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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou výroby elektrické energie v kanalizaci. 

Práce navrhuje modelový příklad využití energetického potenciálu kanalizace, pomocí 

systému s tlakovou turbínou. Návrh je složen z vzdouvací komory, tlakového potrubí a 

strojovny. Počítá se dvěma variantami použití. A to v v průmyslovém podniku 

s třísměnným provozem a v obci s 10 000 ekvivalentními obyvateli. 

 Klíčová slova: kanalizace, malé vodní elekrárny. 

Abstract  

This thesis deals with the production of electricity in the sewers. The work 

proposes a model example of the use of the energy potential of sewage, using a system 

with pressure turbine. The proposal consists of a baffle chamber, pressure pipes and 

engine. Allows for two options to use. And vv industrial company with three shifts 

operation and in the community with 10,000 equivalent inhabitants.  

 

Keywords: sewer, small hydropower plants 
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1. Úvod 

Rozvoj vodních elektráren má významný dopad na společnost a komunitu, v 

oblastech ekonomických, ekologických a sociálních. Elektřina je nezbytná pro spoustu 

lidských činností. Podle Mezinárodní energetické agentury, bude poptávka po elektrické 

energii růst ročním tempem 2,5%. Což znamená že, bude nutné budovat další zdroje 

elektrické energie [1] [2]. 

Dopady na globální a environmentální kvality ovzduší, zejména u znečišťujících 

látek vypouštěných do atmosféry z fosilních paliv v elektrárnách, poskytují silné 

argumenty pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Čisté domácí a obnovitelné zdroje 

energie se obecně přijímají jako klíč pro kvalitnější budoucí život, a to nejen pro českou 

republiku, ale i pro celý svět [1] [2]. 

Cílem této práce je přiblížit problematiku využití energetického potenciálu 

kanalizace. Jde o zužitkování vodního spádu k výrobě elektrické energie. Voda 

z vodovodních řádů je tlačena k uživatelům do vyšších poloh, kde je využita a poté je 

odvedena kanalizací do čistírny odpadních vod. Energie této vody je tlumena ve skluzech 

nebo spádištích a není nijak využita. Náplní této práce je navrhnout systém, který je 

schopný předčistit a upravit odpadní vodu na požadovanou kvalitu pro klasickou tlakovou 

turbínu. Tento systém bude možné umístit jen v místech, kde to dovolí vhodná morfologie 

terénu a také dostatečný průtok odpadních vod. Systém se skládá ze vzdouvací komory, 

tlakového potrubí, uzávěru a strojovny. Vzdouvací komora slouží k mechanickému 

předčištění a k rozdělení průtoku mezi stávající stoku a tlakové potrubí. Tlakové potrubí 

spojuje strojovnu a vzdouvací komoru. Potrubí je na svém konci zajištěno automatickým 

uzávěrem kvůli regulaci. Strojovna slouží jako místo uložení turbíny a dalšího vybavení 

potřebného na výrobu energie samotné. Turbína by měla být klasická komerční turbína 

používaná v malých vodních elektrárnách. Mimo jiné je zde umístěn odpad, který zde ústí 

zpět do stoky. Elektrická energie vyrobená v tomto zařízení je čistá a obnovitelná. Tímto 

přispívá k šetření životního prostředí. 
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2. Současné kanalizační sítě 

2.1.1. Historie kanalizace 

Kanalizace byla budována od té doby, co si lidé uvědomili nebezpečí vlastních 

výkalů. Definice kanalizace zní: kanalizace je soustava potrubního vedení uvnitř budovy 

odvádějící odpadní vodu přes kanalizační přípojku z nemovitosti do veřejné kanalizace, 

která ústí v čistírně odpadních vod, případně přímo do domovní čistírny odpadních vod, 

žumpy či septiku. Takto se vyvinula definice kanalizace po staletích vývoje. Kanalizace 

vznikla na více místech světa, protože lidé měli stejný problém s výkaly. Výkaly byly 

závažný problém, protože zapáchaly a navíc způsobovaly epidemie nemocí [4]. 

2.1.2. Počátky kanalizace 

První evropskou snahou od odvedení fekálií z obydlí bylo registrováno na 

Orknejských ostrovech kolem roku 3200 před Kristem. Sanitární zařízení byla umístěna do 

stěny domu, odpad směřoval ven z obydlí [4]. 

Sumerská civilizace se dostala o krok dále, měla systém na odvedení dešťové vody 

z ulic. Sumerové měli odkanalizované domy. Kanalizace ústila v žumpách, podle velikosti 

domu. Hlavním materiálem byla hlína, tudíž i kanalizace byla vystavěna z 

hliněných pálených trub. Trouby byly glazovány kvůli větší odolnosti [4]. 

 Také v povodí řek Indu a Gangy vznikla rozvinutá civilizace, která se naučila 

využívat výhody kanalizace. I zde šlo o jednoduchou kanalizaci ústící buď v jímce, nebo 

v řece, změnou bylo napojení koupelny na kanalizaci. Koupelna zvětšovala celkový objem 

splaškových vod a měnila jejich složení [4]. 

Další posun ve výstavbě kanalizace se udál na Krétě. Kréta má strmé svahy tudíž 

musely být znalosti inženýrů v hydrodynamice na velmi vysoké úrovni. Využívalo se zde 

jak otevřených stok tak také uzavřených kde se používalo těsnění přes hlavu s pomocí 

cementu. Odpadní voda se užívala pro zavlažování a hnojení polí[4]. 
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Obrázek č. 1. Zbytky veřejných záchodů v Efezu [4]. 

2.1.3. Starověk 

Řím se stal kolébkou propracovaného systému pro výstavbu vodovodů, akvaduktů 

a zejména kanalizací. V domech bohatších občanů se budovaly jednoduché latríny, které se 

postupem doby stěhovaly z prostor pro bydlení do odlehlejších částí domů. Ale ani chudší 

obyvatelé v tomto ohledu nepřišli zkrátka. Římské impérium jim vybudovalo latríny, které 

byly rozmístěny po různých částech města. Navíc mužská část obyvatelstva mohla 

využívat i zařízení podobná dnešním pisoárům. Jejich obsah byl zachytáván do nádob a 

dále zpracováván. Moč totiž obsahovala amoniak, jenž má čistící účinky. Tuto látku pak 

Římané využívali například v koželužnách. Římská kanalizace však mnohdy sloužila i k 

jiným, než původně vybudovaným účelům. V jejich „útrobách“ totiž velmi často končil 

nejeden nepohodlný občan. Bohužel s pádem Římské říše upadl v zapomnění i 

propracovaný kanalizační systém. Trvalo totiž mnoho dalších staletí, než Evropané začali s 

budováním podobně vyspělé kanalizace. Přesto některé střípky staré římské kanalizace 

odolaly i neúprosnému běhu času a přetrvávají dodnes. Jasným příkladem je Cloaca 

Maxima (Velká stoka) v Římě je nejstarší, dosud fungující kanalizace na světě. Tato 

kanalizační stoka je tři metry široká a čtyři metry vysoká. Kanalizace Cloaca Maxima dnes 
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ústí do řeky Tibery u římských mostů Ponte Palatino a Ponte Rotto. Část římské kanalizace 

využívá až do současnosti anglický York, město s bohatou historií ležící v severní části 

Velké Británie, a další evropská města [4] [5] [6]. 

 
Obrázek č. 2. Maxima Kloaka [5]. 

2.1.4. Vývoj kanalizace od Středověku po 20. století  

 Ve středověku nastal úpadek. Situace byla velice špatná, ulice byly jako veřejné 

stoky a čistily se jen před významnými církevními svátky. Díky tomu převažovala špatná 
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hygienická situace a vznikaly časté epidemie. Okolo 17. století se začaly stavět první 

splachovací stoky, které mířily nejkratší cestou do řeky. Jejich konstrukce byla chabá, 

často způsobovaly zápach. V druhé polovině 19. století nastal velký rozvoj. Používaly se 

zde klasické gravitační stoky, jako materiál se používaly kamenné kvádry, litinové trubky 

nebo pálené cihly (zvonivky). Jako první musely řešit problém s kanalizací největší a 

nejrozvinutější města jako Londýn nebo Paříž. V Londýně se začalo s výstavbou moderní 

stokové sítě po velkých epidemiích cholery. Byly stavěny především stoky vejčité a 

oválné. Hladký povrch zaručil dobré hydraulické vlastnosti. Jako první zde byla použita 

čistírna odpadních s mechanickým čištěním [4] [5] [7]. 

 V Paříži museli řešit podobný problém. Vyřešili ho postavením  Égouts de Paris. 

Což je označení pro podzemní kanalizační síť města Paříže. Současná síť byla budována 

od 19. století. Tato síť má v současnosti přes 2400km štol (kanalizace). Malá část stok je 

zpřístupněna i veřejnosti jako muzeum. V roce 1930 byl celý systém dokončen postavením 

centrální čistírny odpadních vod. Tím pádem už nedocházelo k znečištění toku a k 

jeho následnému zápachu [4] [5] [7]. 

2.1.5. Rozvoj české kanalizace 

Také v českých zemích se rozvoj kanalizace vztahoval k největším sídelním 

útvarům. Jako první se situace začala řešit v Praze. Kde se již od středověku extrementy 

vyhazovaly buď na ulici, nebo se sváděly do jednoduchých jímek. Odtud byly převáženy 

vozy na komposty do okolí města. Od konce 18. století začala výstavba prvních 

nedokonalých kanalizačních stok. Se soustavnou a plánovitou výstavbou se začalo až od 

roku 1893. V Praze byla také zprovozněna první mechanická čistírna odpadních vod 

v Čechách. Po druhé světové válce bylo v provozu asi 900km stok. V tu dobu přišla na 

řadu další fáze budování kanalizace a také výstavba nové ústřední čistírny odpadních vod. 

Současným vlastníkem Pražské kanalizační soustavy je Veolia Voda. Soustava má 3 

637km stok a 954km přípojek, jednu ústřední čistírnu a 20 pobočných čistíren [4] [5] [7] 

[8]. 
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Obrázek č. 3. Cizinecký vstup - spojná komora pod Staroměstským náměstím [4]. 

