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Anotace 

 Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci ,,Návrh koncepce odkanalizování 

obce Rohov“, etapou 2. Teoretická část práce obsahuje popis stávajícího stavu území, 

vytipování problémů, které v rámci bakalářské práce nebyly řešeny a legislativní a 

technické principy řešení. Experimentální část se zabývá návrhem domovních 

kanalizačních přípojek, dešťových vpustí, kanalizačních šachet, odlehčovací komory, 

vyústního objektu a uložení kameninových trub. Dimenzování stokové sítě je provedeno 

pomocí Bartoškovy metody. Na závěr práce je zpracován odhad ekonomických nákladů 

potřebných k realizaci projektu. 

 

Klíčová slova: jednotná stoková soustava, kameninové potrubí, odlehčovací komora, 

domovní kanalizační přípojky, dešťová vpusť. 

Annotation 

 This thesis builds to the bachelor work ,,The concept of sewer system design in 

village Rohov“, second stage. The theoretical part of the work contains the description of 

current condition of the territory, anticipating of the problem, which were not solved in the 

bachelor thesis and legislative and technical principles of solution. The experimental part 

of the thesis deals with the design of house sewer connections, street gully, sewerage 

manholes, storm-water inlet, outlet object and enshrinement of stoneware pipes. 

Dimensioning of sewer system is performed using method of Bartoška. Estimate of the 

economic costs needed to implement the project is processed at the end of the work. 

 

Key words: single - pipe sewerage system, stoneware pipes, storm - water inlet, house 

sewer connections, street gully. 
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1. Úvod 

 Současný rozvoj městského odvodnění je spojen se stále intenzivnějším úsilím 

lidstva zajistit si hospodářský růst při zachování či vylepšení současných životních 

podmínek na Zemi. Ve 21. století se kvalita životního prostředí stává součástí společensky 

uznávaných sociálních hodnot. Společností je cílový stav kanalizačních systémů 

ve městech chápan jako vizitka rozvoje urbanizovaných území a životní úrovně v nich. 

Kanalizace patří mezi nejdražší a návrhově nejsložitější stavby městské infrastruktury. 

Hospodárný návrh odvodnění území je tedy neustále středem pozornosti vědeckého 

výzkumu, projekční praxe a legislativy [1]. 

 Předmětem diplomové práce je podrobnější rozpracování návrhu odkanalizování 

obce Rohov v návaznosti na bakalářskou práci [2]. Diplomová práce je tvořena z části 

teoretické a experimentální. Teoretická část diplomové práce zahrnuje tři kapitoly. V První 

kapitole teoretické části je popsán stávající stav katastrálního území obce, stokové sítě, 

hydrologické a klimatické poměry v obci. V následující kapitole jsou vytipovány 

problémy, které nebyly řešeny v rámci bakalářské práce. Legislativní a technické principy 

řešení jsou uvedeny v závěrečné kapitole teoretické části.  

 V rámci experimentální části je proveden návrh kanalizačních přípojek, dešťových 

vpustí, odlehčovací komory a vyústních objektů. Dále je řešen způsob uložení 

kameninových trub a skladba kanalizačních šachet. Dimenzování stokové sítě je na rozdíl 

od bakalářské práce [2], ve které bylo provedeno pomocí součtové metody, řešeno 

Bartoškovou metodou. Na základě zjištěných výsledků došlo k přepracování podélných 

profilů stok, zpracovaných v rámci bakalářské práce [2]. Na závěr práce je proveden 

výpočet orientační ceny navržené varianty. Součástí experimentální části je výkresová 

příloha (viz příloha č. 1 – č. 17). 
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2. Popis stávajícího stavu zájmového území 

2.1. Popis katastrálního území obce Rohov 

 Obec Rohov (viz obr. 1) je pohraniční obcí, která se nachází v severní části okresu 

Opava, v sudicko – třebomském výběžku, vklíněném do území Polské republiky. Rohov je 

sídlem venkovského typu s jednoduchým urbanistickým uspořádáním funkčních zón 

a převažující obytnou funkcí. Převládá zde nízkopodlažní zástavba rodinných domů. 

Západní a východní hranice katastrálního území obce tvoří státní hranici s Polskou 

republikou. Na katastrálním území se nachází řada drobných provozoven, obchodů, atd. 

[3]. 

 

Obrázek 1 - Letecký snímek obce Rohov [4] 

Základní informace o obci: 

 Obec s rozšířenou působností: Kravaře, 

 Okres: Opava, 

 Kraj: Moravskoslezský, 

 Nadmořská výška: 239 m n. m., 

 Počet obyvatel k 31.12.2011: 619, 

 Katastrální plocha: 664 ha [5].  
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Tabulka 1 - Druhy pozemků v obci [6] 

Druh 

pozemku 

Zemědělská půda 
Lesní 

plochy 

Vodní 

plochy 

Zastavěné 

plochy 

Ostatní 

plochy 

Celková 

výměra Orná 

půda 
Zahrady 

Trvalé 

travní 

porosty 

Výměra 

pozemku 

[ha] 

570 10 18 3 9 11 43 664 

2.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 

 V obci je vybudován rozsáhlý systém kanalizace, která měla původně sloužit 

pro odvádění dešťových vod z intravilánu obce. Zejména se zde jedná o zatrubnění 

stávajících odvodňovacích příkopů. Stávající kanalizace byla budována od padesátých let 

minulého století. Na výstavbu bylo použito převážně betonové potrubí o světlosti DN 300 

– DN 1000. Celková délka kanalizační sítě je cca 3 260 m a je na ni napojeno zhruba 90 % 

zástavby [3]. 

 Odpadní vody jsou čištěny převážně v septicích a žumpách, jejichž přepady jsou 

zaústěny do stávající kanalizace, případně do povrchových vodotečí či trativodů, kterými 

odpadní vody odtékají do recipientu [3].  

 

Obrázek 2 - Vyústění stávající kanalizace v obci Rohov 

 V rámci bakalářské práce [2] byla rozpracována varianta s gravitačním odváděním 

odpadních vod jednotnou stokovou soustavou zakončenou čistírnou odpadních vod.
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 Kanalizační stoky jsou vedeny převážně v ose silniční komunikace. Bylo navrženo 

deset kanalizačních stok o celkové délce 3 284 m. Kmenová stoka A o délce 1 019 m 

je vedena ulicemi Opavská a Hlavní. Návrh počítá s použitím hrdlových kameninových 

trub kruhového profilu DN 300 – DN 800 a s vybudováním 145 ks typových betonových 

šachet. Čištění odpadních vod z celé obce bude zajištěno v nově vybudované ČOV, 

do které bude nová kanalizace zaústěna [2]. 

2.3. Hydrologické poměry 

 Stávající kanalizační síť je vyústěna do bezejmenné vodoteče, která se nachází 

v jihovýchodní části obce Rohov. Délka této vodoteče je přibližně 1,2 km a jedná se 

o levostranný přítok Strahovického potoka. Číslo hydrologického pořadí vodoteče je 2-04-

01-0120 a jeho plocha je 1,52 km
2
. Dlouhodobý průměrný průtok je 9,3 l.s

-1
 a hodnoty  

M - denních vod jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 2 - Hodnoty M-denních vod 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 

QMd [l.s
-1

] 24 14 10 7,6 5,9 4,6 3,6 2,7 2,1 1,6 1 0,6 

 Do povodí Strahovického potoka spadá jihovýchodní část území obce, včetně 

zastavěné zóny. Nezastavěná severní a západní část obce spadá do povodí Bílé vody 

(Oldřišovského potoka), číslo hydrologického pořadí je 2-04-01-009, 010 a 011 [7]. 

 

Obrázek 3 - Povodí Strahovického potoka a Bílé vody [8] 
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 Strahovický potok patří mezi významné vodní toky v délce 1,2 km. Do této kategorie 

vodních toků je zařazen, protože tvoří v délce 1,16 km státní hranici s Polskou republikou. 

Číslo hydrologického pořadí je 2-04-01-012 a jeho plocha je 12,285 km
2
. Správcem toku 

je Povodí Odry, státní podnik [9].  

 Oldřišovský potok pramení jihozápadně od obce Oldřišov. Plocha povodí 

Oldřišovského potoka je 79,3 km
2
. Potok při svém toku několikrát opouští republiku a zase 

se z Polské republiky vrací zpět na naše území. Území České republiky definitivně opouští 

na ř. km 4,650 [10]. Také Oldřišovský potok patří do kategorie významných vodních toků 

a to v délce 3,8 km a s Polskou republikou tvoří státní hranici v celkové délce 0,7 km. 

Správcem toku je Povodí Odry, státní podnik [9]. 

2.4. Klimatické poměry 

 Dle Quitta spadá území obce Rohov do klimatické oblasti mírně teplé MT 10. Tato 

oblast je charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Přechodné období je 

krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi 

suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky [11]. Charakteristické údaje této oblasti jsou 

uvedeny v tabulce 3.  

Tabulka 3 - Charakteristické údaje klimatické oblasti MT 10 [11] 

Charakteristické údaje Hodnoty 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu v °C -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu v °C 7-8 

Průměrná teplota v červenci v °C 17-18 

Průměrná teplota v říjnu v °C 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 
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Charakteristické údaje Hodnoty 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

 Průměrný roční úhrn srážek v oblasti je přibližně 640 mm [10]. Dešťové intenzity při 

dané periodicitě (četnosti výskytu výpočtového deště) n pro okres Opava jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Tabulka 4 - Intenzita deště v okrese Opava [12] 

OKRES OPAVA 

Doba trvání 

deště [min] 

Intenzita deště v l.s
-1

.ha
-1 

při periodicitě n 

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 120 173 220 267 327 377 424 

10 75 116 152 190 244 286 329 

15 57,8 88,3 117 147 188 220 253 

20 47,5 73,3 96,8 121 155 182 208 

30 35,6 55 72,6 90,7 116 136 156 

40 29 45,1 59,2 73,8 94,6 111 127 

60 21,1 33,1 43,4 54,2 69,5 81,4 93,4 

90 15,5 24,1 31,7 39,8 50,7 59,5 67,8 

120 12,3 19,3 25,3 31,6 40,4 47,4 54,1 
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3. Vytipování problémů 

 Problémy na stávající kanalizaci byly řešeny v bakalářské práci [2]. Jedná se 

především o to, že v některých úsecích kanalizace dochází k netěsnostem, v jiných místech 

jsou stoky zaneseny. Problém spočívá také v tom, že část nemovitostí není na stávající 

kanalizaci napojena a stoková soustava není ukončena čistírnou odpadních vod. 

Z uvedených důvodů byla navržena nová jednotná stoková soustava s gravitační dopravou 

odpadních vod, která bude zakončena čistírnou odpadních vod.  

 V rámci bakalářské práce [2] nebylo řešeno dimenzování navržené odlehčovací 

komory, nebyl proveden návrh napojení domovních kanalizačních přípojek, uličních 

vpustí, vyústního objektu a uveden způsob uložení kameninových trub. Pro dimenzování 

kanalizační soustavy byla použita součtová metoda, která neuvažuje s opožděným 

odtokem. V rámci diplomové práce bude tato metoda nahrazena Bartoškovou metodou. 

4. Principy řešení (legislativní, technické) 

4.1. Legislativní principy řešení  

 Základní technickou normou v oblasti stokových sítí a kanalizačních přípojek je 

norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky [1]. Při zpracování diplomové 

práce byly dále využity normy ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy 

kanalizace, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN EN 1610 

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

 České technické normy nejsou, podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, obecně závazné. Nejsou 

tedy považovány za právní předpisy a jejich dodržování není povinné. Vyskytují se však 

případy, kdy povinnost dodržovat požadavky technických norem vyplývá z různých 

právních aktů (např. právní předpisy, smlouvy, rozhodnutí správního orgánu, atd.) [13]. 

