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Abstrakt 

Účelem bakalářské práce bylo Zpracovat náhradní dokumentaci- pasportu kanalizace v 
ulici Starobní, Ostrava- Vítkovice a zpracovat projektovou dokumentaci. V práci je 
řešena teorie kanalizační sítě, popsán stávající stav kanalizace, revizní šachty a vše je 
řádně zdokumentováno.  
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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis was to prepare a replacement passport 
documentation, sewers in Starobní Street, Ostrava-Vitkovice, and preparing project 
documentation. The paper dealt with the theory of the sewerage network, describes the 
current state of sanitation, inspection chambers and everything is properly documented. 
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1. Úvod 
Práce se zabývá, jak zpracovat náhradní dokumentaci. Jednotlivé kapitoly popisují 
základní pojmy a objekty, které by mohly být nalezeny na stoce, jako je odlehčovací 
komora, spadiště nebo skluz a další objekty. Dále jsou popsány jednotlivé druhy stokových 
sítí a rozdíly mezi nimi, materiál sítí a jejich tvar, údržba, čištění, monitoring sítí a samotné 
zpracování náhradní dokumentace v ulici Starobní Ostrava- Vítkovice obsahující 
zhodnocení stávajícího stavu stoky, revizních šachet a vypočet zatížení kanalizace pomocí 
součtové metody. Při zvyšování populace roste i nárok na kanalizační systémy a na 
bezproblémové odvádění odpadní vody na čistírnu odpadních vod. Předpokládá se, že 
kanalizace bude v takovém stavu, aby nezpůsobila kontaminaci životního prostředí a 
k tomu je zapotřebí mít v řádném stavu dokumentaci, pokud tomu tak není je nutno 
dokumentaci obnovit dokonce i znovu zpracovat. Při zpracovávání dokumentace je 
zapotřebí kanalizaci geodeticky zaměřit, provést monitoring pro zjištění v jakém stavu se 
kanalizace nachází a také kanalizaci vyčistit. Všechny tyto dokumenty jsou potřebné pro 
vyhotovení plánu oprav kanalizace. 

1.1. Definování cílů bakalářské práce 

• Příprava teoretických podkladů pro zpracování pasportu území. 
• Zhodnocení stavu kanalizace. 
• Příprava pasportu území (výkresy území a související výpočty). 
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2. Historie a vývoj kanalizace  
Nelze přesně říci, kdy byla kanalizace použita poprvé, ale první zmínka o existenci 
kanalizačního systému je z dob Babylonu okolo roku 2600 před Kristem. Kolem roku 2510 
před Kristem byly v Mezopotámii budovány kanalizační systémy určené pro odpadní vodu, 
což vede k myšlence, že zde byly využívány důmyslné zařízení (splachovací záchody), 
které odváděly O V (odpadní voda) přímo do kanalizační sítě. Za dob Sumeru z městské 
kanalizace vedly přípojky do jednotlivých domovů zakončeny svislými šachtami, do 
kterých se odpad vléval. Přípojky byly konstruovány z hliněných trub, ale používaly se i 
cihly pálené čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Odpadní voda byla vedena do 
hlavní zděné stoky. Uliční stoky odváděly splašky do velkých řek, sběrných jímek nebo 
rybníků. Okolo roku 1500 před Kristem na Krétě lidé začali více dbát o svou čistotu, což 
vedlo k výstavbě kanalizační soustavy. Dokonce je dokázáno, že byla použita oddílná 
kanalizace. V Česku, první zmínka o odvádění O V se datuje už do dob středověku (suché 
záchody na hradech- prevéty). V ulicích byly budovány otevřené rigoly, kudy znečištěná 
voda tekla. Díky tomuto systému odvádění O V se zvýšilo riziko vzniku různých chorob 
jako je mor a cholera, na které umírala spousta lidí. Proto se rigoly uzavřely (uzavřená 
kanalizace). Ze začátku byly mělké, ale později se prohlubovaly. Ke konstrukci byly 
použity klasické zdící materiály. Kanalizace ústila do nejbližší řeky nebo rybníku. 
Postupem času se budování kanalizace zdokonalovalo, stoky byly zděné, větších profilů a 
různých tvarů jako je ovál nebo vejčitý tvar. Vznik republiky přispěl k budování vodovodů 
a kanalizací, počítalo se s tím, že se města budou zvětšovat. Tento rychlý vzestup střídala 
stagnace díky hospodářské krizi. Další rozvoj přišel až po válce. [1] 
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3. Základní pojmy 
OV vedoucí na čistírnu odpadních vod nebo voda z odlehčovacích komor je vypouštěna 
zpět do vodního zdroje (recipientu). Mezi základní pojmy jsou proto řazeny vodní toky, 
povrchová, podzemní voda a balastní voda. 

• Vodní toky 

Jsou to povrchové vody tekoucí v korytě vlastním spádem. Hustota vodních toků je 
proměnlivá díky střídání období s dostatečným, minimálním až žádným množstvím vody. 
Vodní toky členíme na důležité toky a drobné toky. Většina hlavních toků je pod správou 
povodí, ty menší jsou pod správou státu. [2] 

• Povrchová voda 

Voda vyskytující se na zemském povrchu. Povrchová voda je tekoucí (řeky, potoky) i 
stojatá. (rybníky, nádrže). Jakost povrchové vody je klasifikována dle normy ČSN 75 7221 
Jakost vod- klasifikace jakosti povrchové vody z roku 1998. [2] 

• Podzemní voda 

Voda vyskytující se pod zemí, v zemských dutinách a zvodněných vrstvách. Podzemní 
vodu jímáme ve studnách či vrtech (studný vrtané, kopané a jímací zářezy). [2] 

• Balastní voda 

Voda, která se do kanalizace dostává jiným způsobem než řádným. Přes kanalizační 
přípojky, uliční vpusť a další. Nejběžnější způsob, jak se dostanou balastní vody do 
kanalizace, je netěsnost potrubí. [2]  

