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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout schéma stokové sítě pro čtvrť novostaveb 

rodinných domů ve vesnici Vřesina u Hlučína. V úvodní části je charakterizována daná 

lokalita, teoretická část se věnuje problematice odkanalizování a návrhu řešení. Praktická 

část obsahuje hydrotechnické výpočty, ekonomické zhodnocení a výkresy podélných  

profilů stok. 

Klíčová slova: Oddílná gravitační kanalizace, odpadní vody,  stoka, šachta,  čistírna 

odpadních vod 

 

 

Summary 

Tendency of this bachelor work was a project schema of  sewer system for  a district of 

new family houses in the village Vřesina u Hlučína. In the first part of this work is a 

charakterization of  assigned area. Theoretical part pursues to probleme of dreinage and to 

propsal of treatment. Practical part contains hydrotechnical calculations, economical 

evaluation and technical drawings of linear profiles of sewers. 

Keywords:  Gravitational Separate sewerage, waste water, sewer, manhole, sewage 

treatment plant   
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1. Úvod 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem odkanalizování čtvrti nově postavených 

rodinných domů ve vesnici Vřesina u Hlučína. Odvádění a zneškodňování odpadních vod 

je v měřítkem vyspělosti infrastruktury i společnosti celkově. Je základem příjemného a 

hygienicky vhodného prostředí lidských sídel. V dnešní době by mělo být samozřejmostí 

zneškodňování všech závadných odpadních vod a tím přispívat ke zvyšování kvality 

podzemní i povrchové vody. Neměli bychom zapomínat, že “Zářivá voda tekoucí v řekách, 

to není jen voda, to je krev našich předků” (Chief Seattle, 1854) a podle toho bychom se 

k ní měli chovat. 

 

 1.1. Historie odkanalizování 
 

Stavba vodovodů a kanalizací patří k velmi starým stavebním činnostem. 

Archeologické výzkumy prokázaly, že první stoky se začaly budovat již v období              

3000 let př. n. l. v Mezopotámii a sumerských městských státech, z nichž byl 

nejvýznamnější Uruk, ležícím na území dnešního Iráku. Dalším významným městem 

s propracovaným systémem stok a veřejnými lázněmi bylo Mohendžo-daro a Harappa na 

území dnešního Pákistánu. Z archeologických nálezů je známo, že v Mezopotámii byly 

používány splachovací záchody. Z ní byly vedeny přípojky do jednotlivých domů, kde byly 

ukončeny svislými šachtami. Přípojky byly budovány z hliněných trub, někdy byly 

čtvercového nebo obdélníkového průřezu z pálených cihel a byly přikryty čtverhrannými 

deskami. Měly značný sklon, aby voda mohla rychle odtékat. Hlavní stoky byly rovněž 

zděné. Dokonce již kolem roku 2 600 př. n.l. tehdejší stavitelé znali techniku valené 

klenby. Uliční stoky odváděly splašky buď přímo do vodních toků, nebo do sběrných jam 

či rybníků. [1] 

Většina měst starověkého Řecka a Říma byla vybavena poměrně dokonalou sítí 

stok, svádějící odpadní vodu do nejbližšího toku. Nejznámější je Cloaca Maxima v Římě 

z období 6.st.př.n.l., která slouží svému účelu dodnes. V této době byly běžné koupelny, 

splachovací záchody a velmi oblíbené byly veřejné lázně. Římané byli proslulí velkou 

spotřebou vody. Voda přiváděná z pramenů v okolí města nesloužila jen k hygienickým 

účelům, ale zásobovala i fontány a kolosea. Toto obrovské množství vod bylo potřeba 

následně odvádět do řeky Tibery. [2] 
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S pádem říše římské přichází i úpadek kanalizace. Na rozdíl od Říma, kde si lidé 

zakládali na hygieně a příjemném prostředí měst, byla středověká Evropa zoufale špinavá. 

Kanalizační síť prakticky neexistovala, splašky tekly ulicemi v nekrytých rigolech. Tento 

primitivní způsob likvidace odpadů byl původcem nejen nesnesitelného zápachu, který se 

šířil zejména v letních měsících městem, ale i zárodkem častých epidemií cholery, tyfu, 

úplavice a dýmějového moru, který si vyžádal 25 mil. obětí. 

Až v 18. st. se začaly stavět uzavřené kanalizace, zpočátku mělké, později hlubší a 

budovaných z klasických zdících materiálů (cihla, kámen). Tyto kanalizace obvykle 

končily v blízkých vodotečích nebo rybnících.  