Obrázek č. 3. zobrazuje jedno z architektonicky nejzajímavějších "zákoutí" pražské 

kanalizace, kde se spojují tři hlavní sběrače, od Celetné, Železné a Michelské ulice 

(sběrače V, VI, VII, VIII) a dále pokračuje jako kmenová stoka A ke shybce u Čechova 

mostu a tunelem pod Letnou do ÚČOV v Troji [4]. 

Také v Brně probíhal vývoj kanalizační sítě. Posun k lepšímu zažilo Brno již ve 14. 

století, kdy začaly být ulice města dlážděny. Došlo také na vybudování svodnic, stružek a 

rigolů, jejichž účelem bylo svést nejen dešťovou, ale i splaškovou odpadní vodu mimo 

město. Přesto tento odváděcí systém nezabránil v šíření epidemií. Teprve ve druhé 

polovině 17. století začínají být budovány první kanalizační stoky z cihelného či 

kamenného zdiva. S plánováním budování soustavné kanalizační sítě v Brně se začalo až 

ke konci 19. století, konkrétně to bylo roku 1892. V této době se však již Brno mohlo 

chlubit cihlovými a betonovými kanalizačními stokami o celkové délce téměř 35 km. 

Počátkem minulého století pak došlo k odkanalizování prakticky celého Brna. S dalším 

připojováním okrajových měst se postupně zvyšovaly nároky na stávající kanalizační síť a 

vznikla nutná potřeba tuto kanalizaci rozšířit. Městský stavební úřad v roce 1922 proto 

vypracoval generální projekt kanalizace města Brna. V průběhu jeho realizace byla většina 
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městských čtvrtí připojena do brněnské veřejné kanalizace. Současná délka kanalizační sítě 

činí 1 196km. Odpadní voda je čištěna celkem ve čtyřech čistírnách odpadních vod [4] [9]. 

 
Obrázek č. 4. Stávající soutoková šachta (komora) na staré kmenové stoce C [10]. 

2.2. Výstavba kanalizace v současné době 

Kanalizační soustava zastává mnoho důležitých funkcí. Mezi jedny ze základních 

funkcí patří podmínky zdravého bydlení a uchování životního prostředí obyvatel, dále 

potom likvidace tekutých odpadů pomocí soustavného stokového systému a čistírny 

odpadních vod. Základem je správný návrh a bezporuchový provoz [6] [11].  

Při projektování se musíme brát v potaz to že, odvodnění dané oblasti představuje 

technicky a ekonomicky optimálně navržený a provozovaný systém. Tento systém je 

složen ze stokové sítě, čistírny odpadních vod a recipientu. Hygienický a hospodářský 

význam městského odvodnění spočívá v soustavnosti a spolehlivosti. Etapovost v 

budování stokové sítě je běžná, ale měla by vycházet z generální koncepce řešení 

odvodnění. Při návrhu soustavné kanalizace se vychází z předpokládané perspektivy 

rozvoje oblasti alespoň na 30 let [12] [13] [14] [15].  
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Při každém návrhu kanalizační sítě jsou nutné tyto podklady, demografické, 

hydrologické, situační podklady technických zařízení, inženýrských sítí a komunikací. 

Funkční kanalizace představuje soubor zařízení, umožňujících neškodné odvádění 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod z urbanizovaného území. Jejich 

vyčištění na takovou míru, aby byla dodržena hospodářská hodnota vodních toků. Klasická 

koncepce odvodnění vycházejí z cíle co nejrychleji, to znamená nejkratší cestou, odvést 

veškeré vody z městského povodí do ČOV [16] [17]. 

 

Obrázek č. 5. Příklad použití posuvného pažení při výstavbě kanalizace [18]. 

2.2.1. Veřejná kanalizace 

Veřejní kanalizace je určena k hromadnému odvodnění případně i zneškodnění 

odpadních vod z dotčeného území. Vypouštění odpadních vod do recipientů je "nakládání s 

vodami" podle zákona č. 254/2001Sb. (vodní zákon), je třeba povolení vodohospodářského 

orgánu a řídí se ukazateli přípustného stupně znečištění recipientu, jež jsou dány nařízením 
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vlády ČR č. 62/2003Sb. (změna 229/2007 Sb.). Provoz veřejné kanalizace se řídí 

"Kanalizačním řádem" [11] [17] [19] [20].  

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění vod vypouštěných 

jednotlivými producenty do veřejné kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství 

těchto vod, seznam látek, které nejsou odpadními vodami a vniknutí těchto látek do 

veřejné kanalizace musí být zabráněno, případně další podmínky. Nejvyšší přípustná míra 

znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace se v kanalizačním řádu stanoví podle 

doporučených hodnot, které vycházejí ze zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a 

kanalizacích a dalších zákonů [12] [21]. 

 

Obrázek č. 6. Integrovaný systém odvodnění urbanizovaného území [22]. 

2.2.2. Soustavy stokových sítí  

Podle druhu odváděných odpadních vod dělíme soustavy na jednotnou, oddílnou, 

modifikovanou. Soustava jednotná společně odvádí vody splaškové, průmyslové a 

znečištěné i neznečištěné vody dešťové. Vše je vedeno v jednom potrubí, za cenu velkých 

profilů a nutných odlehčení směrujících do recipientu při dešti. Soustava oddílná odvádí 

jednotlivé druhy vod samostatnou kanalizací splaškovou, dešťovou (pro všechny dešťové 
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vody) nebo případně průmyslovou. Čištění odváděných vod se též uskutečňuje 

individuelně. Soustava modifikovaná (kombinovaná, polooddílná) funguje tak že, jedním 

potrubím jsou odváděny znečištěné vody na čistírnu odpadních vod (vody splaškové, 

průmyslové a znečištěné vody dešťové) a druhým potrubím jsou odváděny neznečištěné 

vody dešťové přímo do recipientu [6] [12] [13] [14] [16] [20].  

Podle hydraulického způsobu odvádění odpadních vod se rozlišuje kanalizace: 

Gravitační (beztlaková) kanalizace probíhá proudění v potrubí o volné hladině. 

Vyžaduje stálé klesání dna potrubí, a proto často bývá dosti zahloubena. Je však nejčastěji 

používaná ve stokování. [1] [2] [3] [6] [8] [9] 

Tlaková kanalizace pracuje s uměle udržovaným tlakovým prouděním v 

daném potrubí. Vyžaduje domovní jímky s čerpadly a počítá se zde s požitím elektrické 

energie. Bývá používána například při nedostatku sklonu v rovinném území. Je provozně 

dražší a méně spolehlivá než gravitační kanalizace [6] [11] [13] [20] [23]. 

Podtlaková (vakuová) kanalizace pracuje s podtlakovým režimem dopravy 

odpadních vod. Vyžaduje vakuovou stanici, sběrné šachty s akumulačními domovními 

jímkami a se speciálními sacími ventily. Bývá používána například při ochraně 

podzemních vod nebo při velkém množství splavenin [24]. 

Jednotná stoková soustava 

V jednotné soustavě se dopravují všechny druhy odpadní vody v jedné stokové síti, 

kde se mísí. Tato zásada přináší řadu hospodářských i technických výhod, ale nese s sebou 

i nevýhody, zejména z hygienického hlediska. Vzhledem k tomu, že stokovou sítí se 

dopravují splaškové vody, je nutné celkové zatrubnění stok. Má nevýhodu v existenci 

odlehčovacích komor, které vnášejí do recipientu čerstvé fekální znečištění [12] [15] [16].  

Mezi odpadní vody řadíme takové, které mají stálý průtok s minimálními výkyvy, 

například splašky, a naopak i vody, které mají velkou nerovnoměrnost, třeba dešťové vody. 

Celkové roční množství splašků převyšuje množství dešťových vod za stejné období. 

Výpočtový průtok dešťových vod tak velký, že výpočtové průtoky ostatních druhů 

odpadních vod je možno až na výjimky pro dimenzování jednotné stokové soustavy 
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zanedbat. Tam, kde největší bezdeštný průtok přesahuje 10% návrhového průtoku 

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

odpadních vod [6] [11] [12] [13] [14] [20].  

Dešťový úhrn se vyskytuje nepravidelně, ale řádově převyšuje průtoky všech 

ostatních druhů odpadních vod. Kdybychom chtěli všechnu vodu z dešťového přívalu 

soustředit do nejnižšího místa ve stokové síti, bylo by nutno dimenzovat stoky 

nehospodárných rozměrů. Tyto stoky by byly po celý rok prázdné, pouze několik hodin v 

roce by byly naplněny vodou z dešťového přívalu. Proto se navrhují na jednotné stokové 

soustavě odlehčovací komory [12] [13].  

Odlehčovací komory jsou projektovány tak, aby při vzrůstajícím průtoku vlivem 

deště došlo při určitém průtoku, k přepadání vody přes přelivnou hranu do odlehčovací 

stoky a odtud do recipientu nebo do dešťové nádrže. Nevýhoda odlehčovacích komor 

spočívá v tom, že i při velmi vysokém naředění splaškových vod vodami dešťovými, 

dochází k zanášení čerstvého fekálního znečištění do recipientu. V recipientu mohou 

způsobovat potíže a zahnívat. Lavice usazeného kalu z odlehčovacích stok, zákal a přísun 

organických látek může nepříznivě ovlivnit samočistící procesy toku navíc i kyslíkovou 

bilanci. Za odlehčovací komorou pak pokračuje stoka směrem k čistírně již zmenšeným 

profilem. Obdobného vlivu na snížení profilu stok směrem k čistírně odpadních vod jako 

za odlehčovací komory lze dosáhnout zařazením retenční dešťové nádrže. Ty slouží pouze 

pro vyrovnání odtoku, kdy maximální přítok do sledovaného příčného profilu je větší než 

navržený odtok. Nežádoucí kvalitativní důsledky odlehčovacích komor můžeme ještě 

navíc snížit vybudováním těchto druhů nádrží dešťové nádrže průtočné, záchytné nebo 

usazovací nádrže[12] [16] [17].  
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Obrázek č. 7. Jednotná stoková soustava [22]. 

Oddílná stoková soustava 

Stoky pro dešťovou vodu mohou být zatrubněny, nebo tvořeny z povrchových rigolů. 