Problematikou infiltrace balastních vod do domovních přípojek se zabýval Princ I. 
v článku „Infiltrace do domovních přípojek“. Inflitrace a exfiltrace do nebo z domovních 
přípojek spadá pod projekt APUSS. Bylo provedeno jak měření v laboratoři na modelu, tak 
v terénu. Laboratorní model představoval část kanalizační přípojky, na které se simulovaly 
různé druhy poruch. Pro stanovení průtoku byla přípojka osazena měrnými zařízeními na 
vtoku a výtoku. Infiltrována voda je oddělena od neinfiltrované vody. Pro Stanovení 
v praxi, byly vybrány různé oblasti v Praze. Z práce vyplývá, že domovní přípojky mají 
velký podíl na balastních vodách. [3] 
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• Recipient  

Je to část vodstva, která přijímá jakoukoliv vodu. Může to byt nádrž, vodní tok (řeka), kde 
vypouštíme O V z čistíren odpadních vod nebo dešťovou vodu z oddílné stokové soustavy. 
[2] 
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4.  Základní pojmy ve stokování 
Pro odvádění OV je voleno mezi stokovou soustavou jednotnou, oddílnou nebo 
modifikovanou. 

•  Odpadní voda 

Je to voda, která po použití ztrácí své vlastnosti (složení, teplotu, jakost) Jsou to vody 
použity v městech, domech, sídlištích, ve zdravotnictví, průmyslu atd., ale také vody 
odtékající, které by mohly ohrozit povrchové i podzemní zdroje. Odpadní vody, které jsou 
vypouštěny do povrchových vod, musí být vyčištěny na požadovanou míru stanovenou 
vodohospodářským rozhodnutím. Množství vypouštěných odpadních vod je také omezeno 
a musí splňovat i požadovanou kvalitu, bilanční limity pro jednotlivé složky znečištění. Při 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových se řídí podle §38 vodního zákona a podle 
nařízení vlády číslo 61/2003 Sbírky, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a vod odpadních, náležitostech povolení vypouštěných odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Hodně sledované jsou emisní 
a imisní limity vypouštěné vody. [2], [4] 

Odpadní vody jsou: 

• Vody procházející stokovou síti. 
• Vody znečištěné v provozech. 
• Vody z odkališť, z chemických, energetických a jiných provozů. 
• Tekuté odpady. 
• Splaškové odpadní vody. 
• Dešťové odpadní vody. 
• Průmyslové odpadni vody. 
• Infekční odpadní vody. 
• Oplachové odpadní vody. 
• Balastní vody. [2] 

Zvláštním druhem odpadních vod jsou odpadní vody z domácností nazývané šedé vody. 
V článku „Management šedých vod na úrovni domácnosti“ uvádí Sklenárové T., že 
veškerá odpadní voda je vedena na čistírnu odpadních vod a tam čištěna a vypouštěna. Je 
vedena přes kanalizaci na dlouhé vzdálenosti, proto jsou navrhovány větší profily pro větší 
průtoky. Přepravovaná voda ztrácí živiny, které by mohly být dále využity. Poukazuje na 
to, že konstrukce kanalizace popírá koloběh vody v přírodě. Kdyby byly u domů 
vybudovány domovní čistírny, voda by byla využitelná pro závlahu zahrad, polí, ale dala 
by se také vypouštět do vodního toku nebo vsáknout se do zeminy. [5] 
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•  Jednotná stoková soustava 

Soustava, která odvádí odpadní vody jednou stokovou sítí. Což znamená, že se odpadní 
vody mísí s deštivými vodami. Budují se zde odlehčovací komory, které odvádí smíšené 
vody přímo do recipientu. Z ekonomického hlediska je tato sít méně náročná než 
z hlediska dopadu na životní prostředí. Jednotnou stokovou sít znázorňuje Obrázek č. 1. 
[2] 

1

2

3

4

54

3

5

1 ČOV
2 Výustění vyčištěné odpadní vody
3 Výustění odlehčovací stoky
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5 Kmenová stoka
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Obrázek č. 1. Jednotná stoková soustava [6] 

•  Oddílná stoková soustava 

Odvádí odpadní vodu a dešťovou vodu zvlášť. V ulicích vede více stok, které slouží 
k odvádění různých odpadních vod. V městském pojetí se budují oddílné stoky splaškové a 
dešťové. Oddílnou stokovou sít znázorňuje Obrázek č. 2.[2] 
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Obrázek č. 2. Oddílná stoková soustava [6] 

•  Modifikovaná stoková soustava 

Splaškové vody jsou vedeny hluboko uloženými stokami a dešťové mělce uloženými 
stokami. Modifikovanou sít znázorňuje Obrázek č. 3.[2] 

 

Obrázek č. 3. Modifikovaná stoková soustava [6] 
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5.  Objekty na stokové síti 
Vnitřní povrchy objektů musí být odolné proti nežádoucím vlivům odpadní vody. Vstupní 
otvory do sítě jsou vybaveny poklopy kruhového nebo čtvercového tvaru. Kruhovými 
poklopy osazujeme vstupní objekty umístěny v komunikaci a jsou zabezpečeny proti 
vysunutí jedoucími vozidly. Poklop musí být 5 milimetrů pod okolní úrovní. Mimo 
komunikaci se používají čtvercové poklopy uchycené na pantech. V intravilánu poklop 
vyčnívá 100 milimetrů a v extravilánu 500 milimetrů. Pokud se jedná o zemědělskou půdu, 
musí být vstupní objekty označeny směrovou tyčí. [7] 

•  Vstupní šachty 

Je to místo pro vstup do stokové soustavy. Slouží pro pracovníky za účelem údržby, 
kontroly, revize, čištění sítě a také slouží jako větrací objekty. Vstupní šachty jsou 
umístěny co 50metrů od sebe na přímém úseku stoky, na konci stok, v lomových místech a 
v místech změny profilu. Šachty v průlezných stokách jsou navrženy co 200 metrů. 
Výškové napojení stok v šachtách je, dno do dna, osa do osy, hladina do hladiny. Vstupní 
šachta je tvořena 3 částmi (vstupní část, manipulační část, monolitický základ). Vstupní 
část jsou kruhové prefabrikáty, přechodový prefabrikovaný díl, vyrovnávací věnec a 
poklop zpravidla litinový. Manipulační část je vybavena stupadly pro bezpečný vstup a 
monolitický základ je ve tvaru kruhu nebo obdélníku. Vstupní šachta je vyobrazena na 
Obrázku č. 4.[7] 