První moderní kanalizace u nás se začala používat roku 1907 v Praze. Síť měla délku asi 

100 km a byla zakončena čistící stanicí, jak tehdy byla nazývaná  čistírna odpadních vod 

(dále jen ČOV). Dnes je tato stanice kulturní památkou. [3] 

 

2. Základní charakteristika území 

 

2.1. Základní údaje o obci 
 

Obec Vřesina u Hlučína se rozkládá po úbočích údolní kotliny potoku Bečva v 

Hlučínské pahorkatině v nadmořské výšce 240 - 276 metrů. Nachází se v okrese Opava 6 

km severně od Hlučína, 13 km od Ostravy-Poruby a 17 km od centra Ostravy. Obcí protéká 

malý vodní tok Bečva.  

Patří mezi nejstarší obce Hlučínska. [4] 

 

Rozloha : 707 ha 

Počet obyvatel : 1 423 (k 1.1.2010) 

Počet domů : 387 (k 1.1.2010) [4] 
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Obr. č. 1: Mapa obce Vřesina [5] 

2.2. Hydrologické poměry 
 

Obcí Vřesina protéká potok Bečva, pramenící ve vzdálenosti asi 1,5 jihozápadně od 

obce ve výšce 260 m.n.m. v místech zvaných Vodní Důl. 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-02-014, plocha: 21,21 km2  [6] 

V blízkém okolí obce se nachází ze všech stran polnosti, severním a jihozápadním směrem 

se nachází souvislé lesy, tvořené převážně smrkovou monokulturou. 

 

3. Vytipování problémů a návrh řešení 

 

Lokalita, která je tématem práce, je satelit nově postavených rodinných domů ve 

čtvrti “U hřiště“. Odkanalizování bude realizováno centralizovanou oddílnou stokovou 

soustavou zakončenou malou ČOV, která se nachází v blízkosti,  recipientem je malý vodní 

tok Bečva. Charakter terénu umožňuje výstavbu gravitační kanalizace.  
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3.1. Význam stokování a legislativa 
 

Význam stokování spočívá v spolehlivém odvádění atmosférických srážek, 

splaškových vod a vod z průmyslu. Odvádět atmosférické vody je nutné především 

z městské zástavby, kde je oproti venkovské zástavbě malá zasakovací plocha. Velké 

množství budov, silnic, chodníků a parkovišť tvoří plochy pro vodu neprostupné. Toto 

velké množství spadlých srážek je nejvhodnější odvádět samostatnou stokou přímo do 

recipientu, aby nebyla ČOV zahlcena velkým množstvím vody, kterou by nebyla schopna 

zpracovat. Hlavní podíl odpadních vod tvoří vody splaškové. Je třeba tyto vody bezpečně 

odvést a před vypuštěním do recipientu vyčistit. Stoky musí být nepropustné, tzn. nesmí 

z nich prosakovat odpadní voda, která by mohla vnikat do studní a také je nežádoucí průsak 

vod balastních do řádu. 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům 

odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody 

z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu 

s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., 

o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. [7] 

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí 

z kanalizačního řádu : 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  

(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16) 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely. 

[7]   

 

Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu : 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby 

připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) 

v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) 

a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb., 
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b)  Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů 

vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí 

pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze 

stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před 

vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V 

případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před 

vstupem do  kanalizace předčišťovat, 

d)  Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo 

doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen, 

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění 

odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem, 

f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, 

aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. [7] 

 

 

3.2. Druhy odpadních vod 
 

3.2.1. Definice pojmu odpadní vody: 
 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou odpadními vodami: 

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu 

organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové 

vody ze skládek odpadu. 

Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, vody užité na 

plavidlech a chladící vody vodních turbin, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a 

nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody 

nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. [8] 
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Dle normy ČSN EN 1085: 

OV jsou změněné použitím, nebo odvedené do stokových sítí, nebo kanalizačních 

přípojek. 

  

Odpadní vody jsou podle normy ČSN 75 6101 děleny podle původu a znečištění: 

• Splaškové - odpadní vody ze záchodů, koupelen, kuchyní, prádelen atd. Obsahují 

produkty lidského metabolismu, nečistoty z praní a koupání společně s pracími a 

mycími prostředky, zbytky jídla. Nečistoty jsou hrubě dispergované, jemně 

rozptýlené a rozpuštěné. Povaha těchto látek je z majoritní části organická. Vody 

splaškové jsou z biologického hlediska velmi závadné. 