Hloubka uložení bude taková, aby bylo možno napojit uliční vpusti (minimálně 1,0m) a 

nedocházelo k zamrzání. Oddílné soustavy se v minulosti navrhovaly i v okrajových 

lokalitách velkých měst. Dešťové vody z rozsáhlých odvodňovaných ploch je potřeba před 

zaústěním do vodního toku čistit. Za účelem úspory nákladů v možnostech zmenšení 

velikosti profilu je možné aplikovat v síti retenční nádrže. V případě malé kapacity 

recipientu lze navrhnout retenční nádrž před vyústěním do recipientu. Za účelem čištění 

dešťových vod lze aplikovat všechny typy čistících dešťových nádrží, nejčastěji dešťové 

nádrže usazovací, případně jejich různé kombinace. Problém zde přináší nakládání se 

zachycenými nečistotami z dešťových nádrží [11] [13] [14] [11]. 

Dešťová oddílná soustava může být navržena také jako soustava povrchových rigolů, 

tvořených z tvárnic. Při křížení ulic je možné použít propustky, žlaby překryté mříží. Tento 

způsob odvodnění lze aplikovat při výstavbě malých sídelních útvarů. Způsob dopravy 

dešťových vod se navrhuje pouze gravitační [11] [17].  
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Obrázek č. 8. Oddílná stoková soustava [22]. 

Modifikovaná stoková soustava 

Volba stokové soustavy není jednoduše řešitelný problém. Při rozhodování je nutné 

zvážit celou škálu ekologických a ekonomických faktorů a dalších souvislostí. Například 

rozhodnutí o koncepci odvodnění jednotnou soustavou neznamená, že musí být striktně 

navržena v celém odvodňovaném území, když z mnoha důvodů je výhodnější části města 

za přirozenou rozvodnicí odvodňovat soustavou oddílnou. Pak mluvíme o soustavě 

kombinované. V zahraničí bývá tato soustava nazývána polooddílná. Princip spočívá v 

tom, že splaškové vody jsou odváděny hluboko uloženými stokami, dešťové vody mělce 

uloženým potrubím. Jinou modifikaci takzvaně polooddílné soustavy aplikujeme u nás, 

hlavně k odvodnění menších obcí. Stokami pro dešťové vody jsou odváděny jen vody 

neznečištěné (ze střech, neprašných vozovek, chodníků, komunikací s nepatrným 

dopravním provozem) přímo bez čištění do recipientu. Dešťové vody z ostatních, 

znečištěných ploch jsou odváděny společně se splaškovými vodami do čistírny odpadních 

vod [11] [17]. 

Tím ze splaškové stoky oddílné soustavy, dimenzované na Qmax +100%, se stane 

stoka jednotné soustavy, dimenzovaná na přívalové množství deště, případně na součet 
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maxim splaškových a dešťových vod. Z toho důvodu tato "splašková stoka", ve skutečnosti 

stoka jednotné soustavy s nepatrně větším průměrem.  Na této stoce se nenavrhují 

odlehčovací komory [12] [17]. 

2.2.3. Systémy stokových sítí 

Systematické uspořádání stok, stoky jsou využívány k odvedení odpadních vod a 

jejich soustředění do nejnižšího místa (čistírna odpadních vod, jímka). Druh systému musí 

být zvolen s ohledem na konfiguraci terénu, na způsob zástavby a dispozici recipientu, 

případně další podmínky. Jedná se zde o proudění o volné hladině (gravitační). Obecně 

platí, že stoky jsou navrženy tak, aby jimi byly odpadní vody nejvhodnější trasou 

dopraveny do čistírny odpadních vod. Hlavní důraz je kladen na respektování sklonů stok 

[12] [17]. 

V zásadě jsou systémy podle tvaru uspořádání stok a řešení výškového uspořádání 

stok v konkrétních podmínkách rozeznáváme systémy: 

- radiální - stoky se paprskovitě sbíhají v nejnižším místě, odtud je odpadní voda 

odváděna gravitačně nebo se přečerpává; 

- větevný - Je vhodný v členitém terénu, stoky vedou pokud možno nejkratším 

směrem a nejvýhodnějším sklonem k nejnižšímu bodu soustředění odpadních vod. 

- úchytný - Se používá v dlouhých táhlých údolích. Úchytná stoka je umístěna v 

komunikaci podél vodního toku. Zmenšení dimenzí úchytné stoky jednotné 

soustavy stok lze dosáhnout zřízením odlehčovací komory. 

- pásmový -  Z nejvyššího pásma je možné odvést do čistírny odpadních vod 

gravitačně veškeré druhy odpadních vod. Středních pásem může být několik, s 

ohledem na úroveň území a podzemních částí budov je nutné přečerpávat jen 

některé odpadní vody (případně se navrhne oddílná soustava, pak se musí 

přečerpávat pouze splašky). Z nejnižšího pásma je nutné veškeré odpadní vody 

přečerpávat [12] [17]. 
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2.2.4. Tvary a rozměry stok 

Pro stoky se doporučuje používat základní tvary:  

- kruhový 

- vejčitý 

- tlamový 

V historii byly vytvořeny a postaveny profily stok dle nejrůznějších výtvarných 

pravidel. Výběr tvaru pro jednotlivé stoky závisí na posouzení konkrétních hydraulických, 

provozních, stavebních, ekonomických, geologických a jiných požadavků a podmínek. 

Hydraulickému hledisku, koncentraci malých průtoků ve dně stoky, nejlépe vyhovuje 

vejčitý tvar, nejméně pak tvar tlamový. Tlamový profil se nejlépe hodí při malé hloubce 

položení stoky. Kruhový profil je nejvýhodnější pro konstrukci zařízení na jejich čištění, 

také se nejsnáze vyrábí jako prefabrikát [12] [17][19]. 

 

Obrázek č. 9. Průřezy profilů stokových sítí: a) vejčitý, b) tlamový [22]. 

2.2.5. Dispozice stok 

Základní podmínky dispozice stok udává norma ČSN 75 6110. Stoky veřejných 

kanalizací se situují do veřejných ploch a pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005 

a dalšími předpisy. Stoky jednotné soustavy se nejčastěji umisťují pod osou komunikace. 

U oddílné soustavy stoky na splaškové odpadní vody jsou umisťovány mimo osu 
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komunikace, stoky na dešťové odpadní vody se umisťují v ose komunikace. V případě, že 

dešťové odpadní vody jsou odváděny povrchově, stoky splaškové sítě se umisťují v ose 

komunikace [12] [17] [20]. 

Stoky neprůlezných profilů se vedou mezi šachtami v přímé trase, po každých 50m 

musí být šachta. Změna směru u stok průlezných a průchodných se provádí obloukem. V 

komunikacích s velkou šířkou se posoudí, především z ekonomického hlediska, možnost 

vedení dvou souběžných stok. Trasy souběžných stok nesmí být situačně totožné, nemohou 

být jedna nad druhou [12] [17]. 

Uložení neprůlezných stok ve směru podélném pod kolektory a ostatními vedeními 

inženýrských sítí je nepřípustné. Uložení průlezných a průchodných monolitických stok 

pod kolektory se nedoporučuje. Uložení stok v korytě toku nebo pod koryty toků v 

podélném směru je nepřípustné. Nad stávajícími stokami se nesmí vybudovat žádné 

potrubí a nadzemní objekty. Pro vedení stok je výhodné využít zelených pásů [12] [17]. 

 Není dovoleno navrhovat stoky pod stromy nebo v jejich blízkosti. Obvykle se 

jako minimální vzdálenost vnějšího líce konstrukce stoky od kmene stromu uvažuje 1,5m. 

Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy pro stoku od obrysu základu budovy L m se určí ze 

vztahu:  

       (1) 

 

 

kde  L  je  minimální vzdálenost hrany rýhy výkopu od obrysu základu 

budovy (m),  

H - hloubka dna rýhy pro stoku (m), 

h - hloubka základu budovy (m, 

φ  -  úhel vnitřního tření zeminy v daném místě [12] [17] [25]. 

 

tg

hH
L
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Obrázek č. 10. Vzdálenost stoky od základů [25]. 

2.2.6. Hloubka uložení stok 

Stoky jednotné případně splaškové oddílné soustavy by měly ležet tak hluboko, 

abychom mohli odvodnit průměrně hluboké podzemní prostory, případně dvorní vpusti 

(hloubka 1m) ke stoce a z minimálního sklonu přípojky, to znamená 2% u DN 150, 1% u 

DN 200 [12] [17]. 

Hloubka dna uliční stoky je ještě snížena o polovinu předpokládaného DN stoky z 

části napojení šikmou odbočkou, nebo o výšku stokové vložky nade dnem se zaokrouhluje 

na 5 až 10cm.  Stoky oddílné dešťové soustavy mohou být založeny mělčeji, minimální je 

krytí 1,0m. Hloubkové uložení stok mimo zastavěné území se řeší ve vztahu k nezámrzné 

hloubce a hospodárnosti. Dalším faktory jsou křížení ostatních podzemních vedení, 

technického vybavení, komunikací, drah [12] [17]. 

Doporučená minimální hloubka krytí v silnici je 1,80m. Doporučená maximální 

hloubka uliční stoky je 6,0m. V chodníku, v pásech přidruženého prostoru komunikace, ve 

volném terénu se doporučuje podle místních podmínek min. krytí stoky 1,0m. Při křížení 

dráhy nebo komunikace se doporučuje minimální výška krytí stoky 1,5m [12] [17]. 
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2.2.7. Sklony stok 

Stoky se snažíme navrhovat tak, aby sklon stoky se nelišil od sklonu, povrchu terénu. 

Podélný sklon je dán výškovou úrovní výpustného místa (čistírny odpadních vod nebo 

recipientu) a prostoru objektů, které chceme odvodnit. Snahou je zpravidla docílit co 

největší sklon stoky a tím i nejvyšší povolené rychlosti ve stoce. Ve strmých terénních 

poměrech však nemusí platit zásada nejkratší trasy hlavních stok, orientujeme se zde podle 

rychlosti vody v daném úseku. Volba podélného sklonu stok je závislá na mnoha místních 

faktorech [12] [17]. 