 

Obrázek č. 4. Vstupní šachta z betonových a železobetonových dílců [8] 



Dagmar Venglařová: Zpracování náhradní dokumentace 

2010  9 
 

•  Spojné šachty 

Šachty sloužící ke spojení více stok dohromady. Ve dně je provedeno žlabové spojení stok. 
U velkých profilů jsou použity spojné komory. Spojná šachta je vyobrazena na Obrázku č. 
5. [7] 

 

Obrázek č. 5: Spojné šachty [9] 

 

•  Měrné šachty 

Jsou součást kanalizačních přípojek, revizních šachet. Musí umožňovat odběr vzorků a 
měření objemu protékajících odpadních vod. [7] 

•  Revizní šachty 

Slouží k provádění revizí kanalizačních řádů. Vstup do šachet je zabezpečen a opatřen 
poklopem. [7] 

•  Rozdělovací komory 

Plní opačnou funkci než spojné komory. Je to jeden přítok a více odtoků. K regulaci 
odtoků jsou použity stavítka umožňující odstavení jednotlivých větví pro případ revize 
nebo opravy. [7] 
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•  Spádiště  

Umožňuje strmý sklon terénu překonat stupněm, umístěném na dně stoky. Stupeň pomáhá 
zamezit překročení maximální průtočné rychlosti. Spádiště je vyobrazeno na Obrázku č. 
6. [7] 

 

Obrázek č. 6: Spádiště [10] 

•  Skluz  

Buduje se tam, kde by bylo vybudování spadiště nákladné, těžko proveditelné až nemožné. 
Jsou to úseky se strmým sklonem s průtokovou rychlostí 5- 10 metrů za sekundu. Na konci 
skluzu jsou vybudovány objekty na utlumení pohybové energie. [7] 

 

•  Dešťová vpusť, uliční vpusť, horská vpusť  

Všechny vpusti slouží k odvodnění komunikace, chodníků, zpevněných ploch. Z toho kde 
jsou umístěny, vyplývá i správce vpusti. Příklady vpustí, jsou vyobrazeny na Obrázku č. 
7. [7] 
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Obrázek č. 7: Příklady vpusti a lapače splavenin [6] 

• Lapače splavenin 

Slouží k zachycení nečistot před vstupem do trubního systému. Vyskytují se v místě 
odvodnění z extravilánu pomocí příkopu, přecházející do trubního systému. Lapače 
splavenin jsou tvořeny jímkou, kde se splaveniny zachycují. Tuto jímku je nutné čistit. 
Vstup do trubních prostorů je zabezpečen před vnikem cizí osoby. Zabezpečení by mělo 
být prováděno mříží. [7] 

•  Kanalizační přípojka 

Spojuje vnitřní kanalizaci s kanalizační stokou. Odvádí odpadní vodu z nemovitostí. Každá 
nemovitost napojená na kanalizační sít by měla mít samostatnou přípojku. [7] 

• Kanalizační shybka 

Převádí odpadní vodu pod překážkou, pokud nemůže být převedena gravitačně. Existují 
shybky úplné a neúplné. Kanalizační shybky jsou vyobrazeny na Obrázku č. 8. [7] 

• Úplná shybka- strop spojovacího potrubí leží pod úrovní dna přívodní a odváděcí 
stoky. 

• Neúplná shybka- strop spojovacího potrubí je nade dnem přívodní a odváděcí 
stoky. 
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Obrázek č. 8: Kanalizační shybka (neúplná, úplná) [6] 

•  Odlehčovací komory 

Umísťují se na jednotnou stokovou soustavu. Jsou napojeny na recipient, kde odvádí 
smíšenou odpadní vodu (vodu splaškovou a dešťovou). Odlehčovací komory jsou děleny 
na, komory s přepadem bez regulace toku kdy přepad může být přímý, jednostranný boční, 
oboustranný boční, odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem, komory s přepadajícím 
paprskem, komory s horizontální dělící stěnou (etážové) a ostatní odlehčovací komory 
s násoskou, stavítkem a další. Druhy odlehčovacích komor jsou vyobrazeny na Obrázku č. 
9, 10, 11, 12,13. [7] 

 

Obrázek č. 9: Odlehčovacích komor s přepadem přímým[6] 
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Obrázek č. 10: Odlehčovací komory s přepadem bočním [6] 

 

Obrázek č. 11: Odlehčovací komora s přepadajícím paprskem [6] 

 

Obrázek č. 12: Odlehčovací komora s horizontální dělící hranou [6] 
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Obrázek č. 13: Odlehčovací komora se škrtící tratí [6] 

• Výustní objekty 

Zařízení na vypouštění odpadních vod do recipientu nebo nádrží jsou výustní objekty. 
Většinou se umisťují do konkávních břehů, tak, aby nedocházelo k zanášení stok 
splaveninami z recipientu. Vyústění je gravitační, s opatřením proti zpětnému rázu a 
přečerpáváním. Pro ochranu proti zpětnému rázu jsou použity zpětné klapky, kanalizační 
uzávěry nebo stavidlo. [7] 

•  Čerpací stanice 

Umisťují se tam, kde při návrhu kanalizace nelze dosáhnout minimálního sklonu. Jsou to 
objekty určené pro přečerpávání odpadní vody. Čerpací stanice rozdělujeme na průběžné 
(nachází se na trase stok) a koncové. Odpadní vody jsou přečerpávány do recipientu nebo 
do ČOV. [7] 
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6.  Tvar a velikost stok 
Pří návrhu tvaru a velikosti stoky jsou zohledněny geologické požadavky na podloží, 
nadloží, ekonomické, hydraulické, provozní požadavky a hlavně požadavky na životnost. 
Základní tvary stok jsou kruhový, vejčitý a tlamový. Stoky podle velikosti jsou rozděleny 
na stoky neprůlezné (do 80 centimetrů), průlezné (80-150 centimetrů), průchozí (nad 150 
centimetrů). [7] 