• Dešťové - vody ze všech druhů srážek, které z povrchu území stékají do stok. 

• Průmyslové - vody použité při výrobním postupu v průmyslových závodech  

• Infekční - vody které obsahují, nebo mohou obsahovat nebezpečné choroboplodné 

zárodky. Jsou to vody z mikrobiologických laboratoří, výroben sér a očkovacích 

látek, vody z infekčních oddělení nemocnic, tuberkulózních léčeben a sanatorií. 

Tyto vody vyžadují před vypuštěním do kanalizace zvláštní opatření, aby byly 

zničeny choroboplodné zárodky a jiné nebezpečné látky.   

• Ze zemědělské výroby – splach z pozemků zemědělských areálů, kde se dešťová 

voda dostává do kontaktu s vedlejšími produkty chovu ( kejda, močůvka, silážní 

šťávy), tyto produkty samotné však nejsou odpadními vodami.  Jsou odváděny 

samostatnou kanalizací a dále využívány jako přírodní forma hnojiva zemědělské 

půdy. [9] 

 

3.3. Dělení kanalizačních soustav 
 

3.3.1. Podle způsobu odvádění odpadních vod 
 

Podle způsobu odvádění odpadních vod  dělíme soustavy na jednotné a oddílné. 

Jednotná kanalizační síť odvádí společně splaškové i dešťové vody. Její výhodou 

oproti oddílné je jednoduchost výstavby i provozu. Stoky se navrhují ve větších příčných 

profilech, kvůli schopnosti odvádět velké množství vod při přívalových deštích. Jelikož 
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ČOV je schopna zpracovávat jen určité množství OV, staví se na stoce odlehčovací 

objekty, kterými je nadbytek vod odváděn do recipientu. Přestože jsou splaškové vody při 

přívalových deštích hodně naředěny, je nevhodné je vypouštět přímo z důvodů hygieny 

toku. [9] 

Na obrázku č.2 je znázorněn princip funkce jednotné kanalizační sítě za bezdeštných 

průtoků (vlevo) a srážkových průtoků. 

 

Obr. č. 2: Jednotná kanalizační síť [10] 

 

Oddílná kanalizační síť se skládá ze dvou stok (ve většině případů vedou 

souběžně). Stoka pro splaškovou vodu má menší příčný profil, odpovídající potřebě 

odvádět množství vody použité obyvatelstvem.  

Dešťová stoka může být nesoustavná, kdy má více vyústění do místních recipientů, 

v nezastavěném území může mít podobu rigolu či odvodňovacího příkopu, kdy se využívá 

přirozeného zasakování. 

Nevýhodou tohoto typu sítě je složitost a nákladnost výstavby. Výhodou je omezené 

množství OV přitékající na ČOV. [9] 

Obrázek č. 3 zobrazuje funkci oddílné kanalizační sítě za bezdeštných průtoků (vlevo) a za 

průtoků při zvýšených srážkách. 
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Obr. č. 3: Oddílná kanalizační síť [10] 

 

3.3.2. Podle hydraulického řešení: 
 

Průtok odpadních vod stokami dělíme na gravitační s volnou hladinou protékající 

vody, průtok tlakový či podtlakový.  

Gravitační kanalizační soustava využívá přírodní sílu gravitace, kdy se voda 

pohybuje vlivem tangenciální složky gravitace na nakloněné rovině. Všechny úseky stok 

musí mít dostatečný sklon nivelety, aby byl průtok stokou dostatečně rychlý, s dostatečnou 

unášecí silou, aby nedocházelo k usazování sedimentů na dnu stoky. Na druhou stranu je 

třeba nepřekročit maximální sklon nivelety, kdy odpadní vody nabírají velkých rychlostí a 

může docházet k destrukci určitých prvků sítě.  

Toto hydraulické řešení má výhodu ve své jednoduchosti, proto v místech vhodných k její 

realizaci ji upřednostňujeme. 

Tlaková stoka se navrhuje v případech, kdy je nutno překonat výškový rozdíl, tj. 

protispád z důvodu sklonu terénu a výškového vedení nivelety dna stok. Toto řešení je 

nákladné, je zapotřebí vytvořit přetlak čerpací stanicí, není ekonomické při přepravě hodně 

naředěných splaškových vod. 