2.2.8. Minimální sklony 

Návrhy malých sklonů většinou přichází v místě rovinatého terénu kolem vodotečí, 

kde jsou situovány velké profily stok. Voda zde protéká stokou malou rychlostí, stoka se 

zde může zanášet, a proto se také musí čistit. Navrhne-li se větší sklon, odpadne čištění 

stoky, ale stoky je nutno zahlubovat a tím se zvětší nároky na zemní práce při stavbě nebo 

se musí případně budovat čerpací stanice. Universální pravidlo pro určení minimálního 

sklonu proto neexistuje. Imhoff uvádí, že sklon stoky musí být takový, aby rychlost 

kapaliny byla alespoň 1m·s
-1

, při 25% plnění větší než 0,4m·s
-1

. Jiné kritérium udává, že 

průtočná rychlost při částečném plnění profilu, aby se stoka nezanesla, má být 0,9m·s
-1

. 

Pro stanovení minimálního sklonu, aby se stoka nezanášela, byl na základě pozorování 

stanoven empirický vzorec, zohledňující koncentraci odpadních vod a v Praze jsou 

„Městskými standardy“ dány minimální sklony v závislosti na DN [12] [17]. 

Pro minimální sklon Imin byl na základě pozorování stanoven empirický vzorec, 

zohledňující koncentraci odpadních vod  

         (2) 

Imin = 0,4 · R
-0,2

·C
0,4

  

  

kde R je  hydraulický poloměr [cm],  

 C  - koncentrace NL [mg·l
-1

] [12] [17]. 
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2.2.9. Tečné napětí ve dně stoky 

V naší praxi se podle ČSN 75 6101 sklon gravitační stoky navrhuje takový, aby 

dostatečné tečné napětí ve dně stoky, zamezilo zanášení stok. Tečné napětí ve dně stoky se 

vypočte ze vzorce  

        (3) 

τu = ρ · g · R · I  [Pa]  

 

kde R je hydraulický poloměr [m],  

 g  -  tíhové zrychlení [m·s
-1

],  

 ρ  - hustota vody [kg·m
-3

],  

I  -  sklon stoky udávaný desetinným číslem.  

Nebo vyjádřením sklonu dna I, např. z Manningova vzorce: 

        (4) 

 

 

kde n je drsnost podle Manninga (n = 0,014) 

 v  –  průřezová rychlost ve stoce [m·s
-1

]  

        (5) 

 

 

Nejmenší sklon gravitační stoky jednotné a oddílné dešťové soustavy má být z 

hlediska zanášení stok podle Čížka takový, při kterém 1/m výpočtového průtoku vyvolá v 

navrženém stokovém profilu τu  4,0Pa. Tato úvaha vyplynula ze zkušenosti, že stoky se 

mají propláchnout alespoň pět krát za rok [12] [17]. 

 

U stok oddílné splaškové soustavy se unášecí síla vyčísluje pro průměrný denní 

průtok Q24. Potom lze přesněji vyjádřit  

        (6) 

 

Maximální sklony na uličních stokách nejsou udávány, ale je dána maximální 

rychlost proudění [12] [17]. 
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2.2.10. Maximální rychlosti 

Maximální sklony stok jsou dány maximální přípustnou rychlostí, viz ČSN 75 6101.  

Maximální průtočná rychlost při kapacitním plnění ve stokách může být 5m·s
-1

. V 

objektech a stokách z kameniny, čediče, litiny, sklolaminátu, některých plastů, zděných 

stok z kanalizačních cihel nebo dlažebních kamenů na cementovou maltu, může být 

maximální průtočná rychlost vody až 10m·s
-1

. Ve stokách z prostého betonu nebo 

železobetonu se doporučuje chránit vnitřní profil stoky již při průřezové rychlosti nad 3 

m·s
-1 

[12] [17]. 

Při rychlost větší než 5m·s
-1

 a menší než 10m·s
-1

, mluvíme v tom případě o skluzu, 

objektu, který je tvořen speciálně založeným potrubím, ukončeným zpravidla objektem na 

tlumení přebytečné pohybové energie. Potrubí skluzu z masivních materiálů, bude osazeno 

do betonového lože a obetonováno. Potrubí z plastů smí být pouze kotveno do bloků proti 

posunu. Strmé sklony lze také překlenout stupněm ve dně, objektu zvaném spadiště, blíže v 

kapitole objekty na stokové síti. Při rychlostech větších než 5m·s
-1

 se chrání části objektů 

vystavených vodnímu proudu proti obrusu a dalším účinkům, např. vyzděním této části z 

kanalizačních cihel, z dlažebních kvádrů a pod [12] [17]. 

2.2.11. Materiály stok  

Materiál stok se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a 

bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 

dopravované odpadní vody. Jako proti agresivním vlivům okolního prostředí, proti 

namáhání stok. Má umožnit bezpečné a účinné čištění stok [12] [13] [17]. 

Stoky mohou být trubní, monolitické, případně prefabrikát ze stavebních 

železobetonových dílců. Zděné z kanalizačních cihel na cementovou maltu, dále z 

monolitického betonu nebo železobetonu. Na zvýšení odolnosti proti obrusu a chemickým 

účinkům odpadních vod je možné vnitřní líc zděné nebo betonované stoky opatřit úplným 

nebo částečným obložením (vyzdívkou, výstelkou z kameniny, taveného čediče, lomového 



Bc. Michal Březina – Energetický potenciál kanalizace 

2014   21 

 

kamene, sklolaminátu). Při obkládání je třeba použít odolné pojivo obkladů a spár a 

takovou technologii, aby nedošlo k odlupování [12] [13] [17]. 

Na trubní stoky jednotné a oddílné stokové soustavy se používají roury podle 

platných norem. Používají se:  

- kamenina, 

- čedič,   

-šedá litina nebo tvárná litina  

-beton nebo železobeton,  

- vláknocement,        

- plasty,  

-sklolaminát.  

kameninové trouby - těsněné v hrdlech konopným provazcem a asfaltovou zálivkou, nebo 

moderněji těsnícími pryžovými kroužky, 

betonové trouby - pro splaškovou kanalizaci hrdlové s pryžovými kroužky, pro dešťovou 

kanalizaci beztlakové (s hrdlem pro těsnící ucpávku, nebo s perem a polodrážkou), 

železobetonové roury - s hrdly pro ucpávkové těsnění, nebo nově těsněné pryžovými 

kroužky, 

betonové trouby s čedičovou výstelkou - s hrdly a těsněním pryžovými kroužky, 

plastové roury – netlakové -  především polyvinylchlorid (PVC), rozvětvený a lineární 

polyethylen (rPe, lPe), se spoji svařovanými, lepenými či s těsněním pryžovými kroužky, 

trouby z šedé nebo tvárné litiny – používané na výtlaky nebo v místech vysokého 

namáhání, těsněné pryžovými kroužky, 

sklolaminátové trouby - s hrdly a zalisovanými pryžovými kroužky i pro neomezeně 

velké profily [12] [13] [17]. 

Spoje trub musí být vodotěsné a jejich životnost musí být rovnocenná životnosti 

stokové sítě[12] [13] [17]. 

Stoky se též budují na místě jako monolitické s různým příčným profilem 

(kruhové, vejčité, tlamové a hruškové) z různého materiálu, to znamená, z kanalizačních 

cihel na cementovou maltu, z monolitického betonu nebo železobetonu, z prefabrikátů a 
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tvarovek. Ve dně se často používají čedičové žlaby, monolitické stoky se často obkládají 

odolnějšími materiály. [12] [13] [17]. 

2.2.11. Objekty na stokové síti 

Kanalizační přípojky do DN 200 zaúsťované do stokových úseků v běžné trati 

mezi šachtami půdorysně pod úhlem 60
o
 a svisle pod úhlem 30

o 
 od DN 250 do vstupních a 

spojných šachet [13] [17]. 

Domovní přípojky odvádějí odpadní vody z nemovitostí do stokové sítě; každá 

nemovitost připojená na stokovou síť má mít samostatnou domovní přípojku; nejmenší 

průměr potrubí kanalizační přípojky je DN 150. Při DN>200 je nutno projekt doložit 

hydrotechnickým výpočtem. Minimální sklon přípojky DN 150 je dle ČSN 2% u profilu 

200 mm 1% a maximální sklon přípojky celkově je 40%; revizní šachty domovní přípojky 

se zásadně umisťují na pozemku odvodňované nemovitosti, případně přímo v objektu [12] 

[13] [17]. 

Přípojky dešťových vpustí, jsou řešeny minimálně od DN 150. Musí být v 

nezámrzné hloubce. Musí být kolmé na osu komunikace; jsou-li vedeny jinak, pak pouze v 

přidruženém prostoru komunikace (přidružené pásy, střední dělící pás komunikace), pod 

úhlem 90
o 
až 45

o 
[12] [13] [17]. 

Dešťové nádrže, jejich účelem je:  

a) snížení nebo zamezení vnosu znečištění dešťových vod nebo zředěných splaškových 

vod vodami dešťovými, do vodních recipientů,  

b) zmírnění přívalové vlny směsi splaškových a dešťových vod za účelem jejich 

rovnoměrného odvádění stokovou sítí do čistírny odpadních vod,  

c) zmírnění přívalové vlny dešťových vod před jejich zaústěním do vodního toku 

(retencí). 

Je požadováno, aby 90% znečištění transportovaného dešťovými vodami za přelivu 

bylo zachyceno. K čistírně musí být odváděno cca 70 - 80% dešťových vod. U dešťové 

oddílné stokové soustavy má být dešťová nádrž umístěna před výustí do recipientu. [12] 

[13] [17]. 
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 Zachycené znečištění vody (hmoty) se mají odvádět na čistírnu odpadních vod, není-

li to možné, musí být individuálně řešeno jejich zneškodnění. Podle funkce jsou dešťové 

nádrže::retenční, záchytné, průtočné, usazovací a kombinované.  Budují se v hlavním nebo 

vedlejším směru (dle průtoku ve stoce) [12] [14] [17]. 

Zhybka objekt, který umožňuje převedení odpadních vod pod překážkou (vodní tok, 

jiná stoka, kolektor, metro, komunikace), když je gravitačně nelze převést jiným místem. 

Zpravidla jsou rozvětveny do dvou až tři potrubí se sestupným a vzestupným ramenem, 

které podcházejí vodoteč, nebo jinou liniovou stavbu. Menším profilem se odvádí splašky, 

větší profil je používán při dešti pomocí přepadové hrany [12] [15] [17]. 

Z hydraulického hlediska může být shybka úplná, strop spojovacího potrubí shybky 

leží pod úrovní dna přívodní a odváděcí stoky a shybka neúplná, strop spojovacího potrubí 

leží nade dnem přívodní a odváděcí stoky. Horní zhlaví tvoří vtokový objekt, který tvoří 

přechod ze stoky do shybky. U dvou a víceramenných shybek slouží též k rozdělení vody 

do jednotlivých ramen shybky. Před horním zhlavím bývá na shybce v jednotné stokové 

soustavě umístěna odlehčovací komora, která umožňuje případně nouzové odstavení 

shybky pomocí stavítka. Přítoková stoka před shybkou má být vedena ve směru shybky v 

délce 10x DN u velkých profilů a 20x u malých profilů, aby bylo zajištěno uklidnění 

hladiny. Dolní zhlaví tvoří výtokový objekt, to je přechod ze shybky do stokové sítě. Dno 

ramene shybky, určeného pro průtok dešťových vod, se osadí nad úroveň hladiny splašků v 

odváděcí stoce. Materiál pro trubní část shybky je možno použít jakýkoliv z materiálů 

vhodných pro stoky, lez využít také ocelové a litinové potrubí. Minimální profil shybky je 

DN 200. Sklon spojovacího potrubí je minimálně 0,6 % směrem k výstupnímu ramenu. 

Sklon sestupného ramene je libovolný, sklon výstupního ramene je 1:5, nesmí být větší než 

1:3. Jednoramenné shybky se navrhují u oddílné splaškové soustavy. U jednotné soustavy, 

kde množství velmi kolísá, se navrhují dvou a víceramenné shybky. Jedním ramenem pak 

protékají splašky, při zvýšení průtoku vlivem deště začínají pracovat i ostatní ramena. 

Shybkou protéká voda pod tlakem, který je dán rozdílem hladin na obou koncích shybky. 

Rychlost vody ve shybce nemá klesnout při průměrném bezdeštném průtoku pod 0,75 m·s
-

1
, u dešťového ramena shybky lze volit rychlost 1,0 m·s

-1
 [12] [15] [17]. 

Křížení s jinými vedeními, způsob stavby podchodu pod dráhou a silničními 

komunikacemi se navrhuje podle místních podmínek; podchod má být kolmý ke křížené 



Bc. Michal Březina – Energetický potenciál kanalizace 

2014   24 

 

překážce. Stoka se v tělese podchodu zabezpečuje ochranným potrubím většího profilu, 

chránička se buduje v celé délce podchodu. Musí sahat minimálně do vzdálenosti 2,0m od 

paty násypu nebo 0,6m od vnější hrany odvodňovacího příkopu nebo musí být ukončena 

minimálně 0,4m od osy krajní koleje. Je také možno při podchodu stoku uložit do 

kolektoru s ostatními inženýrskými sítěmi [12] [15] [17]. 

U dešťového oddělovače (odlehčovací komory) se při navrhování musí určit množství 

vody, které z celkového přitékajícího množství Qcelk, do odlehčovací komory má 

pokračovat do další části stokové sítě (k ČOV) Qčov a množství vody, které má být 

odvedeno do recipientu Qp. Dále je třeba navrhnout takové konstrukční a stavební řešení 

odlehčovací komory, aby přitékající množství odpadní vody do odlehčovací komory 

spolehlivě v uvedené požadované relaci správně oddělila [12] [15] [17]. 

 Návrh se provádí: 

a) pomocí zjednodušeného vzorce pro výpočet mezního deště (orientační výpočet 

vodárenských i ostatních toků), 

b) pomocí intenzity mezního deště podle vzorce Urcikán-Rusnák-Stanko (pro 

nevodárenské toky) 

c) ve výjimečných případech poměrem ředění, 

        (7) 

 Qzř = m.Qh = (1 + n) Qh, 

 

 kde Qh - bezdeštný odtok splašků, 

 m - násobek zředění, 1+n také (1: n) je poměr ředění. Násobek ředění m se volil 1 - 40, 

zpravidla se volil 1 až 6 [12] [15] [17]. 

Typy odlehčovacích komor: 

I. odlehčovací komory s přelivem 

1). Přímým: kolmým, šikmým, lomeným, obloukovým, kolmým v oblouku.  

2). Jednostranným bočním: s přímou hranou, se šikmou hranou v oblouku, 

s tangenciální hranou  

3). Odlehčovací komory s oboustranným bočním se šikmou hranou 
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II. odlehčovací komory se škrtící tratí   

a) s nízkou přelivnou hranou,  

b) s vysokou přelivnou hranou.  

III. odlehčovací komory s přepadajícím paprskem  

a) přes štěrbinu, vytvořenou pomocí ocelových desek ve dně,   

b) přes štěrbinu, vytvořenou ve dně stoky,  

c) přes štěrbinu ve dně stoky do nastavitelného plechového žlabu,  

d) přes štěrbinu ve dně s prahem.  

IV. odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou (etážové, patrové),  

V. další typy odlehčovacích komor: 

a) s násoskou, 

 b) se stavítkem,  

 c) s plovákem a regulačním uzávěrem, 

 d) se stíraným sítem [12] [15] [17].] 
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Obrázek č. 11. Odlehčovací komora na kmenové stoce C v Praze.[26]. 

Separátory pracují na principu separace nerozpuštěných látek z vody v odstředivém 

poli. Podle charakteru proudění rozlišujeme separátory vířivé a vírové. O tom, jaké 

vznikne v separátoru proudění, rozhoduje vzájemný vztah mezi přítokem (množstvím a 

rychlostí), hloubkou vody v nádrži, přepadajícím množstvím vody do recipientu a 

odtokovým množstvím a rychlostí v potrubí směrem k čistírně odpadních vod. Vířivé 

proudění nastává, odtéká-li na čistírnu přibližně 1 - 5% přítoku. Vírové proudění jestliže na 

čistírnu odtéká cca 10 a více procent přítoku, v závislosti na hloubce vody [12] [17].  

Spadiště je vhodné pro náhlé snížení dna stoky (u větších spadišť s úpravou pro 

převedení malých průtoků), umísťují se tam, kde rychlost přesahuje 5m·s
-1

. 
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Skluzy jsou místa kde, je stokový úsek s velikým sklonem dna, upravený proti 

negativnímu účinku velkých rychlostí. To znamená že, jde o zařízení na tlumení kinetické 

energie. Na kanalizaci se používají výjimečně [12] [17]. 

 

Obrázek č. 12. Spojná komora stoky A a Malostranských sběračů [8]. 

3. Návrh energetického využití odpadních vod 

V současné době je upravená voda dovedena vodovodní sítí ke spotřebiteli a poté 

odvedena kanalizační sítí do čistírny odpadních vod. Přívod vody se řeší, buď čerpáním, 

nebo je voda gravitačně přivedena do místa spotřebiště. Kanalizace tuto použitou vodu 

odvádí spolu s dalším znečištěním z objektu. Vodovodní potrubí jsou vedena na poměrně 

velké vzdálenosti do spotřebiště, kdežto kanalizace je projektována, aby co nejrychleji 

odvedla odpadní vodu do čistírny odpadních vod. Při tomto způsobu projektování není 

využit energetický potenciál vody v kanalizační síti. Přebytečnou energii vody 

v kanalizační síti tlumíme skluzy a spadišti případně sklony stok. 
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 Špičky průtoku kanalizační sítě jsou v době kdy, jsou lidé doma a spotřebovávají 

nejvíce elektrické energie. U průmyslových podniků jsou odpadní vody vypouštěny v době 

výroby, kdy daný podnik spotřebovává elektrickou energii. 

 

Obrázek č. 13. Energetická spotřeba v ČR během dne [27]. 

Z toho důvodu by bylo vhodné zavést do kanalizace malé vodní elektrárny a využit 

tak energetického potenciálu kanalizace. Energie ze zdroje nebude zatěžovat životní 

prostředí a navíc je obnovitelná. V souvislosti s tím by bylo možné čerpat dotace na tento 

druh výroby elektrické energie. 

 Největším provozním problémem se zavedením malé vodní elektrárny je výskyt 

velkého množství splavenin a možná agresivita odpadní vody. 

Navržený systém by se měl skládat s horní vzdouvací komory, odběrného zařízení, 

přívodního potrubí, strojovny, odpadního potrubí. Vzdouvací komora by měla plnit funkci 

vzdouvacího objektu a dále potom jako separátor splavenin. Komora také zajišťuje 

rozdělní průtoku mezi stoku umístěnou pod komorou a tlakovým potrubím vedoucímu ke 

strojovně. Zaručením minimálního průtoku by komora proplachovala stoku umístěnou pod 

ní. Odběrné zařízení slouží k odběru a regulaci vody do přívodního tlakového potrubí, 

mělo by být chráněno česlemi a plováky proti vniknutí nečistot. Tlakové potrubí přivádí 

vodu až do strojovny. Materiál přívodního tlakového potrubí by měl odolávat agresívní 

vodě a tlaku. Tlakové potrubí může být hloubeno buď klasicky výkopem, nebo 
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bezvýkopovou technologii v případě ekonomické výhodnosti. Strojovna slouží k přeměně 

energie vodní na elektrickou energii, proto jsou zde umístěny turbína a generátor a další 

nutné vybavení. Strojovna je v podstatě komora s přístupem z povrchu. Přístup je 

uzpůsoben, svými rozměry, k manipulaci s vybavením strojovny a přístupu techniků. 

Odpadním potrubím se vrací využitá voda zpět do stoky. Z důvodu zjednodušení stavby je 

odpadní potrubí zaústěno do stoky ve strojovně.  Zde by měl být kladen důraz na plynulé 

napojení na stoku souběhem a tlumení energie vody vytékající z odpadního potrubí. 

Systém může být použit buď na jedné stoce, nebo může propojovat dvě stoky. 

Klasické použití je výstavba celého systému na jedné stoce. Tento příklad je uveden v této 

práci. Další možné použití systému je spojení dvou stok, které jsou na různé výškové 

úrovni. Vzdouvací komora se umístí na horní stoku strojovna poté na dolní stoku. Obě 

stoky jsou spojeny tlakovým potrubím. Využívá se spádu mezi nimi. Takto lze v některých 

vhodných případech zrychlit průchod odpadních vod na čistírnu. 

3.1. Jednotlivé prvky systému malé vodní elektrárny 

v kanalizaci 

3.1.1. Horní vzdouvací komora 

Jak už bylo definováno výše, komora plní funkci separátoru a vzdouvacího 

zařízení. Proto je vybavena uklidňovací stěnou. Její funkce je zmenšení a uklidněni 

turbulencí vody se splaveninami před vtokem do tlakového potrubí. Stěna je tak vysoká, že 

nemůže dojít k jejímu přelití vodou přitékající ze stoky. Vtokový objekt je umístěn ve 

výšce, aby nenasával splaveny ze dna komory. Je osazen hrubými a jemnými česlemi, 

které chrání tlakové potrubí a turbínu před nečistotami. Na hrubé česle jsou osazeny 

plováky. Plováky mají zajistit ochranu před plaveninami, a také při poklesu hladiny 

samovolně, svojí vahou, setřou hrubé česle.  Systém česlí a uklidňovací stěny plus 

sedimentační prostor komory tvoří účinný separační systém (příloha 1). 

 Po přítoku do komory by splaveniny měly postupně sedimentovat na dno. 

Plaveniny zůstanou na hladině nad vtokem do sacího potrubí, kde budou zadržovány 

plováky. Plováky také zaručí ochranu před nasátím nečistot v průběhu napouštění komory. 
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Nejvyšší hladina komory je umístěna nad sací porubí tím. V určitém časovém intervalu 

dojde k poklesu hladiny a tím i k poklesu plavenin na dno komory. Rozdíl mezi horním 

prahem komory a spodní hranou stavidla je 700mm . Celé dno komory v podélném směru 

je ve tvaru V a je skloněno po stranách pod úhlem 5%. Tyto konstrukční prvky zaručují 

odnos splavenin i plavenin ze dna vzdouvací komory do stoky pod ní.  Splaveniny 

procházejí spodní části komory přes polohovatelné stavidlo. Stavidlem je možné změnit 

výšku vzdutí v komoře vzhledem k přítoku a odběru vody pro turbínu.  

Ve stoce pod vzdouvací komorou musí byt zaručen minimální průtok aby, byla 

stoka neustále protékána kvůli odnosu splavenin ze dna vzdouvací komory.  Výhodou 

pohyblivého stavidla je možnost vytvořit v kanalizaci vlnu a tou propláchnout stoku pod 

zařízením od splavenin. Stavidlo musí být automatické z důvodů snížení nákladů na 

obsluhu. Tlakové proudění ve spodní časti stavidla, zaručuje lepší odnos splavenin do 

stoky pod komorou. Celkový objem komory je  16,16m
3
 odpadní vody, dále je rozčleněn 

mezi jalový objem 9,54m
3
 a objem použitelný 6,62m

3
.  Objem komory je navržen, tak aby 

bylo možné rychle manipulovat s objemem komory a také aby docházelo k sedimentaci na 

dno komory. 

 Přítok do komory ze stoky musí být umístěn nad maximální hladinu komory, aby 

nedocházelo ke zpětnému zanášení stoky nad objektem. Oblast dna směřující do stoky 

situované pod komorou by měla být obložena odolným materiálem kvůli větším 

rychlostem vody ze spodní části komory a změně sklonu dna při napojení na stoku.  

Vstup do komory je zajištěn klasicky přes vstupní šachtu o rozměrech 600 x 

600mm. Větrání probíhá také přes vstupní šachtu. Ve vzdouvací komoře není třeba většího 

vstupního otvoru. Díly, které potřebují revizi, je možné vyměnit přes revizní otvor. 

Vzdouvací komora funguje tak že zadrží odpadní vodu na maximální hladinu 

vzdutí při zachování minimálního průtoku stokou. Při této hladině dochází k nejúčinnější 

separaci splavenin. Po naplnění komory na maximální hladinu je přítok rozdělen mezi 

minimální průtok stokou a odběr pro turbínu. Po každé hodině provozu ve zvýšeném 

průtoku by měla být komora vypuštěna. V menším průtoku průměrně co 2 hodiny. Systém 

měření výšky hladiny, průtoku se řeší pomocí ultrazvukových čidel. 
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3.1.2. Tlakový ventil 

Tlakový ventil umístěn na konci tlakového potrubí. Jedná se o zařízení, které 

reguluje průtok v tlakovém porubí. Regulace na přítoku se řeší automaticky, ale kvůli 

možnosti havárie musí být ovladatelné i manuálně. Pohon zařízení zajišťuje elektromotor. 

Lze zde použít klasická zařízení požívaná v tlakové kanalizaci. Zařízení nesmí být citlivé 

na splaveniny a agresívní vodu.[23] 

 

Obrázek č. 14. a - kanalizační šoupě na ruční ovládání b - pohon elektromotorem 

[28]. 

Jako ideální model bylo zvoleno šoupě Euro 20 typ 23. Jeho výhodou je že všechny 

mechanické vnitřní součástky včetně srdce mohou být vyjmuty bez nutnosti demontáže 

šoupěte z řadu. Šoupě již z výroby vybaveno elektropohonem AUMA [28]. 
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Obrázek č. 15. Schéma šoupěte. 1) Tělo a víko, z materiálu: tvárná litina, 

povrchová ochrana: modrý práškový epoxid. 2) Zajišťovací matice, z materiálu: tvárná 

litina, povrchová ochrana: ethylen vinil acetát 3) Srdce, z materiálu: tvárná litina, 

povrchová ochrana: potaženo pryží. 4) Vřeteno, z materiálu: chromniklová nerezová ocel. 

5) Ovládací matice, z materiálu: hliníkový bronz. 6) Pouzdro vřetene, z materiálu: mosaz. 

7) Těsnící víčka, z materiálu: nitrilová pryž [28]. 

3.1.3. Strojovna 

Zde dochází k přeměně energie z vodní na elektrickou. Strojovna se dělí na spodní 

a horní stavbu. Strojovna plní také funkci soutoku, tudíž není nutné budovat další 

soutokovou šachtu. Spodní stavbu tvoří komora, která musí být dost objemná, aby pojala 

všechno vybavení. Horní stavbu, veškeré vybavení včetně transrormátoru. Trasformátor by 

měl být uschován pod zemí z důvodu bezpečnosti a zachování architektonického rázu 

oblasti.  

Hlavní částí celého systému je turbína. Nároky na turbínu jsou zde opravdu vysoké, 

protože musí pracovat ve velkém rozpětí průtoků s velkou účinností. Údržba o této turbíny 

má být minimální z důvodů horšího přístupu k turbíně. Odolnost lopatek proti obrusu je 

zde velice důležitá a v neposlední řadě také kritérium ceny turbíny. Po zvážení všech 

těchto kritérií, byla zvolena turbína od firmy CINK Hydro Energy. Dvoukomorová 
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průtoková turbína je navrženy podle technické koncepce firmy Ossberger. Jsou vyráběny 

ze standardizovaných dílů. Průtokové turbíny se vyznačují dlouhou životností a jsou téměř 

bezúdržbové. Během provozu nevyžadují žádné nákladné nebo komplexní výměny 

náhradních dílů a většinu oprav je možné provádět přímo na lokalitě. Průtokové turbíny 

jsou radiální, mírně přetlakové turbíny s tangenciálním ostřikem lopatek oběžného kola a s 

horizontální osou. Patří mezi pomaloběžné turbíny. Proud vody prochází nátokovým 

potrubím přes regulační klapky a nakonec se dostává na oběžné kolo turbíny [29]. 

 

 

Obrázek č. 16. Obrázek turbíny zamýšlené pro systém. 1) Nouzové vypnutí 

turbíny. 2) Regulační rameno. 3) Rozváděcí lopatky. 4) Skříň od turbíny. 5) Sací ventil. 6) 

Rohová skříň. 7) Vybírací potrubí. 8)Rám. 9) Ložisko. 10) Přívodní potrubí [29]. 

 Po průchodu oběžným kolem vystupuje voda na jeho opačné straně a zvyšuje tak 

celkovou účinnost turbíny. Ze skříně turbíny voda odtéká buď volně, nebo savkou do 

odpadního potrubí pod turbínou. V praxi zajišťuje proud vody, přicházející na oběžné kolo, 

samočisticí funkci turbíny. Jakékoliv nečistoty, které projdou přes lopatky, když voda 

vstupuje do prostoru oběžného kola, jsou vytlačovány odstředivou silou. Po otočení 

oběžného kola jsou nečistoty vytaženy odstředivou silou a protékající vodou ven z prostoru 
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oběžného kola a odplaveny do odpadního potrubí. Pokud je průtok vody kolísavý, je 

průtoková turbína navržena jako dvoukomorová. Standardní rozdělení nátokových komor 

je v poměru 1:2. Užší komora zpracovává malý průtok vody, zatímco širší komora pracuje 

se středním průtokem. Obě komory společně zpracovávají plný průtok. Díky tomu lze s 

maximální účinností využívat průtoky v rozsahu od 12 % do 100 % a turbína začíná 

pracovat, už když je k dispozici pouhých 6% návrhového průtoku [30] [29]. 

Odpadní potrubí z turbíny vede do spojné části komory. Energie vody vytékající 

z tohoto potrubí je tlumena zpětnou klapkou. Zpětná klapka také slouží k tomu, aby se 

voda ze stoky nedostala zpět do potrubí. Problém může nastat při zvýšených stavech vody 

ve stoce. Stoka v místě komory je obetonována. Tímto je pevně spojena s objektem. Místo 

napojení se řídí klasicky podle dané vyhlášky napojení stoky na stoku. Napojení je 

projektováno jako uzavřené z důvodu zápachu a úniku plynů. V případě poruchy bude 

nutné potrubí otevřít a vykonat danou opravu. [29]. 

V provozu bude do turbíny přitékat voda z tlakového potrubí přes automatický 

ventil. Po průchodu vody přes turbínu bude voda směřována do odpadního potrubí, které je 

zakončeno ve stoce. Soutok je situován do strojovny. Jako výstup ze zařízení bude 

vycházet elektrická energie[29]. 

Všechny prvky strojovny budou rozmontovatelné do velikosti 1m. Revizní otvor 

má velikost 1000 x 1000 mm. V blízkosti každého vstupu musí být počítáno s přistavením 

mobilního jeřábu. 
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Obrázek č. 17. Průběh účinnosti průtokové turbiny, ve srovnání s Francisovou 

turbínou. [29]. 

3.1.4. Modelové použití vodní energie v kanalizaci 

Byly navrhnuty dva modely použití systému. U obou modelů bylo vycházeno ze 

stejných výchozích parametrů. První model počítá s výstavbou systému na odpadní stoce 

vedoucí od průmyslového podniku. Podnik pracuje v režimu třísměnného provozu. Dle 

toho vypouští odpadní vody v opakujícím se cyklu třikrát za den. (Viz. tabulka 2). 

Elektrická energie vyrobená v tomto systému se převážně užívá pro dotyčný podnik nebo 

čistírnu odpadních vod daného podniku. Druhý model je navržen na kmenové stoce většího 

města. Zde systém dodává elektrickou energii přímo do elektrické sítě. Návrhy počítají 

s hodnotami z tabulek 1 a 2 [32]. 
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Tabulka č. 1- systém na stoce vedoucí od průmyslového podniku. 

Sklon přívodního potrubí 46  ‰ 

Maximální beztlakový průtok 1,237 m
3
∙  s

-1
 

Rychlost přívodní potrubí maximální 4,376 m
3
∙  s

-1
 

Plnění při max. průtoku do celkového 

objemu 13,06 s 

Plnění při max. průtoku do jalového 

objemu 7,71 s 

Min zůstatkový průtok 0,002 m
3
∙  s

-1
 

Hltnost turbíny max. 0,35 m
3
∙  s

-1
 

Spád 15,00 m 

    

Při výstavbě zařízení pro průmyslový podnik se počítá s největší výrobou energie 

pro špičky spotřeby energie v podniku a tímto odebrání veškeré vyrobené energie. Odpadní 

voda bude částečně upravena tak aby mohla být vypouštěna do kanalizace. Odpadá zde 

problém s větším množstvím splavenin díky upravení odpadní vody v podniku. Problém 

zde může vzniknout při růžně velké agresivitě průmyslových odpadních vod. 
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Tabulka č. 2- práce systému v průmyslovém podniku. 

Hodina 

[h] 

Průtok 

[m
3
] 

Využití 

turbíny [%] 

 Průtok stokou 

[m
3
] 

Volný průtok 

pro turbínu 

[m
3
] 

Výkon 

[kw] 

Výroba 

Energie 

[kw ∙ h] 

1 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,06 13,06 

2 0,092775 25,94 0,002 0,09 9,74 9,74 

3 0,092775 25,94 0,002 0,09 9,74 9,74 

4 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,06 13,06 

5 0,2474 70,11 0,002 0,25 26,34 26,34 

6 0,3711 100,00 0,021 0,35 37,57 37,57 

7 0,3711 100,00 0,021 0,35 37,57 37,57 

8 0,2474 70,11 0,002 0,25 26,34 26,34 

9 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,06 13,06 

10 0,030925 8,26 0,002 0,03 3,10 3,10 

11 0,030925 8,26 0,002 0,03 3,10 3,10 

12 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,06 13,06 

13 0,2474 70,11 0,002 0,25 26,34 26,34 

14 0,3711 100,00 0,021 0,35 37,57 37,57 

15 0,3711 100,00 0,021 0,35 37,57 37,57 

16 0,2474 70,11 0,002 0,25 26,34 26,34 

17 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,06 13,06 

18 0,030925 8,26 0,002 0,03 3,10 3,10 

19 0,030925 8,26 0,002 0,03 3,10 3,10 

20 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,06 13,06 

21 0,2474 70,11 0,002 0,25 26,34 26,34 

22 0,3711 100,00 0,021 0,35 37,57 37,57 

23 0,3711 100,00 0,021 0,35 37,57 37,57 

24 0,2474 70,11 0,002 0,25 26,34 26,34 

 

Tabulka 2. popisuje průtoky odpadních vod během dne, využití turbíny a dále 

potom volný průtok pro stoku pod rozdělovací nádrží. Průtok ve stoce se řídí cyklem 
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průmyslového podniku. Pro návrh turbíny je důležité znát její využití. Průtok pod stokou je 

důležitý kvůli proplachování a odnosu splavenin. Je zde při zvýšených stavech dobré měnit 

průtok ve stoce a vyvolávat v ní vlny. Jelikož je znám hodinový průtok stokou je možné 

vypočítat hodinovou výrobu elektrické energie. Celkovou výrobu elektrické energie 

průmyslový podnik je uveden v tabulce 3. 

 

Tabulka č.3 - výroba elektrické energie. 

Průměrná výroba E/hod 20,57 kw ∙ h 

Denní výroba Energie 493,73 kw ∙ h 

 Výroba Energie roční 180213,11 kw ∙ h 

 Výroba Energie 10 let 1802131,07 kw ∙ h 

 

2. modelový přiklad modeluje situaci na kmenové stoce většího města. Model je 

počítán bez vlivu dešťových srážek. Dešťové srážky zvednou nárazově výrobu elektrické 

energie, ale nedá se s nimi dlouhodobě počítat. V případě užití 2. modelového přikladu na 

kanalizační síti většího města je dobré začlenit do systému dešťové retenční nádrže. Které 

zmenší výkyvy průtoku v kanalizační síti a zvýší výrobu elektrické energie. Retenční nádrž 

funguje tak že propustí max. 350l·s
-1

. Po naplnění nádrže dojde ke zvýšení průtoku na 

max. Q potrubí. V případě nedostatku tohoto opatření dojde k zapojení odlehčovacího 

ramena a odtoku odpadní vody do recipientu. 

Tabulka č. 4- systém na městské stoce. Základní údaje. 

Sklon přívodního potrubí 46 ‰ 

Maximální beztlakový průtok 1,237 m
3
∙s

-1
 

Rychlost přívodní potrubí maximální 4,376 m ∙s
-1

 

Plnění při max. průtoku do celkového objemu 13,06 s 

Plnění při max. průtoku do jalového objemu 7,71 s 

Min zůstatkový průtok 0,002 m
3
∙ s

-1
 

Hltnost turbíny max. 0,35 m
3
∙ s

-1
 

Spád 16,00 m 

Max. Objem retenční nádrže 150,00 m
3
 

Max plnění objemu nádrže 428,57 s 
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 Problém v systému umístěném na městské stoce, může být větší množství 

plavenin. Výhodou je možnost výstavby retenčních nádrží, které zmenšují výkyvy průtoků 

a zlepšují kvalitu odpadních vod díky tomu, že odpadní voda v nich sedimentuje.  

Tabulka č. 5 - popisuje výrobu elektrické enegie na stoce většího města. 

Hodina 

[h] 

Průtok 

[m
3
] 

Využití 

turbíny 

[%] 

 Průtok 

stokou 

[m
3
] 

Volný průtok 

pro turbínu 

[m
3
] 

Výkon 

[Kw] 

Výroba 

Energie [Kw 

. h] 

1 0,11133 31,24 0,002 0,11 12,52 12,52 

2 0,092775 25,94 0,002 0,09 10,39 10,39 

3 0,06185 17,10 0,002 0,06 6,85 6,85 

4 0,03711 10,03 0,002 0,04 4,02 4,02 

5 0,11133 31,24 0,002 0,11 12,52 12,52 

6 0,2474 70,11 0,002 0,25 28,10 28,10 

7 0,43295 100,00 0,083 0,35 40,07 40,07 

8 0,45769 100,00 0,108 0,35 40,07 40,07 

9 0,25977 73,65 0,002 0,30 34,41 34,41 

10 0,23503 66,58 0,002 0,23 26,68 26,68 

11 0,22266 63,05 0,002 0,22 25,26 25,26 

12 0,22266 63,05 0,002 0,22 25,26 25,26 

13 0,2474 70,11 0,002 0,25 28,10 28,10 

14 0,25977 73,65 0,002 0,26 29,51 29,51 

15 0,30925 87,79 0,002 0,31 35,18 35,18 

16 0,33399 94,85 0,002 0,33 38,01 38,01 

17 0,38347 100,00 0,033 0,35 40,07 40,07 

18 0,39584 100,00 0,046 0,35 40,07 40,07 

19 0,45769 100,00 0,108 0,35 40,07 40,07 

20 0,43295 100,00 0,083 0,35 40,07 40,07 

21 0,30925 87,79 0,002 0,35 39,95 39,95 

22 0,2474 70,11 0,002 0,25 28,10 28,10 

23 0,18555 52,44 0,002 0,18 21,02 21,02 

24 0,1237 34,77 0,002 0,12 13,93 13,93 
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Tabulka 5. popisuje průtoky odpadních vod během dne, využití turbíny a dále 

potom volný průtok pro stoku pod rozdělovací nádrží. Průtok ve kmenové stoce se řídí 

cyklem průmyslového podniku. Pro návrh turbíny je důležité znát její využití. Průtok pod 

stokou je důležitý kvůli proplachování a odnosu splavenin. Je zde při zvýšených stavech 

dobré měnit průtok ve stoce a vyvolávat v ní vlny. Jelikož je znám hodinový průtok stokou 

je možné vypočítat hodinovou výrobu elektrické energie 

Energie vyrobená v systému je dodávána přímo do sítě příslušnému odběrateli. 

Špičky ve spotřebě elektrické energie se kryjí s největším průtokem v kanalizaci, takže 

výkupní cena bude z největší části špičková. Výhodou umístění systému v městské 

zástavbě je absence budování dlouhého vedení. Elektrická energie může být spotřebována 

přímo v okolí místa výroby, což bude mít za následek zmenšení ztrát energie v síti. 

Tabulka č. 6 - výroba elektrické energie. 

             Průměrná výroba E/hod 27,51             kw ∙ h 

Denní výroba Energie 660,25 kw ∙  h 

 Výroba Energie roční 240990,10 kw ∙  h 

 Výroba Energie 10 let 2409900,99 kw ∙  h 

 

4. Ekonomické a ekologické zhodnocení variant 

U systému výroby elektrické energie je velmi důležitou složkou ne-li nejdůležitější 

ekonomické zhodnocení, které posuzuje to, jestli se daný systém vyplatí postavit. 

 Systém vyrobí, za 10let, pro průmyslový podnik 1 802 131kw.h, což je elektrická 

energie v ceně 5 820 883Kč. U průmyslového podniku se neuvažuje prodávání elektrické 

energie do sítě, zde spotřebuje všechno energii sám podnik. 

Tabulka č. 7 – Výdělek, systém na stoce průmyslového podniku [3]. 

Výdělek denní                    1 594,76 Kč  

Výdělek roční                582 088,34 Kč  

Výdělek 10 let            5 820 883,37 Kč  
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 Pro systém na stoce vedoucí od obce s retenční nádrží zhodnocení vychází lépe. 

Systém dodá, za 10let, do sítě 2 409 900kw.h, to je vyrobená elektrická energie vyrobená 

za 7 783 980 Kč. Projevuje se zde pozitivní vliv retenční nádrže, kdy rozdíl mezi systémy 

je s nádrží a bez nádrže je 1 900 000Kč za 10 let. 

Tabulka č. 8 – Výdělek, systém na stoce obce [3]. 

Výdělek denní                    2 132,60 Kč  

Výdělek roční                778 398,02 Kč  

Výdělek 10 let            7 783 980,21 Kč  

 

Celkové náklady na výstavbu systému se nacházení v tabulce č. 9.  Bankiho turbína 

je jednoduché zařízení, jehož cena se pohybuje v rozmezí 200 000 až 300 000Kč. Strojní 

vybavení je spočítáno pro obě komory. Je zde zahrnuto vybavení pro strojovnu jako 

asynchronní generátor, převod pro turbínu, převody, potrubí, a cena za instalaci plus 

elektrotechnické vybavení. Vybavení vzdouvací komory je složeno s uklidňovací stěny, 

česlí, pohyblivého stavidla a norné stěny. Cena tlakového potrubí DN 300 je zde 

započítána na vzdálenost 500m. Betonáž byla spočtena po výpočtu kubatury. Celková ceny 

stavby zařízení je 3 450 442,37Kč. 

Tabulka č. 9 – Celkové náklady na systém. 

Turbína 250 000,00 Kč 

Strojní vybavení komor 500 000,00 Kč 

Potrubí 1 800 000,00 Kč 

Výstavba vzdouvací komora 411 722,47 Kč 

Výstavba strojovna 488 719,90 Kč 

Celková cena 3 450 442,37 Kč 

 

Tabulka č. 10 popisuje detailní náklady na výstavbu vzdouvací komory. Jsou zde 

rozebrány náklady na zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, přesun hmot. 
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Tabulka č. 10 – Podrobné náklady, vzdouvací komora. 

ROZPOČET         

Stavba : Vzdouvací komora a strojovna   JKSO :      

Objekt : Vzdouvací komora - výkopy a betonáže   EČO :      

Objednavatel :      Zpracoval :      

Zhotovitel :      Datum : 21.4.2014   

                

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

      Práce a dodávky HSV         

    1 Zemní práce         

1 001 115101201 Čerpání vody hr 300,000 74,40 22 320,00 

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy d 30,000 55,20 1 656,00 

3 001 131201202 
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 1000 m3 

m
3
 128,000 420,00 53 760,00 

4 001 131201209 
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 - 50% 

m
3
 64,000 41,70 2 668,80 

5 001 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m
2
 118,940 325,00 38 655,50 

6 001 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m
2
 118,940 93,80 11 156,57 

7 001 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 

m
3
 60,000 285,00 17 100,00 

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládku m
3
 60,000 17,20 1 032,00 

9 001 171201209 Poplatek za skládku m
3
 60,000 120,00 7 200,00 

10 001 174101101 Zpětný zásyp jam výkopkem se zhutněním m
3
 68,000 89,60 6 092,80 

    1 Zemní práce       161 641,67 

    3 Svislé a kompletní konstrukce         

11 015 380326122 
Kompletní konstrukce vzdouvací komory z ŽB 
vodostavebního tl.300mm 

m
3
 23,840 3 490,00 83 201,60 

12 015 380356211 Bednění kompletních konstrukcí - zřízení m
2
 119,720 335,00 40 106,20 

13 015 380356212 Bednění kompletních konstrukcí - odstranění m
2
 119,720 73,00 8 739,56 

14 015 380361006 
Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 
10 505 

t 1,811 44 900,00 81 313,90 

    3 Svislé a kompletní konstrukce       213 361,26 

    99 Přesun hmot         

15 015 998142251 Přesun hmot  t 58,285 630,00 36 719,54 

    99 Přesun hmot       36 719,54 

      HSV Celkem       411 722,47 

      Celkem       411 722,47 

 

Tabulka č. 11 popisuje náklady na výstavbu strojovny. Jsou zde rozebrány náklady 

na zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, přesun hmot. 
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Tabulka č. 11 – Podrobné náklady, strojovna. 

ROZPOČET         

Stavba : Vzdouvací komora a strojovna   JKSO :      

Objekt : Strojovna - výkopy a betonáže   EČO :      

Objednavatel :      Zpracoval :      

Zhotovitel :      Datum : 21.4.2014   

                

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

      Práce a dodávky HSV         

    1 Zemní práce         

1 001 115101201 Čerpání vody hr 300,000 74,40 22 320,00 

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy d 30,000 55,20 1 656,00 

3 001 131201202 
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 

m
3
 142,730 420,00 59 946,60 

4 001 131201209 
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 - 50% 

m
3
 71,365 41,70 2 975,92 

5 001 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m
2
 109,408 325,00 35 557,60 

6 001 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m
2
 109,408 93,80 10 262,47 

7 001 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 

m
3
 100,000 285,00 28 500,00 

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládku m
3
 100,000 17,20 1 720,00 

9 001 171201209 Poplatek za skládku m
3
 100,000 120,00 12 000,00 

10 001 174101101 Zpětný zásyp jam výkopkem se zhutněním m
3
 42,730 89,60 3 828,61 

    1 Zemní práce       178 767,20 

    3 Svislé a kompletní konstrukce         

11 015 380326122 
Kompletní konstrukce vzdouvací komory z ŽB 
vodostavebního tl.300mm 

m
3
 27,898 3 490,00 97 364,02 

12 015 380356211 Bednění kompletních konstrukcí - zřízení m
2
 141,400 335,00 47 369,00 

13 015 380356212 Bednění kompletních konstrukcí - odstranění m
2
 141,400 73,00 10 322,20 

14 015 380361006 
Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 
505 

t 2,489 44 900,00 111 756,10 

    3 Svislé a kompletní konstrukce       266 811,32 

    99 Přesun hmot         

15 015 998142251 Přesun hmot  t 68,478 630,00 43 141,38 

    99 Přesun hmot       43 141,38 

      HSV Celkem       488 719,90 

      Celkem       488 719,90 

 

 Ceny elektrické energie jsou brány pro rok 2014. Nastiňují výdělek na 10 let 

dopředu [3]. 

 Systém se považuje jak obnovitelný vodní zdroj, z toho důvodu je zde možnost 

čerpat dotace na tento druh výroby elektrické energie. Špičkami výroby elektrické energie 

v době špiček jejich spotřeby nepřetěžuje rozvodnou síť. Tím že jsou objekty umístěny pod 

zem, neruší nebo nehyzdí nijak krajinu. Navíc pracují už se zatrubněným tokem, tudíž 
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nemohou negativně ovlivnit tok, jako elektrárny na přirozených vodotečích.  Možností 

manipulovat se stokou pod systém znamená vytváření vln, které jsou schopné stoku zbavit 

naplavenin. Tyto vlnou ovšem nebudou mít svou velikostí vliv na ČOV. 

6. Závěr 

Snahou této práce je vytvořit model systému, který po určitém vývoji bude schopný 

fungovat za reálných podmínek. Důležité podmínky pro celý systém jsou nutný spád a také 

průtok. Je samozřejmé že, tento systém bude moct reálně fungovat jen na morfologicky 

vhodných místech. Oba příklady použití systému simulují možné užití v reálných 

podmínkách. Nemělo by docházet k ovlivnění stoky pod systémem. S vlivem systému na 

čistírnu odpadních vod se nepočítá vůbec. 

 Výhody systému jsou využití spádu kanalizace, výroba špičkové elektřiny, 

obnovitelnost zdroje, možnost pracovat se stokou pod zařízením. Na kanalizaci zatím 

nebyla vybudována podobná zařízení, tudíž je možné budovat toto zařízení na jakémkoli 

vhodném profilu v kanalizační soustavě. Jak už bylo uvedeno výše největší průtok 

v kanalizaci, je ve špičkách spotřeby elektrické energie. To se kladně projeví na výkupní 

ceně elektrické energie. U výroby elektrické energie v průmyslovém podniku kopíruje 

vypuštění odpadních vod také špičku spotřeby elektrické energie. 

Nevýhody systému jsou nutnost dostatečného spádu a také množství odpadní vody. 

Z toho plyne další problém s návratností celého systému. Mezi provozní problémy bude 

určitě patřit velké zatížení lopatek turbíny splaveninami. Agresivita odpadní vody muže 

být také problém, zde je velmi těžké předpokládat dopady, protože kvalita odpadní vody se 

dle lokality liší.  

Jsou zde i další možnosti využití. Systém se zavedeným rádiovým spojením může 

fungovat také jako místo uložení měřících přístrojů, monitorujících kvalitu a množství 

odpadních vod, což by zlepšilo efektivitu celé kanalizační sítě včetně ČOV[32] [33]. 

Celková cena zařízení s 500m dlouhým tlakovým potrubím je vypočítána na 3 450 

442,37Kč. Což v konečném důsledku znamená že, celková návratnost pro průmyslový 
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podnik se v daných podmínkách bude pohybovat okolo 5,9 roku a pro systém umístěný na 

stoce to bude 4,4 roku.  

Uvedené příklady jsou jen modelové, funkčnost zařízení se musí ověřit na 

prototypu. 
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