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

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) byl novelizován zákonem 

č. 76/2006 Sb., s účinností od 15.3.2006. Cílem tohoto zákona je upravit práva a povinnosti 

stavebníka, vlastníka a provozovatele při provozování a provádění údržby vodovodu 
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či kanalizace [14]. Tento zákon se nevztahuje na kanalizace, u nichž je průměrná denní 

produkce menší než 10 m
3
, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících kanalizaci 

menší než 50 [15].  

 Účelem zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) je ochrana povrchových a podzemních vod, stanovení podmínek pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zachování či zlepšení jakosti vod, vytvoření podmínek pro 

snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajištění ochrany vodních děl [16].  

 Kanalizační řád je dokument, jehož cílem je vytvořit právní a technický rámec pro 

užívání stokové sítě. Stanovuje podmínky, za kterých je producentům odpadních vod 

povoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace z určeného místa, v určitém množství 

a koncentraci znečištění v souladu s právními předpisy (zejména zákon č. 274/2001 Sb. 

a zákon č. 254/2001 Sb.) a to tak, aby splňovaly podmínky vodoprávního povolení 

k vypouštění vod odpadních do povrchových [14]. 

4.2. Technické principy řešení 

 Stokové sítě a kanalizační přípojky se zřizují za účelem spolehlivého, hospodárného 

a neškodného odvádění odpadních vod z daného území nebo nemovitosti do zařízení 

na čistění odpadních vod. Stokové sítě a kanalizační přípojky tak zajišťují ochranu vodního 

recipientu před znečištěním odpadními vodami z urbanizovaného území [17]. 

4.2.1. Výpočtové metody navrhování stokových sítí 

 Dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752-4 se pro dimenzování jednotných a dešťových 

stokových sítí používají tři základní metody: 

1) Jednoduché empirické metody – jedná se o tzv. racionální metody, které se 

využívají při navrhování stokových sítí s plochou povodí do 200 ha a kanalizačních 

přípojek. Pro tyto metody se využívají návrhové deště konstantní intenzity, které se zjišťují 

z náhradních čar srážkových intenzit [18]. Před zahájením dimenzování stokové sítě je 

tedy nutné získat průběh čáry odpovídající periodicity. Racionální metody vycházejí 

z obecného vztahu pro dimenzování stok na průtok dešťových vod: 

  ss qSQ    [l.s
-1

]      (4.1) 



Bc. Matěj Holčapek: Návrh koncepce odkanalizování obce Rohov – etapa 2 

2013 9 

kde, Q...... průtok dešťových vod [l.s
-1

] 

 ψ...... součinitel odtoku [-] 

 Ss..... plocha povodí stoky [ha] 

 qs...... intenzita směrodatného deště uvažované periodicity [l.s
-1

.ha
-1

] 

  p = 1 – pro sídelní úvary menší než 5 000 obyvatel a jednotnou stokovou  

                   soustavu a oddílnou dešťovou soustavu bez ohledu na počet obyvatel 

   p = 0,5 – pro sídelní útvary větší než 5 000 obyvatel a jednotnou stokovou 

                             soustavu [19]. 

 Racionální metody, které uvažují s ustáleným a rovnoměrným odtokem je možno 

rozdělit na dvě skupiny podle toho, zda se počítá či nepočítá s opožděným odtokem. Ten 

nastává tehdy, je-li průtok stokovou sítí delší než patnáct minut. Mezi metody, které 

nepočítají s opožděným odtokem patří součtová metoda. K metodám uvažujícím 

s opožděným odtokem se řadí Bartoškova metoda, Riedova metoda, Hauff – Vicariho 

metoda a Máslova metoda [18]. 

 Bartoškova metoda se používá pro rozsáhlejší typy kanalizací. Při použití této 

metody jsou výsledky návrhu hospodárnější než při součtové metodě. Bartoškova metoda 

se používá tehdy, trvá-li průtok ve stokové síti déle než 15 minut. Křivka náhradních 

srážek se redukuje o dobu povrchového odtoku po povodí a o dobu vyplnění územní 

retence [20]. 

Pro výpočet dob redukované čáry náhradních dešťových intenzit lze použít vzorce: 

  
prz tttt     [min]      (4.2) 

kde, tz....... zkrácená doba působení deště na povodí stokové sítě [min], vyčíslena se                                                                                 

   zřetelem na povrchovou retenci území a na dobu povrchového odtoku 

 t........ skutečná doba trvání deště [min]  

 tr....... doba povrchové (územní) retence [min], stanovená dle vzorce: 

   
h

tr
tr







   [min]      (4.3) 

 kde, r... povrchová retence, vyjádřená fiktivní mezerovitostí, která je pro:  

    a) propustné území r = 3 mm 

    b) středně propustné území r = 2 mm 
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    c) málo propustné území r = 1 mm 

   ψ.. součinitel odtoku uvažovaný pro: 

    a) propustné a rovinné území ψ = 0,5 – 0,35  

    b) ostatní případy ψ = 0,75 

   h.. celkové dešťové srážky za dobu trvání deště [mm vodního sloupce] 

    t
q

ht 
10000

  [mm]      (4.4) 

   kde,   q.... intenzita deště dané periodicity [l.s
-1

.ha
-1

] 

          t.... doba trvání deště [s] 

 tp...... doba povrchového odtoku [min], stanovená dle vzorce: 

   
v

l
t p



60

  [min]      (4.5) 

 kde, l... vzdálenost nejodlehlejšího bodu odvodňované plochy, l = 50 m  

   v.. rychlost povrchového odtoku, v = 0,25 m.s
-1 

[17]. 

2) Hydrologické metody – jedná se o metody simulační, u kterých se uvažuje 

s ustáleným a nerovnoměrným odtokem. Při těchto metodách se zohledňuje opožděný 

odtok (retardace) vlivem retence územní a retence ve stokách a využívá se návrhových 

dešťů s proměnlivou intenzitou. Jejich použití je vhodné pro navrhování velkých 

stokových sítí a objemů dešťových nádrží [18]. 

3) Hydrodynamické metody – jedná se o simulační metody, které jsou založeny 

na matematickém modelování srážkoodtokových jevů. U těchto metod se pracuje 

s návrhovými dešti proměnlivé intenzity a počítá s neustáleným a nerovnoměrným 

odtokem. Hydrodynamické metody slouží ke komplexnímu posuzování rozsáhlých 

stokových sítí za normálních i povodňových situací. Využívají se rovněž k hydraulickému 

řešení objektů na stokách, jako jsou odlehčovací komory, separátory a dešťové zdrže. 

Řešení metod se provádí numericky i s grafickým vyhodnocením za využití speciálního 

počítačového vybavení [18]. 
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4.2.2. Mezní sklony a rychlosti ve stokové síti  

 Za kapacitní průtok, který odpovídá kapacitnímu plnění, je považován největší 

průtok odpadních vod v gravitační stoce. 

 Sklony a profily gravitačních stok jsou navrhovány tak, aby nedocházelo k zanášení 

stok a nebyly překračovány povolené průtočné rychlosti ve stokách. Tečné napětí na dně 

stoky se vypočítá dle vztahu: 

 IRgu      [Pa]      (4.6) 

nebo při vyjádření sklonu dna I z Manningova vzorce dle vztahu:  

 
3/1

2
2

R

v
ngu     [Pa]      (4.7) 

kde, ρ....... hustota odpadní vody [kg.m
-3

] 

 g....... gravitační zrychlení [m.s
-2

] 

 R...... hydraulický poloměr [m] 

 I....... sklon dna stoky [-] 

 n....... součinitel drsnosti [-], podle Manninga je obvykle n = 0,014 

 v....... průřezová rychlost ve stoce [m.s
-1

], [17]. 

 Z hlediska zanášení stok má být minimální sklon dna gravitačních stok jednotné 

a oddílné soustavy odvádějících vody dešťové takový, že hodnota 1/m způsobí 

v navrženém stokovém profilu tečné napětí τu ≥ 4,0 Pa (u plastového a sklolaminátového 

potrubí je τu = 3,0 Pa). Hodnota m se vypočte jako podíl výpočtové intenzity deště 

návrhové periodicity a intenzity deště periodicity 5 (pro stejnou dobu trvání deště) [17]. 

 Minimální sklon dna stokové sítě se doporučuje navrhovat vetší, než vychází dle 

Manningova vzorce: 

 

64

min

1























nvg
I u




        (4.8) 

Při hodnotách: τu = 4,0 Pa, ρ = 1 003 kg.m
-3

, g = 9,81 m.s
-2

 , n = 0,014 platí vztah: 

 
6min

1
003632,0

v
I          (4.9) 
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 Při kapacitním plnění může být nejvyšší průtočná rychlost odpadních vod 5 m.s
-1

. 

V případě stok a objektů, které jsou budovány z odolných kameninových, litinových, 

sklolaminátových a čedičových trub nebo z kanalizačních cihel, čedičových tvárnic 

či dlažebních kamenů na cementovou maltu, může za určitých podmínek dosahovat 

maximální průtočná rychlost až 10 m.s
-1

 [17]. 

 Při průtočné rychlosti větší než 3 m.s
-1

 je doporučeno chránit celý vnitřní profil 

monolitické stoky z prostého betonu a železobetonu obložením, odolným proti 

agresivnímu prostředí stok a obrusu. Objekty na stokové síti vystavené účinkům vodního 

proudění je nutno při průtočných rychlostech větších než 5 m.s
-1

 chránit proti obrusu, 

případně proti dynamickým a kavitačním účinkům [17]. 

4.2.3. Zakládání a budování stok 

 Před vlastním návrhem stokové sítě je třeba zjistit a vyhodnotit údaje, které 

ovlivňují: 

 složení a vlastnosti OV, 

 zatížení stoky nadložím a nahodilým zatížením povrchu, 

 hydrostatický tlak protékajících OV, 

 druh a vlastnosti základové půdy, 

 složení a vlastnosti podzemních vod, 

 možnost nerovnoměrného sedání [17]. 

 Rozlišujeme dva základní způsoby výstavby stok podle technologického postupu 

a použité mechanizace. Za prvé se jedná o tradiční způsob v pažené rýze nebo otevřeném 

zářezu a druhou možností jsou speciální způsoby podpovrchové výstavby (štolování, 

protlačování, štítování, horizontální vrtání, atd.) [18]. Způsob provádění a zkoušení 

kanalizačních stok v otevřených rýhách řeší ČSN EN 1610, u bezvýkopového způsobu tuto 

problematiku řeší ČSN EN 12 889 [17]. 

 Jednotlivé způsoby výstavby jsou voleny především v závislosti na trase a hloubce 

kanalizace, DN stok, geologických, příp. hydrogeologických poměrech. Při volbě způsobu 

se přihlíží také k výskytu různých přírodních a umělých překážek, kterými mohou být 

terénní nerovnosti, komunikace, vodní toky, stavební objekty, atd. [18]. 
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1) Tradiční způsob provádění 

 Při tradičním způsobu provádění, kdy se potrubí klade v pažené rýze, či otevřeném 

zářezu, dochází k následnému postupu prací: 

 směrové vytyčení stavby, 

 přípravné zemní a ostatní práce, 

 přesné směrové a výškové vytyčení stavby, 

 hlavní zemní práce, 

 založení, kladení a montáž potrubí, 

 výstavba objektů, 

 zkoušky vodotěsnosti a kamerové prohlídky, 

 dokončovací práce (konečné terénní úpravy a obnovení zpevněných ploch) [18]. 

