
VYSOKÁ ŠKOLA BÁÒSKÁ –
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Hornicko - geologická fakulta

Institut environmentálního inženýrství

NÁVRH KONCEPCE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE URÈICE, II. etapa

diplomová práce

Autor: Bc. Jiøí Štìpánek

Vedoucí diplomové práce: Ing. Vojtìch Václavík, Ph.D.

Ostrava 2009



Prohlášení

- Celou diplomovou práci vèetnì pøíloh, jsem vypracoval samostatnì a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plnì vztahuje zákon 

è.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci obèanských a 

náboženských obøadù, v rámci školních pøedstavení a využití díla školního a § 60 –

školní dílo. 

- Beru na vìdomí, že Vysoká škola báòská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdìleènì, ke své vnitøní potøebì, diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústøední 

knihovnì VŠB-TUO k prezenènímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené 

v Záznamu o závìreèné práci, umístìném v pøíloze mé diplomové práce, budou 

zveøejnìny v informaèním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v pøípadì zájmu z její strany, uzavøu licenèní 

smlouvu s oprávnìním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávnìna v takovém 

pøípadì ode mne požadovat pøimìøený pøíspìvek na úhradu nákladù, které byly 

VŠB-TUO na vytvoøení díla vynaloženy (až do jejich skuteèné výše). 

……………………
V Ostravì dne 23.4. 2009 Bc. Jiøí Štìpánek



Ve své diplomové práci bych chtìl podìkovat vedoucímu mé práce za cenné rady a 

trpìlivost Ing. Vojtìchu Václavíkovi, Ph.D..



Abstrakt

Pøedložená diplomová práce obsahuje návrh koncepce odkanalizování obce 

Urèice jednotnou stokovou sítí. Práce je èlenìna do šesti kapitol. Úvod práce se 

zabývá detailnìjším obsahem díla. Dále je popsán stávající stav území s popisem

pøírodních pomìrù – geomorfologické, klimatické, hydrologické a geologické. Dále 

jsou popsány metody a pravidla pro návrh kanalizace. V další èásti jsou vytipovány 

problémy pøi odkanalizování daného území a navrhnuty varianty øešení odvádìní 

odpadních vod z této oblasti. Nejvhodnìjší varianta je poté podrobnìji rozpracována 

v následujících kapitolách a ve výkresové èásti.

Klíèová slova:

- odpadní voda, 

- kanalizace, 

- kanalizaèní trouba, 

- èistírna odpadních vod,  

- èerpací stanice, 

- kanalizaèní šachta.



Abstract

Submitted diploma work presents presentation of conception of fromdrain 

municipality Urcice united sewer system. Itroduction of work is focused on general 

description solving territory and current state in the area of removal waste and rainy 

water. Sequentially they are described  here natural conditions as climatic, 

hydrological and geologic. In next part there are predicted problems in fromdrain of 

certain area and there are suggested variants solving waste water discharge of those 

areas. Optimal variant is after that in more details elaborated in the following 

chapters and in graphical parts.

Keywords:

- waste water, 

- sewer system, 

- sewer pipe, 

- sewage plant, 

- gas station, 

- sewer shaft.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLÙ A ZKRATEK

ÈOV èistírna odpadních vod

ÈS èerpací stanice

DN prùmìr trub

EO ekvivalentní obyvatel

NL nerozpuštìné látky

OK odlehèovací komora

OV odpadní voda

PE polyethylen

PP polypropylen

PVC polyvinylchlorid
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1 ÚVOD

Cílem diplomové práce je provést návrh jednotné stokové sítì v obci Urèice

v návaznosti na bakaláøskou práci. Kanalizace bude navržena pro 1350 

ekvivalentních obyvatel.

V bakaláøské práci již byla zhotovena situace s návrhem smìrového vedení 

stokové sítì a umístìní šachet. Èlenitost terénu v obci je velmi rozmanitá. Nebylo 

tedy možné navrhnout odvádìní odpadních vod do èistírny pouze gravitaènì. Tento 

problém byl vyøešen umístìním dvou èerpacích stanic s výtlaèným potrubím. Dále byl 

vyhotoven podélný profil hlavní stoky A, který bude v této práci pøepracován a 

upraven podle hydraulických výpoètù.

Hlavním úkolem diplomové práce bude navázat na vypracovanou situaci 

z bakaláøské práce. Bude zhotovena hydrotechnická situace, ze které se bude 

vycházet pøi hydraulických výpoètech. Podle tìchto výpoètù budou dále dopracovány 

zbývající podélné profily, kde se navrhnou sklony a svìtlosti kanalizaèního potrubí

pro jednotlivé úseky stokové sítì.
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2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A PØÍRODNÍCH POMÌRÙ

2.1 POLOHA  A  SOUÈASNÝ  STAV

Obec Urèice leží nedaleko mìsta Prostìjov. Od jeho centra je vzdálená cca 7 km. 

Terén v této lokalitì je velmi èlenitý. Nadmoøská výška obce se pohybuje v rozmezí 

235 m n.m. až 280 m n.m.. Celková rozloha katastru obce èiní 1117 ha. V souèasné 

dobì má obec asi 1350 obyvatel. 

Obr. è. 1: Letecký snímek obce [15]

V souèasné dobì  je v obci vybudována jen èásteèná deš•ová kanalizace, která je 

v havarijním stavu a odvádí deš•ové vody jen z urèitých míst obce. Tato deš•ová 

kanalizace je zaústìna do koryta Urèického potoka, který protéká støedem obce. Do 

tohoto recipientu jsou napojeny i nìkteré splaškové odpadní vody z domácností. 

Zbylé splaškové odpadní vody jsou zachytávány v jímkách ( žumpy, septiky ), ze 

kterých jsou pravdìpodobnì likvidovány èerpáním jako závlahová hnojiva.
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2.2 PØÍRODNÍ POMÌRY

Geomorfologické pomìry

Katastrální území obce se svou polohou øadí k celku Hornomoravského úvalu, 

podcelku Prostìjovská pahorkatina.

Klimatické pomìry

Území katastru obce leží podle klimatické klasifikace E. Quitta (1971) v teplé 

klimatické oblasti. Tato oblast se vyznaèuje dlouhým, teplým a suchým létem. 

Pøechodné období je zde velmi krátké s teplým až mírnì teplým jarem a podzimem. 

Zima je krátká, mírnì teplá a velmi suchá s krátkým trváním snìhové pokrývky.

Prùmìrný roèní úhrn srážek se pohybuje kolem 550 mm. Nad územím pøevládá 

vìtrné proudìní severozápadních smìrù.

Hydrologické pomìry

Katastr obce se nachází v plošnì nejrozsáhlejším povodí okresu, tj. 4 – 12 – 01 

(Morava od Beèvy po Hanou). Území je odvodòováno toky, z nichž nejvýznamnìjší 

jsou Blata, Romže, Hlouèela a Valová. 

Jediným stálým tokem v intravilánu Urèic je Urèický potok. Ten je pravým pøítokem 

Žešovského potoka, patøícího do povodí Vøesùvky – Valové – Moravy. Prùtok obcí ve 

smìru západ – východ je veden neudržovaným a málo pøístupným korytem. 

Nad obcí a pod obcí je jeho tìleso upraveno – zatravnìno. Èistota vody nad obcí je 

kategorie II.. Pod obcí je pak až IV. kategorie. Dno koryta uvnitø obce je vìtšinou 

vydláždìno. Koryto je poddimenzováno. Pøi pøívalových deštích dochází k vylévání 

vody z bøehù a zaplavování. 
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Obr. è. 2: Urèický potok v extravilánu

Obr. è. 3: Urèický potok v intravilánu
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Dalším tokem v intravilánu je otevøený rigol, odvádìjící deš•ové vody a splaškové 

odpadní vody ve smìru od jihovýchodu do Urèického potoka zprava. Jde prakticky 

o otevøenou stoku, zneèištìnou navíc pevnými odpadky. 

Jihovýchodní èást obce je spádována do dalšího otevøeného rigolu, odtékajícího 

z intravilánu východním smìrem do potoka Hraneènice. Jeho koryto je regulované, 

souèasnì zarostlé a rovnìž zneèištìné domovními odpadky.

Asi 300 m východnì pod obcí je zemní nádrž, jež je napuštìna vodou Urèického 

potoka. Jde o víceúèelovou nádrž s hladinou 1,8 ha, jež je využívána k chovu ryb, 

s možností zavlažování. Docílení kvalitního prùtoku pak bude docíleno po 

vybudování jednotné splaškové kanalizace s ÈOV.