•  Tvar kruhový 

Tento tvar je nepoužívanější pro konstrukci. Jsou lehce vyrobitelné jako prefabrikáty. 
Z hlediska kapacitního a statického je méně výhodný než tvar vejčitý. Tvar stoky je 
vyobrazen na Obrázku č. 14 a rozměry kruhového profilu jsou uvedeny v Tabulce 1.[7] 

Vnitřní průměr kruhových profilů DN v milimetrech 

DN 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
[mm] 1800 2000 2200 2400 větší se doporučují navrhovat po 200 mm

Tabulka 1: Rozměry kruhových profilů [7] 

 

Obrázek č. 14: Kruhový profil [6] 
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Jak to je s prouděním odpadní vody v kruhovém profilu je uvedeno v článku „ Analýza 
neustáleného prodění s volnou hladinou v kruhovém profilu“ od Bareše V. Kde jsou řešeny 
procesy, které se dějí v potrubí při odvádění dešťové vody a to proto, aby systém 
městského odvodnění byl lépe ochráněn. Zkušební model byl 17 metrů dlouhý, sklopený o 
průměru DN 290 a byl osazen průtokoměry na vtoku, ultrazvukovými snímači na měření 
hladiny a rychlosti. Proudění bylo jak ustálené tak neustálené s hydraulicky hladkým 
režimem proudění. Rychlost byla měřena pomocí UVP monitoru. Díky těmto přístrojům 
lze získat kvalitní data pro ustálený i neustálený režim s volnou hladinou. [11] 

•  Vejčitý profil stok 

Z hydraulického a statického hlediska je nejlepší. Vhodný pro malé průtoky ve dně, ale 
také pro velké kolísání průtoků. Navrhuje se tam, kde je dostatečná výška nadloží a je 
definován poměrem šířky k výšce (b:H) v milimetrech. Používají se dvě základní řady 
profilů a to je vídeňský a pražský. Vejčitý profil je uveden na Obrázku č. 15 a rozměry 
vejčitého profilu jsou v Tabulce 2.[7], 

 

b:H 600:900 700:1050 800:1200 900:1350 1000:1500 1100:1650
[mm] 1200:1800 1300:1950 1400:2100 1500:2250 1600:2400……………… 

Tabulka 2: Rozměry vejčitých profilů vídeňského tvaru. [7] 

 

 

Obrázek č. 15: Vejčitý profil stok [12] 



Dagmar Venglařová: Zpracování náhradní dokumentace 

2010  17 
 

• Tlamový profil stok 

Tento profil není výhodný ze statického ani z hydraulického hlediska, navrhuje se tam, kde 
je prostor stísněný. Tlamový profil může být použit při mělkém výkopu a nevhodném 
geologickém podloží (skalní podloží). Kde převládá šířka nad výškou. Tlamový profil je 
uveden na Obrázku č. 16 a rozměry profilu v Tabulce 3. [7] 

 

 

b:H 1400:890 1600:1010 1800:1140 2000:1270
[mm] 2200:1390 2400:1520 2600:1650……………… 

Tabulka 3: Rozměry tlamového profilu stok [7] 

 

Obrázek č. 16: Tlamový profil [6] 
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7.  Materiál stok  
Při výběru materiálu stok, je vybíráno podle toho, jaký účel bude stoka plnit a hlavně podle 
životnosti díla. Životnost díla bereme na 30 let. Materiál musí plnit některé požadavky jako 
je vodotěsnost, odolnost proti zatížení stoky, odolnost proti mechanickým vlivům, odolnost 
proti otěru proudící vody, odolnost proti chemickým vlivům jako je agresivita odpadní 
vody, agresivita prostředí, ve kterém je potrubí uloženo. Dále musí být splněn požadavek i 
na odolnost proti biologickým vlivům. [2] 

•  Kamenina 

Kamenina jako materiál má velkou výhodu, má velkou životnost až 100 let. Díky glazuře 
je otěruvzdorná a je vhodná pro dopravu odpadní vody s mechanickými nečistotami. 
Kamenina má minimální průsaky a vyniká svou chemickou odolností, snese pH 0,4-13,4. 
Výhodou kameniny je, že je recyklovatelná, použité suroviny jsou jen přírodní povahy, 
jako je glazura, jíl, šamot a další. Spojování kameninových trub je prováděno pomocí 
těsnících kroužků pro lepší těsnost. V minulosti se utěsnění provádělo pomocí asfaltu, od 
tohoto způsobu se upustilo z důvodu negativního dopadu na životní prostředí, ale také díky 
zlepšování techniky těsnění na těsnící kroužek. Kroužek by měl být odolný proti 
agresivním vlivům dopravované suroviny. Při pokládání kameniny do rýhy by neměla být 
porušena. Kamenina je křehká a proto ji většinou ještě obbetonovávána nebo obsypávána 
jemným materiálem. Kameninová roura je uvedena na Obrázku č. 17.[2] 

 

Obrázek č. 17: Kameninová roura [13] 

• Beton, železobeton 

Tento materiál je použit pro odvádění neagresivních odpadních vod a jiných tekutin. 
Trouby jsou vyrobeny z prostého betonu a některé jsou vyztuženy ocelovými vložkami. 
Trouby nad DN 600 jsou kombinovány s čedičovými nebo plastovými obklady, které nám 
zvýší životnost a odolnost těchto trub. Jakost trub závisí na použitém materiálu (tříděném 
materiálu). Podle jakosti jsou trouby tříděny podle požadavků na pevnost při povrchovém 
tlaku a podle požadavků na nepropustnost a přesnost rozměrů. Betonové a železobetonové 
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trouby jsou použitelné pro obtížnější podmínky, jsou odolnější proti vnějším tlakům. 
Betonová roura je uvedena na Obrázku č. 18. [2] 

 

Obrázek č. 18: Betonové roury [14] 

• Polymerbeton  

Materiál skládající se z plniva (štěrk) a pojiva (syntetická pryskyřice), jako mikroplnivo je 
použit kameninový prach s nulovou nasákavostí. Výhoda tohoto materiálu je fyzikální a 
chemická stálost, která je měnitelná vhodnou volbou pojiva a plniva. Další výhoda je 
vysoká pevnost v tlaku, tahu a tahu za ohybu. [2] 

• Čedič 

Materiál určený pro obložení vnitřních stran potrubí. Použití čediče jako materiálu pomáhá 
prodloužit životnost potrubí. Čedič je vhodný tam, kde jsou vysoké průtočné rychlosti, kde 
dopravovaný materiál je abrazivní, agresivní a erozivní. Z čediče jsou vyráběny stokové 
žlaby, kanalizační cihly, tvarovky. Čedič je vysoce odolný proti opotřebení, použitelný pro 
pH 3-13, má nulovou nasákavost, korozivzdorný a pevnost v tlaku cca 450 MPa. [2] 

• Litina (tvárná) 

V minulosti se používala litina šedá, v dnešní době se dává přednost litině tvárné. Litina 
zaručuje vodotěsnost kanalizace. Spojování se provádí na těsnící kroužek a používá se 
převážně pro tlakové kanalizace, gravitační stokové sítě, průmyslové odpady a odpady 
z domácností. Litina je korozivzdorná, odolná proti otěru, tvárná, odolná proti nárazu, 
schopna tlumit chvění. Nevýhodou litiny je její hmotnost, při zkracování trub dochází 
k poškození vnitřní ochrany. [2] 
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• Plasty 

Plast je brán jako materiál nesnadno hořlavý podle ČSN EN 13501-1(730860). Spojování 
trub se provádí na kroužek, ale gumový a potrubí je žebrované pro lepší odolnost v tlaku. 
Plasty jsou odolné proti většině rozpouštědel, kyselin, zásad, ale také olejů. Plastová roura 
je uvedena na Obrázku č. 19. [2] 

Duhy plastů: 

•  PE HD (vysokohustotní polyetylén) 

Použití pro tlakové potrubí, je odolný proti většině rozpouštědel a olejů. Tyto trouby jsou 
použity k odvádění vod z komunikací a parkovišť. [2] 

•  PVC (polyvinylchlorid) 

Je to tuhý plast vyrobený polymerací vinylchloridu. Materiál je použit pro vnější 
kanalizaci. Trubky a tvarovky jsou vhodné pro odpadní vodu s pH 2-12, jsou vhodné pro 
rozvod pitné vody, ale musí splňovat podmínky hygienické nezávadnosti. Snese teplotu 
média jen do 60°C. [2] 

•  PP (polypropylén) 

Materiál odolný proti vysokým teplotám dopravovaného média. Trubky a tvarovky jsou 
použitelné pro vnější i vnitřní kanalizaci. Materiál je vhodný pro odvod chemických látek. 
[2] 

 

Obrázek č. 19: Plastové roury [14] 

7.1.  Stanovení zatížení stok a spolehlivost stok 

Zatížení působící na stoku, může být stálé a nahodilé. Stálé zatížení je způsobeno vlastní 
tíhou trouby, tíhou naplněné trouby a zeminou (rýhové zatížení, násypové zatížení, zatížení 
v široké rýze, zatížení tunelovými tlaky). Nahodilé zatížení je způsobeno dynamickým 
zatížením, jako je zatížení od vozidla. [2] 
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Spolehlivost stokové sítě je brána jako více rozměrný parametr, nároky na stokové sítě se 
zvyšují díky vzrůstu populace. Problematikou spolehlivosti stokové sítě se zabývají autoři 
Mertová J., Prax P. v práci „Posouzení spolehlivosti stokové sítě s využitím dlouhodobé 
simulace.“ Hlavním důvodem proč se zvyšují nároky na odvádění odpadní vody, je zvýšení 
nároku na hygienické, hospodářské, estetické hlediska. Činitelů ovlivňující spolehlivost je 
celá řada, proto, se autoři zabývali jen spolehlivostí městského odvodnění, se zřetelem na 
hydraulické přetížení stok. Spolehlivost stokové sítě je předem nadefinována, je to 
pravděpodobnost s jakou bude stoka plnit stanovený požadavek. Spolehlivost sítě byla 
posuzována pomocí hydrodynamické analýzy v určité části povodí. Autoři si vybrali pro 
svůj výzkum město Brno- Židenice. V části tohoto úseku se nachází nejstarší stoková sít 
v Brně, proto lze předpokládat, že nebude splňovat požadavky na přetížení. V programu 
MOUSE 2000B DHI vytvořili model stokové sítě. Informace o stokové síti, čerpali ze 
stávajícího pasportu.Dešťoměrným podkladem byla řada z let 1975-1996, z této řady byly 
vybrány data charakteristické pro zájmovou oblast. Model byl zatížen řadou vybraných 
dešťů a výsledky byly použity pro dvě různé metody zpracování spolehlivosti a následně 
porovnány. Metodou první získali výsledky z jednotlivých úseků stoky a metodou druhou 
získali výsledky z programu MOUSE. Při srovnání obou metod byly výsledky rozdílné. 
Pro stanovení spolehlivosti lze vzít do úvahy druhá metoda. Tak jako první metoda tak i 
druhá metoda vytipuje spolehlivé i nespolehlivé úseky. Druhá metoda není sice tak 
precizní, ale je nenáročná na čas a na zpracování výsledků. [15] 

Při rekonstrukci sítě není spolehlivost stok jediným ukazatelem. Při rekonstrukci je stoková 
sít rozdělena na jednotlivé úseky a ty jsou rozděleny do podúseků. Navržené úseky a 
podúseky jsou ke konci sečteny pro celkový obraz kanalizace. Popis jak postupovat při 
rekonstrukci je uveden v článku „Využití metod optimalizační analýzy pro stanovení 
priorit rekonstrukce stokových sítí“od Nosek R. a kolektiv. Navrhovaný postup při 
rekonstrukci stokové sítě využívá multikriteriální optimalizaci. Výsledky nejsou pevně 
dané, jdou kombinovat podle potřeb uživatele. [16] 

Spolehlivostí stokové sítě se zabýval i Pavlík O., jeho zájem byl o město Moravská 
Třebová. V článku „Posouzení spolehlivosti stokové sítě v Moravské Třebové“ uvádí 
zjednodušený postup pro určování nevyhovujících úseků na stokové síti, pomocí matice 
rizik. Je to kombinace hydraulických a provozních vlastností posuzovaného úseku. Jako 
matematický model byl použit model MOUSE DHI 2004. Výsledkem bylo stanovení 
časového harmonogramu oprav úseků a určit nejvýhodnější způsob jak problémy na úseku 
odstranit. [17] 
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8. Sklon potrubí 
Při návrhu minimálních sklonů stokové sítě je zapotřebí zajistit minimální unášecí sílu 
odpadních vod a také aby odpadní voda nesedimentovala v sítích. U splaškových vod je 
minimální sklon 3 ‰. Menší sklony by bylo možné navrhnout, ale jen po debatě 
s provozovatelem kanalizační sítě anebo s majitelem pozemku. Pokud navrhnuté sklony 
nelze dodržet, bylo by vhodné změnit profil stoky. [18]  

Jak nám může sklon potrubí ovlivnit rychlost odpadní vody a odstranění velkých pevných 
látek je řešen v článku „Transport of Large Solids in Sewer Pipes“ od Walski T. a kolektiv. 
Poukazují na závislosti bezrozměrného čísla. Kdy za dostatečné rychlosti by látka mohla 
protéct. Rychlost je velmi důležitý činitel pro plynulý přechod. Při zvýšení sklonu svahu 
není zaručen plynulý přechod velkých částí. Byly prováděny náhodné experimenty pro 
stanovení koeficientu pro následné použití při konstrukci kanalizace. [19] 
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9. Údržba, čištění monitoring stokové sítě 
Stoková sít z hlediska údržby a čištění je ekonomicky náročná. Při navrhování stokové sítě 
by měla věnována pozornost výběru vhodného materiálu, způsobu uložení, nákladům na 
údržbu a čištění. V místech malého sklonu stokové sítě sedimentují minerály a organické 
látky, což způsobuje zmenšení průtočného profilu. Usazeniny mají negativní vliv, 
způsobují zpětné vzdouvání odpadní vody, zahnívání organických látek a vznik 
nebezpečných plynů. Průtočná rychlost nesmí klesnout pod minimální hranici. Čím menší 
vnitřní průměr stoky, tím je zapotřebí větší sklon. [18] 

V Ostravě se o část stokové sítě stará podnik Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ve 
správě mají 795 km kanalizační sítě přes 17 000 kusů kanalizačních přípojek a počet 
obyvatel napojených na kanalizaci činí 300 927. OVAK a.s. má k dispozici pro údržbu a 
provoz sítě 5 kombinovaných vozů pro čištění kanalizace 2 sací a jeden fekální vůz. [18] 

 

Hlavní činnosti pro zlepšení stavu kanalizace: 

•  Dodržení navržené výstavby. 
•  Provádění údržby. 
•  Zajištění havarijních oprav kanalizace a souvisejících zařízení. 
•  Provádění údržby DVT. 
•  Sledování kvality odpadní vody a měření množství. 
•  Monitoring kanalizační sítě kamerovým systémem. 
•  Evidence kanalizačních řádů v GIS a v účetnictví. 

9.1. Proplach stok 

Proplachování dešťovou vodu je nedostačující, proto se provádí i umělé proplachování 
stok. Umělé proplachování je výhodné v tom, že se stoky provětrávají, plyny, které se 
hromadí ve vrcholových úsecích stok, jsou vytlačovány ven a do stoky se nasává čerstvý 
vzduch. Největší účinek má proplachování v horních úsecích stoky. Stoky jsou 
proplachovány stálým průtokem nebo nárazovou vlnou. Ke stálému proplachu je zapotřebí 
odpovídající zdroj vody.(řeka, potok, rybník). Nárazové proplachování je účinnější. Jako 
zdroj vody může být použit stoková voda nebo voda z recipientu. Ve stoce je potřeba 
vytvořit přívalovou vlnu, ta je vytvořena v proplachovací šachtě nebo komoře, kde je voda 
zadržena a otevřením stavidla je vypuštěna. Dnes je prováděn proplach i pomocí 
kombinovaných tlakových vozů s recyklací vody. [18] 
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9.2. Čištění stok 

Stoky jsou čištěny tam, kde není možno použít tlakové vozy. Dříve se využívaly u 
neprůlezných stok válcové kartáče upevněny na laně. U průlezných a průchodných stok se 
používaly škrabky, hřeby i vozíky, které vzdouvaly vodu. V dnešní době se využívá čištění 
pod tlakem pomocí čistící trysky, upevněné na vysokotlaké hadici. Voda z trysky stříká 
vysokou rychlostí a pod velkým tlakem, tím vznikne síla, která tahá hadici přes kanalizaci 
až ke kontrolní šachtě, kde vyčištěné usazeniny jsou sáním odstraněny. Další využívaný 
způsob je čištění kombinovanými tlakovými vozy. Proplach a sání jsou na jednom vozidle. 
Vůz je velmi ekonomický a obsluhovat ho mohou jen dva zaměstnanci. V dnešní době je 
základ, čištění stok, je snaha se vyvarovat nebezpečí kontaminace životního prostředí. 
Kontrola stok je z ekonomického hlediska velmi nákladná, proto je nutno zvážit zda je 
kontrola vždy nutná. [7] 

Jak nejlépe ochránit kanalizaci před porušením se dozvíme v článku „Approaches for 
sewer network maintanance and rehabilitation planning“ od Graw K.U.a Gruschwitz C. 
V článku je řešena údržba a čištění stok zaměřená na Německé města. Údržba kanalizace 
není jen jednoduchá, je k tomu potřeba mnoho strojů a kvalifikovaného personálu. Proto 
mnoho německých měst vydalo pravidla jak stanovit a zaregistrovat stav kanálu. Údržba o 
ně je definována příslušnou normou, ale i přesto se zbývají otázkou, jaký druh kontroly je 
potřebný. Je snaha vypracovat modely pro rehabilitaci kanalizace na dlouhodobé 
plánování. Z těchto modelů se vybere nejlepší, který by mohl být univerzální. [20] 

9.3. Monitoring kanalizační sítě 

Monitoring kanalizační sítě se provádí pro zjištění aktuálního stavu kanalizace. Díky tomu, 
lze posoudit technický stav potrubí. Pomocí monitoringu lze kontrolovat kanalizace, 
vodovody, teplovody i průmyslové vedení. Monitorovací zařízení je umístěno 
v kamerovém voze. Do vybavení patří i kamera na vozíku, která je spouštěna do potrubí. 
Kamerová hlava je otáčivá a vybavená svítidlem. Dostupnost kamerového systému je od 
průměru potrubí 100mm. Kamerový vozík je vybaven pohonem na všechny čtyři kola. 
Systém kontroly je možný od DN 100 milimetrů až do DN 700 milimetrů. Sít před 
monitoringem by měla být vyčištěna, což znamená bez nánosu a velkých překážek. [18] 
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10. Pasport kanalizační sítě 
Tématem bakalářské práce je Zpracování náhradní dokumentace- pasport kanalizace na 
ulici Starobní Ostrava – Vítkovice. Pasport se provádí jen z toho důvodu, že k tomuto 
úseku je dokumentace zastaralá nebo neexistuje. Pro vypracování dokumentace byly 
poskytnuty podklady, jako je mapový podklad (katastrální mapa), zaměření revizních 
šachet a fotodokumentace šachet. 

10.1. Stávající stav kanalizace 

Kanalizace se nachází v ulici Starobní Ostrava- Vítkovice. Jedná se o málo frekventovanou 
oblast převážně s rodinnou zástavbou. Kanalizace je umístěna na okraji komunikace a 
odvádí dešťovou a splaškovou vodu dohromady (jednotná kanalizační sít) do již existující 
kanalizace na ulici Místecká. Použitý materiál jednotné kanalizace je beton o DN 400 
kruhového tvaru.  

10.2. Popis stavu revizních šachet 

Každá revizní šachta má své číslo, ale jelikož zpracovávám jen část kanalizace tak jsem si 
je označila klasicky od jedničky do čísla osm. Stav šachet je rozmanitý, šachta 1 je 
čtvercového profilu a materiál zde použitý jsou cihly. Přístup do šachty není možný, 
jelikož tam nejsou zabudovaná stupadla. Následující šachty jsou v lepším stavu, materiál 
šachet je beton, ale stupadla některých šachet jsou ve špatném stavu. Potřebovaly by 
nahradit za nové. Popis revizních šachet je uveden v Tabulce 4. 

Číslo revizní šachty Revizní šachty ID Kóta dna Kóta vstupu Profil
1 2128498 226,92 230,87 neuveden
2 2663949 227,78 231,63 kruhový
3 3484368 228,39 232,04 kruhový
4 3484366 229 232,7 čtvercový
5 2059846 229,77 233,22 kruhový
6 2059842 230,45 233,3 kruhový
7 2059840 230,73 233,28 neuveden
8 2059838 230,98 233,33 čtvercový  

Tabulka 4: Popis revizních šachet 
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10.3. Výpočet zatížení kanalizace 

Zde jsou popsány jednotlivé sloupce tabulky hydraulických výpočtů. Tabulka s výpočty je 
umístěna v příloze číslo 1. 

 

1. Stoka 

Tento sloupec popisuje názvy stok. (A, A1) 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

Jsou to jednotlivé plochy, ze kterých jsou odpadní vody odváděny. 

3. Plocha povodí 

Plocha se vypočte pomocí AutoCadu a uvádí se v hektarech. 

4. Specifický odtok 

Vypočet pomocí vzorce: 

200 125
86400

3,66 0,079 l · s · ha  

Kde  200 počet obyvatel 

 125 spotřeba vody l · s /den  

 3,66 celková plocha povodí ha  

5. Odtokový součinitel Ψ 

Je to bezrozměrné číslo vyjadřující poměr množství vody odtečené z daného území. Pro 
výpočet tohoto čísla, byl do situace zakreslen vzorový hektar a podle umístění byl 
vypočten střední součinitel odtoku Ψs. Hodnoty součinitele Ψ jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Výpočet pomocí vzorce: 

Ψ
· Ψ . S · Ψ

∑ S  

Kde  ΨS střední součinitel odtoku. 
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Ψ Součinitel odtoku (Tab.). 

S  plocha jednotlivých druhů povrchů. 

 

Tabulka 5: Hodnoty součinitele Ψ 

Sklon terénu je ve sledovaném území 0,6 % 

Vzorový hektar: 

Zastavění plocha 0,037 3,7 %   Ψ1= 0,90 

Asfaltová cesta 0,06 6 %  Ψ2= 0,70 

Zeleň   0,903 90,3 % Ψ3= 0,05 

Ψ
0,0333 0,042 0,045

1 0,12 

6. Redukovaná plocha dílčí 

Výpočet pomocí 

· Ψ  

Kde Ss střední součinitel odtoku 

 Ψ součinitel odtoku 

7. Redukovaná plocha celková Sc 

Je to součet redukované plochy stoky a všech navazujících stok. 
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8. Intenzita redukovaného deště 

Je dána hodnotou 157 [l · s · ha.] 

9. Dílčí dešťový průtok Qd 

Je to množství maximálních dešťových vod pro jednotlivé úseky. 

Výpočet pomocí 

· · Ψ ·  

Kde Ss plocha povodí 

 Ψ součinitel odtoku 

 i intenzita redukovaného deště · ·  

10. Dílčí splaškový průtok Qs 

Je to množství splaškových vod pro jednotlivé úseky kanalizačních okrsků. 

Výpočet pomocí 

· ·  

Kde  Ss plocha povodí 

 qs specifický odtok splašků · ·  

11. Celkový splaškový průtok Qsc 

Výpočet podobný jako u výpočtu celkové redukované plochy. Jednotlivé splaškové 
průtoky se sčítají. 

12. Maximální celkový dimenzovaný průtok Qdim 

Průtok vznikne součtem splaškových a dešťových vod vtékajících do jednoho povodí. 
Načítání jednotlivých průtoku kmenové stoky se provádí ve směru toku. Při zaústění 
hlavních stok a stok nižších řádů do stok kmenových se jejich dimenzované průtoky 
připočtou. 