 Pro provádění zemních prací platí ČSN 73 3050 Zemní práce. Výkop se má provádět 

proti sklonu stoky a je třeba trvale zajistit osu a výškové uložení stoky. Při výkopu je nutno 

zajistit stabilitu stěn výkopu pomocí svahování nebo pažení. Po provedení hrubého výkopu 

je třeba odstranit veškeré nerovnosti dna rýhy a upravit dno rýhy do požadovaného sklonu 

a tvaru. Pokud došlo k porušení dna rýhy mrazem, vodou, nebo bylo nakypřeno, je třeba, 

aby porušená vrstva byla v celé šířce odstraněna a nahrazena vhodným zhutněným 

materiálem (např. betonem pevnostní třídy B 7,5, pískem nebo štěrkem) [17]. 

 Odvodnění dna rýhy je řešeno drenáží se štěrkovým obsypem vhodné zrnitosti 

ve dně rýhy. Z drenáže voda odtéká gravitačně, nebo je odčerpávána z čerpacích jímek, 

do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže je po vybudování stok ukončena. Je 

zakázáno zaústit drenáž do vybudované stoky. V ojedinělých případech je možno ji napojit 

na dešťové stoky [17]. 

 Lože pod stokou se provádí na upravené dno nebo štěrkové lože s drenáží. Potrubí 

stoky, které nebude obetonováno, se ukládá do zhutněného pískového lože s minimální 

tloušťkou 100 mm a maximální velikostí zrna 8 mm. K vytvoření lože se využívá písek, 

písčitá a hlinitopísčitá zemina. V případech, kdy je podloží těmito zeminami tvořeno, je 

možné lože vynechat. Betonové lože (podkladní betonová deska ve sklonu stoky), z betonu 

minimální pevnostní třídy C 12/15 a o tloušťce min. 50 mm se provádí tehdy, má-li být 
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potrubí stoky obetonováno a uloženo na podkladní betonové bloky. Tloušťka obetonování 

potrubí musí být min. 100 mm [17]. 

 

Obrázek 4 - Vzorový řez kameninového potrubí uloženého do pískového lože [21] 

 Před kladením musí být potrubí zbaveno nežádoucích nečistot a předmětů. Kladení 

potrubí se provádí od nejnižšího konce rýhy, hrdlem proti sklonu, zpravidla po úsecích 

mezi dvěma šachtami. Trouba musí po celé délce své spodní plochy ležet na vhodně 

upraveném a vyrovnaném podloží. Těsnění trub nesmí zmenšovat průtočný profil [19]. 

 Obsyp potrubí se provádí vhodnou zeminou po vrstvách max. 150 mm za současného 

hutnění do výšky min. 300 mm nad vrchol stoky. Pokud je prokázáno, že nedojde 

k porušení stok, je možno u stok větších než DN 600 obsyp hutnit i po 250 mm. Maximální 

velikost zrna obsypu je 15 mm, u obetonovaných trub 30 mm a u plastových potrubí 8 mm. 

Zásyp se smí provádět po vrstvách vysokých max. 300 mm a je vyžadováno stálé hutnění. 

S postupujícím obsypem a zásypem je odstraňováno pažení rýhy. Následně po dokončení 
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zásypu se provádí obnova konstrukce dotčené komunikace (vozovky, chodníky) tak, aby 

byla sjízdná nebo schůdná dle právních předpisů [17]. 

2) Speciální způsoby podpovrchové výstavby 

 Tyto způsoby jsou používány tehdy, není-li možno využít klasického způsobu 

výstavby. Používají se především při uložení potrubí ve velkých hloubkách, v nepříznivých 

hydrogeologických oblastech, při křížení s vodními toky, komunikacemi, atd. [18]. 

 Využívání tradičních způsobů výstavby stokové sítě v otevřených stavebních 

zářezech se v důsledku výhod, které bezvýkopové technologie přinášejí neustále snižuje. 

Využitím těchto metod se výrazně snižují dopady na životní prostředí (snížení emisí 

skleníkových plynů) a na společnost (odpadají problémy spojené s uzavírkou komunikací) 

[22]. 

 Mezi základní metody používané pro výstavbu stokových sítí a kanalizačních 

přípojek patří řízené a neřízené mikrotunelování nebo minitunelování. Mezi metody řízené 

patří např. vrtání na plný průřez, řízené vrtání, dynamické řízené propichování 

a mikrotunelování s použitím štítů. Rozvoj řízeného mikrotunelování a minitunelování byl 

zahájen v Japonsku a SRN v polovině 70-tých let 20. století [23]. 

Dynamické řízené propichování 

 Princip metody je založen na protlačování hlavy účinkem příklepového kladiva 

ve vrtné hlavě. Přední část hlavy bývá zkosená, díky tomu lze směr propichování 

natočením hlavy koordinovat. Přívod tlakového vzduchu do vrtné hlavy je zajištěn 

prostřednictvím soutyčí, které je nasazené za propichovací hlavu. Po dosažení koncové 

šachty se hlava odmontuje a místo ní se nasazuje rozšiřovací hlava, za kterou se zatahuje 

potrubí [23]. 

 K neřízeným metodám se řadí pneumatické, hydraulické a vibrační propichování, 

vodorovné vrtání s dodatečným zatahováním a zabudováním potrubí, vrtání se současným 

zatláčením potrubí a beranění s otevřeným čelem. 

Vrtání se současným zatláčením potrubí  

 Při použití této metody je potrubí do zeminového masívu zatlačováno. Zemina je 

vrtnou hlavou rozpojována a pomocí šnekového dopravníku dopravována do startovací 
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šachty. Pohon šnekového dopravníku společně s vrtnou hlavou je zajištěn elektromotorem. 

Zároveň s vrtáním se potrubí hydraulicky zatlačuje do zeminy. Přesnost pokládky závisí 

především na dokonalém navedení a přesnosti trub [23]. 

Bezvýkopové technologie v Berlíně – výhody používání mikrotunelování 

 Za posledních 26 let bylo v Berlíně metodami mikrotunelování vybudováno více než 

780 km stok a kanalizačních přípojek. Za tu dobu bylo na stavebních nákladech ušetřeno 

67 milionů eur, které bylo možné využít na jiné stavební projekty. Nemuselo dojít k těžbě 

2,4 mil m
3
 zeminy a na snížení nákladů se projevila také skutečnost, že nedošlo k porušení 

a následné obnově 1,3 mil m
2
 povrchu vozovky. Ze srovnávacího testu vyplynulo, že při 

použití klasického způsobu výstavby s otevřeným výkopem, se ze stavebního vybavení 

uvolňuje o 267 procent vyšší množství emisí CO2 než při využití bezvýkopových metod 

[24]. 

4.2.4. Objekty na stokové síti 

 Stoková síť se skládá ze stokových úseků a objektů. Pro výstavbu objektů se používá 

beton, železobeton, kamenina, plasty a kovové prvky. Vstup do objektů je umožněn 

vstupním otvorem, který má zpravidla kruhový tvar, min. průměr 600 mm a je opatřen 

kruhovými poklopy zabezpečenými proti vysunutí jedoucími vozidly [25]. 

1) Dešťové vpusti 

 Dešťové vpusti (viz obr. 5) jsou součástí komunikačních staveb a obvykle nejsou 

provozovány provozovatelem kanalizace, ale jiným právnickými osobami [25]. 

 Výskyt silných dešťových srážek může ve městech způsobit zaplavování ulic, 

parkovišť nebo jiných zpevněných ploch. Za účelem odvodnění těchto ploch dochází 

k návrhu dešťových vpustí. Ty jsou často umísťovány na obou stranách ulice, zpravidla 

v nejnižším místě komunikace, kde by jinak pochopitelně docházelo k hromadění dešťové 

vody. Obvykle jsou využívány velké vtokové mříže, jimiž voda vtéká do dešťové 

kanalizace, která bývá vyústěna do jezer, oceánu nebo jiných významných vodních ploch 

[26]. 

 Při návrhu dešťových vpustí je třeba vycházet z platných norem. Osazují se 

v nejnižším místě odvodňované plochy, přičemž se jedna vpusť navrhuje max. na 400 m
2
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odvodňované plochy. Maximální vzdálenost vpustí je 60 m, obvykle se však volí 

vzdálenost přibližně 40 m. V závislosti na sklonu terénu a údržbě je hltnost dešťových 

vpustí 10 – 25 l.s
-1

. Tyto objekty se nesmí umisťovat na nároží křižovatek a na přechodech 

pro chodce. Na dálnicích a rychlostních komunikacích se nesmí navrhovat do jízdních 

pruhů [25]. 

 Napojení vpusti na nejbližší uliční stoku se provádí samostatnou přípojkou 

min. DN 150. Napojení více dešťových vpustí na jedno odtokové potrubí může být se 

souhlasem vlastníka výjimečně povoleno [18]. Napojení přípojek vpustí na stoku se 

provádí jejich zaústěním do odboček nebo vložek. Do šachet se zaúsťují přípojky DN 200 

a větší. Přípojky musí být uloženy v nezámrzné hloubce a na odpad ze vpusti se nesmí 

napojovat domovní přípojky. Svody musí být vedeny kolmo na osu komunikace. 

Výjimečně v přidružených prostorech komunikace mohou být vedeny pod úhlem 90° – 45° 

[19]. 

Dešťové vpusti je možno rozdělit na: 

 uliční vpusti, 

 chodníkové vpusti, 

 horské vpusti.  

 

Obrázek 5 - Dešťové vpusti [25] 
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 Uliční vpusti se skládají z litinové mříže s rámem, koše na bahno, podkladové 

konstrukce rámu, tělesa vpusti a odpadu na přípojku. Nemělo by docházet 

k bezprostřednímu zatěžování tělesa vpusti, zatížení má být přímo přenášeno na hutněné, 

pružné podloží. U nás se běžně používají vpusti s vnitřním průměrem 500 mm [25]. 

 Chodníkové vpusti je vhodné používat tam, kde je požadováno zachování plynulosti 

povrchu vozovky. Navrhují se při malém sklonu odvodňovaných ploch a u zastávek 

městské hromadné dopravy. Účinná plocha vtoku, který je umístěn z boku, musí být min. 

0,025 m
2 
[25]. 

 Horské vpusti jsou využívány při sklonu odvodňovaného terénu nad 8 % 

a v místech, kde je očekáván přítok dešťových vod z nezpevněných ploch. Tyto vpusti 

mohou sloužit jako lapače splavenin. Při umístění odpadu ve výšce 600 mm nad dnem 

vpusti vznikne sedimentační prostor pro zachycování kalu [25]. 

2) Vyústní objekty 

 Jedná se o objekty, které slouží k vypouštění odpadních vod do vodního recipientu. 

Vhodným místem pro umístění vyústních objektů je konkávní břeh vodního toku 

s dostatečnou hloubkou a proudem [1].  

 Vyústění objektů ve svahu koryta vodního recipientu je možno navrhovat nade dnem 

nebo v úrovni dna koryta tak, aby stoky nebyly zanášeny splaveninami z recipientu. 

Vyústní objekt se musí navrhovat tak, aby v korytě netvořil překážku, byl do okolí vhodně 

začleněn a nedocházelo k podemílání objektu. Do výpustí je třeba umožnit snadný přístup, 

jednou z možností je vytvoření schodů ve svahu koryta. K ochraně proti zpětnému vzdutí 

vody z recipientu do stokové sítě slouží zpětné klapky a stavidla [17]. 