Podtlaková kanalizační soustava se navrhuje při složitých podmínkách podélných 

profilů stok, např. při vedení stoky nad vodním tokem, či pří křížení s jiným vedením. 

Používá se i pro rovinatá území, kde není dostatečný spád pro stoku gravitační. Sběrné 

potrubí má malé průměry  a na jeho konci je umístěna podtlaková stanice s vývěvou, která 
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udržuje v potrubí podtlak. Doprava OV tímto typem kanalizace probíhá přerušovaně, 

v dávkách.  

Na stejném principu fungují i vnitřní kanalizace na lodích, železničních vagonech a 

velkých letadlech. [9] 

 

3.3.3. Kanalizační soustavy podle situačního řešení: 
 

Situační řešení závisí na konfiguraci terénu odkanalizovaného území. 

a) Centrální 

b) Větvené 

c) Úchytné- sběrače jsou ke kmenové stoce příčně 

d) Pásmové- sběrače jsou s kmenovou stokou souběžné 

 

Obr. č. 4: Typy kanalizačních soustav podle situačního řešení [11] 
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3.4. Příčné profily stok a jejich rozměry   
 

Základní příčné profily stok jsou: 

a) kruhový 

b) vejčitý 

c) tlamový 

 

Obr. č. 5: Kruhový a vejčitý profil [12] 

 

Obr. č. 6: Tlamový profil [12] 
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Tab. č.1: Vlastnosti vybraných profilů [13] 

Tvar stoky Klady Zápory 

Kruhový • nejjednodušší výroba 

prefabrikátů 

• nejvýhodnější pro čištění 

• staticky méně vhodný než 

vejčitý 

Vejčitý • Nejlepší hydraulické 

vlastnosti (koncentrace 

odtoku v potrubí) 

• Staticky nejvýhodnější 

• Lze ho navrhnout jen při 

dostatečné výšce nadloží 

 

Tlamový • Možnost použití ve 

stísněných geologických 

poměrech (nízké nadloží) 

• Hydraulicky nejméně 

příznivý (staticky nejméně 

vhodný) 

 

 

Tvar potrubí se vybírá podle uvažovaných hydraulických podmínek. Vlastnosti 

jednotlivých tvarů jsou uvedeny v předchozí tabulce.  Pro kanalizační přípojky se používá 

výhradně tvar kruhový. Tento tvar je také nejvhodnější k výrobě prefabrikátů. [1] 

Rozměr kruhového profilu se uvádí vnitřním průměrem (světlostí) DN [“diameter 

nominale”] [mm], který je směrodatný pro hydraulické výpočty stok. Dříve se místo DN 

používalo Js (jmenovitá světlost). [13] 

 

Tab. č. 2: Výrobní řada kruhových profilů [13] 

250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 DN 

[mm] 1800 2000 2200 2400 Větší profily se doporučuje navrhovat po 

200mm 

 

Ostatní tvary se uvádějí poměrem šířky k výšce (b/h). Pro vejčité profily poměr 2/3: 

600/900, 700/1050, 800/1200,…, 1800/2700.  

Pro  tlamové profily poměr 2/1,268: 1400/890, 1600/1010,…,4000/2540. 

Průlezná stoka má  výšku průřezu min. 800mm a šířku průřezu min. 600mm. U průchozí 

stoky je to min. 1500mm a 600mm. [12] 
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3.5. Materiál stok  
 

Volba materiálu závisí na plánované životnosti a účelu stoky, musí být odolný proti 

mechanickým, chemickým a jiným vlivům protékající vody a odolný proti agresivním 

účinkům okolního prostředí. Musí být také vodotěsný a vhodný pro čištění stok.  

Stoky mohou být zhotovené z trub, železobetonových prefabrikátů, nebo vyzděné 

z kanalizačních cihel a jiných zdících prvků spojených cementovou maltou. 

Pro zvýšení odolnosti proti agresivnímu působení a proti obrusu se používá vnitřní 

obložení z kameniny, taveného čediče, sklolaminátu, plastobetonu aj. 