Geologické pomìry

V celé oblasti pøevažuje štìrkopískové podloží, mladší pokryvné útvary tvoøí 

spraše a nivní usazeniny. Základové pùdy s dobrou únosností se nacházejí prakticky 

v celé oblasti katastru obce. Ložiska hodnotných nerostných surovin se v oblasti 

prakticky nenacházejí. Z hlediska seismicity se jedná o území klidné.
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3 VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMÙ

Hlavním problémem  neodkanalizované obce je zachytávání splaškových 

odpadních vod v jímkách ( žumpy, septiky ), ze kterých jsou bez pøedchozího 

vyèištìní odvádìny do recipientu, nebo èerpány na zemìdìlsky obdìlávané pùdy, 

což mùže mít za následek kontaminaci podzemních vod.

 

Obr. è. 4, 5 :napojení OV do recipientu

Další problém pøi návrhu bude èlenitost terénu. Pøi velkých rozdílech 

v nadmoøských výškách bude muset být navrženo vìtší množství spadiš• a èerpací 

stanice což stavbu výraznì zatíží z ekonomického i èasového hlediska.
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4 PRINCIPY ØEŠENÍ

4.1 Principy legislativní

Kanalizací nazýváme soubor stavebních a strojnì technologických zaøízení, 

které slouží na zachycení a odvádìní odpadních vod za hranice osídleného území, 

a také na vyèištìní a zneškodnìní pøed vypuštìním do recipientu.

Stokování je obor zabývající se návrhem, stavbou a provozem stokových sítí, 

které slouží na odvodnìní sídliš• a mìst, komunikací a prùmyslových závodù s cílem 

zabezpeèit odpovídající životní prostøedí. Pravidla pro tento soubor èinností urèuje 

ÈSN 75 6101 Stokové sítì a kanalizaèní pøípojky [6].

Provoz veøejné kanalizace je øízen kanalizaèním øádem. Souèástí kanalizaèního 

øádu jsou mimo jiné i podmínky pro vypouštìní odpadních vod do kanalizace, 

pro veøejnou potøebu. Tento pøedpis stanovuje jaké nejvìtší objemy odpadních vod 

a zneèištìní v nich obsažené je povoleno vypouštìt do stokové sítì. Stanovuje 

požadavky na jejich kontrolu a urèuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž 

vniknutí do stokové sítì musí být zabránìno. O pojmu kanalizaèní øád pojednává 

zákon è. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu [3], 

který uvádí jeho úèel, obsah i termíny pro zpracování a pøedložení ke schválení 

kanalizaèních øádù nových kanalizací pro veøejnou potøebu, vèetnì termínù 

aktualizace kanalizaèních øádù døíve schválených. Se zákonem è. 274/2001 Sb. je 

spjata vyhláška Ministerstva zemìdìlství è. 428/2001 [4], kterou se provádí tento 

zákon.
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4.2 Principy technické

Základní pojmy

Stoková sí•: soustava stok a objektù na nich (napø. vstupních šachet, 

odlehèovacích komor, ulièních vpustí, deš•ových nádrží) na zachycování a odvádìní 

odpadních vod z daného území.

Stoková sí• jednotné soustavy: stoková sí• odvádìjící jednotlivé druhy 

odpadních vod spoleènì jedinou soustavou stok.

Stoková sí• oddílné soustavy: stoková sí• odvádìjící jednotlivé druhy nebo 

skupiny odpadních vod oddìlenì.

Modifikovaná (kombinovaná) stoková sí•: odvádí zvláš• vody zneèištìné 

(splaškové a zneèištìné deš•ové) a zvláš• vody nezneèištìné (nezneèištìné 

deš•ové).

Kanalizaèní pøípojka: je samostatnou stavbou tvoøenou úsekem potrubí od 

vyústìní vnitøní kanalizace stavby nebo odvodnìní pozemku k zaústìní do stokové 

sítì. Kanalizaèní pøípojka není vodním dílem.

Vnitøní kanalizace: potrubí, kterým se odvádìjí odpadní vody z objektù a 

pøilehlých ploch a které funkènì souvisí s objektem (terasy, dvory apod.) až po 

napojení na kanalizaèní pøípojku. Hranicí mezi vnitøní kanalizací a pøípojkou je tedy 

místo, kde se napojuje poslední potrubí vnitøní kanalizace, nejdále však hranice 

pozemku pøíslušejícího k odvodòované nemovitosti.

Odpadní vody: vody zmìnìné použitím a odvedené do systému stokových sítí a

kanalizaèních pøípojek.

Splaškové odpadní vody: zneèištìné tekuté odpady z domácností, z technické 

obèanské vybavenosti a z živností – musí být odvádìny kanalizaèním systémem na 

ÈOV, výjimeènì likvidovány v žumpách nebo domovních ÈOV.

Prùmyslové odpadní vody: zneèištìné tekuté odpady z technických provozù –

musí být odvádìny na ÈOV, pokud nemají charakter splaškových vod (resp. jejich 

zneèištìní pøekraèuje limity stanovené kanalizaèním øádem), musí být pøed 

zaústìním do kanalizace pøedèištìny do limitù stanovených kanalizaèním øádem 

nebo musí být èištìny samostatnì.
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Odpadní vody ze zemìdìlství: tekuté odpady z živoèišné a rostlinné výroby musí 

být zemìdìlsky využívány nebo èištìny samostatnì.

Odpadní vody infekèní: odpadní vody z infekèních oddìlení z infikovaných zvíøat

nemocnic, z mikrobiologických laboratoøí atd. – musí být odvádìny kanalizaèním

systémem na ÈOV, pøed jejich zaústìním do stokové sítì se musí zbavit vhodnou 

úpravou choroboplodných zárodkù.

Srážkové zneèištìné vody: odpadní vody deš•ové a z tání snìhu, odtékající ze

zneèištìných povrchù (silnièní komunikace s vysokou intenzitou provozu, 

zneèiš•ovaných odstavných ploch, prùmyslových a zemìdìlských areálù), jen po 

dobu oplachu tìchto povrchù, nebo pøi tání snìhu.

Srážkové nezneèištìné vody : odtékající z nezneèištìných povrchù (pìších zón, 

parkù a zahrad, støech a silnièních komunikací s nízkou intenzitou provozu a z 

odstavných ploch, pokud tyto neslouží jako parkovištì nebo odstavné plochy), tyto 

vody nejsou odpadními vodami.

Balastní vody: vody (zejména podzemní), které se dostaly do stokové sítì v 

dùsledku její netìsnosti nebo jiným zpùsobem a jejichž pøítomnost není ve stokové 

síti žádoucí.

Jmenovitá svìtlost (DN): numerické oznaèení pro velikost stavebního dílu, který 

se blíží skuteènému výrobnímu rozmìru vyjádøenému v mm. Vztahuje se na vnitøní 

prùmìr (DN/ID) nebo na vnìjší prùmìr (DN/OD).

Prùchozí a prùlezný profil: profil stok které vyhovují po stránce bezpeènostních 

a jiných pøedpisù vstupu oprávnìných osob, prùlezný profil je kruhový profil od DN 

800 vèetnì (pøi ostatních tvarech profil s nejmenší šíøkou 600 mm), prùchozí profil je 

od profilu DN 1500 vèetnì (s nejmenší šíøkou 600 mm).

Revizní šachta: kanalizaèní šachta s odnímatelným poklopem, umístìná na stoce 

nebo kanalizaèní pøípojce, která umožòuje kontrolu s povrchu, neslouží ale ke vstupu 

osob.

Vstupní šachta: kanalizaèní šachta s odnímatelným poklopem, umístìná na 

stoce nebo kanalizaèní pøípojce, která umožòuje vstup osob.
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Spadištì: kanalizaèní šachta, propojující stoky nebo kanalizaèní pøípojky 

v rùzných výškových úrovních, se svislou obtokovou trubkou vyústìnou do dna 

(variantnì i bez svislé obtokové trubky).

Shybka: tlakový úsek gravitaèní stoky nebo kanalizaèní pøípojky, který je uložen 

níže než navazující úseky proti a po proudu, umožòující podejití pøekážky.

Odlehèovací komora: objekt na stokové síti jednotné soustavy nebo v èistírnì 

odp. vod, který odlehèuje systém pøi pøívalových deštích.