 V případech, kdy je terén odvodňovaného území vysoko nad recipientem, provádí se 

vyústění gravitačně. Pokud se odvodňovaný terén nachází v inundačním pásmu, je 

vyústění řešeno s opatřením proti zpětnému vzdutí. Přečerpáváním se vyústění provádí 

tehdy, nachází-li se odvodňované území pod hladinou velkých vod [19]. 

3) Odlehčovací komory 

 Z hlediska hydrotechnického návrhu a stavebního provedení se jedná o jedny 

z nejsložitějších objektů na stokové síti. Odlehčovací komory musí být navrhovány tak, 
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aby celkový průtok odpadních vod průběžnou stokou byl odlehčen o požadované množství, 

které je odlehčovací stokou dopravováno do vodního recipientu. Nejčastěji se odlehčení 

o požadované množství uskutečňuje přepadem přes přeliv do odlehčovací stoky pod 

korunou přelivu. Koruna přelivu se umisťuje do výšky odpovídající průtoku, při kterém má 

být OK uvedena do provozu [25]. 

Vliv odlehčovacích komor na vodní recipienty 

 Hlavní nevýhodou přítomnosti odlehčovacích komor na jednotné stokové soustavě 

je, že jejich prostřednictvím dochází k přímému propojení stok s vodním recipientem. 

Čerstvé fekální znečištění se proto dostává do vodního recipientu i při vysokém naředění 

splaškových vod dešťovými vodami [19]. 

 Přepady směsi odpadní a dešťové vody mohou způsobovat výrazné narušení vodních 

toků. Ohrožují nejenom ekologický stav, ale také nároky na užívání vodních toků. 

Ohrožení ekologického stavu je způsobeno v důsledku látkového a fyzikálního narušení. 

 Látkové narušení je způsobeno celou škálou látek různého původu (např. organické 

látky, dusík, fosfor, nerozpuštěné látky, atd.). Je to dáno tím, že přepadající odpadní voda 

je směsí povrchového odtoku, splaškových, průmyslových OV, erodovaného biofilmu ze 

stokové sítě, atd. Fyzikálním narušením může docházet ke změně životního prostoru ve 

vodním toku, což může vést k vymizení některých druhů akvatického společenstva. Mezi 

hlavní fyzikální narušení patří hydraulický (hydrobiologický) stres a krátkodobá změna 

teplotního režimu. S narušením ekologického stavu souvisí narušení některých nároků na 

užívání vodního toku. Často dochází k narušení estetického stavu (předměty obsaženými 

ve vodě) a k narušení hygienickému prostřednictvím patogenních organizmů [27]. 

 Obecně jsou zaústěním vody z kanalizace do vodního toku více ohroženy drobné 

vodní toky. Důvodem je, že poměr zaústěné vody z kanalizace za deště k průtoku v toku je 

podstatně vyšší než u vodnatých toků [27]. 

Dělení odlehčovacích komor 

 V současné době existuje velké množství různých druhů odlehčovacích komor 

od jednoduchých typů s přepadem až po velmi složité odlehčovací komory s mechanickou 

regulací. Mezi základní typy používaných odlehčovacích komor patří:  
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 OK s přepadem bez regulace odtoku: 

a)   přímým, 

b)   bočním jednostranným, 

c)   bočním oboustranným, 

 OK se škrtící tratí s přepadem, 

 OK s horizontální dělící stěnou (etážové), 

 OK s přepadajícím paprskem (štěrbinové), 

 ostatní OK (s násoskou, stavítkem) [25]. 

Odlehčovací komory s přepadem 

 a) OK s přímým přepadem (viz obr. 6) – k odlehčování dochází ve směru osy 

přítokové stoky. Jednotlivé typy odlehčovacích komor s přímým přepadem se od sebe liší 

orientací přelivu na směr přítoku OV. Mezi základní typy patří přepad přímý kolmý, 

šikmý, obloukový a lomený [25]. 

 

Obrázek 6 - Odlehčovací komory s přímým přepadem [1] 

 b) OK s bočním přepadem (viz obr. 7) – k odlehčování dochází ve směru 

odkloněném od osy přítokové stoky. Využívány jsou především boční přepady 

jednostranné s přímou hranou, v oblouku a se šikmou hranou. Konstrukce OK s bočním 

přepadem v oblouku, u kterého je využita odstředivá síla proudící vody v oblouku, 
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vykazuje vyšší účinnost bočního přepadu. Použití oboustranného přepadu umožňuje zkrátit 

délku přelivné hrany a tím i celé OK oproti přepadu jednostrannému [25]. 

 

Obrázek 7 - Odlehčovací komory s bočním přepadem [1] 

Odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem (viz obr. 8) 

 Úsek potrubí menšího profilu, který je vložený mezi odlehčovací komoru a stoku 

pokračující na čistírnu odpadních vod, se nazývá škrtící trať. Škrtící trať způsobuje 

vzdouvání hladiny v komoře a zahlcení vtoku do odtokového potrubí. Provoz škrtící tratě 

se uskutečňuje v tlakovém režimu a ke změně průtočné kapacity dochází málo. Nejčastěji 

se škrtící trať kombinuje s přímým nebo bočním přepadem [25].  

 

Obrázek 8 - Odlehčovací komory se škrtící tratí s přepadem [19]  

Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou (viz obr. 9)  

 Jejich provoz je založen na horizontálním dělení průtoku. V určité výšce je 

ve vodorovné poloze umístěn břit. Splašky pod tímto břitem až do určitého stupně naředění 
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podtékají. Při větších průtocích začne docházet k dělení průtoku a množství odpadních 

vod, které je větší než stanovené ředění, je břitem odděleno a dále vedeno do vodního 

recipientu [25]. 

 

Obrázek 9 - Odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou [25] 

Odlehčovací komory s přepadajícím paprskem 

 Odlehčovací komory tohoto typu fungují na principu dělení přepadajícího paprsku 

odpadních vod. Úzkou štěrbinou propadnou bezdeštné průtoky a málo zředěné množství 

splašků do příčně uloženého žlabu. Odtud se pak odvádí na čistírnu odpadních vod. Při 

větších průtocích dochází k dělení přepadajícího paprsku. Množství odpadní vody 

přesahující stanovenou hodnotou je odváděno odlehčovací komorou do vodního recipientu 

[25]. 

Dimenzování odlehčovacích komor 

 Základním úkolem návrhu odlehčovací komory je stanovení množství vody, které má 

být z celkového přítoku do odlehčovací komory odvedeno na čistírnu odpadních vod. 

Množství přesahující stanovenou hodnotu je odváděno do recipientu. Průtok, který je 

odváděn na čistírnu odpadních vod, se dá určit jako násobek bezdeštného průtoku splašků: 

  nQmQQm  12424  [l.s
-1

]      (4.10) 

kde, Qm........ neodlehčený průtok [l.s
-1

] 

 Q24....... bezdeštný odtok splašků [l.s
-1

] 
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 m........... násobek ředění 

 (n + 1)... poměr ředění [25].  

Poměr ředění se pohybuje v širokém rozpětí (obvykle se používá poměr 1 + 7, min. 1 + 4). 

Volba ředícího poměru je závislá na vodnatosti a charakteru toku v recipientu, 

na charakteru odpadních vod, znečištění recipientu, atd. [25]. 

Další možnost pro určení Qm je založena na výpočtu intenzity mezního deště qm: 

 mredm qFQ     [l.s
-1

]      (4.11) 

 12ln32,4  mq   [l.s
-1

.ha
-1

]     (4.12) 

kde hodnota qm je závislá na empirických vztazích: 

 
270Q

QK deště
 ,  

100

F

PO

K  ,  nreddeště iFQ    (4.13) 

kde, Fred ....... redukovaná plocha území náležícího k OK, Fred = F.ψs [ha] 

 F........... plocha území náležícího k OK [ha] 

 K........... součinitel vyjadřující kvalitu OV [-] 

 Qdeště..... současný odtok dešťových vod, resp. přítok do OK [m
3
.s

-1
] 

 Q270...... průtok ve vodním toku, dosažený nebo překročený 270 dnů v roce [m
3
.s

-1
]  

 PO......... průměrný počet obyvatel na hektar [PO.ha
-1

] 

 in........... nejnižší intenzita blokového deště, použitá při dimenzi stoky před OK      

[l.s
-1

.ha
-1

], [25]. 

Hydraulický výpočet odlehčovacích komor s přímým přepadem 

 V případě dokonalého přímého přepadu, kdy není uvažováno s přítokovou rychlostí 

platí vztah: 

 hghbQ  2
3

2
  [m

3
.s

-1
]     (4.14) 

Délka přelivné hrany se pro dané Q a h vypočte ze vztahu: 

 

hgh

Q
b





2.
3

2


  [m]      (4.15)  
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Pokud je k přítokové rychlosti přihlíženo, je délka přelivné hrany stanovena ze vztahu: 

   







 2

3

2

3

2
3

2
kkhgbQ    [m

3
.s

-1
]   (4.16) 

Pro přítokovou rychlost v a Coriolisovo číslo α je rychlostní výška určena vztahem: 

 
g

v
k

2

2



         (4.17) 

kde, Q........... přepadající množství vody [m
3
.s

-1
] 

 h............ přepadová výška [m] 

 b............ délka přelivné hrany [m] 

 μ............ součinitel přepadu [-], [25]. 

4.2.5. Kanalizační přípojky 

 Dle zákona č. 274/2001 Sb. je kanalizační přípojka definována jako samostatná 

stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění 

pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem [15]. 

Návrh kanalizačních přípojek  

 Kanalizační přípojky slouží k odvádění odpadních vod z nemovitostí do stokové sítě. 

Každá nemovitost, která je připojena na stokovou síť, má mít samostatnou kanalizační 

přípojku. Použití jedné přípojky pro více nemovitostí, nebo odvodnění rozsáhlejších 

nemovitostí několika přípojkami, je nutno projednat se správcem kanalizace. Nejmenší 

jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při světlosti větší než DN 200 je třeba 

projekt doložit hydrotechnickým výpočtem. Minimální dovolený sklon kanalizační 

přípojky je 1% u DN 200 a 2% při DN 150. Největší dovolený sklon je 40%. Kanalizační 

přípojka má být vedena v co nejkratším směru, v jednotném sklonu, v přímém směru 

a kolmo na stoku (mimo zapojovacího oblouku) [14]. 

 Do veřejných ploch a pozemních komunikací se umisťují veřejné části kanalizačních 

přípojek. Území v šířce 0,75 m na obě strany od osy potrubí, nesmí být zastavěné ani 

osazené stromy, aby bylo možno provádět nutné úpravy [1]. 

 Přípojky mají být budovány po celé délce ve stejné světlosti. Při zaústění přípojek do 

šachet je možno je z těchto šachet čistit. Přípojky zaústěné do potrubí je nutno realizovat 
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tak, aby je bylo možné čistit a opravovat. Podle normy ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace je 

požadováno, aby byly na ležatých svodech umístěny čistící tvarovky. Na potrubí jednotné 

nebo splaškové kanalizace ve vzdálenosti max. 15 m a na dešťové kanalizaci max. 20 m. 

Revizní šachta s čistícím kusem bývá obvykle umístěna na hlavním svodu bezprostředně 

za obvodovou zdí nemovitosti. Pokud tomu tak není, je vhodné revizní šachtu zařadit na 

začátek přípojky před budovu – cca 1 m před obvodovou zeď [1]. 

 

Obrázek 10 - Situační schéma kanalizační přípojky [28] 

Projektová dokumentace kanalizačních přípojek by měla zpravidla obsahovat: 

 situaci přípojky v měřítku 1:1000, 1:500, 1:200, 

 půdorys přípojky a hlavního svodu, zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50, 

s uvedením světlosti, materiálu a sklonu potrubí, 

 podélný profil přípojky a hlavního svodu k zaústění do stoky, zpravidla 

v měřítku 1:100 nebo 1:50, s udáním nadmořských výšek, 

 úroveň a situování podzemních podlaží a přilehlého odvodňovaného terénu, 

úroveň a situování přilehlých vodohospodářských objektů (studně, septiky, 

žumpy, atd.), 

 množství a druh odpadních vod vypouštěných do veřejné stokové sítě [1]. 
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Napojování kanalizačních přípojek 

 Kanalizační přípojky lze napojovat na stoky do vysazené odbočné tvarovky 

z příslušného materiálu (kamenina, plasty, tvárná litina), do vysazené kanalizační 

kameninové vložky u stok betonových monolitických a zděných a do vyvrtaného nebo 

vyfrézovaného otvoru pomocí připojovacího hrdlového kusu [18].  

 Kanalizační přípojky do DN 200, včetně přípojek od dešťových vpustí, se na stoky 

připojují v úsecích mezi šachtami pod úhlem 45° - 90°. Se souhlasem provozovatele 

stokové sítě je možno přípojky výjimečně napojit do koncových nebo průběžných šachet. 

Přípojky DN 250 a větší se do stok zaúsťují ve vstupních spojných šachtách nebo 

komorách [18]. 

 Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny stoky. 

U průlezných a průchozích stok se zaúsťují dnem do úrovně hladiny průměrného 

bezdeštného průtoku nebo do stávající vložky [18]. 

Materiál kanalizačních přípojek 

 K požadovaným vlastnostem, ve kterých musí materiál vyhovovat patří vodotěsnost, 

odolnost proti chemickým a biologickým vlivům OV, odolnost proti namáhaní stok 

a agresivním vlivům okolního prostředí [19].  

 Kanalizační přípojky jsou navrhovány z materiálů běžně používaných pro stokové 

soustavy. V dnešní době se nejčastěji jedná o kameninu a plasty (PVC hladké 

a korugované, PE nebo PP) [18]. 

Kamenina 

 Kamenina patří k nejstarším a stále využívaným materiálům pro stokové sítě 

a kanalizační přípojky. Vyrábí se ze směsi jílu, šamotu (jemně mletého vypáleného jílu) 

a vody. Trouby se tvarují ve formách vakuovým lisováním. Po vysušení jsou namáčeny do 

glazurovací lázně a vypalovány v peci při teplotě zhruba 1200 °C. Po vypálení vytvoří 

glazura tvrdý, velmi odolný a hladký střep, který je dokonale spojený s vlastním 

kameninovým materiálem [18]. 

 Kameninové trouby jsou s oblibou využívány pro své dobré vlastnosti. Mezi hlavní 

důvody, proč volit kameninové potrubí, patří dlouhá životnost, která je výrobci uváděna 
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delší než 100 let. Jedná se o nepoddajný materiál, nepodléhající vychýlení nebo zploštění 

v důsledku zatížení. Díky hladkému glazurovanému povrchu je zajištěn plynulý tok 

a odolnost proti opotřebení a potrubí je prakticky nezávislé na toku abrazivního materiálu 

jako je písek nebo štěrk. Další výhodou je odolnost proti korozi, kameninové trouby jsou 

chemicky inertní a vyráběny tak, že je zajištěna ochrana proti ztrátě pevnosti [29]. Mezi 

důležité vlastnosti patří rovněž nepropustnost trub. Z ekologického hlediska se jedná 

o recyklovatelný materiál, který je vyroben ze surovin přírodní povahy [1]. 

 Mezi nevýhody tohoto materiálu patří velká hmotnost a především značná křehkost. 

Z tohoto důvodu jsou zvýšeny požadavky na kvalitu uložení, ochranného obsypu 

a bezpečnost při transportu [18]. 

 Hrdlové kameninové trouby se mohou spojovat různými typy spojů. První možností 

je temovaný hrdlový spoj, který je tvořen konopným dehtovaným provazcem a asfaltovou 

zálivkou. V současné době se tento způsob využívá jen omezeně [18]. V dnešní době jsou 

využívány převážně tyto spojovací systémy (viz obr. 11): 

 spojovací systém F (spoj L) – v hrdle trouby je vlepeno pryžové těsnění, 

 spojovací systém C (spoj K) – v hrdle trouby je vrstva tvrdého a na dříku 

pružného polyuretanu, 

 spojovací systém C (spoj S) – hrdlo a dřík trouby jsou broušeny na přesný 

rozměr, pryžové těsnění je umístěno na dříku [30]. 

 

Obrázek 11 - Hrdlové spoje kameninových trub [30] 

4.2.6. Zjišťování stavu stokové sítě a kanalizačních přípojek 

 Četnost prohlídek stok je stanovena s ohledem na místní podmínky, stavební 

a technický stav stok. Prohlídky stok se mají provádět před uvedením díla do provozu 
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a následně nejméně jedenkrát za 5 let, nebo je četnost stanovena provozním řádem [23]. 

Plánovaná údržba je jedním ze základních předpokladů pro zajištění bezproblémového 

provozování, minimalizaci nákladů na údržbu stokové sítě a negativních dopadů na životní 

prostředí. Důležitá je především přesná znalost stokové sítě. Rychlou a jednoduchou 

metodou pro zjištění stavu kanalizační sítě je inspekce kamerovým systémem z šachty 

[31]. 

 Při provádění prohlídky se zjišťuje potřeba a rozsah: čištění a údržby stok, likvidace 

hlodavců, odstranění následků narušení stok, větrání stok a kontrola jakosti protékajících 

vod. Vizuální kontrola potrubí se může provádět zevnitř nebo ze vstupní či revizní šachty. 

Kontrola vstupních a revizních šachet se provádí zevnitř nebo z povrchu. Zjištěná 

poškození, včetně údajů o rozsahu, obsluha zapisuje a podle kritérií zařazuje jednotlivé 

poškození do tříd [23]. 

 Kamerové inspekční systémy se dělí na systémy s pevnou vestavbou a přenosné 

analogové nebo digitální kamerové systémy, které se skládají z kamer, sklolaminátové tyče 

na cívce a LCD monitoru [23]. 

SAT - STAR – satelitní zařízení (viz obr. 12) 

 Jedná se o systém pro vestavbu do vozidla. Slouží k současné kontrole domovních 

kanalizačních přípojek a hlavních řadů. Domovní kanalizační přípojky lze prostřednictvím 

otočné kamerové hlavy kontrolovat až do vzdálenosti 30 m. Kamerová hlava umožňuje 

dokumentovat jednotlivé nálezy a spoje trub po celém jejich obvodu. Při doplnění 

kamerové hlavy o malý vysílač, lze lokalizovat její pozici a hloubku. K zavádění 

přípojkové kamery slouží vodící a tlačný systém umístěný na kamerovém vozíku [23].  

 

Obrázek 12 - Princip použití SAT - STAR /KS 60 [23]  
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4.2.7. Zkouška vodotěsnosti 

 Zkouška vodotěsnosti se provádí dle požadavků ČSN EN 1610 Provádění stok 

a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok. 

Vodotěsnost je definována jako schopnost stoky a objektů na stoce nepropouštět vodu jak 

ze stoky do okolního prostředí, tak z okolního prostředí do stoky nad povolené hodnoty. 

Zkoušky vodotěsnosti potrubí a šachet se mohou provádět vzduchem (metoda L) nebo 

vodou (metoda W). Provádět se mohou oddělené zkoušky, např. trouby vzduchem, 

a šachty vodou [23].  

Zkouška vzduchem (ČSN EN 1610) 

 Touto metodou je prováděna výhradně zkouška potrubí bez šachet, jelikož u šachet je 

její provádění obtížné. Zkoušený úsek se v šachtách vymezí, utěsní balónovými uzávěry 

a v závislosti na zkušební metodě se vzduchem natlakuje na požadovaný zkušební přetlak. 

Po zkušební době, jejíž délka je závislá na DN a materiálu potrubí je měřen pokles tlaku. 

Je-li pokles tlaku po zkušební době menší než normou stanovena hodnota poklesu tlaku, 

potrubí vyhovuje [18]. 

Zkouška vodou (ČSN EN 1610) 

 Vodou se zkouší vodotěsnost potrubí i šachet, a to odděleně nebo společně. 

Principem zkoušky je naplnění zkoušeného úseku, vodou vyvolaným přetlakem 10 až 

50 kPa, který je měřen na dříku trouby. Přípravná doba po naplnění a dosažení 

požadovaného přetlaku, je obvykle 1 hodina, může však být i větší. Po 30-ti minutách se 

měří pokles tlaku, který se určuje nepřímo z množství vody, které se do zkoušeného úseku 

přidává, pro zvýšení přetlaku na původní zkušební hodnotu. Zkouška je vyhovující, pokud 

objem přidávané vody není větší než:  

 0,15 l/m
2
 během 30-ti minut - pro potrubí, 

 0,20 l/m
2
 během 30-ti minut - pro potrubí včetně šachet, 

 0,40 l/m
2
 během 30-ti minut - pro šachty [18]. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty  

    řešení 

5.1. Posouzení možných variant řešení 

 Ze tří možných variant, které byly v rámci bakalářské práce [2] navrženy, byla 

vybrána a rozpracována varianta C (viz obr. 13). Ve vybrané variantě je odpadní voda ze 

zájmového území odváděna gravitačně, jednotnou stokovou soustavou, která bude 

zaústěna do nově vybudované čistírny odpadních vod. Tato varianta byla vybrána, protože 

je z ekonomického hlediska nejvýhodnější a z technického hlediska nejméně náročná [2]. 

 

Obrázek 13 - Řešená varianta C [2] 

5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení 

 Podkladem pro diplomovou práci byly výkresy situace, hydrotechnické situace 

a podélných profilů, které byly rozpracovány v bakalářské práci [2].  

 V rámci diplomové práci byly do výkresu situace (viz příloha č. 1) zakresleny 

navržené domovní kanalizační přípojky a uliční vpusti. Drobná změna ve výkresu 

hydrotechnické situace (viz příloha č. 2) byla způsobena návrhem odlehčovací komory 
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a rozdělením kanalizačního okrsku 38 na kanalizační okrsek č. 38 o ploše 0,005 ha a č. 39 

o ploše 0,04 ha. Dimenzování stokové sítě bylo provedeno pomocí Bartoškovy metody (viz 

příloha č. 18). Na základě výsledků byly ve výkresech podélných profilů (viz příloha č. 3  

– č. 12) změněny profily stok a rovněž zakresleny domovní kanalizační přípojky a uliční 

vpusti. Dále je řešeno dimenzování odlehčovací komory, návrh vyústního objektu 

a uložení kameninového potrubí. V rámci výkresové přílohy byly zpracovány tyto výkresy: 

 Situace (viz příloha č. 1), 

 Hydrotechnická situace (viz příloha č. 2), 

 Podélné profily (viz příloha č. 3 – č. 12), 

 Způsob uložení kameninového potrubí do pískového lože (viz příloha č. 13), 

 Vzorový řez kanalizační šachtou (viz příloha č. 14), 

 Vzorový řez kanalizační přípojkou (viz příloha č. 15), 

 Vzorový řež uliční vpustí (viz příloha č. 16), 

 Vyústní objekt (viz příloha č. 17) 

 Při zpracování výkresové přílohy byly dodrženy požadavky dle ČSN 01 3463 [32]. 