Pro výrobu trubních stok se používá glazovaná kamenina (DN 100 - 1400) z vypalovaného 

jílu a šamotu, čedič (vhodný pro chemickou kanalizaci), litina šedá nebo tvárná, prostý 

beton (pouze pro nenáročné dešťové stoky), polymerbeton (směs štěrkopísku o zrnitosti 

větší 16mm a syntetických pryskyřic, DN 200 - 2600), železobeton, sklolaminát, z plastů 

polypropylen PP, neměkčený polvinylchlorid PVC, polyethylen PE. Použití PVC se 

nedoporučuje pro uložení ve větších hloubkách, kde se vlivem tlaku nadložních zemin 

deformuje a zmenšuje se těsnost spojů. Ocelové potrubí se používá výjimečně, pouze pro 

provizorní stoky, obtoky, chráničky. [9], [12] 

Dle zdroje z roku 2000 má kamenina až na odolnost proti nárazu lepší užitné 

vlastnosti, než ostatní materiály.  

Tento materiál je oblíben pro své vlastnosti: 

• vysoká životnost (nejméně 100 let)  

• otěruvzdornost (vhodné i pro splaškové odpadní vody s podílem mechanických 

nečistot- písek popílek, škvára,…)  

• vysoká mechanická odolnost (proti únavovému zatížení) 

• nepropustnost trub 

• chemická odolnost (pH 0,4-13,2 , odolnost i proti jiným agresivním látkám – 

smáčedla, rozpouštědla,…) 

• nízký hydraulický odpor (díky glazovanému povrchu nedochází ke ulpívání 

nečistot) 

• suroviny jsou přírodní povahy, možnost recyklace, nízká energetická náročnost  

 

K výrobě 1 kg glazované kameniny je potřeba: 

800 g jílu, 135 g šamotu, 150 g vody, 15 g glazury, 0, 16 m3 zemního plynu, vzduch [13] 
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V roce 2006 byla v Německu provedena Ministerstvem pro výzkum a vzdělání 

studie, zabývající se porovnáním materiálů kanalizačního potrubí z hlediska životnosti, 

poruchovosti a dopadů na životní prostředí. Na projektu pracovali experti z několika 

evropských zemí, data získaná prohlídkou stok byla hodnocena  jednotně podle evropské 

normy EN 13 508 a získaná data byla zpracována moderními matematickými metodami. 

Výsledky studie jasně prokázaly výhody pružných trub (plast) oproti troubám tuhým 

(železobeton, kamenina, aj.). Plastové trubky mají významně lepší ekologické výsledky, 

pokud jde o infiltraci a průsak ven vzhledem k nižšímu výskytu závad (vadné a rozpojené 

spoje, praskliny, lomy, atd.). Další výhodou pružných trub je jejich nízká hmotnost, kdy 

není třeba k pokládce těžké techniky, při transportu a překládání se ušetří velké množství 

energie a financí a urychlí se výstavba. Moderní plastové trubky v mnohém překonávají 

nároky evropských norem, některé materiály jsou odolné proti mrazu a umožňují pokládku 

i za teplot do -10 ◦C. [14] 

 

3.6. Typy trubních spojů 
 

• hrdlové – těsnění pomocí pryžových a polyuretanových kroužků; pro trouby 

kameninové, litinové, železobetonové, plastové  

• s lepeným přesuvkovým prstencem; pro trouby sklolaminátové 

• polopero a polodrážka; pro trouby betonové 

• svařovaný spoj; pro polyethylenové trouby [9] 

 

3.7. Objekty na stokách 
 

Objekty na stokové síti slouží k zajištění správné funkce stokové sítě, k jejímu 

čištění a údržbě.  

Podle účelu, ke kterému jsou objekty určeny, rozeznáváme:  

• vstupní šachty  

• spojné šachty  

• rozdělovací a spojné komory  

• odlehčovací komory  

• spadiště  
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• skluzy  

• shybky  

• uliční vpusti  

• větrací zařízení  

• lapače splavenin  

• kanalizační přípojky  

• podchody pod dráhou a silničními komunikacemi  

• proplachovací objekty  

• dešťové nádrže  

• sněhové svrže  

• výustní objekty  

• čerpací stanice [13] 

 

Objekty se budují buď na místě z betonu, železobetonu, cihel, nebo 

z prefabrikátů.Vstupní otvory objektů jsou zakryté poklopy kruhovými o minimálním 

průměru 600mm, nebo čtvercovými o minimálních rozměrech 600/600mm. Vstupy se řeší 

nejčastěji litinovými stupadly, výjimečně žebříkem, u velkých a hlubokých objektů může 

být vybudováno schodiště. [11] 

 

3.7.1. Vstupní šachty 
 

Zřizují se na stokách všech rozměrů a slouží ke kontrole funkce stokové sítě, 

k revizi technického stavu jednotlivých stok, k provádění oprav, čištění a větrání. 