Ulièní vpus•: deš•ová vpus• osazená obvykle na okraji vozovky.

Horská vpus•: deš•ová vpus• s velkou plochou møíže a s akumulaèním prostorem 

na splaveniny, pro zachycení srážkových vod z nezpevnìného terénu nebo terénu 

s velkým povodím.

Žlabová vpus•: deš•ová vpust osazená v úrovni odvodòované plochy, u které je

charakteristickým rozmìrem délka.

Hltnost vpusti: množství vody, které je deš•ová vpus• schopná zachytit a odvést 

pøi konkrétních podmínkách v místì osazení.

Retence vod: schopnost odkanalizovaného území nebo kanalizaèního objektu 

zachycovat a zpomalovat odtok vody.

Kruhová stoka: stoka s kruhovým prùtoèným profilem.

Vejèitá stoka: stoka s prùtoèným profilem, který má ve dnì menší polomìr 

zakøivení než ve stropì a nejvyšší polomìr zakøivení mají boèní stìny.

Tlamová stoka: stoka s prùtoèným profilem, který má ve dnì vìtší polomìr 

zakøivení než ve stropì.

Ochranné pásmo kanalizaèní stoky: prostor v bezprostøední blízkosti stoky, 

urèený k zajištìní její provozuschopnosti.
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4.3 Odpadní vody

Odpadní vodou se stává každá voda, jejíž fyzikální nebo chemické vlastnosti jsou 

zmìnìny použitím nebo odvedením do systému stokových sítí a kanalizaèních 

pøípojek [1]. Za odpadní vody se považují vody použité v sídlištích, obcích, domech, 

závodech, ve zdravotnických zaøízeních a jiných objektech, pokud mají zmìnìnou 

jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ovlivnit jakost povrchových 

nebo podzemních vod [2].

Za odpadní vody lze považovat:

- všechny druhy vod odvádìné stokovou sítí,

- odèerpávané podzemní vody z hydraulické ochrany u rafinérií, skladù ropných 

látek, odkališ• z rudných, energetických nebo chemických výrob, prùzkumù 

tìžební èinnosti,

- vody z drenážních systémù jako souèásti zaøízení k odvodnìní pozemních 

staveb,

- vody jakkoli zneèištìné z výrobního provozu,

- tekuté odpady [2].

Látky, kterým má být pøed vniknutím do veøejné stokové sítì zabránìno:

- radioaktivní, infekèní a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpeènost obsluhovatelù 

stokové sítì,

- narušující materiál stokové sítì a èistírny odpadních vod

- zpùsobující závady nebo poruchy pøi prùtoku stokovou sítí nebo ohrožující 

provoz ÈOV

- hoølavé, výbušné, popø. látky které po smísení se vzduchem nebo s vodou 

tvoøí výbušné, dusivé nebo otravné smìsi,

- jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, jež se mohou 

v kanalizaèní síti vyskytnout, vyvíjejí látky jedovaté,

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,

- soli, použité k zimní údržbì komunikací v množství pøesahující za toto období 

300 mg.l-1, ulièní neèistoty pøesahující 200 mg.l-1, ropou a ropné látky 

pøesahující 5 mg.l-1 u systémù odvodnìní bez ÈOV a u systémù odvodnìní 

ukonèených ÈOV 20 mg.l-1 [2].
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Odpadní vody lze podle pùvodu a zpùsobu zneèištìní dìlit na:

§ splaškové odpadní vody,

§ deš•ové odpadní vody,

§ prùmyslové odpadní vody,

§ infekèní vody,

§ oplachové vody,

§ ostatní odpadní vody [2].

Splaškové odpadní vody

Jsou to odpadní vody vypouštìné do veøejné kanalizace z bytù a obytných domù. 

Patøí k nim i odpadní vody z mìstské vybavenosti, jako jsou školy, restaurace, hotely, 

kulturní zaøízení apod.. Pøevažuje zde zejména organické zneèištìní.

Deš•ové odpadní vody

Deš•ové neboli srážkové odpadní vody jsou vody spadlé na zemský povrch ve 

formì atmosférických srážek (tj. déš•, sníh, kroupy apod.), které jsou odvedeny do 

stokové sítì nebo do recipientu.

Tyto vody prùchodem ovzduším, ale hlavnì následným oplachem terénu získávají 

anorganické i organické zneèištìní. Toto zneèištìní hlavnì na zaèátku deštì 

dosahuje až úrovnì zneèištìní splaškù [2].

Infekèní vody

Infekèní vody jsou vody z infekèních oddìlení nemocnic, TBC sanatorií, 

mikrobiologických laboratoøí atd. Infekèní vody obsahují, nebo mohou obsahovat 

choroboplodné zárodky zvláš• nebezpeèné povahy nebo škodlivé zárodky. Tyto vody 

musí být pøed vypouštìním do stokové sítì hygienicky zabezpeèeny tak, že jsou 
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choroboplodné zárodky znièeny a do stokové sítì jako infekèní vody nepøicházejí, 

nebo jsou infekèní vody likvidovány samostatnì v místì vzniku [2].

Prùmyslové odpadní vody

Prùmyslové odpadní vody jsou vody, které byly použity pøi výrobním procesu 

v prùmyslových závodech, v technologických provozech nebo chladící vody, 

a které jsou ze závodu vypouštìny. Nìkteré prùmyslové odpadní vody se mohou 

èistit spoleènì se splaškovými, jiné vyžadují oddìlené èištìní nebo alespoò 

pøedèištìní [2].

Mezi prùmyslové odpadní vody se øadí i odpadní vody ze zemìdìlství.

Oplachové vody

Oplachové vody jsou vody použité k èištìní komunikací, chodníkù, parkoviš• 

a dalších zpevnìných ploch. Bývají zneèištìny jako deš•ové odpadní vody [2].

Ostatní odpadní vody

Do této skupiny patøí odpadní vody, které nelze zaøadit do nìkteré z již uvedených 

skupin, nebo které se do sítì dostaly za nepøedvídatelných okolností [2].

4.4 SOUSTAVY A SYSTÉMY STOK

A. SOUSTAVY STOK

Rozlišují se tøi systémy stokových sítí – stoková sí• jednotné soustavy, stoková sí• 

oddílné soustavy a stoková sí• modifikované soustavy.

Stoková sí• jednotné soustavy

V jednotné soustavì se spoleènì odvádí odpadní a deš•ové vody v jedné stokové 

síti. Jednotná soustava je zpravidla ekonomicky a technicky výhodná, nevýhodná je 

však z hygienického hlediska vzhledem k nezbytnosti užití odlehèovacích komor na 

stokové síti, které odlehèují systému pøi deš•ových prùtocích. Jednotná stoková sí• 
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se dimenzuje na prùtok deš•ových vod. Prùtoky ostatních druhù odpadních vod se 

pro dimenzování jednotné stokové soustavy zanedbávají. Tam, kde nejvìtší 

bezdeštný prùtok pøesahuje 10 % návrhového prùtoku deš•ových vod, se stoky 

dimenzují na celkový nejvìtší prùtok všech odvádìných odpadních vod [2].

Stoková sí• oddílné soustavy

Stoková sí• oddílné soustavy je tvoøena systémem stok, obvykle dvou, z nichž 

jedna odvádí odpadní a druhá deš•ové vody [1].

Stoková sí• modifikované soustavy

Princip øešení modifikované oddílné soustavy stok spoèívá v tom, že k odvádìní 

deš•ových vod jsou použity mìlèeji uložené stoky a hloubìji uložené stoky slouží 

k odvedení odpadních vod splaškových pøípadnì i prùmyslových. Dno deš•ových 

stok je propojeno se splaškovými stokami potrubím ústícím do vstupních šachet 

splaškové sítì. Zneèištìné deš•ové vody z prvního oplachu povrchu území odtékají 

z deš•ové sítì do splaškových stok. po zahlcení deš•ových stok dochází také 

k odtoku deš•ových vod deš•ovými stokami do recipientu [1].

Obr. è. 6: Šachta modifikované soustavy [2]
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a) Splašková oddílná soustava

U splaškové oddílné soustavy musí být stoky zatrubnìny. K odvodnìní budou 

staèit stoky malých prùøezù vzhledem k relativnì rovnomìrným malým prùtokùm [2]. 

poøizovací náklady jsou vyšší, fekální zneèištìní však nekontaminuje recipient 

a deš•ové vody hydraulicky nezatìžují ÈOV [1].

V rozptýlené zástavbì, v rovinatém terénu, pøi vysoké hladinì podzemní vody 

nebo pøi nepøíznivých geologických podmínkách mùže být místo obvyklých 

gravitaèních stok oddílné splaškové kanalizace vybudována kanalizace podtlaková 

nebo tlaková. Ménì obvyklá je potom pneumatická doprava splaškù [1].

§ podtlaková (vakuová) kanalizace – systém má centrální 

vakuovou stanici, kde pomocí vakuových èerpadel vytvoøí 

podtlak ve sbìrné tlakové nádobì,

§ tlaková kanalizace – podstatou tohoto systému je èerpací 

šachta – jímka, do které jsou gravitaènì svedeny splašky 

z nemovitostí, poté jsou z jímky pomocí ponorného 

objemového èerpadla, vybaveného drtièem, dopravovány 

splašky tlakovým potrubím do ÈOV,

§ pneumatická kanalizace – alternativní zpùsob transportu 

splaškù z místa soustøedìní tlakovým vzduchem, i na velké 

vzdálenosti, do ÈOV [2].

b) Deš•ová oddílná soustava

Stoky mohou být zatrubnìny, nebo mohou být tvoøeny z povrchových rigolù. 

Odvádìjí pøívalové vody a profily zatrubnìných stok budou zpravidla stejné jako 

profily jednotné soustavy, budou však mìlèeji uloženy. Hloubka uložení bude taková, 

aby bylo možno napojit ulièní vpusti [2].

Zpùsob dopravy deš•ových vod se navrhuje pouze gravitaèní [2].
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B. SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ

Stoková sí• je založená na gravitaèní dopravì odpadních vod do nejníže 

položeného místa. Situování stok tedy závisí na konfiguraci terénu, velikosti 

odkanalizovaného území, recipientu a dalších faktorech [5]. Systém stok je 

výsledkem návrhu tvaru stokové sítì v konkrétním území.

Podle tvaru uspoøádání stok jsou systémy stok rozdìleny na:

§ radiální systém – odvodnìní kotlin,

§ vìtevný systém – v èlenitém terénu,

§ úchytný systém – v dlouhých táhlých údolích [2].

Systém vyjadøující øešení výškového uspoøádání stok v konkrétních podmínkách 

se nazývá systémem pásmovým [2].

4.5 TECHNICKÉ PODMÍNKY NAVRHOVÁNÍ STOK

A) TVARY A ROZMÌRY STOK

Pro stoky je doporuèováno používat tyto základní tvary stok:

§ kruhový,

§ vejèitý,

§ tlamový [2].

Výbìr tvaru pro jednotlivé stoky závisí na posouzení konkrétních hydraulických, 

provozních, stavebních, ekonomických, geologických a jiných požadavkù 

a podmínek. Kruhový profil je nejvýhodnìjší pro konstrukci zaøízení na jejich èištìní 

a také se nejsnáze vyrábí jako prefabrikát. Vejèitý profil je navrhován, jeli dostateèná 

výška nadloží. Ve stísnìných výškových pomìrech je používán stlaèený profil, 

tzv. tlamový. Ze statického hlediska je nejvýhodnìjší vejèitý tvar stoky, potom 

kruhový a nejménì výhodný je profil tlamový [2].

Nejpoužívanìjší tvar pro výstavbu jednotné stokové soustavy je tvar kruhový. 

Kruhové stoky jsou definovány vnitøním prùøezem D [mm], ostatní tvary pomìrem 

šíøky k výšce (b : H) [mm]. Pro všechny základní profily jsou uvedeny bìžnì 

používané rozmìry a údaje pro hydraulické výpoèty pøi plném prùtoku vztahem:
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O
SR = (1)

kde

R…..hydraulický polomìr [m],

S…...prùtoèná plocha [m2],

O…..omoèený obvod [m].

Pro kruhový tvar stok platí: S = 3,1416 . r2

O = 6,2832 . r

R = 0,5000 . r

Tabulka è. 1: Používané profily kruhových stok [2]

250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600DN

[mm] 1800 2000 2200 2400 vìtší se nedoporuèují navrhovat po 200 mm

Parametry pro ostatní tvary stok jsou uvedeny v ÈSN 75 6101 [6].

Za nejmenší prùlezný profil je pokládán kruhový profil 800 mm. Za nejmenší 

prùchozí profil se pokládá profil s minimální šíøkou 600 mm a minimální výškou 

1500 mm. Nejmenší profil gravitaèní veøejné stokové sítì je DN 250 pro potrubí 

z kameniny a z plastù a DN 300 pro stoky z ostatních materiálù [2].

B) DISPOZICE STOK

Základní podmínky dispozice stok udává ÈSN EN 752 [7]. Stoky veøejných 

kanalizací se situují do veøejných ploch a pozemních komunikací v souladu 

s ÈSN 73 6005 [8] a dalšími pøedpisy.
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Stoky jednotné soustavy se nejèastìji umis•ují pod osu komunikace. U oddílní 

soustavy stoky na splaškové odpadní vody jsou umis•ovány mimo osu komunikace, 

stoky na deš•ové odpadní vody se umis•ují v ose komunikace [2].

Stoky neprùlezných profilù se vedou mezi šachtami v pøímé trase. Zmìna smìru 

u stok prùlezných a prùchodných se provádí obloukem. V komunikacích s velkou 

šíøkou se posoudí, pøedevším z ekonomického hlediska, možnost vedení dvou 

soubìžných stok [2].

Trasy soubìžných stok nesmí být situaènì totožné, nemohou být jedna nad 

druhou. uložení neprùlezných stok v podélném smìru pod kolektory a ostatními 

vedeními inženýrských sítí je nepøípustné. Uložení prùlezných a prùchodných 

monolitických stok pod kolektory se nedoporuèuje. Uložení stok v korytì toku nebo 

pod koryty tokù v podélném smìru je nepøípustné. Pro vedení stok je výhodné využít 

zelených pásù. Není povoleno navrhovat stoky pod stromy nebo v jejich blízkosti. 

Obvykle se jako minimální vzdálenost vnìjšího límce konstrukce stoky od kmene 

stromu uvažuje 1,5 m [2]. Bezpeèná vzdálenost dna výkopu rýhy pro stoku od obrysu 

základu budovy L [m] se urèí ze vztahu:

ϕ
−

=
tg

hHL (2)

kde

H….hloubka výkopu od terénu [m]

h….hloubka základù budovy pod terénem [m]

•….úhel vnitøního tøení zeminy v daném místì

C) HLOUBKA ULOŽENÍ STOK

Stoky musí být uloženy tak hluboko pod terénem, aby gravitaènì odvádìly vody, 

pro které jsou navrženy. Doporuèená minimální hloubka krytí pod silnièní komunikací 

je 1,80 m. Doporuèená maximální hloubka ulièní stoky (ne sbìraèe) je 6,0 m.

Pod chodníkem nebo jinými pásy pøidruženého prostoru komunikace, které neslouží 

k provozu motorových vozidel, nebo ve volném terénu s minimální souvislou 
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zástavbou, se doporuèuje minimální krytí stoky 1,0 m. Pøi køížení dráhy nebo 

komunikace se doporuèuje minimální výška krytí stoky 1,5 m. Hloubkové uložení stok 

mimo zastavìné území je øešeno ve vztahu na nezámrznou hloubku a na podmínky 

vzniklé køižováním ostatních inženýrských sítí, komunikací, drah apod. [2].

Stoky jednotné popøípadì splaškové oddílné soustavy musí být uloženy tak 

hluboko, aby bylo možno odvodnit prùmìrnì hluboké podzemní prostory 

(napø. sklepy, skladištì atd.) [2].

Hloubka uložení stok závisí na: hloubce podsklepení budov, na hloubce 

vypoèítané z reprezentativní vzdálenosti od vzdálenìjší stìny budov (pøípadnì od 

dvorních vpustí) ke stoce a z minimálního sklonu pøípojky pro:

§ DN 150……………..2 %

§ DN • 200…...........…1 % [2]

Stoky oddílné deš•ové soustavy mohou být uloženy mìlèeji. Z dùvodù promrzání 

má být nad konstrukcí stoky krytí zeminou 1,0 m. Hloubka stoky je tedy potom dána 

hloubkou pøípojky od ulièní vpusti (minimální h je cca 1,3 m) ve sklonu 2 % 

(resp. 1 % podle profilu pøípojky), zvìtšené o výšku pro zaústìní do šikmé vložky 

odboèky nebo vložky [2].
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D) SKLONY STOK

Sklon stoky se od sklonu povrchu terénu vìtšinou neliší. Vychází se ze zásady 

nejkratšího vedení stoky ke koneènému nejnižšímu místu. Podélný sklon je dán 

výškovou úrovní výpustného místa (do ÈOV nebo do recipientu) a výškovou úrovní 

objektù, které mají být odvodnìny.

a) Minimální sklony stok

Pøi návrhu malých sklonù vycházejí velké profily stok, vody protéká stokou malou 

rychlostí, stoka se mùže zanášet a proto se musí èistit. Je-li navržen vìtší sklon, 

odpadne èištìní stoky, ale stoky je zase nutno zahlubovat a tím jsou zvìtšeny nároky 

na zemní práce pøi stavbì, pøípadnì se musí budovat èerpací stanice [2].

Pro stanovení minimálního sklonu, aby se stoka nezanášela, byl stanoven 

empirický vzorec, který též zohledòuje koncentraci odpadních vod [2]:

0,40,2
min CR0,4I ⋅⋅= − (3)

kde

Imin...minimální sklon

R…..hydraulický polomìr [cm]

C…..koncentrace NL [mg.l-1] – zpravidla se uvažuje 1000 mg.l-1

V praxi se sklon gravitaèní stoky navrhuje podle ÈSN 75 6101 [6] tak, aby byla 

dostateèná unášecí síla, schopnost odpadní vody zamezit zanášení stok. Unášecí 

síla na jednotku plochy Tu [N.m -2, Pa] je dána vzorcem [2]:

IRg•Tu ⋅⋅⋅= (4)

kde

Tu...unášecí síla [N.m -2, Pa]
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R…hydraulický polomìr [m]

g.....tíhové zrychlení [m.s -2]

ƒ.....hustota vody [kg.m -3]

I.....sklon stoky udávaný desetinným èíslem

Nejmenší sklon gravitaèní stoky jednotné a oddílné deš•ové soustavy má být 

z hlediska zanášení stok podle Èížka takový, pøi kterém 1/m výpoètového prùtoku

vyvolá v navrženém stokovém profilu Tu • 4,0 Pa. U stok oddílné splaškové soustavy 

(odvádìjící jiné než deš•ové odpadní vody) se unášecí síla poèítá pro prùmìrný 

denní prùtok Q24  [2].

Pro rychlou orientaci návrhu sklonu stoky lze urèit minimální sklon pomocí vzorce 

pro ƒ = 1003 kg.m -3, Tu = 4 Pa, g = 9,81 m.s -2 [2]:

D
1631Imin = (5)

kde

Imin….minimální sklon stoky [‰]

D…...prùmìr stoky [mm]

Tato hodnota platí pro kapacitní prùtok.

Kromì Tu je možno posoudit, zda je navržený sklon stoky stejný nebo vìtší než 

Imin ze vzorce [2]:

64
u

min nv
1

g•
TI 








⋅
⋅








⋅

= (6)

po dosazení uvedených hodnot ƒ, g, Tu a souèinitele drsnosti n = 0,014

6min v
10,003632I ⋅= (7)
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kde

v…..skuteèná prùtoèná rychlost ve stoce [m.s -2]

Avšak provozovatelé stokových sítí pøedepisují na základì zkušeností zpravidla 

pøísnìjší hodnoty minimálních sklonù stok.

b) Maximální sklony stok

Maximální sklony stok jsou dány maximální pøípustnou rychlostí ÈSN 75 6101 [6]:

§ nejvìtší pøípustná rychlost pøi kapacitním plnìní ve stoce 

mùže být 5 m.s -1 (betonové a železobetonové stoky)

§ ve strmých úsecích mùže být maximální prùtoèná rychlost 

odpadní vody až 10 m.s-1 (kamenina, tavený èediè, litina, 

zdìné stoky z kanalizaèních cihel nebo z dlažebních 

kamenù na cementovou maltu, po doložení certifikace také 

ve stokách z tvarné litiny, plastù a sklolaminátù) – je-li 

v takovém úseku stoky rychlost vìtší než 5 m.s -1 a menší 

než 10 m.s -1, jedná se o skluz (objekt, který je tvoøen 

speciálnì založeným potrubím, který je zpravidla ukonèený 

objektem na tlumení pøebyteèné energie [2].

V monolitických stokách z prostého betonu a železobetonu je doporuèeno chránit 

vnitøní povrch stok pomocí obložení, jež je odolný vùèi agresivním vlivùm prostøedí ve 

stoce již pøi prùtoèných rychlostech od 3 m.s-1. Pøi prùtoèných rychlostech vìtších 

než 5 m.s -1 se používá na ochranu èastí objektù vystavených vodnímu proudu proti 

obrusu vyzdívání tìchto èástí z kanalizaèních cihel nebo z dlažebních kvádrù aj. [2].

E) HYDRAULIKA STOK

V praxi se pøi hydraulických výpoètech vychází ze zjednodušeného ustáleného 

rovnomìrného proudìní ve stokách.
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Základem je rovnice nespojitosti proudu [2]:

vSQ ⋅= (8)

kde

Q….prùtoèné množství [m3.s -1]

v…..støední prùtoèná rychlost [m.s -1]

S….plocha prùtoèného profilu [m2]

Pøi výpoètech rychlosti se vychází z Chézyho rovnice [2]:

IRCv ⋅⋅= (9)

kde

C….rychlostní souèinitel [m.s-1]

R….hydraulický polomìr [m]

I…..sklon dna potrubí 

Pro výpoèet rychlostního souèinitele C se doporuèuje používat empirický vzorec 

podle Pavlovského [2]:

yR
n
1C ⋅= (10)

kde ( )1,0nR75,013,0n5,2y −⋅⋅−−⋅=

n…..souèinitel drsnosti ve stokách (n = 0,014)
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Výpoèet rychlostního souèinitele podle Manninga [2]:

6
1

R
n
1C ⋅= (11)

F) MATERIÁL STOK

Materiál stok je volen podle úèelu a plánované životnosti díla. Materiál musí být:

§ vodotìsný,

§ odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným 

vlivùm dopravované odpadní vody,

§ odolný proti agresivním vlivùm okolního prostøedí,

§ odolný proti namáhání stok [2].

Stoky mohou být trubní, monolitické (betonované na místì nebo zdìné), 

popøípadì ze stavebních železobetonových dílcù. Pro zvýšení odolnosti proti obrusu 

a chemickým vlivùm odpadních vod lze vnitøní líc zdìné èi betonované stoky opatøit 

úplným nebo èásteèným obložením. Na obložení se používají materiály:

§ kamenina,

§ tavený èediè,

§ odolný a houževnatý kámen,

§ sklolaminát,

§ plasty aj. [2].

Na výstavbu trubní stoky jednotné nebo oddílné stokové soustavy se používají 

roury podle platných norem. Spoje trub musí být vodotìsné a jejich životnost musí 

být rovnocenná s životností stokové sítì [2].

Mezi vyhovující materiály trub patøí:

§ kameninové kanalizaèní trouby – hrdlové se vyrábìjí do 

DN 600, chemicky odolné do vìtších DN. Tìsnìní hrdlových 

spojù se provádí do poloviny hrdla konopným 
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impregnovaným provazcem a v druhé polovinì hrdla 

asfaltovým tmelem nebo zálivkou, v souèasnosti se 

nejèastìji používají gumové kroužky.

§ èedièové trouby

§ betonové trouby – jsou doporuèovány pro stoky oddílné 

deš•ové soustavy. Tìsnìní se provádí jako ucpávkové.

§ železobetonové trouby – jsou používány pøi výstavbì stok 

namáhaných vysokými tlaky a pro stoky vìtších prùøezù. 

Spoj je ucpávkový, tzn. tøetina hrdla je vyplnìna suchým 

konopným provazcem, tøetina impregnovaným provazcem a 

vnìjší tøetina je utìsnìna cementovou maltou.

§ litinové trouby – aplikovány tam, kde jde o výtlaky, 

popøípadì pøi velkých prùtoèných rychlostech.