Veškeré výkresové přílohy byly zpracovány v programu AutoCAD 2007. Při zpracování 

podélných profilů bylo před dopracováním v programu AutoCAD 2007 nejprve využito 

programu Winplan – podélný profil kanalizace verze 5.0.  

5.2.3. Uložení kameninových trub 

 Pro výstavbu stok do otevřeného výkopu byly navrženy hrdlové kameninové trouby 

kruhového profilu DN 300 – DN 700 (výrobce Keramo Steinzeug spol. s r.o.). Pro 

spojování hrdlových trub bude použit spojovací systém C – polyuretanový spoj K (v hrdle 

trouby je vrstva tvrdého a na dříku vrstva pružného polyuretanu) [33]. Materiál byl zvolen 

na základě prokázané vysoké životnosti, únosnosti a odolnosti proti korozi a obrusu. 
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Obrázek 14 - Polyuretanový spoj K [33] 

 Při pokládání kameninových trub je třeba dodržovat požadavky dle ČSN EN 1620 

[34]. Kvalita uložení potrubí je závislá především na správném provedení lože, na druhu 

použitého obsypového a zásypového materiálu a kvalitním zhutnění. 

 Návrh šířky stavební rýhy, tloušťky vrstvy lože a výšky krycího obsypu byl proveden 

dle doporučení výrobce kameninových trub [21]. Šířky pažených rýh a celkové tloušťky 

vrstvy lože pro jednotlivé profily trub jsou uvedeny v příloze č. 21. Jako příklad byl 

zpracován výkres uložení kameninových trub DN 300 – DN 500 (viz příloha č. 13). 

 V závislosti na dopravním vytížení komunikací, ve kterých jsou stoky uloženy, 

budou hrdlové kameninové trouby uloženy do pískového lože. Tloušťka spodní vrstvy lože 

bude 100 mm pro trouby do DN 500 a 150 mm pro trouby DN 600 a více. Tloušťka horní 

vrstvy lože je pro každý profil stoky různá (52 mm pro DN 300 až 131 mm pro DN 800). 

Dno se urovná do požadované nivelety a provedou se montážní jamky pod hrdlem tak, aby 

těleso trouby po celé své délce leželo na loži. Poté se provede boční obsyp trub. Výška 

krycího obsypu bude 300 mm nad dříkem trouby. V zóně vedení bude pro obsyp a zásyp 

použit hutněný písek o velikosti zrna do 4 mm. Pro hlavní zásyp pažené rýhy bude využit 

prohozený výkopek. 

 Hutnění obsypu se bude provádět po vrstvách 150 mm vibračními pěchy. Hutnění 

krycího obsypu přímo nad kameninovými troubami se bude provádět ručně. Hlavní zásyp 

bude hutněn po vrstvách 250 mm, mechanické hutnění přímo nad troubami je možno 

použít po provedení vrstvy o tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. Na závěr je třeba uvést 

povrch pozemní komunikace do původního stavu. 
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5.2.4. Kanalizační šachty 

 Šachty jsou navrženy v místech, kde dochází ke změně směru osy, profilu stok, 

sklonu nivelety dna stok. Dále jsou navrženy na spojích a koncích stok. Umožňují přístup 

ke kanalizačnímu systému a slouží k odvětrávání, údržbě, čištění a kontrole stok. 

Maximální vzdálenost mezi jednotlivými šachtami je 50 m.  

 Pro výstavbu budou použity šachty DN 1000, typ Q.1 o síle stěny 120 mm (výrobce 

Prefa Brno a.s). Tyto šachty se skládají z prefabrikovaných šachtových dílců, vyrobených 

z betonu pevnostní třídy C 40/50. Vodotěsnost spojů zajišťuje elastomerové těsnění. 

Největší stavební hloubka pro jejich použití bez dalšího statického výpočtu je 10 m, což je 

v rámci celého projektu splněno [35]. Typové kanalizační šachty budou vyskládány na 

betonovém základu, z betonu pevnostní třídy C 12/15, tloušťky 100 mm.  

 Dle ČSN EN 124 budou použity šachtové poklopy třídy D 400, typ KD 03 litinový 

s odvětráváním, které jsou určeny pro vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice 

a parkovací plochy. Šachty budou vybaveny kapsovým stupadlem STKSK (PE-HD) 

zabudovaným v šachtovém kónusu jako nejvyšší stupadlo a šachtovými stupadly SAKS 

(ocelové s PE-HD povlakem), jejichž osová vzdálenost je 250 mm (výrobce KASI spol. 

s r.o.) [36]. 

 V rámci výkresové přílohy byl zpracován vzorový řez šachtou Š10, umístěné na 

kmenové stoce A (viz příloha č. 14). Šachta Š10 se skládá z těchto dílců: 

 šachtový poklop: KD 03T EN124 D400 BG/GU s odvětráváním, 

 šachtový vyrovnávací prstenec: TBW – Q.1 63/10, 

 šachtový kónus: TBR – Q.1 100-63/58/12, 

 šachtové skruže: TBS – 2 x Q.1 100/50/12, 

 šachtové dno: TBZ – Q.1 100/100 V max 60. 

5.2.5. Návrh domovních kanalizační přípojek 

 Pro každou nemovitost byla navržena vlastní kanalizační přípojka tak, aby byly 

splněny požadavky dle ČSN 75 6101 [17] a při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi dle 

ČSN 73 6005 [37]. 
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 Navržený profil všech přípojek je DN 150, díky tomu není třeba návrh přípojek 

podkládat hydrotechnickým výpočtem. Veškeré přípojky jsou pokud možno napojovány na 

nejbližší stoku, v přímém směru a kolmo na stoku. 

 Kanalizační přípojky budou provedeny z kameninových hrdlových trub (výrobce 

Keramo Steinzeug, spol. s r.o.) [33]. Na stokovou síť budou přípojky připojeny pouze 

mimo šachtu a budou vedeny přes revizní šachtu. Kanalizační přípojky budou do stok 

napojeny pomocí předem vysazených kameninových odboček pod úhlem 45° - 90°.  

 

Obrázek 15 - Glazovaná kameninová odbočka [33] 

 Revizní šachty budou umístěny na soukromém pozemku do vzdálenosti 1 m od 

hranice pozemku tak, aby byl k šachtě umožněn přístup. Při hloubce do 2,5 m budou 

použity revizní šachty Tegra 425, při větších hloubkách pak revizní šachty Tegra 600 

(výrobce Wavin Osma spol. s r.o.).  

 Ve většině případů je revizní šachta navržena do nezpevněných travnatých ploch. 

Revizní šachta Tegra 425 se pak skládá z šachtového dna Tegra 425 s výkyvnými hrdly, 

PP šachtové korugované roury DN 425, plastového kónusu PAD a plastového poklopu 

PAD na 1,5t. Obdobná skladba je možná také v případě revizní šachty Tegra 600 [38].  

 Ve výkresové příloze je zpracován výkres napojení nemovitosti č. p. 139 na stoku 

A1-3 ve staničení 0,133 km (viz příloha č. 15). 

 Projekt počítá s vybudováním celkem 159 kanalizačních přípojek, z toho je 81 

pravostranných a 78 levostranných (viz tabulka 5). Je zpracován také podrobnější seznam 

kanalizačních přípojek (viz příloha č. 19). 
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Tabulka 5 - Přehled kanalizačních přípojek 

Stoka 

Počet kanalizačních přípojek [ks] 

Pravostranné Levostranné Celkem 

A 30 31 61 

A1 4 12 16 

A1-1 13 8 21 

A1-2 4 - 4 

A1-3 16 7 23 

A1-3-1 - 2 2 

A2 4 - 4 

A3 1 3 4 

A4 2 2 4 

A5 7 13 20 

Celkem 81 78 159 

5.2.6. Návrh uličních vpustí 

 V závislosti na podélném a příčném sklonu komunikace bude povrch vozovky 

odvodněn pomocí vhodně umístěných uličních vpustí napojených na jednotnou stokovou 

síť. Uliční vpusti jsou navrženy tak, aby vzdálenost mezi dvěma vpusti nepřesahovala 

60 m a zároveň byla odvodňovací plocha vztažená k jedné vpusti menší než 400 m
2
. 

 Jako materiál přípojek uličních vpustí je zvolena kamenina. Napojení na gravitační 

stoky bude provedeno mimo šachty, pomocí předem vysazených kameninových odboček 

pod úhlem 45° - 90°. 

 Pro výstavbu byly navrženy typové prefabrikované uliční vpusti TBV – Q 50 

s kalovým prostorem (výrobce Prefa Brno a.s.) [35]. Vpusti budou opatřeny zápachovou 

uzávěrkou z kolen 1 x 60° a 1 x 90°. Dále také vtokovými mřížemi třídy D 400 a kalovým 

košem z žárově zinkovaného plechu (výrobce KASI spol. s r.o.) [39]. Pro území obce 
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Rohov bylo navrženo celkem 75 uličních vpustí (viz tabulka 6). Seznam kanalizačních 

přípojek uličních vpustí je zpracován jako příloha č. 20. Výkres typové uliční vpusti je 

součástí výkresové přílohy (viz příloha č. 16). Uliční vpusť UV 3 se skládá z těchto dílců: 

 vtoková mříž: KM01-DIN 19583 D400 rovná 50/50, 

 kalový koš: vysoký A4 dle DIN 4052, určený pro mříže 50/50, 

 horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž: TBV – Q 50/20 CP, 

 průběžný dílec vysoký: TBV – Q 50/59 SV, 

 průběžný dílec vysoký s odtokem: TBV – Q 50/59 SO, 

 spodní dílec s kalištěm vysokým: TBV – Q 50/49 KV. 

Tabulka 6 - Přehled uličních vpustí napojených  na dané stoky 

Stoka  A A1 A1-1 A1-2 A1-3 A1-3-1 A2 A3 A4 A5 Celkem 

Počet UV [ks] 24 13 9 5 11 1 1 2 1 8 75 

5.2.7. Dimenzování odlehčovací komory 

 Pro území obce Rohov je navržena jedna odlehčovací komora, která je umístěna na 

stoce A, ve staničení 0,019 km. Průtok OV, který bude odváděn na čistírnu odpadních vod, 

je určen pomocí násobku bezdeštného průtoku splašků. Pro výpočet je volen obvyklý 

ředící násobek m = 8. Hodnota maximálního bezdeštného splaškového průtoku získána 

pomocí Bartoškovy metody je 0,87 l.s
-1

. Odlehčovací komora je dimenzována na 

maximální návrhový průtok 783,90 l.s
-1

 (viz příloha č. 18). Odlehčení o požadované 

množství bude uskutečněno přepadem přes přímý kolmý přeliv do odlehčovací stoky, 

umístěné pod korunou přelivu. 

Postup návrhu OK: 

1. Výpočet průtoku Qm odváděného na ČOV (viz vztah 4.10): 

  887,024 mQQm 6,96 l.s
-1 

2. Výpočet odlehčeného průtoku Qodl odváděného do recipientu dle vztahu:
 

 modl QQQ  dim              [l.s
-1

]                  (5.1)      
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 odlQ  783,90 - 6,96 = 776,94 l.s
-1 

kde, Qodl... odlehčený průtok [l.s
-1

] 

 Qm.... neodlehčený průtok [l.s
-1

] 

 Qdim.. dimenzovací průtok [l.s
-1

] 

3. Výpočet přepadové výšky je po úpravě vzorce 4.16, proveden dle vztahu: 

 kk
gb

Q
h 





















3

2

2

3

22

3


  [l.s

-1
]     (5.2) 

kde, h....... přepadová výška [m] 

 Q...... přepadající množství vody [m
3
.s

-1
] 

 b....... délka přelivné hrany [m] 

 μ....... součinitel přepadu [0,412] 

 k....... rychlostní výška ...
g

v
k

2

2

  

 Pro výpočet přepadové výšky byla zvolena šířka přelivné hrany b = 1 m. Pro výpočet 

je potřebná znalost přepadajícího množství vody Q = 0,776 m
3
.s

-1 
a skutečné rychlosti 

odpadní vody ve stoce v = 2,77 m.s
-1

. 

 




































81,92

77,2

81,92

77,2

81,921412,02

776,03 2
3

2

2

3

2

h 0,529 m  

 Při přívalovém dešti bude na čistírnu odpadních vod odváděn průtok Qm = 6,96 l.s
-1

. 

Profil průběžné stoky bude díky funkci odlehčovací komory změněn z DN 700 na DN 400. 

Odlehčený průtok Qodl = 776,94 l.s
-1 

bude odváděn odlehčovací stokou kruhového profilu 

DN 700 do levostranného přítoku Strahovického potoka (dále vodní recipient). Při délce 

přelivné hrany b = 1 m bude přepadová výška h = 0,529 m. 

5.2.8. Návrh vyústního objektu 

 Vyústní objekt slouží k vypouštění odpadní vody do vodního recipientu. Při návrhu 

vyústního objektu je důležitá znalost vodního stavu při různých průtocích. V případě, že je 

vyústní objekt umístěn pod hladinou velkých vod, je třeba jej osadit zpětnými klapkami 

nebo kanalizačními stavítky. 
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 Navrženy jsou celkem dva vyústní objekty. Vyústní objekt VO 1 slouží pro 

vypouštění vyčištěných odpadních vod, které jsou z ČOV odváděny stokou DN 300. 

Vyústní objekt VO 2 slouží pro vypouštění směsi splaškové a dešťové vody, která je 

z odlehčovací komory odváděna odlehčovací stokou DN 700. 

 Před vlastním návrhem vyústního objektu byl zjištěn tvar vodního recipientu 

a změřeny jeho rozměry. Pro návrh byla důležitá rovněž znalost hodnot M - denních a N -

letých vod. Tyto údaje byly na základě žádosti poskytnuty Českým hydrometeorologickým 

ústavem v Ostravě. Pro zjištění výšky vodní hladiny při jednotlivých průtocích bylo třeba 

provést výpočet konsumpční křivky průtočného profilu vodního recipientu. Výsledky 

výpočtu konsumpční křivky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Postup výpočtu konsumpční křivky: 

1. Omočený obvodu koryta O se u obdélníkového profilu vypočte ze vztahu: 

 hbO 2    [m]      (5.3) 

u lichoběžníkového profilu, kdy sklon svahu levého břehu je 1:2,5 a pravého 1:2 ze vztahu: 

 )11( 2

2

2

1 mmhbO   [m]     (5.4) 

kde, O...... omočený obvod koryta [m] 

 b....... šířka dna koryta [m] 

 m...... sklon svahu břehu [1:m] 

 h…... výška vodní hladiny [m] 

2. Plocha průtočného průřezu S se u obdélníkového profilu vypočte ze vztahu: 

 hbS      [m]      (5.5) 

u lichoběžníkové  profilu ze vztahu: 

 
 
2

Bbh
S


    [m]      (5.6) 

kde, S...... plocha průtočného průřezu [m
2
] 

 B….. šířka vodního toku v hladině při určité h, 21 mhbmhB  [m] 

 b....... šířka dna koryta [m] 

 m...... sklon svahu břehu [1:m] 

 h…... výška vodní hladiny [m] 
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3. Hydraulický poloměr R se vypočte ze vztahu [25]: 

 
O

S
R      [m]      (5.7) 

kde, R...... hydraulický poloměr [m] 

 S...... průtočný průřez koryta [m
2
] 

 O...... omočený obvod koryta [m],  

4. Rychlostní součinitel C se vypočte z Manningova vzorce [25]: 

 6/11
R

n
C     [m

0,5
.s

-1
]     (5.8) 

kde,  C...... rychlostní součinitel [m
0,5

.s
-1

] 

 n....... stupeň drsnosti [0,030] 

 R...... hydraulický poloměr [m] 

5. Průřezová rychlost v se dle Chézyho rovnice vypočte ze vztahu [25]: 

 iRCv      [m.s
-1

]      (5.9) 

kde, v....... průřezová rychlost [m.s
-1

]   

 R...... hydraulický poloměr [m] 

 i........ podélný sklon koryta [0,01] 

6. Objemový průtok Q se vypočte dle Chézyho rovnice ve tvaru [25]: 

 iRCSvSQ    [m
3
.s

-1
]     (5.10) 

kde, Q...... objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

 S...... plocha průtočného průřezu [m
2
] 

 v....... průřezová rychlost [m.s
-1

] 
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Tabulka 7 - Výsledky výpočtu konsumpční křivky 

h         

[m] 

O             

[m] 

S         

[m
2
] 

R        

[m] 

C   

[m
0,5

.s
-1

] 

v     

[m.s
-1

] 

Q  

[m
3
.s

-1
] 

0,10 1,40 0,12 0,09 22,13 0,65 0,08 

0,20 1,60 0,24 0,15 24,30 0,94 0,23 

0,30 1,80 0,36 0,20 25,49 1,14 0,41 

0,40 2,00 0,48 0,24 26,28 1,29 0,62 

0,50 2,20 0,60 0,27 26,84 1,40 0,84 

0,60 2,40 0,74 0,31 27,41 1,52 1,13 

0,70 2,89 0,86 0,30 27,25 1,49 1,28 

0,80 3,39 1,05 0,31 27,42 1,53 1,60 

0,90 3,88 1,28 0,33 27,72 1,59 2,04 

1,00 4,37 1,56 0,36 28,07 1,68 2,62 

1,10 4,86 1,88 0,39 28,46 1,77 3,33 

1,20 5,36 2,25 0,42 28,85 1,87 4,21 

 Na základě výsledků výpočtu byla sestrojena konsumpční křivka (viz obr. 16) a 

odečteny výšky hladin N – letých průtoků. Výšky hladin N – letých průtoků jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

Tabulka 8 - Výšky hladin při N-letých průtocích 

N - letý 

průtok  
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Q         

[m
3
.s

-1
] 

0,658 0,997 1,56 2,06 2,64 3,51 4,26 

h             

[m] 
0,42 0,57 0,78 0,90 1,00 1,13 1,21 

[m n. m.] 228,67 228,82 229,03 229,15 229,25 229,38 229,46 
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Obrázek 16 - Konsumpční křivka příčného profilu vodního recipientu 

 Pro zajištění gravitačního odtoku odpadní vody z odlehčovací komory do vodního 

recipientu je možno vyústní objekt navrhnout nad QN2, tedy 0,57 m nade dnem vodního 

recipientu. Protože je vyústní objekt výškově umístěn pod hladinou velkých vod, bude 

vyústní objekt opatřen zpětnou klapkou proti zpětnému vzdutí vody do kanalizace. V místě 

vyústění bude provedeno zpevnění dna vodního recipientu lomovým kamenem, uloženým 

do betonového lože. Oba břehy budou zpevněny opěrnou zdí, vyzděnou z lomového 

kamene, v kombinaci s kamenným pohozem. Opevnění bude provedeno v délce 3 m nad i 

pod vyústěním. Celková délka úpravy dna a břehů vodního recipientu je 8 m.  

 Výkres půdorysu a příčného řezu vyústního objektu VO 2 je zpracován v rámci 

výkresové dokumentace (viz příloha č. 17 ). 

5.2.9. Hydrotechnické výpočty 

 Výsledkem dimenzování gravitačních stokových sítí má být hospodárný 

a hydraulicky správný návrh sklonu nivelety dna, profilů a rozměrů příčného řezu stok 

v úsecích mezi dvěma kanalizačními šachtami. Za největší průtok odpadních vod 

v gravitační stoce se považuje kapacitní průtok při vrcholovém plnění průtočného průřezu. 
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Za této podmínky je v navrženém profilu stoky zajištěn netlakový gravitační průtok i při 

největším průtoku [20]. 

 V rámci bakalářské práce [2] bylo dimenzování stokové sítě provedeno pomocí 

součtové metody. Z důvodu snahy o hospodárnější návrh je dimenzování stokové sítě 

v diplomové práci řešeno Bartoškovou metodou.  

 Při dimenzování stokové sítě pomocí Bartoškovy metody se počítá s intenzitou deště 

z redukované čáry náhradních intenzit pro čas tz, jehož doba trvání je rovna době odtoku 

odpadní vody stokou k posuzovanému profilu [19]. 

Postup výpočtu dimenzování stokové sítě (Bartoškova metoda) 

 V bakalářské práci [2] bylo nevhodně počítáno s periodicitou směrodatného deště 

p = 0,5. Stoková síť by tak byla zbytečně předimenzovaná. Pro obce s počtem obyvatel do 

5 000 se počítá s periodicitou směrodatného deště p = 1. Výpočet dob redukované čáry 

náhradních dešťových intenzit byl proveden dle vztahů (4.2 – 4.5), které jsou uvedeny 

a popsány v kapitole 4.2.1.  

Postup výpočtu dob redukované čáry náhradních dešťových intenzit: 

 Všechny výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulce 9. Jako příklad uvádím postup 

výpočtu pro směrodatnou 15-ti minutovou srážku.  

1. Stanovení celkového množství dešťových srážek za dobu t (viz vzorec 4.4): 

  900
10000

117

10000
t

q
ht  10,53 mm 

2. Stanovení doby povrchové (územní) retence (viz vzorec 4.3): 

 










53,105,0

153

h

tr
tr


 8,55 min 

3. Stanovení doby povrchového odtoku (viz vzorec 4.5): 

 






25,060

50

60 v

l
t p  3,33 min 

4. Stanovení zkrácené doby působení deště na povodí stokové sítě (viz vzorec 4.2):  

    33,355,815  prz tttt  = 3,12 min 
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Tabulka 9 - Hodnoty čáry náhradních srážek 

t [min] q [l.s
-1

.ha
-1

] h [mm] tr [min] tp [min] tz [min] tz 

5 220 6,60 4,55 3,33 -2,88 -2´53“ 

10 152 9,12 6,58 3,33 0,09 5“ 

15 117 10,53 8,55 3,33 3,12 3´7“ 

20 96,8 11,62 10,33 3,33 6,34 6´20“ 

30 72,6 13,07 13,77 3,33 12,89 12´53“ 

40 59,2 14,21 16,89 3,33 19,77 19´46“ 

60 43,4 15,62 23,04 3,33 33,63 33´38“ 

90 31,7 17,12 31,55 3,33 55,12 55´7“ 

120 25,3 18,22 39,53 3,33 77,14 77´8“ 

 Na základě výpočtu redukované doby 5-ti, 10-ti, 15-ti, 20-ti, 30-ti, 40-ti, 60-ti a 90-ti 

minutového deště (viz tabulka 9) byly zjištěny body pro sestrojení redukované čáry 

náhradních dešťových intenzit (viz obr. 17) 

 

Obrázek 17 - Redukovaná a neredukovaná křivka 
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 V případech, kdy je doba dotoku kratší než 187 s (redukovaná doba 15-ti minutového 

deště), je počítáno s intenzitou 15-ti minutového deště, tedy 117 l.s
-1

.ha
-1

. Po překročení 

této doby se počítá s intenzitou nižší. Ta se odečte z grafu v závislosti na době dotoku 

do dimenzovaného úseku.  

 Výpočet Bartoškovy metody (viz příloha č. 18) je zpracován tabelárně do obdobného 

formuláře jako u součtové metody. Tento formulář obsahuje 23 sloupců, jejichž význam 

byl podrobně popsán v rámci bakalářské práce [2].  

 V závislosti na změně použité metody výpočtu a periodicity 15-ti minutového 

směrodatného deště, došlo oproti bakalářské práci [2] v určitých úsecích stok ke změně 

navržených profilů trub. Tabulky navržených profilů jednotlivých stok jsou uvedeny 

v příloze č. 22. Porovnání získaných výsledků je uvedeno v tabulce 10: 

Tabulka 10 - Rozdíl DN stok 

Profil 

trub 

Celková délka [m] Rozdíl 

[m] Bartoškova Součtová 

DN300 1772,00 1573,00 199,00 

DN400 606,00 786,00 -180,00 

DN500 597,00 284,00 313,00 

DN600 301,00 313,00 -12,00 

DN700 8,00 0,00 8,00 

DN800 0,00 328,00 -328,00 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení 

 Pro výpočet nákladů potřebných na výstavbu stok a ČOV byl využit metodický 

pokyn Ministerstva zemědělství ČR [40]. Ceník firmy Prefa Brno a.s. [41] byl využit 

ke stanovení nákladů potřebných na výstavbu kanalizačních šachet a uličních vpustí. Pro 

stanovení ceny vyústních objektů byl využit Katalog opatření Ministerstva zemědělství ČR 

[42]. Uvedené ceny již zahrnují daň z přidané hodnoty. 

6.1. Ekonomické náklady na výstavbu kameninových stok 

 Měrný cenový ukazatel zahrnuje všechny základní objekty na stokách a zohledňuje, 

zda je potrubí ukládáno ve zpevněných nebo nezpevněných plochách. Pro výstavbu stok 

budou použity hrdlové kameninové trouby DN 300 – DN 700. Náklady potřebné na 

výstavbu kanalizačních stok jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11 - Náklady na výstavbu kameninových stok [40] 

DN 

Materiál potrubí 
Délka 

potrubí 

ZP           

[bm] 

Délka 

potrubí 

NP           

[bm] 

Cena  potrubí 

ZP [Kč] 

Cena potrubí 

NP [Kč] 

Kamenina 

ZP NP 

mm Cmu v Kč/bm potrubí 

300 7 130 5 620 1 772 - 12 634 360 - 

400 8 410 6 810 587 19 4 936 670 129 390 

500 9 980 8 350 597 - 5 958 060 - 

600 11 220 9 500 301 - 3 377 220 - 

700 14 250 12 500 2 6 28 500 75 000 

∑ 3 259 25 26 934 810 204 390 

Celkové náklady na kameninové stoky 27 139 200 

 Na výstavbu kameninových stok, které budou ukládány ve zpevněných plochách je 

třeba 26 934 810 Kč. V případě uložení v nezpevněných plochách je to 204 390 Kč. 

Celkové náklady na výstavbu kanalizačních stok jsou vyčísleny na 27 139 200 Kč. 
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6.2. Ekonomické náklady na objekty na stokách 

Kanalizační šachty 

 Při výstavbě budou použity šachty DN 1000, typ Q.1 o síle stěny 120 mm (viz 

kapitola 5.2.4.). Cena kanalizační šachty je dána součtem cen těchto šachtových dílců: 

poklop,vyrovnávací prstenec, kónus, šachtové skruže a šachtové dno. 

Tabulka 12 - Pořizovací náklady kanalizačních šachet [41] 

Šachtový dílec 
Cena/ks 

[Kč] 

Poklop: KD 03T EN124 

D400 BG/GU  
3 860 

Vyrovnávací prstenec: 

TBW – Q.1 63/10, 
273 

Kónus: TBR – Q.1 100-

63/58/12, 
2 275 

Skruže: TBS – 2 x Q.1 

100/50/12 
3 498 

Dno: TBZ – Q.1 100/100 

V max 60 
10 485 

Elastomerové těsnění 206 

Cena šachty [Kč] 20 597 

Cena celkem             

(145 šachet) [Kč] 
2 986 565 

 Po sečtení cen jednotlivých šachtových dílců vyjde pořizovací cena jedné šachty 

20 597 Kč. Celkově počítá návrh koncepce odkanalizování obce Rohov s výstavbou 145 ks 

kanalizačních šachet. Celkové náklady tak činí 2 986 565 Kč. 

Uliční vpusti 

 Pro výstavbu byly navrženy typové prefabrikované uliční vpusti TBV – Q 50 

s kalovým prostorem a zápachovou uzávěrkou (viz kapitola 5.2.6.) Cena uliční vpusti je 

dána součtem cen těchto dílů: vtoková mříž, kalový koš, horní dílec pro čtvercovou 

vtokovou mříž, průběžný dílec vysoký, průběžný dílec vysoký s odtokem, spodní dílec 

s kalištěm vysokým, zápachová uzávěrka (koleno 60° + koleno 90°, DN150). 
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Tabulka 13 - Pořizovací náklady dešťových vpustí [41] 

Dílce dešťové vpusti 
Cena/ks 

[Kč] 

Vtoková mříž: KM01-DIN 19583 

D400 rovná 50/50 
3 140 

Kalový koš: vysoký A4 dle DIN 

4052, určený pro mříže 50/50 
618 

Horní dílec pro čtvercovou 

vtokovou mříž: TBV – Q 50/20 CP 
539 

Průběžný dílec vysoký: TBV – Q 

50/59 SV, 
491 

Průběžný dílec vysoký s odtokem: 

TBV – Q 50/59 SO 
605 

 Spodní dílec s kalištěm vysokým: 

TBV – Q 50/49 KV 
654 

Zápachová uzávěrka (koleno 60°, 

90°, DN 150) 
1 041 

Cena dešťové vpusti [Kč] 7 088 

Cena celkem  

(75 ks dešťových vpustí) [Kč] 
531 600 

 Cena jedné dešťové vpusti činí 7 088 Kč. Celkové náklady na výstavbu 75-ti 

navržených dešťových vpustí je vyčíslena na 531 600 Kč. 

Tabulka 14 - Náklady na výstavbu kanalizačních přípojek uličních vpustí [40] 

DN Kamenina - ZP 
Délka 

potrubí 

NP           

[bm] 

Cena 

potrubí NP    

[Kč] 
mm Cmu v Kč/bm potrubí 

150 6 140 222 1 363 080 

 Celkové náklady na výstavbu uličních vpustí, včetně kanalizačních přípojek jsou 

vyčísleny na 1 894 680 Kč.  

Vyústní objekt 

 Náklady na výstavbu vyústního objektu včetně opatření proti zpětnému vzdutí vody 

lze stanovit podle profilu kanalizační stoky. Navrženy jsou celkem dva vyústní objekty 

VO 1 s profilem stoky DN 300 a VO 2 s profilem odlehčovací stoky DN 700 

(viz kapitola 5.2.8.). Celkové náklady na vybudovaní navržených vyústních objektů, 

včetně odlehčovacích stok činí 393 040 Kč (viz tabulka 15). 
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Tabulka 15 - Náklady na výstavbu vyústních objektů [42] 

DN Kamenina - NP 
Délka 

potrubí 

NP           

[bm] 

Cena 

potrubí 

NP     

[Kč] 

Cena 

vyústního 

objektu 

[Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 
mm Cmu v Kč/bm potrubí 

300 5 620 17 95 540 45 000 140 540 

700 12 500 5 62 500 190 000 252 500 

Celkové náklady na vyústní objekty 393 040 

Čistírna odpadních vod 

 Cena ČOV byla zjištěna z metodického pokynu [40] pomocí interpolace. 

Odhadované náklady na výstavbu ČOV pro 620 obyvatel jsou vyčísleny na 6 968 800 Kč. 

6.3. Celkové ekonomické náklady na výstavbu kanalizace  

 Celkové náklady na realizaci rozpracované varianty jsou dány součtem nákladů, 

potřebných na provedení výše uvedených jednotlivých částí projektu. V celkové ceně není 

zahrnuta cena některých objektů (OK, spadiště, spojné šachty). Na základě tohoto důvodu 

a zajištění dostatečné finanční rezervy byla celková cena navýšena o 15 % 

Tabulka 16 - Náklady na výstavbu kanalizace 

Výstavba Cena [Kč] 

Kanalizační stoky 27 139 200  

Kanalizační šachty 2 986 565  

Dešťové vpusti 1 894 680  

Vyústní objekty 393 040  

ČOV 6 968 800  

Celková cena 39 382 285  

Celková cena + 15% 

rezerva 
45 289 627  

Celkové náklady na výstavbu navrhované kanalizace, včetně 15 % finanční rezervy činí 

45 289 627 Kč. 
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7. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo podrobnější rozpracování návrhu odkanalizování obce 

Rohov v návaznosti na bakalářskou práci [2]. V bakalářské práci byla ze tří uvažovaných 

variant vybrána a rozpracována varianta, při které je veškerá voda ze zájmového území 

odváděna gravitačně, jednotnou stokovou soustavou. Návrh stokové sítě byl podložen 

výkresy situace, hydrotechnické situace a podélných profilů stok. Dimenzování stokové 

sítě bylo provedeno součtovou metodou. Tyto materiály byly podkladem k provedení 

diplomové práce. 

 V diplomové práci je řešen návrh domovních kanalizačních přípojek (viz kapitola 

5.2.5.) a uličních vpustí (viz kapitola 5.2.6.). Tyto objekty byly zakresleny ve výkresu 

situace (viz příloha č. 1) a výkresech podélných profilů stok (viz příloha č. 3 – č. 12). Byly 

vypracovány výkresy vzorového řezu kanalizační přípojkou (viz příloha č. 15) a uliční 

vpustí (viz příloha č. 16). Dále je řešeno uložení kameninových trub (viz kapitola 5.2.3.), 

návrh kanalizačních šachet (viz kapitola 5.2.4) a dimenzování odlehčovací komory (viz 

kapitola 5.2.7.). Provedeny byly výkresy vzorového řezu uložení kameninového potrubí 

(viz příloha č. 13) a kanalizační šachtou (viz příloha č. 14). Na základě výpočtu 

konsumpční křivky průtočného profilu vodního recipientu byl proveden návrh vyústního 

objektu (viz kapitola 5.2.8. a příloha č. 17) 

 Z důvodu snahy o hospodárnější návrh, byla v diplomové práci stoková síť 

dimenzována pomocí Bartoškovy metody. Intenzity deště potřebné pro provedení návrhu 

stokové sítě dle Bartoška byly odečteny z vypočtené a sestrojené redukované čáry 

náhradních dešťových intenzit (viz kapitola 5.2.9). Změny DN stok, které jsou způsobeny 

použitím jiné návrhové metody a periodicity směrodatného deště v jednotlivých 

kanalizačních okrscích, jsou uvedeny v příloze č. 22. 

 Na závěr byl proveden odhad ekonomických nákladů potřebných na výstavbu 

navržené jednotné stokové soustavy, včetně čistírny odpadních vod. Celkové odhadované 

náklady činí 45 289 630 Kč (viz kapitola 6.3.).  
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