13.  14 sklon dna a navržený profil 

V hydraulických tabulkách podle celkového Qdim stanovíme sklon dna potrubí o daném 
průměru. 
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15. Délka úseku 

Délka stoky v kanalizačním okrsku je měřena pomocí programu AutoCad. 

16. Kapacitní průtok Qkap 

Je to průtokové množství v kanalizaci při maximálním plnění. 

17. Kapacitní rychlost vkap 

Je to rychlost ve stoce při kapacitním plnění. Hodnota kapacitní rychlosti je uvedena 
v hydraulických tabulkách a pomocí kapacitní rychlosti zjistíme skutečnou rychlost 
odpadní vody ve stoce. 

18. Plnění h 

Je to výškové plnění stoky za skutečné rychlosti. Hodnota lze zjisti v hydraulických 
tabulkách. Interpolací součinitele kapa je získána přesná hodnota a ta je vynásobena 
poloměrem stoky r [m]. 

19. Skutečná rychlost vsk 

Výpočet pomocí vztahu 

κ
100 · v m · s  

Kde vkap kapacitní rychlost 

 κ součinitel kapa. 

20. Doba průtoku t jednotlivě 

Je to doba průtoku odpadní vody v jednotlivém kanalizačním okrsku. 

Výpočet pomocí vztahu 

S
v s  

Kde  s délka úseku [m] 

 vsk skutečná rychlost 
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21. Doba průtoku t celková 

Stanoví se postupným načítáním jednotlivých časů t a to na každé stoce zvlášť. Je uváděna 
v sekundách. 

22. Doba průtoku t celkem  

Dobu průtoku celkem v sekundách je převedena na minuty. 

23. Součinitel λ, κ 

Součinitel λ nevypočten pomocí vztahu Q
Q

λ · 100 

Kde Qdim dimenzovaný průtok [l.s-1] 

 Qkap kapacitní průtok [l.s-1] 

Součinitel κ se vypočítá interpolací z tabulek pomocí součinitele λ. 
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11.  Závěr 
Hlavním cílem práce bylo Zpracovat náhradní dokumentaci- pasportu kanalizace v ulici 
Starobní, Ostrava- Vítkovice. Zpracovala jsem projektovou dokumentaci potřebnou pro 
pasport. Dokumentace zahrnovala Situační výkres, hydrotechnický výpočet, podélný profil 
a výkres revizní šachty. Při zhodnocení stávajícího stavu, bylo zjištěno, že revizní šachty 
by potřebovaly opravit, do některých nelze ani vstoupit, jelikož chybí stupadla materiál 
revizních šachet je převážně beton kruhového profilu. Podle výpočtu zatížení kanalizace je 
objem kanalizace dostačující. Pro bezpečný provoz kanalizace je zapotřebí ji vyčistit, 
odstranit stávající závady provádět údržbu na kanalizaci v určitých intervalech. 

Pro zpracování výkresové části jsem použila program Autocad 2007, který mi pomohl 
nastínit současný stav kanalizace. Podélný profil jsem zpracovávala ve Winplanu a ten byl 
převeden do Atocadu 2007. 

Jako zdroje, které jsem použila pro zpracování výkresové části, byly materiály poskytnuty 
firmou OVAK a.s. Dále jsme čerpala z internetu a publikovaných článků. 
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I. Tabulka výpočtu zatížení stok 
 

 

 

 

 

 

 

 

ha l/s ha ha ha ‰ mm m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A 1 0,1 0,079 0,12 0,01 0,04 157 1,88 0,01 0,01 1,89 6 400 27

2 0,35 0,079 0,12 0,04 0,08 157 6,59 0,03 0,04 8,52 6 400 61
A1 3 0,16 0,079 0,12 0,02 0,10 157 3,01 0,01 0,05 11,58 6 400 17

4 0,39 0,079 0,12 0,05 0,15 157 7,35 0,03 0,08 19,01 6 400 70
A 5 0,55 0,079 0,12 0,07 0,21 157 10,36 0,04 0,12 29,49 6 400 63

6 0,54 0,079 0,12 0,06 0,28 157 10,17 0,04 0,16 39,83 6 400 82
7 0,75 0,079 0,12 0,09 0,37 157 14,13 0,06 0,22 54,19 6 400 88
8 0,66 0,079 0,12 0,08 0,45 157 12,43 0,05 0,28 66,90 6 400 80
9 0,04 0,079 0,12 0,00 0,45 157 0,75 0,00 0,28 67,93 6 400 14

suma: 3,54 10,280
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Kanalizační okres
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l/s m/s m m/s sec sec m m
16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27

151,6 1,21 0,04 0,49 55,52 55,52 1,248 40,191 0,2 0,2 400
151,6 1,21 0,06 0,63 97,37 152,89 5,620 51,775 0,3 0,2 400
151,6 1,21 0,07 0,69 24,70 177,59 7,640 56,874 0,35 0,2 400
151,6 1,21 0,09 0,80 87,62 265,21 12,539 66,028 0,45 0,2 400
151,6 1,21 0,12 0,94 67,01 332,22 19,455 77,7 0,6 0,2 400
151,6 1,21 0,14 1,02 80,33 412,54 26,274 84,367 0,7 0,2 400
151,6 1,21 0,17 1,12 78,25 490,79 35,742 92,948 0,85 0,2 400
151,6 1,21 0,19 1,18 67,60 558,38 44,127 97,811 0,95 0,2 400
151,6 1,21 0,2 1,21 11,57 569,95 44,808 100 1 0,2 400
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4,42



Přílohy 

2010  2 
 

II. Podrobná situace území 
Příloha Podrobná situace území je umístěna v kapse na konci bakalářské práce. 

III. Hydrotechnická situace území 
Příloha Hydrotechnická situace území je umístěna v kapse na konci bakalářské práce. 

IV. Podélný profil území 
Příloha Podélný profil území je umístěna v kapse na konci bakalářské práce. 

V. Revizní šachta 
Příloha Revizní šachta je umístěna v kapse na konci bakalářské práce. 

VI. Obsah přiloženého CD 
1. Bakalářská práce v digitální podobě 
2. Výkresová část v digitální podobě. 
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