Budují se v místech, kde stoka mění směr, sklon a rozměr. V přímé trati jsou ve 

vzdálenostech max. 50 m u neprůlezných a průlezných stok, u průchozích je tato 

vzdálenost zvětšena na 100 m a se souhlasem provozovatele až na 200 m. Přitom je nutno 

přihlédnout k bezpečnosti práce při revizích, čištění a údržbě a je nutné zohlednit i větrání 

stoky. 

Vstupní šachta se skládá ze tří částí: vstupné části (šachtového komína), 

manipulační části a dna. Manipulační část kruhové šachty má mít minimální průměr 

1000mm, u obdélníkové šachty 800/1000mm. Její světlá výška má být min. 1800mm, u 

mělkého uložení stok min. 1000mm.  
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Směr neprůlezných stok se mění kruhovým obloukem žlabu ve dně vstupní šachty, 

u větších stok se směr mění kruhovým obloukem samotné stoky, buď monolitickým, nebo 

vyzdívaným, který má mít poloměr minimálně pětkrát větší, než je šířka stoky. Na začátek 

a konec takového úseku se umísťují vstupní šachty. [11] 

Na obrázku č.7 je znázorněna šachta v řezu kolmém na směr toku (řez A-A‘), řez B-B‘ 

rovnoběžný se směrem toku a půdorys C-C‘. 

 

Obr. č. 7: Vstupní šachta na stoce kruhového profilu [11] 
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3.7.2. Rozdělovací komory 
 

Jsou to objekty, kterými se usměrňuje průtok vody přitékající do komory jednou 

stokou, do dvou nebo více stok, kterými je voda odváděna. K regulaci odtoku do 

jednotlivých stok je použito stavítek. Toho se využívá např. při opravách, kdy se zabrání 

průtoku určitou stokou, aby práce mohla být prováděna v suchu. [11] 

Obrázek č. 8 znázorňuje rozdělení vejčité stoky na tři stoky stejných profilů v rozdělovací 

komoře. 

 

Obr. č. 8: Rozdělovací  komora na stoce vejčitého profilu [11] 

 



Jakub Krečman: Návrh koncepce kanalizace vytipovaného územního celku 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2010  - 17 -
  

  

3.7.3. Spojné komory 
 

Jsou to objekty, které se zřizují na soutoku dvou, nebo více stok o DN 700 a větších. 

U menších stok postačují spojné šachty. Poloměry pro zaúsťování jednotlivých stok jsou 

shodné se změnami směru stok, uvedených výše. Zaústění jednotlivých stok musí být 

provedeno tak, aby byl odtok z komory plynulý a nedocházelo k rušení odtoku z některé 

větve, nebo ke vzdouvání vody v nich. Proto se volí výškové zaústění stok tak, aby hladiny 

vod v jednotlivých stokách splývaly a na dně komory se musí provést žlaby, kterými se 

vtok vody usměrňuje.  [11] 

Na obr. č. 9 je znázorněn soutok dvou stok vejčitého příčného profilu ve spojné komoře. 

 

Obr. č. 9: Spojná komora na stokách vejčitého profilu[11] 
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3.7.4. Odlehčovací komory 
 

Jsou to objekty budované na jednotné stokové soustavě. Významu nabývají při 

prudkém zvětšení průtoku, např. při přívalových deštích, kdy je překročeno kapacitní 

plnění stoky. Část OV je odváděna odlehčovací stokou do recipientu. Zbytek OV je 

odváděn k ČOV jako za stavu normálních průtoků. Existuje mnoho variant a kombinací 

odlehčovacích komor.  

 

Rozdělení odlehčovacích komor z hydraulické stránky: 

• přepad vody přes korunu 

• přepad vody s škrtící tratí 

• rozdělení přepadajícího paprsku 

• rozdělení proudu vody horizontální dělící stěnou 

 

Odlehčovací stoka bývá zakončena uzávěrem, tzv. žabí klapkou, která zabraňuje vzdutí 

vody z recipientu při zvýšených průtocích. [11] 

 

3.7.5. Spadiště 
 

Je to objekt na stokové síti, který se buduje v případech, kdy by při velkých 

sklonech stok byly překročeny nejvyšší přípustné rychlosti proudící odpadní vody. Je to 

v podstatě vstupní šachta, do které je v určité výšce nade dnem zaústěna stoka přivádějící 

OV. K přítoku za nízkých průtocích je použito samostatné vertikální trouby o DN 200, 

která je vyústěna u dna šachty. Za zvýšených průtoků, kdy už tato trouba nestačí odvádět 

veškeré přitékající množství, přepadá část vody z dané výšky do šachty. Dno a stěna 

šachty, na kterou dopadá vodní paprsek je třeba opatřit pevným a odolným obkladem. 