§ ocelové trouby – využívají se pro výtlaky, skluzové trati pøi 

velkých rychlostech, na shybky, chránièky aj.. Nejsou 

vhodné pro stoky s volnou hladinou.

§ vláknocementové trouby – se vyrábìjí dle ÈSN EN 588 - 2 

[10] pevnost a odolnost musí být doložena certifikací

§ kanalizaèní hrdlové trouby z PVC – se spoji na pryžový 

kroužek se vyrábìjí do prùmìru 400 mm, trouby z PE se 

spojují svarem nebo lepením [2].

G) STAVBA STOK

Pøi stavbì stok platí pro zemní práce ÈSN 73 3050 [11]. V otevøené rýze se výkop 

hloubí proti sklonu dna stoky, aby podzemní vody, popøípadì deš•ová voda mohly 

odtékat a usnadnila se stavba a montáž. Dno rýhy se dokopává ruènì, 

aby v základové spáøe nedošlo k pøekopání, nakypøení, rozrušení mrazem, proudící 

vodou apod. V místech, kde se vyskytuje trvale podzemní voda se zøizuje drenáž 

z odvodòovacích trubek obsypaných štìrkem. Voda z drenáže odtéká gravitaènì 

nebo je èerpána z jímek, do kterých je drenáž zaústìna. Funkce drenáže ve dnì rýhy 

je ukonèena vybudováním stok [2].
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Pøi sklonu dna do 10 ‰ mùže být výšková odchylka ± 10 mm, pøi vìtších sklonech 

± 30 mm oproti projektované kótì dna. Nesmí vzniknout protisklo. Smìrová odchylka 

mezi dvìma šachtami od pøímého smìru mùže být maximálnì 50 mm do DN 500, 

u vìtších profilù maximálnì 80 mm [2].

Pro zamezení sesutí stìn rýhy a zajištìní stability objektù v okolí výkopu se 

provádí roubení rýhy [2].

Betonové trouby DN 300 – 400 se zpravidla kladou pøímo do rýhy, stoky 

DN 500 – 600 se ukládají do betonového lože a betonovávají se. Železobetonové 

trouby v otevøené rýze na únosné základové pùdì se ukládají na betonové pražce, 

pøesnì osazené do projektovaného sklonu. Pøi kladení trub železobetonových je 

nutné dno upravit tak, aby bylo zamezeno jakémukoliv pohybu potrubí. Pøi stavbì 

stok z PVC je dùležité dodržet technologický postup, obsyp. zásyp a jejich zhutnìní 

[2].

Obsyp stok v rýze se provádí po 15 cm hutnìných vrstvách 30 cm nad vrchol 

stoky, u profilù nad 600 po vrstvách až 25 cm. Maximální zrno obsypu je 30 mm, 

u trub z PVC a PE 8 mm. Obetonované stoky se obsypou 30 cm nad líc konstrukce 

materiálem do velikosti zrn 30 mm. Zásyp rýhy nad obsypem se provádí po 30 cm 

vrstvách a zhutòuje se [2].

H) ZAKLÁDÁNÍ STOK

Pøed návrhem stokové sítì zajistit a vyhodnotit údaje ovlivòující volbu konstrukce 

stoky a zpùsob zakládání. Namáhání se posuzuje za pøedpokladu, že existuje 

rovnomìrné zatížení, které pùsobí zhora, a za pøedpokladu, že reakce je rovnìž 

rovnomìrná [2].

Na stoku pùsobí tlaky vyvolané zatížením:

§ stálým, jež jsou zpùsobené

- vlastní tíhou roury,

- tíhou náplnì roury,

- zeminou.
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§ nahodilým, jež jsou zpùsobené dynamickým pùsobícím 

zatížením vozidla nebo plošným nahodilým zatížením. 

Zatìžovací stavy lze rozdìlit:

- vozidlem s nápravami symetricky 

nebo asymetricky umístìnými nad osou 

potrubí,

- pásovým vozidlem symetricky nebo 

asymetricky umístìnými nad osou potrubí,

- pøímkové a rovnomìrné zatížení [2].

4.6 OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

Objekty na stokové síti slouží k zajištìní její øádné funkce, ke spolehlivému, 

hospodárnému, bezporuchovému a nezávadnému odvádìní odpadních vod 

a k bezpeènému vykonání potøebných prací pøi provozu, èištìní a údržbì stok. 

Pro navrhování, výstavbu a provoz objektù platí podmínky uvedené v ÈSN 75 6101 

[2, 6, 14].

Na stavbu objektù na stokové síti je možné použít prostý beton, železobeton, 

kanalizaèní cihly, stavební dílce aj.. Poklopy, stupadla, žebøíky a møíže musí být 

z materiálù, které odolávají korozi nebo z materiálù opatøených protikorozní 

ochranou. Vstupní otvory objektù musí být vybaveny kruhovými poklopy o prùmìru 

minimálnì 600 mm, zabezpeèenými proti vysunutí jedoucími vozidly. V místech, 

kde se dopravní prostøedky nevyskytují, mohou být použity poklopy ètvercové 

(minimální rozmìr 600 mm), avšak musí být uchyceny v pantech. Poklop mùže být 

v komunikaci 5 mm pod úrovní okolí a 0 mm nad úrovní okolí [2].

Vstupní šachty

Slouží jako vstupní místa pro provozní pracovníky pøi kontrole stokové sítì, revize, 

údržby, vìtrání a èištìní stok. Navrhují se zejména v místech, kde se mìní smìr, 

sklon a rozmìr potrubí, na horní konci každé stoky a v místech spojení dvou nebo 

více stok malých rozmìrù. Vzdálenost vstupních šachet v pøímém úseku by mìla být 

u prùlezných a neprùlezných stok maximálnì 50 m [2, 14].
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Spadištì

Je to objekt na stokové síti umožòující pøekonat stupnìm velký sklon, pøi kterém 

by ve stoce pøi výpoètovém odtoku byly pøesahovány nejvyšší pøípustné rychlosti. 

Konstrukci spadištì tvoøí vstupní šachta, pøítokové potrubí (mohou být až 3), vlastní 

spadištì a odtokové potrubí [2, 14]. 

Tabulka è. 2: Maximální povolené výšky spadištì [2]

DN 250 - 400 DN 450 - 600

4 m 3 m

Odlehèovací komory

Odlehèovací komora na stokové síti je objekt oddìlující pøípustné množství vody 

ze sítì do recipientu. Je tøeba navrhnout takové konstrukèní a stavební øešení 

odlehèovací komory, aby pøitékající množství odpadních vod do odlehèovací komory 

spolehlivì oddìlila. Objekt odlehèovací komory nesmí být využíván k napojení stok, 

zmìnì smìru stok aj. [2, 14]. 

Podmínky pro návrh odlehèovací komory je uveden v ÈSN 75 6101 [6].

Po hydraulické stránce pøedstavují odlehèovací komory [2]:

a) pøelivy,

b) pøelivy se škrtící tratí ve stoce k ÈOV,

c) rozdìlení pøepadajícího paprsku,

d) rozdìlení proudu vody horizontální dìlící stìnou,

e) ostatní.
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Po stavební stránce se dají odlehèovací komory dìlit na:

a) odlehèovací komory s pøelivem 

- pøímým

- jednostranným boèním

- oboustranným boèním

b) odlehèovací komory se škrtící tratí

c) odlehèovací komory s pøepadajícím paprskem (štìrbinové, gravitaèní, 

se skokem)

Èerpací stanice

Pøeèerpávání odpadních vod pøichází v úvahu v pøípadì plochého terénu 

odvodòovaného území, kde i pøi návrhu stokové sítì nelze dosáhnout ani 

minimálního sklonu stok. Odpadní vody je èasto nutno èerpat ve vstupní èerpací 

stanici v ÈOV, nebo• v mnoha pøípadech jsou jediným øešením umožòující gravitaèní 

prùtok èistírnou odpadních vod a odtok do recipientu [2,14].

Podmínky pro návrh výtlaèných potrubí, pro kategorizaci, vybavení, strojní zaøízení 

a energetické rezervy a projektování èerpacích stanic je dána ÈSN 75 6101 [6].

Výústní objekty

Jsou to zaøízení na vypouštìní odpadních vod do vodních tokù nebo nádrží, mají 

podpoøit promísení pøivádìných odpadních vod s vodou do recipientu. Výškovì 

se doporuèuje dno výústi umístit nad hladinou Q355. Výústìní se provádí gravitaènì 

(je – li terén odvodòovaného území vysoko nad recipientem), s opatøením proti 

zpìtnému vzdutí (je – li odvodòovaný terén v inundaèním pásmu), nebo 

pøeèerpáváním (je – li odvodòované území pod úrovní velkých vod). 

Na ochranu proti zahlcení vodou z recipientu za vyšších stavù se používají: 

koncové klapky, kanalizaèní uzávìr, stavidlo, pøípadnì komora se stupnìm [2]. 
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5 POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ØEŠENÍ A ROZPRACOVÁNÍ 
DOPORUÈENÉ VARIANTY ØEŠENÍ

Varianta è. 1

Kanalizace není vedena do èistírny odpadních vod pod komunikací, nýbrž pod 

zatravnìným územím. Nevýhodou tohoto øešení je, že tato území jsou soukromé 

pozemky urèené podle územního plánu k zástavbì. Ve variantì è. 2 bude navržené 

jiné vedení kanalizace než pøes tyto soukromé pozemky.

Obr. è. 7: Umístìní detailu [15]

Obr. è. 8: Detail [15]
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Varianta è. 2

V této variantì je návrh s jiným øešením vedení kanalizace do ÈOV než ve 

variantì è. 1. Stoka  bude vedena v komunikaci. Tato varianta je navržena jako 

koneèná koncepce odkanalizování obce. Nevýhodou tohoto øešení je použití èerpací 

stanice (ÈS 1 viz pøíloha è. 1) a výtlaèného potrubí, kterým je odpadní voda ze stok B 

a C vytlaèena do stoky A1 (viz pøíloha è. 1). Podrobné rozpracování koneèného 

návrhu odkanalizování bude popsáno v následující kapitole.

Varianta è. 3

Další možnou variantou bylo navržení oddílné stokové sítì, kde by byly odvádìny 

splaškové a deš•ové vody oddìlenì. Z dùvodu nevyhovující již vybudované deš•ové 

kanalizace by bylo nutno tuto kanalizaci vybudovat znovu. Toto øešení by bylo 

ekonomicky nároènìjší, proto byla varianta è. 3 vyhodnocena jako ménì výhodná.

5.1 ROZPRACOVÁNÍ DOPORUÈENÉ VARIANTY ØEŠENÍ

Grafické øešení koneèného návrhu varianty è. 2, odkanalizování obce Urèice 

jednotnou stokovou sítí je v pøíloze è. 1. Situace je zpracována v programu AutoCAD

2007 v mìøítku 1:2000.

Z dùvodu èlenitosti terénu nebylo možno navrhnout odkanalizování celé obce 

gravitaènì. Gravitaènì jsou odpadní vody odvádìny pouze stokou A, která ústí do 

èistírny odpadních vod. Zbylé èásti obce jsou gravitaènì svedeny do èerpacích 

stanic, kterými jsou odpadní vody pøeèerpány do stoky A. V obci byly navrženy dvì 

èerpací stanice (ÈS 1 a ÈS 2). Do èerpací stanice 1 (ÈS 1) jsou napojeny stoky B 

a C a odpadní vody z této stanice jsou èerpány do šachty Š 41 na stoce A1. U ÈS 1 

byla navržena odlehèovací komora (OK) s pøímým odvodem do recipientu.

Do druhé èerpací stanice (ÈS 2) jsou svedeny stoky D, E a F a výtlaèným  

potrubím jsou OV èerpány do šachty Š 22 na stoce A.

Výpisy jednotlivých stok vèetnì délek potrubí a poètu kanalizaèních šachet jsou 

uvedeny v následujících tabulkách.
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Tabulka è. 3: Výpis navržené stoky A [16]

Název stoky Délka [m] Poèet šachet

A 1403 38

A1 110 3

A1 – 1 82 2

A2 83 3

Celková délka stoky A je 1678 m. Na stoce A bylo celkem navrženo 46 

kanalizaèních šachet.

Tabulka è. 4: Výpis navržené stoky B [16]

Název stoky Délka [m] Poèet šachet

B 899 26

B1 155 4

B1 – 1 273 7

B2 88 3

B3 779 21

B3 - 1 44 2

B3 – 2 257 9

B3 – 3 334 9

B4 102 4

Celková délka stoky B je 2931 m. Na stoce B bylo celkem navrženo 85 

kanalizaèních šachet.
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Tabulka è. 5: Výpis navržené stoky C [16]

Název stoky Délka [m] Poèet šachet

C 552 16

C1 204 6

C2 421 13

C2 – 1 122 7

C3 171 4

C4 68 3

C5 210 5

Celková délka stoky C je 1748 m. Na stoce C bylo celkem navrženo 54 

kanalizaèních šachet.

Tabulka è. 6: Výpis navržené stoky D [16]

Název stoky Délka [m] Poèet šachet

 D 824 20

D1 292 7

D2 157 4

Celková délka stoky D je 1273 m. Na stoce D bylo celkem navrženo 31 

kanalizaèních šachet.

Tabulka è. 7: Výpis navržené stoky E [16]

Název stoky Délka [m] Poèet šachet

E 338 8

E1 180 4
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Celková délka stoky E je 518 m. Na stoce E bylo celkem navrženo 12 

kanalizaèních šachet.

Tabulka è. 8: Výpis navržené stoky F [16]

Název stoky Délka [m] Poèet šachet

F 207 5

Celková délka stoky F je 207 m. Na stoce A bylo celkem navrženo 5 kanalizaèních 

šachet.

Tabulka è. 9: Výpis výtlaèného potrubí [16]

Název Délka [m]

Výtlak 1 249

Výtlak 2 371

Celková délka výtlaèného potrubí je 620 m.

Celková délka potrubí pro gravitaèní odvádìní splaškù je 8345 m a poèet 

kanalizaèních šachet je 233.

V pøíloze è. 2 je zpracována hydrotechnická situace v programu AutoCAD 2007. 

Pro výpoèet bylo nutno urèit plochu povodí (kanalizaèní okrsek) pro každý daný úsek 

stoky ze kterého je odvádìna deš•ová odpadní voda. Tyto plochy byly urèeny 

metodou ideálních støech. Tato metoda spoèívá v pùlení úhlù v jednotlivých uzlech

(kanalizaèních šachtách). Plocha kanalizaèních okrskù byla velikostnì volena do 

hodnoty 1 ha. Tyto plochy byly následnì použity pro hydraulické výpoèty odvádìných 

deš•ových odpadních vod a zapoèítány do návrhu profilu kanalizaèního potrubí.
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5.1.1 Postup výpoètu dimenzování stokové sítì (pøíloha è. )

Výpoèet byl proveden v programu Microsoft Excel. Jednotlivé èásti byly poèítány 

v následujících sloupcích:

1. Název stoky

V prvním sloupci jsou uvedeny názvy jednotlivých stok.

2. Èíslo kanalizaèního okrsku

Oznaèení kanalizaèního okrsku.

3. Plocha povodí Ss

Plocha kanalizaèního okrsku ze kterého je odvádìna odpadní voda. Tato 

plocha byla zjištìna v programu AutoCAD pomocí pøíslušného nástroje.

4. Redukovaná plocha dílèí Sd

Vypoèítá se ze vztahu:

Sd = Ss . ˆ  ( ha ) (12)

Ss……..plocha povodí ( ha ),

ˆ……..odtokový souèinitel.

5. Dílèí deš•ový prùtok Qd

Maximální prùtok deš•ových vod pro jednotlivé kanalizaèní okrsky byl urèen 

podle vztahu:

Qd = Sd . i ( l.s -1 ) (13)

Sd………..redukovaná plocha dílèí (ha)

i………….intenzita redukovaného deštì (l.s -1.ha-1)
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6. Celkový deš•ový prùtok Qdc

Zde se sèítali jednotlivé dílèí deš•ové prùtoky ve smìru toku odpadní vody.

Prùtoky seètené u vedlejších stok byly pøièteny do navazující stoky v místì pøítoku ve 

spojných šachtách.

7. Dílèí splaškový prùtok Qs

Udává množství splaškových odpadních vod které jsou odvádìny 

z jednotlivých kanalizaèních okrskù.  Vypoèítá se podle vztahu:

Qs = Ss . qs ( l.s -1 ) , (14)

Ss…………..plocha povodí ( ha ),

Qs…………..specifický odtok splaškù ( l.s -1.ha-1 )

8. Celkový splaškový prùtok Qsc

Byl poèítán stejným zpùsobem jako celkový deš•ový prùtok s tím rozdílem že 

se sèítali jednotlivé splaškové prùtoky.

9. Maximální celkový dimenzovaný prùtok Qdim

Je to celkový prùtok, který proteèe potrubím v každém kanalizaèním okrsku. 

Pro každý kanalizaèní okrsek se tato hodnota poèítá zvláš• podle vztahu:

Qdim = Qdc + Qsc ( l.s -1 ) (15)

Qdc………….celkový deš•ový prùtok ( l.s -1 )

Qsc………….celkový splaškový prùtok ( l.s -1 ).
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10.Maximální celkový dimenzovaný prùtok Qdim

Zde byla pøevedena hodnota v l.s -1 na m3.s -1 z dùvodu lepší orientace 

v hydraulických tabulkách.

11.Navržený profil DN

Profil stoky byl navržen podle hydraulických tabulek stok [1]. Zde byl po 

porovnání hodnot dimenzovaného a kapacitního prùtoku a teoretického sklonu 

stoky vybrán potøebný profil kanalizace. Tento profil byl poté vynesen do 

podélného profilu kanalizace.

12.Kapacitní prùtok Qkap

Je to prùtok ve stoce pøi kapacitním plnìní. Hodnoty byla stanovena podle 

zvoleného profilu z hydraulických tabulek stok.

13.Kapacitní prùtok Qkap

Zde byla pøevedena hodnota v m3.s -1 na l.s -1 z dùvodu výpoètu souèinitele •.

14.Kapacitní rychlost vkap

Rychlost proudìní odpadní vody ve stoce pøi kapacitním plnìní. Hodnota byla 

zjištìna z hydraulických tabulek stok.

15.Souèinitele • a ƒ

Abychom mohli vypoèítat skuteènou rychlost musíme znát souèinitel ˜, 

který získáme z hydraulických tabulek podle souèinitele •. Souèinitel • se 

vypoèítá podle rovnice:

100
Q
Q•

kap

dim ⋅= (16)

Qdim…………maximální celkový dimenzovaný prùtok ( l.s -1 )

Qkap…………kapcitní prùtok ( l.s -1 ).
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16.Skuteèná rychlost  vsk

Vypoèítá se z kapacitní rychlosti s pomocí souèinitele ˜ ze vzorce:

kapsk v
100

•v ⋅= ( m.s-1 ) (17)

˜……..souèinitel,

vkap…..kapacitní rychlost (m.s-1 ).

17.Délka úseku s

Je to délka stoky v jednotlivých kanalizaèních okrscích. Hodnota byla zjištìna 

ze situace.

18.Doba prùtoku jednotlivì tj

Doba prùtoku odpadní vody v jednotlivých kanalizaèních okrscích byla 

poèítána podle vzorce:

sk
j v

st =
( s ) (18)

s…….délka úseku (m),

vsk…..skuteèná rychlost (m.s -1).

19.Doba prùtoku celkovì tc

Zde se sèítaly jednotlivé doby prùtoku zvláš• pro každou stoku.

20.Doba prùtoku celkovì tc

Zde byly pøepoèteny pro lepší orientaci hodnoty v sekundách na minuty.
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Pro výpoèet byly dále použity následující hodnoty:

- Specifický odtok splaškù qs

Byl vypoèten pomocí následujícího vztahu:

11
s hasl0422,0

43,44
86400

1201350

q −− ⋅⋅=

⋅

=

1350.…..poèet obyvatel,

120…….potøeba vody ( l.os -1.den-1),

44,43…..celková plocha povodí ( ha ).

- Odtokový souèinitel ˆ

Pro dimenzování je dùležitá ta èást srážky, která steèe po povrchu terénu a je 

odvedena stokou. Hodnota tohoto souèinitele závisí na druhu povrchu a na 

sklonu terénu.

Tabulka è. 10: Souèinitele odtoku [2]

Souèinitel odtoku • pøi konfiguraci 
území

Zpùsob zástavby a druh pozemku 
popø. druh úpravy povrchu

rovinné sklony
do 1 %

svažité
sklony

1 až 5%

prudce 
svažité 

sklony nad 
5 %

Zastavìné plochy (støechy) 0,90 0.90 0,90

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby 0,70 0,80 0.90

Obyèejné dlažby se zapískovanými 
spárami

0.50 0,60 0.70

Štìrkové cesty 0,30 0,40 0,50

Nezastavìné plochy 0,20 0,25 0,30

Høbitovy, sady, høištì 0,10 0,15 0,20

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15

Lesy 0,00 0,05 0,10
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Vzorový hektar A

Pro svažité území pøi sklonu do 1%:

Zastavìné plochy S1 = 0,0971 ha •1 = 0,9

Asfaltové cesty S2 = 0,0886 ha •2 = 0,7

Travnaté plochy S3 = 0,8143 ha •3 = 0,05

19,0
1

05,08143,07,00886,09,00971,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψs

Vzorový hektar B

Pro svažité území pøi sklonu od 1% do 5%:

Zastavìné plochy S1 = 0,1735 ha •1 = 0,9

Asfaltové cesty S2 = 0,1063 ha •2 = 0,8

Travnaté plochy S3 = 0,7202 ha •3 = 0,1

31,0
1

1,07202,08,01063,09,01735,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψs

Vzorový hektar C

Pro svažité území pøi sklonu nad 5%:

Zastavìné plochy S1 = 0,0932 ha •1 = 0,9

Asfaltové cesty S2 = 0,0994 ha •2 = 0,9

Travnaté plochy S3 = 0,8074 ha •3 = 0,15

29,0
1

15,08074,09,00994,09,00932,0
=

⋅+⋅+⋅
=Ψs

- Intenzita redukovaného deštì i

Byla dána hodnotou 157 l.s -1.ha-1.
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- sklon dna

Interpolací výškových kót ze situace byly zjištìny výškové kóty kanalizaèních 

šachet a terénu v místech pro uložení potrubí.

Tyto hodnoty byly zadány i se skuteènou vzdáleností šachet ( stanièení ) do 

poèítaèového programu Winplan ( podélný profil kanalizace verze 5.0 ). Podle 

pøedpokládaného profilu  bylo kanalizaèní potrubí uloženo do takové hloubky, 

aby byla dodržena minimální vrstva krytí zeminou ( 1,8 m pod komunikací ). 

Vynesené sklony byly použity v hydraulických výpoètech. Pøi sklonu dna vìtším 

než 35 ‰ se muselo poèítat v hydraulických výpoètech s provzdušnìním 

vodního proudu.

V místech stokové sítì, kde byla pøekroèena maximální povolená rychlost 5 

m.s -1 došlo k úpravì sklonu potrubí. V pøípadech, kde nebylo možno tuto rychlost 

snížit úpravou sklonu, byla navržena spadištì.

Potrubí jednotné kanalizace bylo navrženo z polypropylenu ( PP ) a celá 

stoková sí• je umístìna pod komunikací.
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6 ZÁVÌR

Cílem diplomové práce bylo navrhnout varianty øešení odkanalizování obce 

Urèice. Souèasný stav odvádìní odpadních vod je nevyhovující. V obci je

vybudována jen deš•ová kanalizace, která je v havarijním stavu. Splaškové odpadní 

vody z domácností a ostatních budov jsou odvádìny pomocí žump nebo septikù. 

Srážkové vody jsou odvádìny starou deš•ovou kanalizací do rùzných odvodòovacích 

pøíkopù.

Byly navrženy 3 varianty øešení návrhu odkanalizování. Za nejvhodnìjší byla 

zvolena varianta è. 2. Tato varianta je podrobnì rozpracována v textové èásti 

a graficky v pøílohách. Odpadní vody budou odvádìny jednotnou stokovou sítí. Jako 

gravitaèní kanalizace byla navržena pouze stoka A, ostatní stoky jsou gravitaènì 

svedeny do èerpacích stanic a odtud jsou èerpány výtlaèným potrubím do stoky A.

Pøi vypracování diplomové práce bylo navázáno na již vypracovanou bakaláøskou 

práci, kde byla zpracována situace a podélný profil stoky A.

Diplomová práce se nezabývá návrhem èistírny odpadních vod, èerpacích stanic a 

odlehèovací komory. Tyto návrhy by mìly být podrobnì zpracovány odbornou 

dodavatelskou spoleèností, která se zabývá touto problematikou.
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