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Anotace: 

Bakalářská práce obsahuje návrh koncepce odkanalizování části obce Trojanovice. Za 

nejvhodnější variantu byla zvolena jednotná gravitační stoková soustava, která je v této 

práci řešena za účelem rychlého a funkčního odvedení odpadních vod z daného území 

a napojení stávajících nemovitostí a zrušení domovních jímek. Teoretická část se zabývá 

popisem stávajícího území a hydrologických poměrů. Soustředí se na vytipování problému, 

nalezení řešení a v závislosti na těchto aspektech, také na doporučení řešení problému. 

V praktické části je zpracována zvolená varianta řešení, která je podloţena výkresovou 

dokumentací a hydrotechnickými výpočty. Současně je krátce nastíněn způsob realizace 

stavby. Závěr práce je věnován finančnímu zhodnocení celého projektu na realizaci 

zvolené varianty. Bakalářská práce je zpracována v souladu se zákonem o vodovodech 

a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Annotation: 

This bachelor´s thes is contains the drafting concept of the drainage of the part of 

Trojanovice community. For the most suitable variant the united gravitational sewer   

systém was chosen. The system has been solved not only to aim the fast and fuctional 

discharge of the sewage from the are even to connect the current properties and to 

invalidate the house reservouirs. Theteoretical part describes the existing area and 

its hydrological conditions. It focuses on identifying the problem as well as finding the 

solution in regards to these identified problems. In the practical part the chosen solution 

iscomposed and it is underlaid by drawing documentation together with the hydrotechnical 

calculations. The way of the implementation has been added as well. 

The final part isdevoted to the financial assessment of the whole project implemented on 

the seleted variant. The bachelor thesis is beeing processed to lawabout the watter supply 

and sewarages No. 274/2001Coll. and Building Act No. 183/2006 Coll. 

  



Seznam pouţitých zkratek 

Zkratka – popis 

ŢP – ţivotní prostředí 

MŢP – ministerstvo ţivotního prostředí 

ČSN – česká státní norma 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

OV – odpadní vody 

DV – dešťové vody 
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DN – jmenovitá světlost potrubí 

NP – nezpevněná plocha 

ZP – zpevněná plocha 

Sb. – sbírka zákonů 

SmVak – severomoravské vodovody a kanalizace 

OVak – Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. – akciová společnost 

spol. s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

OÚ – Obecní úřad 
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1. ÚVOD 

Hlavním kritériem při návrhu odkanalizování části obce Trojanovice je zrušení stávajících 

jímek u nemovitostí a současně napojení nové lokality 13 RD na splaškovou kanalizaci. 

Důleţité je bezpečné a rychlé odvedení dešťových splaškových vod z uvaţovaného území 

do veřejné jednotné kanalizace, ústící na čistírně odpadních vod ve Frenštátu pod 

Radhoštěm, a zajištění dobrých hygienických podmínek pro obyvatele v uvaţovaném 

území. 

Bakalářská práce se skládá z teoretické části, která obsahuje seznámení s historií 

a současností obce Trojanovice. Dále jsou stručně předloţeny základní informace o obci 

a hydrologické poměry se současným stavem kanalizační sítě a popis zvoleného návrhu 

odkanalizování dané lokality. Jsou zde zmíněny legislativní a technické poţadavky na  

řešení odkanalizování. Součástí teoretické části je výpis základních materiálů určených 

k výstavbě kanalizačních stok a důleţitých objektů na stokové síti. Bakalářská práce 

obsahuje postup pro vyplnění tabulky součtové metody navrţené kanalizace, která je 

součástí kaţdého projektového návrhu odkanalizování území. 

Praktická část obsahuje řešení alternativní varianty návrhu koncepce odkanalizování 

zpracovaného v programu Autocad 2009. Vytvoření situačního a hydrotechnického návrhu 

koncepce odkanalizování uvaţovaného území je zhotoveno na podkladě zaměření dané 

lokality v DWG formátu. Součástí jsou i přílohy podélné profily jednotlivých stok 

v programu Winplan – podélný profil kanalizace verze 5.0. Současně je ve stručnosti 

naznačena realizace odkanalizování uvaţovaného území. Závěr práce obsahuje 

ekonomické zhodnocení celého projektu potřebného k odkanalizování části území obce 

Trojanovice. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ 

2.1 HISTORIE OBCE TROJANOVICE 

Obec vznikla dlouhodobou salašnicko - pasekářskou kolonizací, kterou prováděla na svém 

panství hukvaldská vrchnost od začátku 16. Století. První kolonisté pod Radhoštěm byli 

Slované, o čemţ svědčí nejstarší místní názvy hor, kopců a potoků – Radhošť, Hradisko, 

Lubina apod. [1]. 

Po roce 1200 přišli do zdejší krajiny němečtí kolonizátoři a vybudovali kamenný hrad 

Hukvaldy, který se stal centrem širokého okolí. Hukvaldští páni podporovali tzv. valašskou 

kolonizaci a dovolili, aby se na okrajových horách usazovali pastevci, kteří sem přišli 

z východu. Ti se stali časem usedlými pasekáři. Odbojem proti Habsburkům za třicetileté 

války se Valaši dostávají do celonárodní a evropské historie. Od té doby je Valašsko 

vnímáno jako celek revoluční a do jisté míry i etnický [1]. 

Za počátek samosprávy regionu lze předpokládat jiţ rok 1560, kdy představeným salašníků 

byl valašský vejvoda v Kozlovicích. Dalším krokem bylo v roce 1677 osvobození 

sedmdesáti pasekářů od všech městských robot a zůstala jim jenom tzv. dřevní robota 

v lesích. Důleţitým krokem bylo zřízení úřadu starosty jakoţto hospodářského správce 

v osadě Paseky (předchůdce Trojanovic). Stalo se tak někdy po roce 1720. Posledním 

stupněm k samosprávě bylo zřízení fojtství v roce 1748 a majitel panství delegoval 

tajemníka, jenţ s místním hajným označili hranice samosprávné obce. Hranice byla ještě 

do roku 1833 upravována, od toho data je zachována dodnes [1]. 

Název obce- podle majitele panství se nově vzniklá obec měla jmenovat Troyerovice. 

Jenţe pasekáři vyslovovali jméno Troyer jako Trojar, ještě častěji Trojan, a tak jiţ od roku 

1750 se všude objevuje pojmenování Trojanovice. Zatímco při zaloţení obce v roce 1748 

měly Trojanovice 800 aţ 1000 obyvatel, o 100 let později dosáhl jejich počet téměř 2500 

osob [1]. 

Od roku 1849 úřadují ve vsích starostové, podřízení okresním hejtmanům. Období 

národních výborů od roku 1945 – 1990, představuje nedávnou historii a dočasný konec 

samosprávy v Trojanovicích. Katastrofou pro Trojanovice bylo zahájení megalomanského 

projektu Dolu Frenštát pod Kozincem [1]. 

Od roku 1990 mohou občané svobodně volit a dochází k návratu majetku do soukromých 

rukou. Do dějin obce se zapsal první polistopadový starosta pan Drahomír Strnadel (1990-

2006). Zaslouţil se především o útlum Dolu Frenštát, o likvidaci následků po sovětské 

okupaci, o komplexní plynofikaci a o udrţení tradičního kulturního ducha dědiny.  
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Obec se snaţí o další rozvoj především v občanské vybavenosti, sportovních zařízeních 

 a v oblasti cestovního ruchu, ţivotního prostředí a obnovení kontaktů s potomky krajanů, 

kteří odešli v období 1850 – 1900 převáţně do Texasu v USA. Budoucnost obce 

a cestovního ruchu v Beskydech do značné míry závisí na tom, jak se budou vyvíjet 

hornické aktivity kolem Dolu Frenštát [1]. 

2.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Nadmořská výška: 429 – 1129 m n.m. 

Rozloha: 3583 ha 

Počet obyvatel: 2391 (k 1.1. 2012) 

Rozdělení na místní části: Lomná, Bystré, Pod Javorníkem a Pod Radhostěm 

 
Obr. 1 - Znak a vlajka obce Trojanovice [1] 

Obec Trojanovice má od ledna 2010 svůj vlastní znak a prapor. Základními prvky znaku 

jsou dvě srdce v pravé polovině znaku a kuţely v opačné polovině. Znak i vlajka vychází 

ze znaku olomouckého arcibiskupství a znaku zakladatele obce Ferdinanda Juliuse Troyera 

[2]. 

  

http://novojicinsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=trojanovice_znak_prapor290110
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Obr. 2 - Katastrální mapa obce Trojanovice [2] 

2.3 PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ 

Na první pohled vnímáme její barevnost, členitost nebo pestrost. Geologicky patří 

Trojanovice do oblasti flyšového pásma Západních Karpat. Jedná se o pásmo usazených 

hornin – pískovců, jílovců nebo slepenců. Na území Trojanovic zasahuje příkrov slezský. 

Tak byl z mořského dna vyzdviţen i hřeben Moravskoslezských Beskyd a tedy i Radhošť 

nebo Velký Javorník. Nejvyšším a zároveň nejvýznamnějším vrcholem na území 

Trojanovic je Radhošť (1129 m). V Trojanovicích byla objevena i menší loţiska zemního 

plynu v kilometrových hloubkách i zásoby černého uhlí, na kterých byly před rokem 1989 

postaveny průzkumné důlní věţe. I v současné době jsou aktuální snahy Důl Frenštát 

otevřít [2]. 

Původně lesnatá oblast se začala měnit v 15. aţ 17. století s valašskou kolonizací 

a rozvojem salašnictví - vznikal pasekářský způsob hospodaření z údolí aţ po vrcholy hor. 

Přes všechny změny jsou díky pravidelnému obhospodařování ještě dnes v Trojanovicích 

pestrobarevné louky plné bílých kopretin, modrých zvonků, růţových kohoutků nebo ţluté 

škardy. Zvláštní skupinu tvoří orchideje. Mokřady mají nezastupitelnou roli v krajině. 

Dovedou pohltit neuvěřitelné mnoţství vody a přispívají tak významně k zadrţování vody 

v krajině. Na takových místech roste i mnoho vzácných druhů rostlin [2]. 
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Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy zdůrazňuje 50 maloplošných 

chráněných území, vyhlášení dvou ptačích oblastí, územní překrytí CHKO s mezinárodně 

významným ptačím územím (IBA) a navrţením celé oblasti CHKO za evropsky 

významnou lokalitu [2]. 

2.4 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Desítky říček, potoků a potůčků tvoří na ploše 36 ha nádhernou mozaiku. Pramení 

v podhůří Beskyd a stékají do údolí jako říčka Lubina nebo Lomná. Největším potokem je 

Bystrý potok, další významnější jsou potoky Lánský, Radhošťový potok, Velký a Malý 

Škaredý. Největší vodní plochy jsou na říčce Lubina, na Lánském potoce. Hranicí obce ve 

směru od Malého Javorníku – sedlo Pindula – Radhošť – Pustevny – Tanečnice probíhá 

hranice mezi úmořím Černého moře a Baltského moře [37]. 

Lubina 

Lubina je říčka v Moravskoslezském kraji, přítok řeky Odry, který odvodňuje 

jihovýchodní a východní část okresu Nový Jičín. Lubina pramení v nadmořské výšce 

kolem 740 m na severozápadních svazích hory Radhošť. Celý následující tok pak směřuje 

k severu. Říčka protéká při západním okraji města Frenštát pod Radhoštěm a na jeho konci 

přijímá první významnější přítok, Lomnou. Řeka Lubina je pravostranným přítokem 

středního úseku Odry nad Ostravou. Lubina ústí do Odry poblíţ obce Košatka nad Odrou 

ve výšce 222 m n.m. Celková délka toku od pramene k ústí činí 36,3 km, její správa je 

dělená, kdyţ převaţující část toku od zaústění po soutok s Bystrým potokem (km 28,7) ve 

Frenštátě p/R spravuje státní podnik Povodí Odry, nad soutokem je Lubina v péči Lesů 

České republiky. Vlastní Lubina je tvořena dvěma vodními útvary povrchových vod, jak je 

to členěno Plánem dílčího povodí Horní Odry. Z větších sídel, jimiţ protéká, jsou to města 

Příbor a Frenštát pod Radhoštěm. Z větších přítoků s povodím nad 10 km
2 

do Lubiny ústí 

mimo jiţ uvedený Bystrý potok ještě Lichnovský potok, Tichávka, Kopřivnička a Trnávka 

[37]. 

Jde-li o chráněné území, Lubiny se dotýkají dvě Chráněné krajinné oblasti (CHKO). Na 

horním toku, který je zde ve správě LČR, je to CHKO Beskydy, na spodním, výustním 

úseku, spravovaném státním podnikem Povodí Odry, je to CHKO Poodří [37]. 
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Lomná 

Lomná je potok v Moravskoslezském kraji, přítok řeky Lubiny, který odvodňuje 

nejjihovýchodnější část okresu Nový Jičín. Lomná pramení v nadmořské výšce kolem 960 

m na západních svazích hory Tanečnice v Moravskoslezských Beskydech. Lomná protéká 

obcí Trojanovice, za níţ následuje město Frenštát pod Radhoštěm. Na začátku Frenštátu se 

Lomná slévá se zprava přitékajícím Bystrým potokem a ústí jako pravý přítok říčky 

Lubiny. Hydrologické pořadí je 2-01-01-128 a délka toku je 9,1 km s plochou povodí 24,7 

km
2 
[3]. 

Posuzovanou lokalitou protéká Markův potok, který ústí jako levostranný přítok potoku 

Lomná a je ve správě LČR [3]. 

Pitné vody nebo resp. sladkovodní vody je potřeba si váţit a chránit zdroje pitné vody 

z důvodu hrozícího nedostatku pitné vody. Podle Světového fondu ochrany přírody 

(WWF) se jiţ nyní stala voda v některých západních městech klíčovým politickým 

tématem. Evropské země okolo Atlantiku trápí opakující se sucha, v oblasti kolem 

Středozemního moře jsou zase vodní zdroje vyčerpávány kvůli turistickému ruchu 

a zavlaţování. Ve Spojených státech se na obrovských plochách spotřebovává mnohem 

více vody, neţ se přirozeně dokáţe obnovovat. Japonsko s vysokým úhrnem dešťových 

sráţek má čím dál váţnější problémy s kontaminací vodních zdrojů. Podle WWF se bude 

situace v nadcházejících letech zhoršovat [30]. 

 
Obr. 3 - Řeka Lomná 
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2.5 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD 

Trojanovice patří mezi největší a nejznámější obce okresu Nový Jičín. Jsou jednou 

z nejznámějších středisek zimních sportů a východiště pro pěší tury v Beskydech. V obci je 

značně rozvinutý turistický ruch, chataření a související kapacity ubytování, stravování. 

Polohově obec navazuje na východní část města Frenštát pod Radhoštěm. Z hlediska 

vývoje stálých obyvatel je předpokládán malý nárůst, velký nárůst přechodných obyvatel je 

v turistické zimní i letní sezóně. Lze předpokládat související rozvoj podnikatelské sféry 

[4]. 

Urbanizované území obce lze z pohledu osídlení rozdělit na dvě části: centrální a okrajové. 

V centrální části bydlí cca. 781 obyvatel. Jedná se o kompaktně zastavěné území, které 

vytváří uzavřený urbanistický půdorys. V okrajových částech obce bydlí cca. 1 491 

obyvatel, tj. cca 65,6 % z celkového počtu obyvatel 2 272 obyvatel. Jedná se o nesouvislou 

obytnou zástavbu, která je rozptýlená podél komunikačního systému obce, který tvoří 

komunikace č. III/4835 (Frenštát p/R – Pustevny) a č. III/4866 (Roţnov p/R – Frenštát 

p/R). Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, ţe z pohledu dodatku č. 1 k Metodickému 

pokynu Mze ČR pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje č.j. 

10534/2002-6000 se v případě obce Trojanovice nejedná o aglomeraci s počtem obyvatel 

nad 2000 EO [4]. 

V obci Trojanovice je vybudována jednotná kanalizační síť profilu DN 300 aţ DN 600 

v celkové délce cca. 9 950m, z toho v centrální části obce je cca 6 300 m kanalizace. Na 

kanalizaci obce je napojeno cca 536 obyvatel, z toho v centrální části obce cca. 484 

obyvatel. Kanalizační síť je ve vyhovujícím stavu, aţ na problém vnikání balastních vod do 

potrubí. Provoz a údrţbu stávající kanalizace zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. [4]. 

Odpadní vody jsou gravitačně odváděny kmenovým sběračem „A“ z obce na ČOV města 

Frenštát pod Radhoštěm. V chatové oblasti Kladnatá je vybudována lokální ČOV pro 150 

EO s projektovanou kapacitou 22,5 m
3
/den. V oblasti Malá Ráztoka je vybudovaná u 

hotelu Troyer lokální ČOV pro cca 100 EO [4]. 

Likvidace splaškových odpadních vod z objektů obytné zástavby nenapojené na stávající 

stokovou síť probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převáţně 

akumulují v septicích a ţumpách. Ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace, 

povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními 

vodami do recipientu [4]. 
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Mimo standardní občanskou vybavenost se na území obce nenachází ţádný větší producent 

odpadních vod, kromě aktuální snahy o otevření Dolu Frenštát. Dobývací prostor překrývá 

téměř celé území Trojanovic. Otevřením dolu by byla zničena celá historie Trojanovic [2]. 

Současně s otevřením dolů zde můţe vzniknout problém publikovaný v zahraničí v pilotní 

studii a popisující znečištění ţivotního prostředí pomocí obsahu vybraných polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU) v sedimentech koryt toku. Současně byly polycyklické 

aromatické uhlovodíky monitorovány i v ovzduší jako indikátor zatíţení organického 

znečištění. Studovanými lokalitami byly vodní plochy pouţité pro chov ryb a druhá vodní 

plocha pro spotřebovanou hlušinu. Pro účel projektu je sledováno šest kongenerů [36]. 

V těsné blízkosti obce Trojanovice se rozkládá CHKO Beskydy [2]. 

 

Tabulka 1 - General kanalizace obce Trojanovice [2] 

Poloţka   2000 2005 2015 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na kanalizaci 
obyv. 1352 1360 1170 

Počet trvale bydlících obyvatel 

napojených na ČOV 
obyv. 1270 1277 1170 

Spec. produkce odp. vod obyvatelstva 
l/(os.den) 120 120 120 

Produkce odpadních vod m
3
/den 351,60 354,20 104,4 

BSK5 kg/den 196,80 198,60 70,2 

NL kg/den 218,03 220,60 64,35 

CHSK kg/den 393,60 397,20 140,4 

3. SPECIFIKACE PROBLÉMŮ 

Zadání bakalářské práce řeší odkanalizování části území obce Trojanovic. Jedná se o 

případné odvedení dešťových nebo jen splaškových odpadních vod z nově 

budované lokality 13 RD a stávajících nemovitostí v ul. Ke Kostelnímu lesu. Pro zvolení 

jednotlivé varianty řešení návrhu odkanalizování uvedeného území bylo přihlíţeno 

k následujícím zjištěním. 

Řešené území bude napojeno na stávající kanalizační sběrač jednotné stokové sítě 

v blízkosti stávající kanalizační šachty č. Š 109. V tomto území se nenachází ţádná 

stávající kanalizační síť. V obci Trojanovice je vybudována jednotná kanalizační síť DN 

300 aţ DN 600. Stávající kanalizační síť je ve vyhovujícím stavu, aţ na problém vnikání 

balastních vod do potrubí. Aktuálně je zde dešťová kanalizace vybudována v minimálním 

rozsahu v různých částech obce mimo řešené území.  
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Na jednotlivé úseky dešťové kanalizace jsou nesystémově připojeny i splaškové vody 

z přilehlých nemovitostí. Stávající kanalizace v obci je vedena v zastavěném území. 

I v tomto území jsou nemovitosti, které nejsou na kanalizační síť napojeny a z toho vyplívá 

pro majitele povinnost vlastnit ţumpu na vyváţení nebo septik. 

Septikem označujeme zařízení zajišťující mechanické a biologické předčištění odpadních 

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

vyklízen v souladu s ČSN 75 64 02 minimálně 1x ročně (nebo podle provozního řádu). 

Toto zařízení je dnes pro čištění odpadních vod naprosto nedostatečné a rozhodně 

nenahrazuje domovní čistírny odpadních vod [5]. 

Ţumpa je zakrytá, vodotěsná bezodtoková nádrţ, ve které jsou shromaţďovány splaškové 

odpadní vody. Vyprázdnění ţump se obvykle provádí pomocí fekálního vozu. Objem 

vyčerpané a likvidované odpadní vody musí být přibliţně stejný s objemem vody 

zaznamenaným vodoměrem [5]. 

Odpadní vody ze ţump a septiků musí být likvidovány v souladu s poţadavky na ochranu 

ţivotního prostředí. Na dodrţování této podmínky dohlíţí v případě septiků a domovních 

čistíren odpadních vod odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy. V případě 

ţump je to stavební odbor příslušného Úřadu městského obvodu. Tyto odbory při 

případných kontrolách vyţadují doklad o způsobu likvidace těchto odpadních vod [5]. 

Splašková kanalizace bude slouţit pro gravitační odvedení splaškových nebo i dešťových 

vod do stávajícího kanalizačního sběrače, který je zaústěn do kmenového sběrače „A“, 

který ústí na ČOV Města Frenštát pod Radhoštěm. Provoz a údrţbu kanalizace zajišťuje 

SmVaK Ostrava a.s. 

Problematikou provozování kanalizací, čištěním kanalizací pro zajištění jejich správného 

fungování a tím prodlouţením jejich ţivotností se zabývají i v zahraničí. Je zde věnována 

pozornost stanovení hydraulických ztrát, zajištění bezpečné likvidace odpadních vod 

prostřednictvím navrţené kanalizace. Velká pozornost je věnována navrţeným tvarům 

potrubí a v současné době pouţívaným hydrotechnickým metodám [20]. 

Z důvodu vnikání balastních vod do jednotné kanalizační sítě a preferenci zadrţování 

dešťových vod na pozemcích vlastníků nemovitostí, bude přesto s napojením dešťových 

vod z nemovitostí v projektu dále uvaţováno. 
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Obr. 4 - Stávající zástavba v ul. Ke Kostelnímu lesu 

4. PRINCIPY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Při návrhu odkanalizování uvedeného území bude nutné splňovat určité nároky 

z technického i legislativního hlediska. Z tohoto důvodu zde budou ty nejdůleţitější 

uvedeny. 

4.1 LEGISLATIVNÍ ŘEŠENÍ 

Legislativní proces – v uţším významu je to proces přípravy, tvorby, projednávání 

a schvalování legislativy ze strany vlády, Parlamentu a prezidenta republiky, který končí 

jejím vyhlášením zpravidla ve Sbírce zákonů. 

Legislativou rozumíme právní předpisy typu věcný záměr zákona, zákon, novela zákona, 

vyhláška, nařízení vlády. Z hlediska legislativního procesu je potřeba rozlišovat legislativní 

proces na úrovni vlády a na úrovni Parlamentu [6]. 
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4.1.1 ZÁKONY 

Česká republika vstupem do Evropské unie v roce 2004 se zavázala k plnění závazku 

vyplývajícího z evropského práva. Nejdůleţitějším dokumentem v oblasti vodního 

hospodářství a ţivotního prostředí je Rámcová směrnice 2000/60/ES o vodní politice 

Společenství. 

Z této směrnice vyplývá, ţe nahlíţí na vodní hospodářství a ţivotní prostředí z celkového 

hlediska a jejím hlavním cílem je zabránit jakémukoli zhoršení stavu vodních útvarů 

a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a mokřadů. Současně bude přispívat ke 

zmírnění následků záplav a suchých období [7]. 

Úspěšnost této směrnice závisí na úzké spolupráci a provázané činnosti na úrovni 

Společenství členských států a na místní úrovni, jakoţ i na informovanosti, konzultacích 

a zapojení veřejnosti včetně uţivatelů [7]. 

Zásobování vodou je sluţbou v obecném zájmu, jak je vyjádřeno ve sdělení Komise 

o sluţbách v obecném zájmu v Evropě [7]. 

Účelem této směrnice je zabránit dalšímu zhoršování, ochrání a zlepší stav vodních 

ekosystémů, a s ohledem na jejich potřebu vody, suchozemských ekosystémů a mokřadů, 

které přímo závisejí na vodních ekosystémech. Přispěje ke zmírnění účinků povodní 

a období sucha, a tím také k zajištění dostatečných zásob povrchových vod a podzemních 

vod dobré jakosti potřebných pro udrţitelné, vyváţené a vyrovnané uţívání vod. Dále k 

ochraně vod a významnému sníţení znečišťování podzemních vod [7]. 

Pro navrhování a realizaci stokových sítí je důleţité dodrţovat a řídit tuto činnost 

s ohledem na další platné zákony. 

Zákon č. 360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Tento zákon upravuje postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů a současně 

postavení, práva a povinnosti autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě [8]. 

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle, nástroje a úkoly 

územního plánování, vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj a evidenci územně plánovací 

činnosti. 

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

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

stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektor, soustavu stavebních 

úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb a dále upravuje 

podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb [9]. 
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Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

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

hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšování jakosti povrchových 

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

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

tohoto zákona je téţ zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a přispívat k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, jakoţ i vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění 

trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnost vodních děl a ochrany před účinky 

povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada 

návratnosti nákladů na vodohospodářské sluţby, včetně nákladů na související ochranu 

ţivotního prostředí a nákladů na vyuţívané zdroje, v souladu se zásadou, ţe znečišťovatel 

platí [10]. 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

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

a kanalizací slouţících veřejné potřebě (dále jen „vodovody a kanalizace“), přípojek na ně, 

jakoţ i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto 

úseku. 

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu 

[11]. 

Zákon č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník. 

Smyslem a účelem nového občanského zákoníku (NOZ) je – aţ na výjimky – upravit 

veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Nový zákoník klade důraz na naše 

demokratické právní tradice. NOZ obsahuje 3 081 paragrafů. Nově přejímá celou řadu 

pravidel upravených v jiných zákonech. Kodex je rozvrţen do pěti částí. Zákoník se snaţí 

o terminologickou jednotnost. Podstatná část ustanovení Obchodního zákoníku z roku 

1991 byla zrušena spolu tímto předpisem, část ustanovení byla přenesena do NOZ. Pouze 

pro právní úpravu obchodních společností a druţstev, která je dnes obsaţena v druhé části 

ObchZ., byl vyhrazen nový zvláštní zákon, a sice zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích [12]. 
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Nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební 

výrobky. 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: stavebním výrobkem je kaţdý výrobek určený 

výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou 

ovlivnit alespoň jeden ze základních poţadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 

k tomuto nařízení, (dále jen „výrobek“), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je 

takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti 

stavby, přičemţ vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací. 

Stavební prací stavební činnost včetně montáţní činnosti, jejímţ účelem je realizace 

stavby, její změna, popřípadě udrţovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby [13]. 

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [14]. 

4.1.2 VYHLÁŠKY 

Vyhláška je obecně závazný právní předpis vydaný většinou ústředním orgánem státní 

správy k provedení zákona. Obecně závazné vyhlášky mohou vydávat téţ kraje a obce. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech 

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

vodovodech a kanalizacích) [15]. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby. 

Tato vyhláška stanoví technické poţadavky na stavby, které náleţí do působnosti obecných 

stavebních úřadů. 

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

989/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických norem a pravidel pro sluţby informační společnosti, ve znění směrnice 

98/48/ES. 

Ustanovení této vyhlášky se uplatní téţ u zařízení, změn dokončených staveb, udrţovacích 

prací, změn v uţívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakoţ i u staveb, které 

jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách, pokud to závaţné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují 

[16]. 
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4.1.3 NORMY 

Technická norma je vyjádřením poţadavků na výrobky, procesy nebo sluţby tak, aby 

splňovaly poţadavek vhodný pro daný účel. V současné době jsou technické normy ČSN 

kvalifikovaným doporučením, nejsou závazné a jejich pouţívání je dobrovolné [17]. 

Důleţité normy pro navrhování a výstavbu stokových sítí. 

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 756110. 

První část normy EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které 

jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu 

popřípadě dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, aţ po místo kde 

vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Tato část pojednává 

o všeobecných poţadavcích, navrhování, hydraulické výpočty, sanace, čerpací stanice 

a údrţba s provozem [18]. 

ČSN EN 1610 – 756114 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních 

přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem [19]. 

ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Norma platí pro navrhování a provádění zemních prací, jestliţe jsou vykonávány jako 

stavební práce. Zemní práce podle této normy jsou práce, které se zabývají rozpojováním 

hornin, přemísťováním vykopané zeminy (výkopku), sypaniny, jejich sypáním včetně 

jejich případného zhutňování nebo jiného zpevňování a jinými úpravami, souvisícími 

s těmito pracemi [21]. 
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ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Tato norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v etapě 

územního plánování a projektování těchto sítí v zastavěných a nezastavěných územích 

v hranicích měst a obcí. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uloţených ve veřejných 

plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic. Norma neobsahuje 

ustanovení pro projektování jednotlivých sítí technického vybavení [22]. 

TNV 75 9011 Hospodaření se sráţkovými vodami. 

Tato norma byla schválena v březnu 2013. Norma se zabývá, v souladu se současnými 

trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva, způsoby nakládání se sráţkovými 

vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Tato norma obsahuje návod ke 

správné volbě příjemce sráţkových vod a vhodnému technickému řešení. Zahrnuje rovněţ 

problematiku znečištění sráţkových vod [23]. 

4.2 ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

4.2.1 ÚČEL STOKOVÁNÍ 

Základní podmínkou zdravého bydlení a uchování ţivotního prostředí obyvatel je 

hygienicky prováděný odsun odpadních produktů. Mezi nejvýznamnější odpady patří 

odpadní produkty unášené odpadní vodou. V dnešní době likvidace tekutých odpadů 

pomocí soustavného stokového systému a čistírny odpadních vod má stále větší význam. 

Odvodnění dané oblasti představuje technicky a ekonomicky optimálně navrţený 

a provozovaný systém, který tvoří stoková síť, čistírna odpadních vod a recipient, jeţ jsou 

ve vzájemné vazbě, při zajištění maximální ochrany respektive zachování kvality vody 

v recipientu. 

Kanalizace představuje soubor zařízení, umoţňujících neškodné odvádění dešťových, 

splaškových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného území, závodů, letišť, 

komunikací apod. a jejich vyčištění na takovou míru, aby byla dodrţena hospodářská 

hodnota vodních toků pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zásobování průmyslu 

uţitkovou vodou a moţnost rekreace [24]. 

Ve studii nizozemského vědce Jaca Wilsenacha, který se podrobně věnuje problematice 

filtrace odpadních vod, zjistil, ţe moč tvoří pouze 1% všech odpadních vod, ale obsahuje 

50-80% všech ţivin v odpadu. Z tohoto důvodu je nelogické, aby se moč mísila s ostatními 

odpadními vodami, které tolik filtrační zařízení nezatěţují. Proto Wilsenach navrhuje sběr 

a čištění moči odděleně [31]. 
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4.2.2 SPECIFIKACE ODPADNÍCH VOD 

Odpadní voda 

Za odpadní vody se povaţuje jakýkoli typ vody, které byly pouţity na činnost, která 

zhoršila jejich kvalitu. Např. vody pouţité v sídlištích, obcích, domech, závodech, ve 

zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud po pouţití mají 

změněnou jakost (sloţení příp. teplotu), jakoţ i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou 

ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod. Patří sem i vody pouţité 

v zemědělském průmyslu. Tyto vody jiţ nejsou vhodné pro lidskou potřebu [34]. 

Veřejné kanalizace jsou určeny k hromadnému odvodnění. Protoţe vypouštění odpadních 

vod do recipientů je „nakládání s vodami“, je třeba povolení vodohospodářského orgánu, 

a řídí se ukazateli přípustného stupně znečištění recipientu. Provoz veřejné kanalizace se 

řídí „Kanalizačním řádem“. 

Do stokové sítě se tudíţ nesmí vypouštět látky, které nejsou zařazeny mezi odpadní  vody, 

respektive odpadní vody, které nevyhovují kritickým hodnotám kanalizačního řádu 

stokové sítě, případně i ČOV [24]. 

Látky, kterým má být před vniknutím do veřejné stokové sítě zabráněno: 

Do stokové sítě by neměly být v ţádném případě vypouštěny odpadní vody, které narušují 

materiál stokové sítě, ohroţující zdraví a bezpečnost práce obsluhy stokové sítě 

a způsobující provozní závady při průtoku stokovou sítí [25]. 

- Radioaktivní, infekční a jiné, ohroţující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů 

stokové sítě, popř. obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach. 

- Narušující materiál stokové sítě a čistírny odpadních vod. 

- Způsobující závady nebo poruchy při průtoku stokovou sítí nebo ohroţující provoz 

ČOV. 

- Hořlavé, výbušné, popř. látky, které po smísení se vzduchem nebo s vodou tvoří 

výbušné, dusivé nebo otravné směsi. 

- Jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami v kanalizační síti vyvíjí látky 

jedovaté. 

- Pesticidy, jedy, omamné látky a ţíraviny. 

- Soli, pouţité k zimní údrţbě komunikací v mnoţství přesahující za toto období 

300mg/l uliční nečistoty přesahující 200mg/l, ropu a ropné látky přesahující 5 mg/l 

u systému odvodnění bez ČOV, 20 mg/l u systému odvodnění ukončených ČOV 

[24]. 
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Druhy odpadních vod: 

V souvislosti s řešením stokové sítě se na odvodněném urbanizovaném území mohou 

vyskytnout podle původu a způsobu znečištění tyto skupiny odpadních vod: 

Splaškové odpadní vody - obsahující zbytky jídel z mytí nádobí, záchodové odpadní vody 

a nečistoty z mytí a praní. Jsou to odpadní vody z kuchyní, koupelen, prádelen, WC, 

technické občanské vybavenosti a z hygienických zařízení výrobních průmyslových a 

zemědělských závodů. Nečistoty jsou hrubě dispergované, jemně rozptýlené, koloidní a 

rozpuštěné. Povaha těchto látek je z velké části organická. Odtoky těchto vod jsou 

charakterizovány hodinovou, denní ale i sezonní nerovnoměrností [24]. 

Dešťové odpadní vody - jsou vody ze všech druhů atmosférických sráţek, spadlých na 

povrch území (včetně vod z tání ledu a sněhu), které po povrchu území odtékají do stok. 

Tyto vody průchodem ovzduším, ale případně hlavně následným splachem terénu získávají 

anorganické i organické znečištění. Toto znečištění hlavně na začátku deště dosahuje aţ 

úrovně znečištění splašků. 

Neznečištěné dešťové vody se doporučuje v maximální míře vsakovat, popřípadě odvádět 

samostatnými stokami oddílné dešťové soustavy rovnou do recipientu [24]. 

Průmyslové odpadní vody - jsou vody, které byly pouţity při výrobním procesu 

v průmyslových závodech (v technologických provozech, i vody chladící), ale i v menších 

provozovnách, a které jsou ze závodu vypouštěny. Patří sem i vody ze zemědělských 

závodů a objektů. Druh znečištění a povaha znečišťujících látek můţe být různá. Některé 

vody musí být před vypouštěním do veřejné kanalizace v závodě předčištěny. 

Nerovnoměrnost odtoku těchto vod je dána směnností závodu, pracovním cyklem 

v zemědělství apod. [24]. 

Odpadní vody ze zemědělské výroby - do této kategorie spadají zejména odpadní vody 

z provozoven zemědělské ţivočišné výroby, jako jsou oplachové vody z mléčnic, 

přípraven krmiv apod. Odpadními vodami z těchto provozů nejsou ale močůvka, kejda a 

siláţní šťávy, které mají charakter tekutých odpadů a které nesmějí být do veřejné 

kanalizace a na ČOV vypuštěny [26]. 

Infekční vody - jsou vody z infekčních oddělení nemocnic, TBC sanatorii, 

mikrobiologických laboratoří, výroben očkovacích látek z infikovaných zvířat, 

z přidruţených provozů. Infekční vody obsahují, nebo mohou obsahovat choroboplodné 

zárodky. Infekční vody musí být před vypouštěním do stokové sítě hygienicky 

zabezpečeny tak, ţe jsou choroboplodné zárodky zničeny a do stokové sítě jako infekční 

vody nepřicházejí, nebo jsou infekční vody likvidovány samostatně v místě vzniku [24]. 
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Ostatní odpadní vody - (odpadní vody, které nelze zařadit do některé z uvedených skupin, 

nebo které se do stokové sítě dostaly za nepředvídatelných okolností). Neznečištěné vody 

(chladící, kondenzované, podzemní, pramenité, také neznečištěné vody dešťové) nejsou 

odpadními vodami, pokud nejsou odváděny stokovou sítí. Pokud se jiţ dostanou do stok, 

s výjimkou neznečištěných vod dešťových, mluvíme o odpadních vodách balastních [24]. 

Balastní vody -  některé balastní vody způsobují zatíţení systému kanalizace (stoková síť 

a ČOV) nárazově, jiné mají charakter stálého zatíţení. Zdroje balastních vod nárazově 

odváděných jsou vody podzemní - při stavbě stok a inţenýrských sítí dočasně napojených 

a vody pitné a uţitkové z havárií vodovodů. Zdroje balastních vod kontinuálně odváděných 

jsou vody podzemní - vody z napojených drenáţí  a nebo hlavně balastní vody vnikají do 

stokové sítě z netěsnosti spojů trub, netěsnosti napojení stok, objektů na stokové síti. Tyto 

zdroje jsou pro zatíţení systému kanalizace dominantní [24]. 

4.2.3 SYSTÉMY USPOŘÁDÁNÍ GRAVITAČNÍCH STOKOVÝCH SÍTÍ 

Základním principem dopravy odpadních vod u většiny v současné době pouţívaných 

stokových soustav je gravitační doprava odpadních vod potrubním systémem s převáţně 

beztlakovým průtokem o volné hladině. Systém uspořádání stokových sítí vychází 

z konfigurace území, z urbanistického řešení zástavby a vzájemné polohy odvodňovaného 

území a recipientu. Při návrhu koncepce stokové sítě je nejdůleţitějším kritériem 

poţadavek na co nejrychlejší, provozně spolehlivého, bezporuchového odvedení odpadních 

vod na ČOV. Základními systémy stokových gravitačních sítí jsou: systém radiální, 

větevný, úchytný a pásmový. Většina stokových sítí je zaloţena na kombinaci dvou nebo 

více těchto systémů uspořádání [25]. 

Radiální systém - bývá aplikován při odvodňování uzavřených kotlin bez přímého spojení 

(sklonu) do recipientu. Voda se stahuje stokovou sítí do nejniţšího území a z tohoto místa 

je přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou samospádem do čistírny odpadních 

vod. Je optimalizováno srovnání výše provozních nákladů na čerpání k investičně 

nákladnější variantě raţené štoly, kterou je moţno odvádět odpadní vodu gravitačně po 

celou dobu jejího provozu [25]. 
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Obr. 5 - Radiální systém 

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

nejkratším směrem do hlavní kmenové stoky, která prochází nejniţším místem 

odvodňovaného území a ústí do čistírny odpadních vod. Do kmenové stoky jsou zaústěny 

hlavní stoky a na ně jsou napojeny sběrače s uličními stokami. Větevný systém 

uspořádáním připomíná strom [25]. 

 

 
Obr. 6 - Větevný systém [26] 
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Úchytný systém - se navrhuje v plochých říčních údolích s mírným sklonem 

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

ní ústí sběrače vedené napříč údolím (ulicemi města). Na kmenové stoce jsou zařazeny 

odlehčovací komory, které umoţňují části odpadních vod dostatečně zředěných dešťovou 

vodou do recipientu. Za odlehčovací komorou má kmenová stoka menší průřez. Recipient 

musí být dostatečně hluboký, aby bylo moţné odlehčení kmenové stoky i za vyšších stavů 

v korytě [25]. 

 
Obr. 7 - Úchytný systém [25] 

Pásmový systém - se navrhuje při odvodňování rozsáhlejších území s většími výškovými 

rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem, v rámci kterých můţe být 

jakékoli uspořádání sítě. Pásmový systém umoţňuje odvodňovat jednotlivá pásma 

samostatně gravitačně a přečerpávat pouze odpadní vody připadající na nejniţší pásmo 

[25]. 
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Obr. 8 - Pásmový systém [26] 

4.2.4 STOKOVÉ GRAVITAČNÍ SOUSTAVY 

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, soustava oddílná a soustava 

modifikovaná. Kanalizace jednotlivých soustav mají svůj specifický charakter. Jejich vznik 

byl podmíněn propojením dílčích stok do soustav, jejichţ výstavba probíhala 

v nejrůznějších historických obdobích za velmi proměnlivých sociálně - ekonomických 

podmínek [25]. 

Jednotná stoková soustava 

V jednotné soustavě se dopravují všechny druhy odpadních vod včetně dešťových vod 

společně v jedné stokové síti, směšují se. Kompromis mezi ekonomicky přijatelnou 

hydraulickou kapacitou jednotné stokové sítě a její skutečnou potřebou pro odvádění 

veškerých přívalových dešťových vod z urbanizovaného povodí vedla k „hustému 

osazovaní“ odlehčovacích komor na stokové síti za účelem odlehčení zředěných odpadních 

vod. Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem 

deště došlo při určitém průtoku k přepadání vody do odlehčovací stoky a odtud do 

recipientu nebo do dešťové zdrţe. Záchytné dešťové zdrţe se umísťují za odlehčovací 

komorou s vysokou přelivovou hranou, mají akumulační funkci (z nádrţe není odtok do 

recipientu). Odlehčovací komora vstupuje do funkce po zaplnění záchytné nádrţe. 

Navrhují se při odvodňování méně rozsáhlých území s dobou dotoku do 15 minut, kde se 

očekává vytvoření výrazné špičky přiváděného znečištění [24]. 
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Jednotná stoková síť by měla být navrţena na průtok, který je součtem všech druhů 

odpadních vod. Tam, kde největší bezdeštný průtok přesahuje 10% návrhového průtoku 

dešťových vod, se stoky dimenzují na celkový největší průtok všech odváděných 

odpadních vod. Velkou výhodou jednotné stokové soustavy je úspora investičních nákladů 

oproti oddílné stokové soustavě. Na vlastní provoz jednotné sítě má pozitivní vliv 

automatické proplachování při dešťových průtocích, coţ výrazně sniţuje nebezpečí 

zanášení, zejména v úsecích s minimálním spádem kanalizačního potrubí [24]. 

Jednotná stoková soustava má zásadní nevýhodu v existenci odlehčovacích komor, které 

vytvářejí přímou spojitost mezi stokovou sítí a recipientem. Nevýhoda odlehčovací 

komory spočívá v tom, ţe i při velmi vysokém naředění splaškových vod vodami 

dešťovými, dochází k zanášení čerstvého fekálního znečištění do recipientu. V recipientu 

mohou způsobovat potíţe a zahnívat. Lavice usazeného kalu z odlehčovacích stok, zákal 

a přísun organických látek můţe nepříznivě ovlivnit samočistící procesy a kyslíkovou 

bilanci. Odlehčovací komory jsou nejkritičtějším místem na jednotné kanalizaci [24]. 

Tento negativní dopad však můţe být výrazně eliminován vybudováním tzv. separátorů 

a dešťových nádrţí [26]. 

 

 
Obr. 9 - Jednotná stoková soustava [28] 
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Oddílná soustava stok 

Oddílná soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami stokové sítě. 

V zájmovém území jsou poloţeny dvě i více soustav, z nichţ kaţdá je určena pro odvádění 

jiného druhu odpadních vod a vzájemně se nemísí [25]. 

Splaškové, popřípadě průmyslové nebo ostatní odpadní vody jsou odváděny splaškovou 

sítí přímo na čistírnu odpadních vod, sráţkové vody samostatnou, zpravidla mělčeji 

uloţenou sítí, buď přímo do vodního toku, nebo přes dešťové nádrţe. Nedochází zde tedy 

ke kontaktu splaškových a ostatních závadných odpadních vod se ţivotním prostředím. 

Nevýhodou oddílné stokové soustavy, kromě vyšších investičních nákladů, jsou výrazně 

vyšší prostorové nároky (v ulici musí být souběţně umístěny dvě trasy kanalizace). U 

splaškových větví navíc hrozí zvýšené nebezpečí zanášení, zejména v úsecích 

s minimálními sklony. Oddílná soustava se uplatňuje při odkanalizování menších obcí, 

dále u obcí s málo vodnými toky, které by nezajistily dostatečné ředění odlehčovaných vod 

z dešťových oddělovačů. Oddílná stoková soustava je dále nezbytná při odkanalizování 

průmyslových závodů s produkcí závadných (toxických) odpadních vod a zdravotnických 

zařízení s produkcí infekčních odpadních vod- v obou těchto případech je, z důvodu 

ekologických, hygienických a provozních, zcela nepřípustné společné odvádění se 

splaškovými a sráţkovými vodami jednotnou stokovou sítí [26]. 

 

 
Obr. 10 - Oddílná stoková soustava [28] 
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Modifikovaná stoková soustava 

Modifikovaná stoková soustava vzniká například kombinací jednotné a oddílné stokové 

soustavy v rámci soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku. V zahraničí bývá 

tato soustava nazývána polo-oddílná. Princip spočívá v tom, ţe splaškové vody jsou 

odváděny hluboko uloţenými stokami, dešťové vody mělce uloţeným potrubím. Při 

přívalu nejvíce znečištěné vody na začátku deště se prázdní spojovacím potrubím ze dna 

dešťových stok v šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení nad úroveň dna 

dešťových stok dochází k odtoku sráţkové vody dešťovými stokami přímo do recipientu. 

Největší znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu dešťových stok je takto 

svedeno splaškovými stokami (za deště pod tlakem) do ČOV. Do recipientu je jiţ 

odváděna relativně čistá voda [25]. 

Jiná modifikace vyuţívaná v ČR hlavně k odvodnění menších obcí spočívá v tom, ţe 

stokami pro dešťové vody jsou odváděny pouze vody neznečištěné (tzn. ze střech, 

neprašných vozovek, chodníků, komunikacím s nepatrným dopravním provozem 

apod.)nejčastěji přímo do recipientu. Dešťové vody z ostatních, znečištěných ploch (např. 

komunikací s hustým dopravním provozem, znečištěných dvorů, ploch s rampami pro 

zásobování apod.), jsou odváděny společně se splaškovými vodami na ČOV. Tím se ze 

splaškové stoky oddílné soustavy, dimenzované na Qmax+100%, stane stoka jednotné 

soustavy, dimenzovaná na přívalové mnoţství deště, případně na součet maxim 

splaškových a dešťových vod. Z tohoto důvodu má „splašková stoka“, zpravidla o jednu 

dimenzi větší profil, neţ by byl na stejném místě profil stok při návrhu klasické splaškové 

oddílné soustavy. Na této stoce se však nenavrhují oddělovací komory. Do splaškových 

stok modifikované soustavy je moţno přečerpávat také znečištěné vody z dešťových či 

retenčních nádrţí [25]. 
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Obr. 11 - Modifikovaná stoková soustava [28] 

4.2.5 SPECIÁLNÍ DRUHY KANALIZACE 

Jsou to moderní progresivní způsoby odvádění splaškových odpadních vod při pouţití 

oddílné soustavy. Uplatňují se při specifických podmínkách staveniště, zejména v případě 

nepříznivých geologických resp. hydrogeologických podmínkách (kompaktní skalní 

horniny, tekoucí písky, vysoká hladina podzemní vody), při stísněných prostorových 

podmínkách a dále v plochých územích, kde by bylo velmi obtíţné zajistit minimální 

sklony stok gravitační kanalizace, nebo při odkanalizování zařízení se sezonním provozem 

(rekreace). Ze speciálních druhů kanalizace se nejčastěji pouţívá podtlaková (vakuová) 

kanalizace a tlaková kanalizace [26]. 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Podtlakové odkanalizování určitého území funguje na principu vyvození podtlaku ve 

stokové síti, do které se přes domovní sací ventily na domovních přípojkách nasávají 

odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Celý systém má centrální vakuovou stanici, ve 

které se pomocí vakuových čerpadel (vývěv) vytváří podtlak ve sběrné tlakové nádobě. 

Odpadní vody se vlivem udrţovaného podtlaku v celém systému do zásobníku nasávají při 

kaţdém otevření sacího ventilu na některé z domovních přípojek. Sací ventily jsou osazeny 

ve sběrných šachtách na domovních přípojkách a jejich provoz (otvírání a zavírání) je řízen 

automaticky v závislosti na stavu hladiny ve sběrných šachtách pomocí ovládacího potrubí. 

Z vakuové stanice jsou odpadní vody na ČOV dopravovány buď gravitačně nebo 

přečerpáváním. 
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Vakuová stanice se umísťuje centrálně a pokud moţno v nejniţším místě území a je 

vybavena dvěma podtlakovými nádrţemi o objemu cca. 10 m
3
, kaţdá nádrţ má svoji 

vývěvu. Provozní podtlak v systému se udrţuje v optimálním rozmezí 0,06-0,08 MPa [26]. 

 

 
Obr. 12 - Podtlaková kanalizace [26] 

Tlaková kanalizace  

Je zaloţena na principu tlakové dopravy odpadních vod tlakovou okruhovou nebo 

větevnou stokovou sítí na ČOV. Provozní tlak v systému v rozmezí 0,5-3,0 MPa je 

vyvozován soustavou čerpadel osazených v domovních čerpacích stanicích 

s akumulačními jímkami, do kterých odpadní vody natékají gravitačně. V zájmu zajištění 

permanentní průchodnosti potrubí se systém vybavuje proplachovacími stanicemi pro 

občasné proplachování potrubí směsí vody a tlakového vzduchu. Tlaková větevná nebo 

okruhová síť se navrhuje nejčastěji z plastového potrubí (PVC, PE, PP) minimální DN 80 

mm. 

K hlavním nevýhodám tlakové kanalizace patří velké mnoţství domovních čerpacích 

stanic s technologickým vybavením náročným na kontrolu a údrţbu, neekonomický provoz 

(čerpání malých mnoţství velkým počtem čerpadel) [26]. 
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Obr. 13 - Tlaková kanalizace [26] 

Variantou tlakové dopravy odpadních vod zajišťovanou přetlakem vzduchu vyvozeným 

kompresorem je pneumatická kanalizace. Přetlak vzduchu působí na akumulovaný objem 

odpadních vod v pracovní nádrţi. Uplatňuje se při transportu splaškových odpadních vod 

z místa soustředění do centrální ČOV a jeho pouţití je vhodné například při odvádění 

odpadních vod z několika obcí, nebo jako výhodnější varianta místo klasického 

přečerpávání malého mnoţství odpadních vod (jednotky l/s), které by bylo v tomto případě 

neekonomické a bylo by spojeno s provozními obtíţemi (např. zahnívání odpadních vod 

v jímkách čerpacích stanic). Celý systém pracuje ve dvou cyklech. V cyklu plnění 

a v cyklu výtlaku [26]. 

4.2.6 KONSTRUKCE A MATERIÁLY STOK 

Podle konstrukce a technologie provádění se stoky rozdělují na 3 základní konstrukční tipy 

- z prefabrikovaných trub 

- betonované na místě (monolitické) 

- zděné z kanalizačních cihel nebo ze stavebních ţelezobetonových dílců. 

V daném profilu určité stoky se pouţívají i kombinace konstrukčních typů- typickým 

příkladem je kombinace zděné stoky z kanalizačních cihel se spodní částí, tzv. nízkou nebo 

vysokou patkou, sestavenou z ţelezobetonových dílců nebo na místě vybetonovanou.  

U stávajících i nově budovaných stok v našich poměrech zcela jednoznačně převaţují 

stoky z prefabrikovaných trub. Důvodem jsou přednosti, které tato technologie má, 

zejména vysoká přesnost a kvalita tovární výroby, široký sortiment materiálů a výrobků  
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(trub a tvarovek), podstatné omezení mokrých procesů na stavbě a snadná a rychlá montáţ 

potrubí [26]. 

Materiály stok -  pro stavbu stok se volí materiál podle účelu (druhu odváděných 

odpadních vod), druhu pouţité soustavy (jednotná, oddílná, kombinovaná), způsobu 

dopravy odpadních vod (gravitační, tlaková, podtlaková, pneumatická), základových 

a zatěţovacích poměrů staveniště, poţadované ţivotnosti díla a podle tvarové a rozměrové 

nabídky. Materiál pro stavbu stok by měl splňovat zejména následující poţadavky: 

vodotěsnost, odolnost proti mechanickým, chemickým a biologickým vlivům 

dopravovaných odpadních vod, odolnost proti agresivním vlivům vnějšího prostředí, 

poţadovanou pevnost a únosnost a minimální drsnost umoţňující jednoduché a účinné 

čištění stok [26]. 

Kameninové trouby a tvarovky 

Kamenina, a tím také samozřejmě i trubní systémy z kameniny, je materiál vysoce funkční, 

hospodárný, odolný. Kameninové roury lehce splňují vysoké nároky na bezpečný, 

spolehlivý a dlouhodobý provoz [27]. 

Kamenina patří k nejstarším a stále pouţívaným materiálům pro stavby stokových sítí 

a kanalizačních přípojek. Díky vynikajícím vlastnostem např. vysoká chemická odolnost, 

dokonalá vodotěsnost a mechanická pevnost a odolnost proti obrusu spojená s malou 

drsností díky glazovanému povrchu [27]. 

K nevýhodám tohoto materiálu patří velká hmotnost a hlavně značná křehkost a z toho 

vyplývající zvýšené poţadavky na kvalitu uloţení a ochranného obsypu a bezpečnost při 

transportu a montáţi [26]. 

Glazovaná kamenina se vyrábí ze směsí kvalitního jílu, šamotu a vody. Tvarují se ve 

formách vakuovým lisováním a po vysušení se namáčí do glazurovací lázně a poté se 

vypalují v pecích při teplotě 1200 °C. Vypálením glazura vytvoří slinutý tvrdý a velmi 

odolný a hladký střep dokonale spojený s vlastním kameninovým materiálem. Základní 

výrobní sortiment zahrnuje hrdlové trouby DN 100 – DN 600 mm v délkách 1,0; 1,25;1,5 a 

2,0 m a cca. 8 druhů tvarovek [27]. 
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Trouby betonové a ţelezobetonové 

Beton a ţelezobeton patří ke klasickým materiálům pouţívaným pro výstavbu 

prefabrikovaných a monolitických stok. K jeho hlavním přednostem patří velká pevnost, 

profilová únosnost a ve srovnání s ostatními materiály i nízká cena. Nevýhodou je vysoká 

hmotnost, malá odolnost proti agresivním účinkům odpadních vod a vnějšího prostředí, 

větší drsnost a obrusnost. Podstatné zlepšení odolnosti lze dosáhnout kombinací s jinými 

materiály, např. obloţení části i celého profilu kameninovými nebo čedičovými 

prefabrikáty a nebo souvislou výstelkou z laminátu, polyuretanu případně z plastu. 

Obkladem mohou být také ošetřeny objekty stokové sítě. Výrobní sortiment betonových 

prefabrikátů je dnes velmi široký [26]. 

Betonové prefabrikáty jsou vyráběny z betonové směsi sloţené ze tří frakcí tříděného 

kameniva, směsného cementu, přísady a příměsi jemných podílů. Beton pevnostní třídy C 

40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně 5b 

dle ČSN ENV 206 [28]. 

Polymerbeton je kompozitní materiál, skládající se z plniva (nejčastěji se pouţívá 

štěrkopísek) a pojiva (syntetické pryskyřice). Svůj původ má v chemickém průmyslu jako 

hmota pro vysoce namáhaný materiál pro potrubí, kaskádovitá koryta a obklady, dále je 

pouţíván ve stavebnictví (fasádní prvky, sanitární zařízení). Přednostmi polymerbetonu 

jsou vynikající fyzikálně-chemické vlastnosti, které lze vhodnou volbou pojiv a plniv 

měnit. Pojícím materiálem je nenasycená polyesterová pryskyřice dle DIN 16 946 „Die 

Harzformstoffe“ tvořící cca 10 aţ 13 % celkové hmotnosti nebo vinylesterová a epoxidová 

pryskyřice, podle chemické zátěţe [28]. 
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Plastové potrubí 

Plastové potrubí se dělí podle materiálu: 

- PE HD (vysokohustotní  polyetylén – dva typy, PE 80 a PE 100) – tlakové trubky 

pro všeobecné pouţití, korugované trubky pro kanalizace 

- Neměkčené PVC (téţ tvrdé PVC, U-PVC) trubky a tvarovky pro podzemní 

kanalizaci, pro pitnou vodu a řadu dalších aplikací. Jsou vhodné pro odvod 

odpadních vod v rozsahu pH 2-12 do teploty media 60°C (DN 100-200) resp. 40°C 

(DN 250-500). Materiál je klasifikován jako nesnadno hořlavý dle ČSN 730823 

- PP (polypropylénové) trubky a tvarovky pro vnější i vnitřní kanalizaci odolnou 

proti horké vodě (D 32 – 160 mm nebo ještě D 160 aţ D 630). Jsou vhodné pro 

vnější i vnitřní kanalizace. Materiál je dodáván buď jako normálně hořlavý nebo 

jako trvale těţce zápalný. Vysokohustotní polyetylén (PE HD) – pouţívá se 

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

rezistentní vůči většině rozpouštědel, kyselin, zásad a olejů [25]. 

 

 
Obr. 14 - Potrubí PP UR2 

Portfolio vlastních produktů firmy Maincor s produkty firmy Uponor tvoří nejširší 

sortiment kanalizačních potrubí dostupných na trhu v dimenzích DN 150 – 2000 mm. 

Tento velmi značný rozměrový záběr je rozloţen do několika konstrukcí stěny a pouţitých 

materiálů. Kaţdá konstrukce potrubí byla vyvinuta pro specifické pouţití a podle nároků 

na kvalitu nebo cenu u jednotlivých zákazníků. Firma Maincor se specializuje na výrobu 

z plastů [32]. 

Dalšími materiály pouţívanými výstavbě a provozu kanalizačních sítí jsou: sklolaminát, 

litina tvárná a šedá. 
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4.2.7 OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI 

Stoky a stokové sítě se vybavují různými objekty, které umoţňují její řádný 

a bezporuchový provoz, bezpečnou a spolehlivou funkci, kontrolu a údrţbu 

a bezproblémové kříţení stok s různými překáţkami. Obecné poţadavky pro navrhování 

a výstavbu objektů na stokové síti určuje ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 

konkrétní poţadavky pak určují jednotlivé specifické normy pro příslušné objekty. 

Vstupní šachty 

Vstupní šachty umoţňují vstup do stokové sítě. Vstupní část šachty je tvořena šachtovým 

komínem s nejčastěji příčným kruhovým profilem s minimálním světlým průměrem 

šachtového komínu 800 mm, ale běţně pouţívaný je 1000 mm nebo čtvercovým. 

Z hlediska konstrukčního se klasická prefabrikovaná šachta člení na tři části. Spodní část 

tvoří šachtové dno, střední část – šachtový komín tvoří ţelezobetonové prefabrikované 

skruţe DN 1000/250, 500, 1000 v tloušťce stěny 9 nebo 12 cm a spojované pryţovým 

těsnícím prvkem. Jednotlivé skruţe mají zámky. Vrchní část je tvořena buď přechodovou 

skruţí (kónusem) nebo zákrytovou deskou + vyrovnávací prstence vyráběné v  několika 

výškách (40,60,80,100,120 mm) a ukončena kruhovým poklopem s litinovým rámem 

a víkem (případně s betonovou výplní). Poklopy jsou buď s odvětráním, nebo bez 

odvětrání a vyrábí se pro různá zatíţení (A 5, B 125, D 400). Vstup do šachty umoţňují 

stupadla. V kónusu je osazeno kapsové stupadlo [25]. 

 Výškově jsou poklopy v komunikacích a zpevněných plochách usazovány do nivelety 

povrchu a lícují s ním. V zelených plochách  intravilánu je nutno zvýšení poklopu šachet o 

10 cm oproti okolnímu terénu a současně bude poklop stabilizován obetonováním nebo 

zadláţděním ze ţulových kostek. V zelených plochách extravilánu bude poklop 30-50 cm 

nad okolním terénem, vstupní část šachty bude obetonována a v zemědělských plochách 

označena směrovou tyčí natřenou střídavě po 20cm hnědou a bílou barvou [29]. 
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Obr. 15 - Revizní šachta 

Revizní šachty 

Revizní šachty umoţňují vstup do stokové sítě za účelem revize, údrţby a oprav a navrhují 

se v přímé trati ve vzdálenostech max. 50 m u neprůlezných a průlezných stok. U 

průchozích stok budovaných ve štole, při nadloţí nad 7 m, mohou být místo šachet ve 

vzdálenostech 200 m výklenky na odpočinek (popř. s opatřeními větrání). Minimální výška 

u průchozí stoky je 1500 mm a světlá výška manipulační části šachty DN 1000 je 1800 

mm, min. 1000 mm. Průtočná část dna bude upravena do ţlábku (kyneta) se zvýšenou 

nástupnicí a s výstelkou. U kameninových trub bude výstelka aţ po nástupnici ze stejného 

materiálu jako trouby, u ostatních materiálu bude výstelka z kameniny nebo z čediče, ne 

však plastová. V případě kameninové výstelky musí být pouţit hladký povrch výstelky, ne 

zdrsněný [25]. 

Spojné šachty 

Spojné šachty se navrhují na soutoku dvou a více stok. Soutoky se provádí ve spojných 

šachtách kruhového půdorysu a to při spojování stok do průměru DN 400. Při spojování 

stok DN 500 a větší neprovádí ve spojných komorách. Rozdíl oproti spojným šachtám 

tvoří monolit nejen základ objektu, ale i část šachty nad úrovní stropu stoky. Maximální 

počet potrubí zaústěných do šachtového dna klasických kruhových spojných šachet je 4, tj. 

hlavní přívod, vývod, 1. a 2. vedlejší přívod. Úhel zaústění přívodních potrubí oproti 

vývodu musí být v rozmezí 90°- 270°, protisměrné zaústění není moţné. Hydraulicky 

a mechanicky nejnamáhavější místa tj. ţlábkovité spojení jednotlivých stok se doporučuje 

vyzdít z opracovaných ţulových kamenů nebo obkladem z čediče [26].  
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Lomové šachty 

Ke změně směru stoky se pouţívají lomové šachty. U neprůlezných stok se směr mění 

kruhovým obloukem ve vstupní nebo spojné šachtě případně komoře. Poloměr oblouků 

ţlábku v šachtě při změně směru nebo při napojení stok musí být > 0,75 D. U průlezných 

a průchozích stok se změna směru provádí obloukem. Poloměr oblouku je min. 

desetinásobek šířky stoky, menší pouze se souhlasem provozovatele. Vstupní se pak 

umísťuje na začátek a konec oblouku [25]. 

Spadiště 

Spadiště je šachtový objekt, kterým se řeší odstupňování nivelety stoky při velkých 

sklonech terénu, kde by při pouţití jednotného sklonu stoky byla překročena mezní 

průtoková rychlost proudění daná druhem materiálu stoky. Při výšce spadiště vetší neţ 600 

mm má být spadiště vybaveno samostatným přiřazeným trubním spadištěm minimální 

světlosti DN 300 odvádějící malé (bezdeštné) průtoky odpadních vod z horní do dolní 

stoky. U spadišť na stokách oddílných soustav se trubní obtok nevyţaduje. Při jmenovité 

světlosti stoky DN 250 aţ DN 400 nemá výška spadiště přesahovat 4 m, při DN 450 aţ DN 

600 výšku 3 m. Dno a nárazová stěna hlavní šachty jsou obloţeny lomovým kamenem, 

čedičovými nebo kameninovým či případně plastovým obkladem. Přiřazené trubní spadiště 

je z kameninového nebo litinového potrubí osazeného v betonovém bloku [26]. 

Skluz 

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

se ve velmi strmých a dlouhých tratích, kde by bylo vybudování kaskády spadišť příliš 

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. Proud je moţno 

utlumit ţelezobetonovými rozraţeči  osazenými ve dně šachty, která je pro odvzdušnění 

přikryta roštem nebo vrstvou lomového kamene. Potrubí skluzu musí být z odolného 

materiálu odolávajícího bezpečně rychlosti do 10 m/s, např. z tvárné litiny, kameniny nebo 

sklolaminátu [26]. 

Odlehčovací komory a separátory 

Jsou to objekty navrhované na jednotných stokových soustavách a jejich účelem je 

odlehčování směsi splaškových a dešťových vod do vodního recipientu (zpravidla do 

vodního toku). To umoţňuje úspornější návrh kmenové stoky za odlehčovací komorou 

nebo separátorem.  
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Separátory a některé speciální odlehčovací komory mají i čistící účinek, kterým se 

podstatně sniţuje vnos mechanického znečištění do vodních recipientů. Separátory mohou 

svou účinností nahrazovat funkci dešťových usazovacích nádrţí. Navrhování 

odlehčovacích komor a separátorů se řídí stejnojmennou technickou normou - TNV 75 

6262 [26]. 

Odlehčovací komory se rozdělují podle stavebního provedení hlavní funkční části na čtyři 

typy: s čelním přelivem, s jednostranným bočním přelivem, se škrtící tratí a s přepadajícím 

paprskem s různou úpravou dna. Volba typu komory se řídí výškovými poměry terénu 

a hloubkou uloţení potrubí, směrovým uspořádáním přítoku a odtoku do ČOV a recipientu 

a současně poţadovanou přesností oddělování průtoku, s ohledem na přípustné hodnoty 

vypouštěného znečištění [26]. 

Separátory pracují na principu oddělení nerozpuštěných látek z odpadních vod při rotačním 

proudění v odstředivém poli. Podle charakteru proudění, které v separátorech vzniká, se 

rozdělují na: - separátory vířivé, u kterých odpadní vody přitékají tangenciálně ke dnu 

válcové nádrţe a u středu nádrţe vytvářejí vzestupné spirálové proudění. To pak postupuje 

od středu nádrţe při hladině směrem k obvodovým stěnám, podél nich klesá ke dnu a vrací 

se zpět ke středu. Zachycené suspendované látky jsou sunuty ke kališti ve středu nádrţe 

a odtud jsou odváděny látky na ČOV. Na hladině u středu se vytváří prohlubeň a v ní 

nashromáţděné plovoucí látky se odvádí samostatně -  separátory vírové, u kterých se 

mění vzestupné spirálové proudění a jeho hlavní proud postupuje po dně k obvodovým 

stěnám. Podél stěn stoupá vzhůru k hladině a dále ke středu, kde vytváří hluboký vír. 

Vzdušné jádro víru dosahuje aţ ke dnu do kaliště, kam jsou vírem strhávány sedimentující 

i plovoucí látky a odtud odtahovány na ČOV [26]. 

V jednom separátoru mohou nastat oba typy proudění, přičemţ přibliţně platí, ţe vířivé 

proudění nastane, pokud na čistírnu odtéká cca 1 – 5% přítoku a vírové proudění při 

odtoku na ČOV v mnoţství 10 a více % přítoku, v závislosti na hloubce vody v separátoru 

[26]. 

 
Obr. 16 - Separátor vířivý a vírový [26] 

Mezi další hlavní objekty na stokové síti patří kanalizační přípojky, dešťové vpusti, shybky 

na potrubí a podchody pod komunikacemi [26]. 
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5. POSOUZENÍ MOŢNÝCH VARIANT A ROZPRACOVÁNÍ 

DOPORUČENÉ VARIANTY 

Tento bod obsahuje moţné varianty řešení odkanalizování části obce Trojanovice na 

městskou ČOV ve Frenštátu pod Radhoštěm. Následně bude zvolena nejvýhodnější 

varianta odkanalizování a poté bude provedeno její rozpracování. V rámci posouzení 

odvedení odpadních vod z uvaţovaného území se posuzovala varianta jednotné nebo 

oddílné kanalizační stoky. 

5.1 VARIANTA A 

V rámci Varianty A se posuzovalo řešení odkanalizování daného území oddílnou stokovou 

soustavou, která je tvořena samostatným potrubím pro odvod dešťových vod pomocí 

dešťové kanalizace do recipientu, zde se nabízí odvodnění do řeky Lomná. Dále je tvořena 

samostatným potrubím pro odvod splaškových vod pomocí splaškové kanalizace, která se 

zaústí do páteřní jednotné kanalizační stoky s vyústěním na čistírně odpadních vod. 

V části obce je vybudována jednotná kanalizační síť profilu DN 300 – DN 600 v celkové 

délce 5 690 m. Likvidace splaškových odpadních vod z objektů obytné zástavby 

nenapojené na chybějící stokovou síť probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové vody se 

akumulují v septicích a jímkách na vyváţení. Přepady ze septiků jsou zaústěny do 

trativodů a zasakují do recipientu. V této lokalitě chybí i dešťová kanalizace. Z důvodu 

absence dešťové kanalizace by bylo nutné při realizaci nové oddílné stokové soustavy 

uvaţovat o vybudování, jak nové dešťové, tak i splaškové kanalizační stoky. Vzhledem ke 

stísněným prostorovým podmínkám stávající místní komunikace je nutné zohlednit 

i kritéria spojená s dodrţením stanovených prostorových uspořádání inţenýrských sítí, 

jejich odstupových vzdálenostech v souběhu sítí a jejich kříţení navzájem. Řešení návrhu 

oddílné kanalizace je z tohoto důvodu náročnější, neţli u návrhu jednotné kanalizace. Dále 

bylo přihlédnuto k ekonomické stránce navrhované varianty a z těchto důvodů nebude dále 

tato varianta řešena a ani rozpracována. 

5.2 VARIANTA B 

Varianta B se zabývá výstavbou jednotné kanalizační soustavy v lokalitě ul. Ke 

Kostelnímu lesu a z lokality 13 RD v obci Trojanovice a současně prodlouţením 

kanalizace pro veřejnou potřebu, tak aby došlo k rychlému a bezpečnému odvedení 

veškerých splaškových a dešťových odpadních vod z uvaţovaného území. Realizace 

odvodnění musí zamezit ohroţení obyvatelstva a jeho majetku, zabránit omezení dopravy 

a negativnímu ovlivnění podzemních a povrchových vod.  
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Kmenová, páteřní stoka bude vedena v místní komunikaci po obecních pozemcích, pokud 

moţno v ose komunikace ul. Ke Kostelnímu lesu vedoucí k parcelám 2047/13 – 2047/30 

v k.ú. Trojanovice, tedy do míst s novou výstavbou. Vzhledem k vhodné svaţitosti terénu 

je moţné navrhnout odkanalizování gravitačně. Kanalizační páteřní stoka A v délce 451m 

bude svedena do nově vybudované revizní spojné šachty DN 1000, č. Š109a na stávající 

jednotné stoce A o hloubce 2,25 m. Na kmenovou stoku budou napojeny vedlejší stoky, 

rovněţ s gravitačním odvedením odpadních vod. Technické a provozní parametry nově 

navrţených kanalizačních stok splní příslušné podmínky technických norem a provozních 

předpisů. 

Hlavními výhodami jednotné stokové sítě je její niţší ekonomická a technologická 

náročnost a současně výrazná úspora prostoru při souběhu s ostatními inţenýrskými sítěmi. 

Při zvaţování rozpracování jednotlivých variant, bylo přihlédnuto především k těmto 

argumentům, a proto byla zvolena varianta B pro podrobnější rozpracování. 

5.3 ROZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÉ VARIANTY ŘEŠENÍ 

Řešená varianta B návrhu odkanalizování části obce Trojanovice byla zpracována 

v souladu s normou ČSN 01 3463[38] v programu Autocad 2009 a podélné profily 

v programu Winplan – podélný profil kanalizace verze 5.0. 

Jednotná gravitační stoková síť je navrţena na průtok, který je součtem všech druhů 

odpadních vod. Mezi odpadními vodami jsou vody se stálým průtokem s minimálními 

výkyvy (splašky) a naopak vody s velkou nerovnoměrností (dešťové). Celkové roční 

mnoţství splašků převyšuje mnoţství dešťových vod za stejné období, je výpočtový průtok 

vod tak velký, ţe výpočtové průtoky ostatních druhů odpadních vod je moţno aţ na 

výjimky pro dimenzování jednotné stokové soustavy zanedbat. 

Jak jiţ bylo napsáno v předešlé kapitole, jedná se o odvedení odpadních vod gravitační 

jednotnou stokovou sítí, na kterou budou prostřednictvím jednotlivých kanalizačních 

přípojek napojeny všechny nemovitosti uvaţovaného území. V řešeném území realizace 

jednotné stokové sítě je brán ohled i na jiţ existující zástavbu, stávající inţenýrské sítě  

a stávající místní komunikace. Z důvodu stísněných prostorových podmínek jsou stoky 

vedeny v komunikacích po obecních pozemcích. Povrchy komunikací budou po 

vybudování stok uvedeny do původního stavu. Celá stavba se realizuje pod úrovní terénu, 

mimo kanalizační poklopy, které budou usazeny do nivelety komunikací, nebude 

uvaţovaná lokalita zasaţena ţádnou estetickou zátěţí. V rámci této bakalářské práce 

nebude řešeno napojení jednotlivých domovních kanalizačních přípojek k nemovitostem 

přiléhajícím k uvaţovaným stokám. 
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Obr. 17 - Napojovací místo jednotné kanalizace 

5.3.1 VÝKRES SITUACE 

Výkresová část bakalářské práce tj. výkres situace (viz příloha č. 1) byl zpracován 

v programu Autocad 2009 za pomocí zaměřených výškových a polohopisných kót 

v katastrální mapě k.ú. Frenštát pod Radhoštěm a k.ú. Trojanovice. Ve zpracované situaci 

je znázorněno směrové vedení jednotlivých stok a všechny objekty na zpracované stokové 

síti, včetně jejich popisu. Jednotná stoková síť vytváří větevný systém odvedení odpadních 

vod, který je sloţený ze 3 jednotlivých stok, na kterých je umístěno 26 šachet, včetně nově 

vybudované napojovací šachty na stávající páteřní stoce, v celkové délce 668 metrů. 

Stoková síť je v celé délce vedena v ose místních komunikací, pokud to umístění trasy 

dovoluje. Na základě technických předpisů je největší vzdálenost mezi šachtami 50 metrů. 

Kmenovou stoku, jmenovitě stoku A, je nutné vybudovat přednostně z důvodu napojení do 

stávající stoky v místě nově vybudované spojné šachty Š 109a a výškového napojení 

vedlejších stok (A-1, A-2), ke kterému dochází ve spojných šachtách Š5 a Š10. Výkres 

situace kanalizace je zhotoven v měřítku 1:1000. 

5.3.2 HYDROTECHNICKÁ SITUACE 

V pořadí druhým zpracovaným výkresem je hydrotechnická situace (viz příloha č. 2), který 

byl rovněţ zpracován v programu Autocad 2009. V hydrotechnické situaci byla vytvořena 

hranice kolem uvedených stok a z tohoto ohraničení vzniklo hydrologické povodí  

o celkové výměře 6,56 ha. V takto ohraničeném hydrologickém povodí došlo k rozdělení 

území na jednotlivé kanalizační okrsky, při sklonu terénu do 5% pomocí geometrické 

metody ideálních střech. 
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Hranice přiřazených ploch tvoří osy úhlů úseků vymezujících odvodňovanou plochu, 

většinou v místě šachet (půlením úhlů v uzlech a lomech). Při odvodnění malého sídliště 

a rozptýlené zástavby a při sklonu terénu do 5% je moţné uvaţovat odtok dešťových vod 

jen ze střech, vozovek, zpevněné plochy a zanedbat přítok z území s vegetačním krytem 

a z propustných úprav terénu (zahrady, hřiště). Kaţdý z těchto kanalizačních okrsků má 

přidělené pořadí a výměru plochy, která nesmí přesáhnout velikost jednoho hektaru. Pořadí 

je určeno od konce kmenové stoky do místa napojení kmenové stoky v Š 109a do stávající 

stoky. Postupně jsou přidané další okrsky na bočních větvích kanalizace a opět číslovány 

od konce stok po napojení do kmenové stoky. Ve zvolené situaci je 9 jednotlivých 

kanalizačních okrsků. 

5.3.3 PODÉLNÉ PROFILY 

Podélné profily (viz příloha č. 3-5) jsou zpracovány v programu Winplan – podélný profil 

kanalizace verze 5.0 zapůjčený firmou Sweco Hydroprojekt a.s. jako SW podpora  

s hardware klíčem č. 999. Ze situace (viz příloha č. 1) byla exportovány do programu 

Winplan jednotlivé křivky stok, kde na základě výškopisných a polohopisných podkladů 

byly navrţeny podélné profily jednotlivých stok. V podélných profilech jsou označeny 

sklony jednotlivých stok, ale i objekty na stokové síti, v podobě šachet včetně vzdálenosti 

jednotlivých úseků, dále pak výška terénu, výškové napojení jednotlivých stok, kříţení 

s inţenýrskými sítěmi, materiál kanalizačního potrubí včetně jeho jmenovité světlosti. Dále 

se v podélných profilech uvádí kapacita a rychlost proudění odpadní vody. Výsledné 

přílohy (viz příloha č. 3-5) byly opět převedeny zpět do programu Autocad 2009. 

 Podélný profil stoky A 

Kanalizační stoka A (viz příloha č. 3) tvoří kmenovou stoku odvodňovaného území a je 

vedena prakticky celá v ose místní komunikace ul. Ke Kostelnímu lesu v celkové délce 

451 m. Tato stoka postupně prochází šesti kanalizačními okrsky o výměře plochy povodí 

4,19 ha. Stoka se napojuje na kmenovou stoku DN 600 směřující na ČOV, v nově 

vybudované spojné šachtě Š 109a s výškovým uloţením 5 cm nad dno stávající stoky. Od 

Š 109a pokračuje stoka A v komunikaci ve sklonu nivelety 4,94 ‰ do Š 3, od Š 3 ke 

spojné šachtě Š5 má stoka sklon 4,62 ‰ a napojuje se zde stoky A-1, od Š5 směrem ke 

spojné šachtě Š10 je sklon 31,48 ‰ a připojuje se zde stoka A-2, od š10 směrem k Š15 je 

sklon 65 ‰ a dále od Š15 k Š17 je sklon nivelety 58 ‰ a poslední úsek mezi Š17 k Š19 je 

sklon 41 ‰. Na kmenovou stoku jsou ve spojných šachtách 5 cm nad dnem šachty 

postupně napojeny stoky Š5 (stoka A-1) a Š10 (stoka A-2). Na stoce je navrţeno 20 šachet, 

z toho jsou 3 šachty spojné a 17 šachet lomových nebo průběţných. 
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Parametry stoky A 

Tabulka 2 - parametry stoky A 

  DN (mm) 
Číslo kanalizačního 

okrsku 
Délka úseku 

(m) 
Rychlost 

(m/s) 
Sklon potrubí 

(‰) 

1 500 9 81 1,37 4,94 

2 500 8 91 1,33 4,62 

3 300 6 115 2,40 31,46 

4 250 3 65 1,69 20,98 

5 250 2 58 1,73 29,48 

6 250 1 41 1,66 36,10 

     451     

 Podélný profil stoky A-1 

Vedlejší stoka A-1 (viz příloha č. 4) je umístěna do osy místní komunikace bez názvu 

směrem k nemovitosti čp. 836 celkové délce 76 m a profilu DN 250. Stoka A-1 se napojuje 

5 cm nad dno spojné šachty Š5 na kmenové stoce. Na stoce jsou v daném úseku 2 šachty se 

sklonem dna nivelety potrubí v celé délce 7,45 ‰. Stoka A-1 prochází jedním 

kanalizačním okrskem č. 7 o výměře plochy 0,99 ha. 

Parametry stoky A-1 

Tabulka 3 - parametry stoky A-1 

  DN (mm) 
Číslo kanalizačního 

okrsku 
Délka úseku 

(m) 
Rychlost 

(m/s) 
Sklon potrubí 

(‰) 

1 250 7 76 0,98 7,45 

     76     

 Podélný profil stoky A-2 

Vedlejší stoka A-2 (viz příloha č. 5) je umístěna do osy komunikace bez názvu v rámci 

nového ZTV rodinných domků o celkové délce 141 m a profilu DN 250. Stoka A-2 se 

napojuje 5 cm nad dno spojné šachty Š10 na kmenové stoce. V daném úseku jsou 3 

lomové šachty a jedna koncová šachta Š 25. Sklon nivelety dne potrubí je 32,24 ‰ mezi 

Š10 - Š23 a mezi šachtami Š23- Š25 je sklon 38,27 ‰. 
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Parametry stoky A-2 

Tabulka 4 - parametry stoky A-2 

  DN (mm) 
Číslo kanalizačního 

okrsku 
Délka úseku 

(m) 
Rychlost 

(m/s) 
Sklon potrubí 

(‰) 

1 250 5 97 1,82 32,24 

2 250 4 44 1,70 38,27 

     141     

5.4 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Pro dimenzování sítí jednotné soustavy a dešťových stokových sítí oddílné soustavy se 

pouţívají tři základní výpočtové metody. 

a) jednoduché empirické metody- zde se uvaţuje ustálený, rovnoměrný odtok. 

b) hydrologické metody – jsou to simulační metody, které počítají s ustáleným 

a nerovnoměrným odtokem. Zohledňují retardaci a pracují s návrhovými dešti proměnlivé 

intenzity. 

c) hydrodynamické metody – také simulační metody zaloţené na matematickém 

modelování sráţko odtokových jevů. Uvaţují s nestacionárním odtokem a s návrhovými 

dešti proměnlivé intenzity. Pouţívají se mimo jiné i k návrhu objektů na síti (odlehčovací 

komory, separátory, dešťové zdrţe) [26]. 

Pro stanovení hydrotechnických výpočtů bylo pouţito Jednoduché empirické metody - 

racionální metody pro území povodí do 200 ha a konkrétně součtové metody (neuvaţující 

s opoţděným odtokem). Součtová metoda je vhodná pro návrh dimenzování stokových sítí 

malého plošného rozsahu a za podmínky, ţe doba odtoku z nejvzdálenějšího místa není 

delší neţ 15 minut. Kritickým deštěm pro návrh sítě rozumíme patnácti minutový 

neredukovaný déšť. Principem součtové metody je stanovení návrhových průtoků stok 

sčítáním jednotlivých průtoků ve směru toku vody. V další části bakalářské práce je 

uveden postup pro výpočet součtové metody. 
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5.4.1 POSTUP VÝPOČTU DIMENZOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ 

Výpočty byly provedeny na základě přiloţené tabulky. 

 

Tabulka 5 - Výpočet dimenze stokové sítě 
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1 A 41 0,84 36,10 

0
,2
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1
1

7
 

22,43 22,43 250 75 1,66 24,70 24,70 0,41 

2 A 58 0,45 29,48 12,01 34,44 250 100 1,73 33,53 58,22 0,97 

3 A 65 0,35 20,98 9,34 43,78 250 137 1,69 38,64 96,86 1,61 

4 A-2 44 0,80 38,27 21,36 21,36 250 75 1,7 25,67 25,67 0,43 

5 A-2 97 0,58 32,24 15,48 36,84 250 100 1,82 53,51 79,18 1,32 

6 A 115 0,88 31,46 23,49 104,12 300 180 2,4 47,94 144,80 2,41 

7 A-1 76 0,99 7,45 26,43 26,43 250 55 0,98 78,02 78,02 1,3 

8 A 91 0,86 4,62 22,96 153,51 500 285 1,33 68,42 213,22 3,55 

9 A 81 0,81 4,94 21,62 175,13 500 315 1,37 59,12 272,35 4,54 

Σ   669 6,56       175,13               

1. sloupec - číslo kanalizačního okrsku 

Číslování kanalizačních okrsků je stanoveno dle hlavní kmenové stoky A, kde číslování 

kanalizačních okrsků ve směru po toku odpadní vody. 

2. sloupec - název stoky 

V tomto sloupci jsou uvedený názvy jednotlivých stok, které jsou seřazeny v závislosti na 

jednotlivých kanalizačních okrscích. 

3. sloupec - délka úseku 

Z navrţené hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) jsou zjištěny délky úseku mezi 

šachtou na vstupu a šachtou na výstupu z kaţdého kanalizačního okrsku. 

4. sloupec - plocha povodí 

V tomto sloupci se jedná o plochy kanalizačních okrsků uváděné v hektarech. Hodnota 

jednotlivých kanalizačních okrsků nesmí přesáhnout hodnotu 1 ha. V hydrotechnické 

situaci jsou tyto plochy uvedeny spolu s číslem kanalizačního okrsku. V intravilánu, při 

sklonu terénu do 5% se pouţívá metoda tzv. ideálních střech. 
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5. sloupec – sklon dna potrubí (‰) 

Podélný sklon gravitačních stok by neměl být příliš malý z důvodu zanášení kanalizace 

a ani příliš velký. Sklony stok se navrhují co nejplynulejší. Maximální sklon ve stokách se 

určí v závislosti na maximální průtočné rychlosti odpadních vod, která při kapacitním 

plnění ve stokách můţe být 5 m/s při pouţití běţných odolných materiálů. Rychlost při 

pouţití vysoce odolných materiálů (kamenina, PVC, čedič, litina) můţe být aţ 10 m/s. 

Úseky mezi jednotlivými šachtami musí mít jednotný sklon dna. 

Volba sklonu se odvíjela od výškových kót šachet a terénu v místě vedení kanalizačních 

stok. Jednotlivé výškové kóty s přesnými vzdálenostmi šachet a potrubí jsou vykresleny 

v programu Winplan (podélný profil kanalizace verze 5.0). Díky těmto údajům byly ve 

Winplanu zvoleny jednotlivé profily kanalizačních stok a v závislosti na hloubce uloţení 

kanalizace pod terénem byly určeny jednotlivé sklony úseků stok v ‰. 

6. sloupec – součinitel odtoku ψ 

Z celkového mnoţství spadlých sráţek na určitou plochu část vody z těchto sráţek odteče 

po povrchu, část vsákne do země a část se vypaří. Pro dimenzování stok je důleţitá ta část 

sráţek, která odteče po povrchu a dostane se do stokové sítě a hodnota mnoţství závisí na 

druhu povrchu odvodňovaného území, sklonu terénu a propustností zeminy. 

Pro zjištění odtokového součinitele byl do technické situace obce Trojanovice (viz příloha 

č. 1) zakreslen vzorový hektar. Ze vzorového hektaru byly zohledněny zastavěné plochy 

(střechy), asfaltové vozovky a zelené pásy. Tyto plochy byly násobeny daným 

součinitelem pro svaţité území při sklonu 1 aţ 5%. 

 

Tabulka 6 - součinitel odtoku 

Druh pozemku y A 

Rodinné domky - izolované v zahradách 0,30 0,118 

Zelené pásy 0,10 0,733 

Zpevněné plochy - asfaltové vozovky 0,80 0,149 
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Obr. 18 - Jednotkový hektar 

 

Ψs =
Ψ1·S1+ ……+Ψn ·Sn

 Sn
1

 (1) 

ΨpΨp …… Ψn - odtokové součinitele pro jednotlivé druhy povrchů 

SpSp …… Sn - výměry ploch jednotlivých druhů povrchů [ha] 

n              -počet druhů povrchů 

 𝑆𝑛
1   - plocha 1 ha 

i = 2,5 %, Ψs  = 0,23 

Po dosazení hodnot do vzorce je výsledný odtokový součinitel 0,23. 

7. sloupec – specifický odtok qs 

Specifickým odtokem rozumíme výšku odtoku vztaţenou na jednotku plochy. 

ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky uvádí následující orientační hodnoty 

výskytu výpočtových dešťů, v závislosti na druhu odvodňovaného území viz přiloţená 

tabulka. 
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Tabulka 7 - Orientační hodnoty četnosti výpočtových dešťů 

Četnost výskytu 

 výpočtových dešťů  

n 

 

Lokalita 

1 (1 x za 1 rok) venkovské území 

0,5 (1 x za 2 roky) obytná území 

 městská centra, průmyslová 

a komerční území: 

0,5 (1 x za 2 roky) 
- s kontrolou povodňového stavu 

od dešťových přívalů 
1)

 

0,2 (1 x za 5 let) 
- bez kontroly povodňového stavu 

od dešťových přívalů 

0,1 (1 x za 10 let) podzemní dráhy, podjezdy 
1)

 

 

Pro výpočet bylo pouţito tabulky hodnot 45. Nový Jičín – Vydatnosti náhradního 

blokového deště (podle Ing. J. Trupla) a to hodnota 117,0 pro periodicitu 1 a dobu trvání 

deště 15 minut. 

 

Tabulka 8 - Vydatnosti náhradního blokového deště 

Doba 
 

trvání 
Vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t při periodicitě n 

deště 
 

t [min] 
5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 118,0 158,0 198,0 240,0 297,0 340,0 387,0 

10 82,5 117,0 146,0 176,0 215,0 247,0 278,0 

15 63,9 93,9 117,0 142,0 176,0 202,0 227,0 

20 51,3 77,0 97,9 120,0 150,0 173,0 197,0 

30 38,3 58,6 75,2 93,1 116,0 134,0 152,0 

40 30,4 46,7 60,6 75,0 94,8 110,0 125,0 

60 21,4 34,0 44,6 55,8 70,8 82,3 93,8 

90 15,1 24,4 32,3 40,7 52,1 60,7 69,4 

120 11,9 19,3 25,7 32,7 41,7 48,7 55,8 
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8. sloupec – dešťový průtok Qd 

Jedná se o výpočet maximálních dešťových průtoků v jednotlivých kanalizačních okrscích 

Obecný vztah pro výpočet:𝑸𝒅 =  𝜳 . 𝑺𝒔. 𝒊 𝒍. 𝒔−𝟏  (2) 

Qd je průtok dešťových vod (l.s
-1

) 

𝛹 … odtokový součinitel (ha) 

Ss … plocha povodí (ha) 

i …. Intenzita redukovaného deště (l.s
-1

 .ha
-1

) 

9. sloupec – návrhový průtok Qn (l/s) 

Návrhový průtok se postupně načítá od koncové šachty dle nátoků do jednotlivých 

kanalizačních okrsků. 

10. sloupec – navrţený profil stok (DN) 

Zvolení profilu je provedeno na základě porovnání maximálního celkového 

dimenzovaného průtoku, sklonu dna a kapacitního průtoku v potrubí. Pro návrh byla 

pouţita hodnota maximálního plnění potrubí 75 aţ 80%. Pro výpočet byly pouţity 

následující vzorečky: 

 Základní průtoková rovnice:            𝑸 =  𝑺 . 𝒗      (3) 

Q … průtočné mnoţství v (m
3
.s

-1
) 

S … plocha průtočného profilu (m
2
) 

v… střední průřezová rychlost (m.s
-1

) 

Chézyho rovnice: 𝒗 =  𝑪 .  𝑹 . 𝒊 (4) 

C … rychlostní součinitel (m.s
-1

) 

R … hydraulický poloměr (m) vypočítaný z poměru 

           𝑹 =  
𝑺

𝑶
  (5) 

O … omočený obvod (m) 

I … sklon dna potrubí 

Vzorec podle Manninga:                          𝑪 =  
𝟏

𝒏
 . 𝑹

𝟏

𝟔 (6) 

n … součinitel drsnosti 
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11. sloupec - skutečné plnění h 

V tomto sloupci je uvedena skutečná výška plnění ve stoce. Výsledkem skutečného plnění 

je součin poloměru profilu v metrech a součinitele získaného z Hydrulických tabulek 

v závislosti na hodnotě Kappa. [26] 

12. sloupec - skutečná rychlost při plnění Vskut 

Skutečná rychlost proudění je dána obecným vztahem pro výpočet 

𝑽𝒔𝒌𝒖𝒕 =  𝝌.𝑽𝒌𝒂𝒑 𝒎. 𝒔−𝟏  (7) 

χ … součinitel kappa 

vkap… kapacitní rychlost (m.s
-1

)  

13. sloupec - doba odtoku tj (jednotlivá) 

V tomto sloupci se uvádí doba odtoku odpadní vody v jednotlivých kanalizačních okrscích, 

kterou vyjadřujeme podílem délky úseku (l) a skutečné rychlosti (vskut). Měřeno 

v sekundách.  

tj = 
𝒍

𝒗𝒔𝒌𝒖𝒕 
 (s

-1
) (8) 

l … dílčí délka úseku 

vskut ... skutečná rychlost určená dle sloupce 12 

14. sloupec – doba průtoku tc (celková) 

V tomto sloupci je proveden součet jednotlivých dob průtoků pro kaţdou ze stok zvlášť. 

Hodnoty jsou uvedeny v sekundách. 

15. sloupec – doba průtoku tc (celková) 

Jedná se o převedení hodnot dob průtoků celkových tc ze sekund na minuty. 

5.4.2 VYHODNOCENÍ POUŢITÉ METODY 

Pro posouzení mnoţství dešťových odpadních vod a dimenze jednotné stokové soustavy 

byla pouţita metoda empirické výpočtové postupy – součtová metoda, která slouţí 

k navrhování stokové sítě malého plošného rozsahu s krátkou dobou odtoku (do 15 minut). 

V tomto případě se za kritický déšť povaţuje patnáctiminutový neredukovaný déšť [25]. 
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Navrhovaná jednotná stoková sít byla posouzena i na splaškové vody samostatně, které 

byly zanedbatelné. Při DN 250 je po celé délce plnění 1 aţ 10% potrubí. 

Tato metoda byla zpracována v programu Microsoft office Excel 2007. Trubním 

materiálem bylo zvoleno potrubí PP Ultra-Rib 2 z důvodu dlouhé ţivotnosti potrubí 

a průtočných rychlostí menších neţ 5 m.s
-1

. Dalším důvodem je jednoduchá manipulace 

s potrubím z PP ve stísněných prostorových podmínkách místních komunikací. Z důvodu 

malé náročnosti geomorfologických poměrů v uvaţovaném území, bylo moţné kmenovou 

stoku A navrhnout se změnou sklonu potrubí a rozdělit na 6 dílčích úseků. Stoka A-1 je 

navrţena v jednotném sklonu potrubí 6,84 ‰ a stoka A-2 je rozdělena na 2 úseky se 

změnou sklonu stoky. Z tohoto důvodu nebylo nutné na stokách v uvaţovaném území 

navrhovat spadiště, skluzy nebo jiné objekty. Po zohlednění výše uvedených hydraulických 

výpočtů můţeme zhodnotit, ţe byly dodrţeny zásady na bezpečné a rychlé odvedení 

odpadních vod z uvaţované lokality části obce Trojanovice. 

6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ ROZPRACOVANÉ 

VARIANTY ŘEŠENÍ 

Součástí bakalářské práce je i zpracování investičních nákladů pro realizaci rozpracované 

varianty B řešené v uvaţovaném území části obce Trojanovice. Investiční náklady jsou 

stanoveny na základě 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.  Ceny uvedené v metodickém pokynu vycházejí z cenové úrovně 

roku 2009 a jsou stanoveny ve vazbě na průměrné a orientační údaje [33]. 

Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu obsahují daň z přidané hodnoty podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů [33]. 

Pro výpočet investičních nákladů je důleţitá volba materiálu potrubí stokové sítě, zde je 

uvaţováno potrubí PP Ultra-Rib 2, z důvodu výhodné cenové úrovně, ţivotnosti potrubí 

a snadné montáţe potrubí. Maximální snahou při návrhu tras jednotlivých stok bylo 

minimalizovat délky potrubí, jmenovitou světlost potrubí a počet objektů na stoce tzn. 

spojných a lomových prefabrikovaných šachet v uvaţovaném území. 
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6.1 STANOVENÍ ORIENTAČNÍ CENY NÁKLADŮ ŘEŠNÉ VARIANTY 

6.1.1 NÁKLADY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU NOVÉ STOKY KRUHOVÉ 

Základním rozdělením, pro stanovení ekonomického hlediska, je třeba zohlednit vedení 

trasy kanalizačních stoky v terénu. Jedná-li se o uloţení potrubí ve zpevněných 

(asfaltových) nebo nezpevněných plochách (zelené pásy podél komunikace, louky, 

zahrady, pole). Z důvodu zvolení trasy kanalizace v celé délce v komunikaci, je zvoleným 

materiálem PP Ultra-Rib 2. V měrných nákladových cenách stok jsou zahrnuty všechny 

základní objekty [33]. 

Pro Návrh odkanalizování části obce Trojanovice byl zvolen kruhový tvar potrubí, 

z důvodu výroby prefabrikovaných kruhových polypropylénových trub, jejich jednoduché 

montáţe a vhodné pokládky do komunikací s důkladně provedenými a zhutněnými 

podsypy a obsypy po celé délce potrubí. Ceny jsou uvedeny pro jednotlivé profily potrubí 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 9 - Náklady související s výstavbou 

MATERIÁL POTRUBÍ - PP / PVC   

DN cena délka potrubí cena úseku 

(mm) (Kč/m) (m) (Kč) 

DN250 5750 381 2 190 750 

DN300 6410 115 737 150 

DN500 8290 172 1 425 880 

Celkem   668 4 353 780 

Celková délka potrubí dle rozpracované varianty B je 668 metrů. Celková částka za potrubí 

z PP UR-2 (PVC) dle Měrného cenového ukazatele za uloţení potrubí v komunikaci činí 

4 353 780,- Kč. 

6.1.2 NÁKLADY NA REALIZACI NOVÝCH ŠACHET 

Cena šachet jakoţ i všech základních objektů je obsaţena uţ v ceně dle Měrného cenového 

ukazatele typového objektu stoky kruhové. Kanalizační revizní nebo spojné šachty jsou 

tvořené jednotlivými prefabrikovanými díly (šachtová dna, skruţe, kónusy, přechodové 

 a zákrytové desky, vyrovnávací prstence, poklopy a těsněním). V navrhované stokové síti 

se nachází 26 ks šachet. Odhad ceny jedné šachty je závislý na jednotlivé jmenovité 

světlosti potrubí a tím se odvíjející velikost prefabrikovaných den. Současně na cenu jedné 

šachty má vliv i niveleta potrubí a počet ks prefabrikovaných dílů šachty. Do ceny šachet 

se výrazně promítá i doprava materiálu. 
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Tabulka 10 - Náklady na realizaci šachet 

CENÍK JEDNOTLIVÝCH ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ DN 1000/120, vč. DPH 

 

Šachtový dílec 
Typ A  pro DN 

250/300 
Typ B  pro DN 

500  

Poklop litinový bez odvětrání Begu D2 D400 2 989 2 989    

Vyrovnávací prstenec TBW - Q1 63/10 275 275    

Konus TBR- Q1, 100-63/58/12 KPS 2 336 2 336    

Šachtová skruţ s výškou 250mm TBS-Q1 100/250/12 1 077 1 452    

Šachtová skruţ s výškou 500mm TBS-Q1 100/500/12 1 452   

Šachtové dno TBZ- Q1 100/80V max.50   9 814    

Šachtové dno TBZ- Q1 100/60V max.40 8 846   

Těsnění elastomerové  EMT  DN 100 206 206    

Celkem jednotlivé typy kanalizačních šachet 17 181 17 072    

Celkem cena za 20 ks - typ A,  6 ks - typ B 343 620 102 432    

Celkem cena vč. DPH (26 ks/ Kč) 476 052 

V navrţené situaci odkanalizování navrhovaného území se nachází 26 ks revizních 

a spojných šachet. Šachty jsou betonové typové z prefabrikovaných dílců DN 1000 mm 

a šachtovými litinovými kruhovými poklopy průměru 600 mm, třídy D400-40t. Cena jedné 

kompletní šachty, dle ceníku společnosti Prefa Brno a.s., je stanovena dle profilu potrubí 

a průměrné hloubky výkopů pro typ A 17 181,- ks/Kč a pro typ B 17 072,- ks/Kč. Celková 

cena šachet po vynásobení počtem šachet (26ks) činí 476 052,- Kč [36]. 

6.1.3 CELKOVÝ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Odhad investičních nákladů v rámci uvaţované a rozpracované varianty řešení 

odkanalizování části obce Trojanovice se neopírá o aktuální cenové nabídky na trhu, musí 

být v rámci této bakalářské práce povaţován pouze za orientační. Ceny jsou stanoveny 

formou tzv. globálních cenových ukazatelů pro objekty, které v sobě zahrnují veškeré 

související objekty a zařízení. Z důvodu příznivých terénních podmínek v uvaţované 

lokalitě nebylo nutné uvaţovat s vybudováním objektů na stokách typu spadišť, skluzů 

a odlehčovacích komor. Toto se příznivě projeví při stanovení celkové realizační ceny. 

Celkový odhad investičních nákladů zvolené varianty B byl stanoven na základě 

Metodického pokynu a celková cena je 4 353780,- Kč. Současně byla samostatně 

vytvořena cena na pořízení prefabrikovaných šachet dle ceníku fa. Prefa Brno, avšak tato 

cena šachet je jiţ promítnuta do ceny měrného ukazatele typového objektu kruhové stoky. 

Cena šachtového materiálu činí 476 052,- Kč. Celková cena bude navýšena o 10 %, coţ je 

rezerva na nepředpokládané vícepráce. Celková cena včetně 10% rezervy je stanovena na 

4 789 000,- Kč vč. DPH.  
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7. ZÁVĚR 

Návrh koncepce odkanalizování části území obce Trojanovice byl hlavní cíl této 

bakalářské práce. Při zpracování návrhu byla projevena snaha o co nejefektivnější 

a nejrychlejší odvedení odpadních vod z uvaţovaného území za cenu nejniţších nákladů na 

realizaci. Uvaţované území po získání výškového a polohopisného zaměření, bylo řádně 

prostudováno z hlediska stávajícího odkanalizování. Při osobní návštěvě došlo k 

podrobnému prozkoumání uvaţovaného území, k prohlídce, provedení foto dokumentace 

a zjištění informací o způsobu napojení. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální.  

Teoretická část se zabývá historií obce, popisem současného stavu obce, základními 

charakteristikami území, jako jsou hydrologické poměry a popis současného stavu 

odkanalizování obce. V další části je proveden výpis související legislativy a proveden 

popis jednotlivých technických řešení odkanalizování. Dále je nastíněna problematika 

chybějící kanalizační sítě v uvaţovaném území a likvidace odpadní vody. Na základě 

zjištěných informací byla navrhnuta tato koncepce. 

Experimentální část se zabývá návrhy moţných variant odvedení odpadních vod 

z uvaţovaného území, s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost a zlepšení 

ţivotního prostředí v obci. Byla navrţena varianta A obsahující koncepci oddílné stokové 

soustavy a varianta B, která počítá s odváděním odpadních vod jednotnou stokovou 

soustavou. Pro výše uvedené důvody byla zvolena varianta B, která byla dále rozpracována 

na část výkresovou a výpočtovou. Výkresová část je zpracována v programu Autocad 

2009, kde je vyprojektována technická situace (viz příloha č. 1) a hydrotechnická situace 

(viz příloha č. 2). Jednotlivé podélné profily stok (viz příloha č. 3-5) ze situace jsou 

vypracovány v programu Winplan – podélný profil kanalizace 5.0. Všechny navrhované 

parametry hydrotechnických výpočtů jsou provedeny součtovou metodou. 

Závěrem bakalářské práce bylo provedeno ekonomické vyhodnocení navrţené varianty B, 

kde jako materiál stok bylo navrţeno potrubí PP Ultra-Rib 2 a prefabrikované betonové 

šachty DN 1000. Vychází se z jednotlivých cen za dané profily stok a umístěním v terénu. 

Odhad ceny je v souladu s metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu 

pořizovací ceny objektů. Celková cena včetně 10 % rezervy na pokrytí případných 

víceprací pro zvolenou variantu B činí 4 789 000,- Kč vč. DPH. 

Bakalářská práce neobsahuje návrh realizace, ani napojení domovních kanalizačních 

přípojek k nemovitostem v řešeném území. 
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