Stupadla by měla být umístěna mimo dosah vody přitékající do šachty z horní stoky. 

Spadiště se budují jak v přímé trati, tak v případě změny směru. Jestliže je sklon stoky 

natolik velký, kdy k překonání výškového rozdílů nestačí jedno spadiště, buduje se několik 

spadišť za sebou. Lze použít i atypický typ spadiště, kterým protéká voda spirálovitě podél 

válcové plochy šachty. V odrazovém spadišti se voda odráží od stupňů vybudovaných na 

protějších stranách objektu. Při tom dochází k provzdušnění vody. Před odtokem ze 

spadiště do stoky je třeba vodu zklidnit a odvést vyloučený vzduch. [13] 
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Obr. č. 10: Spadiště[11] 

 

3.7.6. Skluz 
 

Je to úsek na přímé trati stoky, který má velký sklon a průtokové rychlosti zde 

dosahují až 10 m/s. Buduje se tam, kde by byla výstavba spadišť příliš nákladná. Materiál 

potrubí skluzu musí být odolný proti rychle proudící vodě. Nejčastěji se používá 

železobetonových nebo kameninových trub, které jsou posazeny do betonového lože a 

zajištěné proti posunu kotevními bloky. Na dno šachty za skluzem se osazují 

železobetonové rozrážeče, které zpomalí proud vody. [11] 
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3.7.7. Uliční vpusti 
 

Slouží k odvedení dešťových vod z veřejných prostranství (komunikace, chodníky, 

parkoviště, aj.) do stokové sítě. Připojení vpustí do stokové sítě je realizováno buď přímým 

potrubím, nebo sifonem proti zápachu. Mříže vpustí jsou zhotoveny buď z litiny, nebo 

z železobetonu kruhového tvaru o poloměru 30cm. Pod mříží vpusti se nachází koš 

k zachytávání splavenin. Jejich čištění se provádí buď pomocí jeřábových vozů, kdy se celý 

koš z vpusti vyjme, nebo pomocí sacích vozů. 

Při odvodňování zpevněných povrchů se navrhuje jedna vpusť na 400 m2 plochy. 

Dešťové vpusti se zřizují nejčastěji u chodníku na nejnižším místě v příčném profilu ulice. 

Vzdálenosti vpustí by měly být minimálně 40m a neměly by překročit 60m. V místech 

velkých sklonů je vhodné použít tzv. horskou vpusť, která umožňuje dokonalejší vtok 

rychle tekoucí vody. Horská vpusť má obdélníkový tvar a větší mříž než klasické uliční 

vpusti. Její dno je prohloubeno z důvodů zachycování splavenin. [13] 

 

3.7.8. Shybky 
 

Jsou to objekty na stokové síti, umožňující převedení odpadních vod pod 

překážkami (jako jsou vodní toky, zářezy, komunikace, jiné stoky) v případech, kdy je dno 

stoky ve stejné úrovni jako překážka a není možné stoku položit do takové hloubky, aby 

odpadní vody pod překážkou protekly samospádem při volné hladině. Podle hloubky 

dělíme shybka na úplné (strop spojovacího potrubí shybky leží pode dnem přívodné stoky) 

a neúplné (strop spojovacího potrubí shybky leží nade dnem přívodné stoky). 

Princip shybky spočívá ve zvýšeném tlaku vody, který vzniká rozdílem hladin na 

jednotlivých koncích shybky. Průtočné rychlosti by měly být od 1 do 1,65 m/s a při 

minimálním průtoku by neměly klesnout pod 0,75 m/s 

Víceramenná shybka se skládá z horního zhlaví, sestupného ramena, spojovací části, 

vzestupného ramena a dolního zhlaví. 

Horní zhlaví tvoří přechod mezi stokou a shybkou. Ta slouží ke kontrole, čištění a údržbě 

shybky.  U víceramenných shybek tento objekt slouží k rozdělení OV do jednotlivých 

ramen. 

Minimální světlost potrubí shybek je DN 200. 
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Sklon sestupného ramena je libovolný, ale není vhodné jej budovat jako rameno svislé 

z důvodů komplikovanějších hydraulických poměrů.  

Spojovací potrubí shybky má mít minimální sklon 6 ‰ směrem k výstupnímu ramenu.  

Vzestupné potrubí má mít sklon 1:5 až 1:3. Musí se vyústit tak, aby hladina v odtokové 

stoce byla o výslednou ztrátu h pod hladinou vody v přítokové stoce. [11] 

Obrázek č. 11 znázorňuje podélný profil shybky, jsou zde vyznačené jednotlivé části 

shybky a zásady jejich návrhu. 

 

Obr. č. 11: Úplná shybka [11] 

 

 

 

3.8. Zásady navrhování stokových sítí 
 

Podkladem pro řešení stokových sítí jsou výpočty množství OV a územní plány 

měst a obcí. Zásady řešení stokových sítí jsou uvedeny v normě ČSN 75 6101 z roku 2004.  

Kanalizace by měly být přednostně ukládány do  nezpevněných ploch přidruženého 

dopravního prostoru, není-li to možné pak do chodníků, není-li možná ani tato varianta, tak 

je kanalizace ukládána do dopravního prostoru souběžně s osou komunikace. 

Stoky z neprůlezných tuhých trub (kamenina, železobeton) se mezi kanalizačními 

šachtami, nebo jinými objekty podobné funkce vedou v přímém směru. Délky těchto úseků 

by měly být do 50 m. Podélné uložení neprůlezných stok ve vertikální rovině pod 

kolektory, ostatními inženýrskými sítěmi a vodními toky je nepřípustné. 

Hloubkové uložení stoky pod komunikací má být min. 1,8 m, v přidruženém dopravním 

prostoru a ve volném terénu min. 1 m z důvodu zaručení nezámrzné hloubky. Musí se 
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zohlednit zatížení stoky nadložím, nahodilým zatížením povrchu, hydrostatickým tlakem 

protékajících OV, případným vztlakem podzemních vod. 

Maximální hloubka zakládání stok v otevřené rýze  je 6 m, ve větších hloubkách je 

výhodnější štolování. 

Není přípustné navrhovat stoky pod stromy, nebo vysazovat stromy v blízkosti stok (do 1,5 

m) z důvodů možného narušení stoky kořeny stromů. Podle zákona č. 274/2001 sb. jsou 

ochranná pásma stok do DN 500 včetně v šířce 1,5 m od vnějšího líce potrubí, nad DN 500 

jsou v šířce 2,5 m.  

Vzdálenost stok od budov se řídí výše zmiňovanou normou ČSN 75 6101. Úhel φ (viz.obr.) 

má být menší, než stejně označovaný úhel vnitřního tření zeminy dle normy ČSN 73 1001. 

Například pro vyschlý jíl je tato hodnota 40°, pro vlhký jíl 15° i méně, pro volně sypaný 

štěrk a štěrkopísek o různé vlhkosti 35°. [9] 

 

L [m]…vodorovná vzdálenost paty rýhy od základu 

H [m]…svislá vzdálenost dna rýhy od základu 

tg φ = H/L 

 

 

Obr. č. 12: Řez základem budovy a rýhou pro kanalizační stoku [9] 
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4. Posouzení možných variant realizace a rozpracování  

doporučené varianty 

 

Jelikož charakter terénu umožňuje odvádění odpadních vod samospádem, je zřejmá 

volba soustavy gravitační. Ta je zároveň technicky nejjednodušší a má nejnižší provozní 

náklady. Stavba tlakové či podtlakové kanalizace nemá na daném území smysl. 

Co do způsobu odvádění odpadních vod jsem se přiklonil k variantě oddílné kanalizace, 

která je u nově odkanalizovaných území preferována. Vyšší náklady na její stavbu se po 

dobu funkce vykompenzují nižšími náklady na provoz ČOV i stavbou samotné ČOV, která 

zpracovává pouze splaškové vody a díky tomu stačí její menší kapacita, než by byla třeba u 

jednotné kanalizace. 

Odkanalizování daného území je provedeno gravitační oddílnou soustavou, jak už je 

zmíněno výše. Splašková stoka je souběžná se stokou dešťovou. Z pohledu výškového 

uložení je splašková stoka situována pod stokou dešťovou. V práci jsou řešeny i přípojky 

k jednotlivým stokám, jsou zakresleny jak ve výkresu situace, tak ve výkresech podélných 

profilů. