, tlaková kanalizace, kanalizační šachty, ČS, ČOV a kanalizační přípojky. 

Znázorněny jsou také popisy jednotlivých stok, včetně směrového vedení splašků, popisy 

kanalizačních přípojek a šachet. Podklad tvoří katastrální mapa, která byla poskytnutá obcí 

Vlaštovičky, dále plynovod (SmVaK Ostrava) a vodovod (SMP Net, s.r.o.). 

 Značení: Obec Vlaštovičky se skládá ze dvou k.ú. - Vlaštovičky a Jarkovice. 

Značení splaškových stok jsem rozdělila na tato dvě území. Pro území Vlaštovičky 

označuji stoky pod písmenem A, pro území Jarkovice pod písmenem B.  

Povrch terénu:  Navržená splašková kanalizace vede téměř vždy asfaltovou silnicí, 

v jednom případě je vedena po hranici mezi pozemky – jedná se o část stoky s označením 

A5, od šachty Š20 až po Š48, o délce 40 m.  

Materiál kanalizace: Pro zaručení dlouhé životnosti je zvolen materiál kamenina pro 

celkovou splaškovou kanalizaci. 

Složení kanalizace: V zájmovém území je navržena splašková a tlaková kanalizace. 

Celková splašková kanalizace se skládá z 16 úseků, 86 kanalizačních šachet, 109 

kanalizačních přípojek. V situaci jsou zakresleny dvě hlavní kmenové stoky A a B a jejich 

navazující vedlejší stoky (A1, A1-1, A2, A3, A3-1, A3-2, A4, A5; B1, B2, B2-1, B3, B4 a 

B5), dále je zakresleno umístění ČS a ČOV.  

Tlaková kanalizace je označena písmenem C. Celková délka potrubí činí 583,60 m. 

Vzhledem k tomu, že dochází ke křížení výtlačného potrubí se silnicí E11/1, je nezbytné 

položit pod silnicí chráničku. Chránička spolu s výtlačným potrubím bude vybudována 

protlakem. Podélný profil výtlačného potrubí není součástí této práce, bude rozpracován 

v diplomové práci.   

Jak již bylo zmíněno, na splaškové kanalizaci je navrženo 109 kanalizačních 

přípojek, které jsou zakresleny v situačním výkrese. Tabulka kanalizačních přípojek je 

v příloze č. 19. Kanalizační přípojky nejsou zakomponovány do podélných profilů, budou 

rozpracovány v diplomové práci.  
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Křížení technické infrastruktury (plynovod, vodovod) se splaškovou kanalizací není 

zaznačen v podélných profilech splaškové kanalizace, bude řešeno v diplomové práci. 

V následující tabulce 5 jsou popsány jednotlivé stoky splaškové kanalizace, jejich 

délka, počet šachet a přípojek navržených na daných stokách.  Je zde uvedena celková 

délka splaškové kanalizace, celkový počet šachet a přípojek. Jednotlivé stoky jsou 

navrženy v jednotném profilu DN 300 po celé své délce. 

Tabulka 5:  Celkový přehled splaškové kanalizace pro obec Vlaštovičky 

Území 
Název 

stoky 

DN Délka stoky  
Počet šachet 

Počet 

přípojek [mm] [m] 

V
la

št
o
v
ič

k
y
 

A 

300 

811,5 25 31 

A1 414 11 12 

A1-1 110 4 6 

A2 51 2 3 

A3 44 1 2 

A3-1 14 1 1 

A3-2 28 2 2 

A4 18 1 2 

A5 155 4 4 

Ja
rk

o
v
ic

e 

B 

300 

723 21 23 

B1 45 1 1 

B2 131 5 10 

B2-1 58 2 5 

B3 80 3 3 

B4 50 2 2 

B5 50 1 2 

 
        

 Celkem 2 782,50 86 109 

 

5.3.2 Podélné profily 

V programu WINPLAN 5.0 bylo zpracováno celkem 16 podélných profilů (příloha 

č. 2 až č. 17) pro jednotlivé splaškové stoky. Z těchto profilů vyčteme: 

 název řešeného území (název k.ú.) 

 popis povrchu 

 označení splaškové stoky 
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 označení šachet (Š) + vzdálenost mezi šachtami, staničení (m, km) 

 směr toku splašků a napojení jejich vedlejších přítoků 

 měřítko zpracování podélného profilu 

 výšková kóta terénu a dna potrubí (m n.m.) 

 hloubku výkopu (m) 

 sklon nivelety dna potrubí + délka potrubí (‰, m) 

 jmenovitou světlost potrubí (mm) + materiál potrubí 

 kapacitu potrubí (l/s) + rychlost proudění dle Colebrooka (m/s) 

 návrhový průtok (l/s) + návrhovou rychlost (m/s) 

 objekty na stokové síti (ČS, ČOV) 

 

Stoka A:   

Podélný profil hlavní kmenové stoky A (příloha č. 2) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:150. Celková délka stoky je 811,5 m, celkový počet šachet 25 (od Š1 – Š25) se 

zakončením na ČOV, celkový počet přípojek 31. Sklon nivelety se pohybuje v rozmezí 

12 – 25 ‰. Počáteční dno stoky začíná v kótě 296,52 m n. m. DN potrubí je 300. 

Podrobný popis je vidět v následující tabulce 6: 

Tabulka 6:  Podélný profil hlavní kmenové splaškové stoky A 

Úsek stoky 
Délka úseku 

[m] 

Sklon nivelety 

[‰] 

DN 

[mm] 

ČOV - Š13 403,5 20 300 

Š13 - Š19 138 12 300 

Š19 - Š25 270 25 300 

 

Do této kmenové stoky A ústí vedlejší stoky A1 (A1-1), A2, A3 (A3-1, A3-2), A4 a 

A5, které jsou napojeny dno do dna a to ve spojných šachtách. Označení spojných šachet je 

vidět v tabulce 7.  
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Tabulka 7:  Napojení vedlejších stok do kmenové stoky A 

Úsek stoky Spojná šachta 
Délka úseku 

[m] 

Sklon nivelety 

[‰] 

DN 

[mm] 

A1 Š1 
205 40 300 

209 25 300 

A2 Š7 51 35 300 

A3 Š10 44 42 300 

A4 Š12 18 40 300 

A5 Š20 155 25 300 

 

Vedlejší stoka A1: 

Podélný profil vedlejší stoky A1 (příloha č. 3) je zpracován v měřítku 1:1000/1:150. 

Celková délka této stoky činí 414 m. Stoka se napojuje do hlavní kmenové stoky A do dna 

spojné šachty Š1 v kótě dna 297,12 m n.m. Sklon kameninové roury o jmenovité světlosti 

DN 300 je 40 ‰ v délce 205 m (od Š1 po Š30) a 25 ‰ v délce 209 m (Š30 po Š36). 

Stoka A1-1: 

V šachtě Š33 se napojuje vedlejší stoka A1-1 (příloha č. 4) o délce 110 m. Podélný 

profil stoky A1-1 je zpracován v měřítku 1:1000/1:100 a stoka je navržena v jednotném 

sklonu 35 ‰. DN potrubí 300. 

 

Vedlejší stoka A2: 

Podélný profil vedlejší stoky A2 (příloha č. 5) je zpracován v měřítku 1:1000/1:100. 

Stoka se napojuje do hlavní kmenové stoky A do dna spojné šachty Š7 v kótě dna 

301,13 m n.m. Sklon nivelety je jednotný po celé své délce 51 m a činí 35 ‰. DN potrubí 

300.  

 

Vedlejší stoka A3: 

Podélný profil stoky A3 (příloha č. 6) je zpracován v měřítku 1:1000/1:100. Délka 

této stoky činí 44 m. Její sklon je po celé své délce jednotný a to 42 ‰. Stoka je napojena 

do hlavní kmenové stoky A ve spojné šachtě Š10. DN potrubí 300. Do této stoky se 

napojují dvě vedlejší stoky A3-1 a A3-2 do dna spojné šachty Š43. 
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Stoky A3-1 a A3-2:  

A3-1 (příloha č. 7) a A3-2 (příloha č. 8) jsou navrženy v jednotném sklonu a to 

40 ‰ a jednotném profilu DN 300 po celé své délce. Délka stoky A3-1 je 14 m a délka 

A3-2 je 28 m. Podélné profily těchto vedlejší stok jsou zpracovány v měřítku 

1:1000/1:100. 

 

Vedlejší stoka A4: 

Podélný profil stoky A4 (příloha č. 9) je zpracován v měřítku 1:1000/1:100. Délka 

stoky je 18 m, sklon nivelety je 40 ‰. Stoka A4 se napojuje do hlavní kmenové stoky ve 

spojené šachtě Š12 do dna. DN potrubí 300.  

 

Vedlejší stoka A5: 

Podélný profil stoky A5 (příloha č. 10) je zpracován v měřítku 1:1000/1:100. Délka 

stoky je 155 m a po celé své délce je sklon 25 ‰. Napojení do hlavní kmenové stoky je ve 

spojné šachtě Š20 a to dno do dna. DN potrubí 300. 

 

Stoka B:  

Podélný profil druhé kmenové stoky B (příloha č. 11) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:200. Celková délka kmenové stoky je 723 m, celkový počet šachet 21 (od Š52 – 

Š72) se zakončením do ČS. Počet přípojek na stoce je 23. Sklon hlavní kmenové stoky B 

se pohybuje v rozmezí 7 – 46 ‰. Počáteční dno stoky začíná v kótě dna 294,73 m n.m. DN 

potrubí 300. 

Údaje o podélném profilu stoky B je uveden v následující tabulce 8: 

Tabulka 8:  Podélný profil hlavní kmenové splaškové stoky B 

Úsek stoky 
Délka úseku 

[m] 

Sklon nivelety 

[‰] 

DN 

[mm] 

ČS - Š54 65 46 300 

Š54 - Š57 150 40 300 

Š57 - Š63 185 20 300 

Š63 - Š65 90 38 300 

Š65 - Š72 233 7 300 

 



Lucie Rašovská: Návrh odkanalizování městské části Vlaštovičky 

2014 47 
 

Do této kmenové stoky ústí vedlejší stoky B1, B2 (B2-1), B3, B4 a B5. Podélné 

profily těchto vedlejších stok jsou zpracovány v měřítku 1:1000/1:100. Popis vedlejších 

stok a příslušných spojných šachet je zaznamenán v tabulce 9: 

Tabulka 9:  Napojení vedlejších stok do kmenové stoky B 

Úsek stoky Spojná šachta 
Délka úseku 

[m] 

Sklon nivelety 

[‰] 

DN 

[mm] 

B1 Š56 45 42 300 

B2 Š559 131 40 300 

B3 
Š62 

80 42 300 

B4 50 35 300 

B5 Š69 50 42 300 

 

Vedlejší stoka B1: 

Podélný profil vedlejší stoky B1 (příloha č. 12) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:100. Celková délka vedlejší stoky činí 45 m. Stoka se napojuje do hlavní 

kmenové stoky B do dna spojné šachty Š56 v kótě dna 301,72 m n.m. Sklon kameninové 

roury o jmenovité světlosti DN 300 je 42 ‰.  

 

Vedlejší stoka B2: 

Podélný profil vedlejší stoky B1 (příloha č. 13) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:100. Celková délka vedlejší stoky činí 131 m. Stoka je napojena do hlavní 

kmenové stoky B do dna pomocí spojné šachty Š59. Sklon nivelety je jednotný po celé své 

délce a činí 40 ‰. DN potrubí 300.  

Stoka B2-1: 

Vedlejší stoka B2-1 se napojuje na stoku B2 ve spojné šachtě Š76 a to v kótě dna 

308,80 m n.m. Celková délka stoky B2-1 je 58 m a sklon 22 ‰ je jednotný v celé její 

délce. Podélný profil stoky je zpracován v měřítku 1:1000/1:100. DN potrubí 300. 

 

Vedlejší stoka B3: 

Podélný profil vedlejší stoky B3 (příloha č. 15) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:100. Napojení stoky B3 do kmenové stoky B je ve spojné šachtě Š62 a to dno do 

dna. Celková délka vedlejší stoky činí 80 m. DN potrubí 300. 
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Vedlejší stoka B4: 

Podélný profil vedlejší stoky B4 (příloha č. 16) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:100. Napojení stoky B4 do kmenové stoky B je také ve spojné šachtě Š62, jako u 

stoky B3. Celková délka vedlejší stoky činí 50 m. Sklon nivelety je jednotný a činí 35 ‰. 

DN potrubí 300. 

 

Vedlejší stoka B5: 

Podélný profil vedlejší stoky B5 (příloha č. 17) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:100. Celková délka vedlejší stoky činí 50 m. Stoka se napojuje na stoku B do dna 

spojné šachty Š69. Sklon stoky je po celé její délce jednotný a to 42 ‰. DN potrubí 300. 

 

5.3.3 Hydrotechnické výpočty 

Podmínky pro dimenzování stok oddílné soustavy nám určuje norma ČSN 75 6101 

[2]. Výsledky hydrotechnických výpočtů s využitím tzv. součtové metody jsem 

zaznamenala do tabulky (příloha č. 18) s následujícími atributy označenými čísly:  

1. Název stoky 

2. Úsek  

- stoky s jednotným sklonem. 

3. Počet EO  

- hodnota tohoto atributu udává počet obyvatel v daném úseku, odvozený od počtu 

připojených obyvatel. 

4. Celkový počet EO 

- sčítání počtu osob v návaznosti na hlavní kmenovou stoku. 

5. Potřeba vody [l.os
-1

.d
-1

] 

- je dána hodnotou 150. 

6. Délka úseku  [m] 

- délka daného úseku stoky v metrech s jednotným sklonem. 
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7. Průměrný denní průtok splaškových vod - Q24 [l.s
-1

] 

- průměrný denní průtok se vypočte dle vztahu: 

  

40086
24

PVPO
Q


  (1) 

PO  - celkový počet připojených obyvatel 

PV  - potřeba vody (je dána hodnotou 150 l.os
-1

.d
-1

) 

8. Koeficient max. hodinové nerovnoměrnosti - kh 

- hodnotu koeficientu max. hodinové nerovnoměrnosti jsem získala z ČSN 75 6101 

v tabulce 1 („Doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti“). 

9. Max. průtok splaškových vod - QMAX. [l.s
-1

] 

- je dán vztahem:  

  

hMAX
kQQ  24  (2) 

24Q  - průměrný denní průtok splaškových vod [l.s
-1

] 

hk  - koeficient max. hodinové nerovnoměrnosti 

10. Návrhový průtok - Qn [l.s
-1

] 

- návrhový průtok se dimenzuje na dvojnásobek QMAX. 

  

MAXn QQ  2  (3) 

11. Sklon nivelety [‰] 

- tento atribut je získán z podélných profilů daných splaškových stok a udává se 

v promilích.  

12. Profil potrubí – DN  [mm] 

13. Kapacitní průtok - Qkap.  [l.s
-1

] 

- hodnota získaná z hydraulických tabulek [60] podle příslušného sklonu stoky a DN. 
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14. Kapacitní rychlost - vkap.  [m.s
-1

] 

- hodnota získaná z hydraulických tabulek [60] podle příslušného sklonu stoky a DN. 

- získáním této hodnoty se zjistí skutečná rychlost toku splašků. 

15. Skutečná rychlost - vSkut.  [m.s
-1

] 

- skutečná rychlost je dána vztahem: 

   

..
100

kapSkut vv 


  (4) 

    - součinitel kapa (hodnota určena z interpolace) 

 .kapv  - kapacitní rychlost [m.s
-1

] 

16. Plnění h [m] 

- pro určení hodnoty plnění h je třeba dointerpolovat koeficient h za pomocí vypočtené 

hodnoty  . Poté se koeficient h vynásobí s poloměrem potrubí r (v metrech) a získá se 

hodnota plnění stoky při skutečném průtoku. 

17. Jednotlivá doba průtoku t [s] 

- doba průtoku se získá z následujícího vztahu: 

  

.skutv

l
t    (5) 

l  - délka úseku [m] 

.skutv  - skutečná rychlost [m.s
-1

] 

18. Celková doba průtoku t [s] 

- pro získání celkové doby průtoku se sečtou jednotlivé doby průtoku a to pro každou 

stoku zvlášť. 

19. Celková doba průtoku [min] 

- pro přehlednost se výše zmiňovaný atribut (celková doba průtoku) pouze převedl na 

minuty. 
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20. Součinitel lambda  

- součinitel  se vypočítá pomocí vztahu: 

  

 %100

.


kap

n

Q

Q
  (6) 

nQ  - návrhový průtok [l.s
-1

] 

.kapQ  - kapacitní průtok [l.s
-1

] 

- takto vypočtená hodnota   bude dále potřebná pro získání součinitele kapa  , opět 

pomocí hydraulických tabulek [58]. 

21. Součinitel kapa  

- z hydraulických tabulek [58] a díky vypočtené hodnotě   se interpolací získá 

součinitel kapa  . 

22. Koeficient plnění h [m] 

- koeficient plnění se získal z hydraulických tabulek [58]. 

23. Poloměr profilu potrubí r [m] 

- tento atribut slouží pro výpočet plnění h a je získán z profilu navrhovaného potrubí. 
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6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ VARIANTY 

ŘEŠENÍ 

Ekonomické náklady na vybudování splaškové kanalizace v obci Vlaštovičky jsou 

uvedeny orientačně. Při zpracování odhadu stok, ČS a ČOV jsem vycházela z Metodického 

pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do 

Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů 

a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací z Ministerstva 

zemědělství 401/2010.  Ceny uvedené v metodickém pokynu obsahují daň z přidané 

hodnoty a jsou stanoveny formou tzv. globálních cenových ukazatelů pro objekty. Ceny 

zahrnují všechny související objekty a zařízení [65].  

Investiční náklady pro kanalizační šachty byly získány sestavením jednotlivých dílců 

šachty dle ceníku firmy PREFA Brno [66]. 

 

 Ekonomické náklady pro kanalizační potrubí: 

V návrhu odkanalizování obce Vlaštovičky se počítá s kameninovým potrubím o 

jmenovité světlosti DN 300. Potrubí je z větší části ukládáno do zpevněné plochy 

(asfaltová cesta) – 2742,50 m a potrubí o délce 40 m do nezpevněné plochy. Orientační 

cena splaškového kanalizačního potrubí je uvedena v tabulce 10. 

Tabulka 10: Orientační cena splaškového kanalizačního potrubí [65] 

Druh plochy 
DN 

[mm] 
Materiál 

Délka úseku 

[m] 

Jednotková 

cena za bm 
Celková cena  

Zpevněná plocha 300 kamenina 2742,5 7 130 Kč 19 554 025 Kč 

Nezpevněná plocha 300 kamenina 40 5 620 Kč 224 800 Kč 

 

 Ekonomické náklady pro výpočet výtlačného potrubí: 

Orientační cena výtlačného potrubí, které je vedeno po celé své délce ve zpevněné 

ploše, je uvedena v tabulce 11. 

Tabulka 11: Orientační cena výtlačného potrubí [65] 

Plocha DN [mm] Materiál 
Délka úseku 

[m] 

Jednotková 

cena za bm 
Celková cena  

Zpevněná plocha 80 ocel 583,6 3 310 Kč 1 931 716 Kč 
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 Ekonomické náklady pro kanalizační šachty: 

V návrhu odkanalizování obec Vlaštovičky se nachází celkem 86 kanalizačních 

šachet. Cenová nabídka kanalizačních šachet byla vypočítaná z aktuálního ceníku firmy 

PREFA Brno, a.s.. Kanalizační šachta se skládá z jednotlivých dílů, podrobně je vidět 

v tabulce 12. 

Tabulka 12: Orientační cena kanalizačních šachet [66] 

Kanalizační šachta -DN 1000 síla stěny 100 mm 

Šachtový díl Cena za 1 ks Cena za 86 ks 

Poklopy - litina - KASI - OZ           1 174 Kč        100 964 Kč  

Prstenec šachtový vyrovnávací - OZ              194 Kč          16 684 Kč  

Konus šachtový             1 785 Kč        153 510 Kč  

Skruž výšky 1000 mm           2 070 Kč        178 020 Kč  

Dno výšky 1000 mm přímé         10 485 Kč        901 710 Kč  

Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  - 

DN 1000 - OZ              206 Kč          17 716 Kč  

Cena celkem          15 914 Kč     1 368 604 Kč  

 

 Ekonomické náklady pro čerpací stanici: 

Orientační cena dle metodického pokynu [65] pro ČS odpovídá částce 300 000,- Kč. 

 Ekonomické náklady pro ČOV: 

Orientační cena pro ČOV je spočítána dle metodického pokynu [65] pro výhledový 

počet EO a je uvedena v tabulce 13.  

Tabulka 13: Orientační cena pro ČOV [65] 

Počet EO Měrný cenový ukazatel (Kč/EO) Celková cena 

600 11 260   6 756 000 Kč  

 

 Celkové náklady na vybudování kanalizace pro obec Vlaštovičky: 

V tabulce 14 jsou sečteny jednotlivé položky výše zmiňovaných orientačních cen za 

splaškovou kanalizaci, výtlačné potrubí, kanalizační šachty, ČS a cena za ČOV s výhledem 

pro 600EO. Započítány v ceně naopak nejsou kanalizační přípojky, doprava a vybudování 

ČOV. Součástí celkových nákladů je také 10 % rezerva a tyto celkové náklady jsou pouze 

orientační a nemohou být brány jako konečné. 
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Tabulka 14: Celkové orientační náklady na vybudování kanalizace v obci Vlaštovičky 

Celkové náklady na vybudování navrhování kanalizace Cena  

Kanalizační potrubí (zpevněné + nezpevněné) 19 763 725 Kč 

Výtlačné potrubí 1 931 716 Kč 

Kanalizační šachty       1 368 604 Kč  

ČS 300 000 Kč 

ČOV (pro 600 EO) 6 756 000 Kč 

Rezerva 10% 3 012 005 Kč 

Cena celkem  33 132 050 Kč 
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7. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování vlastního návrhu odkanalizování městské 

části Vlaštovičky. Informace o zájmovém území byly získány během osobní návštěvy 

vedení obce, které potřebné informace poskytlo, např. podklad katastrální mapy, 

demografické údaje, informace o současném stavu kanalizace.  

V úvodní části je nastíněn popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

zájmového území (kapitola 2) a specifikace problémů (kapitola 3). Následující kapitola 

(kapitola 4) se zabývá možnými principy řešení (legislativní a technická řešení), jako je 

účel odkanalizování, druhy odpadních vod, druhy soustav a systémů kanalizací a také je 

zde popis objektů vyskytujících se na kanalizaci, včetně použití materiálů. 

Praktická část (kapitola 5) je věnována rozpracování zvolené varianty 

odkanalizování, jejichž součástí je rozsáhlá výkresová dokumentace. Situační výkres 

(příloha č. 1), v němž bylo navrhnuto odkanalizování splašků v obci Vlaštovičky o celkové 

délce téměř 2,8 km, byl vytvořen v programu AutoCad 2010. Dále bylo zpracováno 16 

podélných profilů splaškové kanalizace (přehled profilů je uveden v zadní části této práce 

v seznamu příloh), které byly vytvořeny v programu WINPLAN 5.0 – tvorba podélného 

profilu kanalizace. Podrobný popis jednotlivých splaškových stok, včetně napojení 

vedlejších stok, je uveden v kapitole 5.3.2. Nezbytnou součástí praktické části bakalářské 

práce jsou hydrotechnické výpočty (příloha č. 18) vytvořené v programu Microsoft excel, 

kterým je podrobně věnována kapitola 5.3.3.  

V závěrečné kapitole (kapitola 6) je vypracován odhad ekonomických nákladů 

zvolené varianty. Zhodnocení nákladů je provedeno dle Metodického pokynu a dle ceníku 

firmy PREFA Brno. Ekonomický odhad zahrnuje cenu pro splaškovou kanalizaci, tlakovou 

kanalizaci, kanalizační šachty, ČS a ČOV. Součástí ceny je i finanční 10 % rezerva. 

Předběžná celková částka na vybudování stokové sítě pro 600 EO je odhadována ve výši 

33, 2 mil. Kč. 

Bakalářská práce neobsahuje podélný profil výtlačného potrubí, zakomponování 

kanalizačních přípojek do podélných profilů splaškové kanalizace a zaznamenání křížení 

plynovodu a vodovou se splaškovou kanalizací. Tato problematika bude dále řešena 

v diplomové práci.  
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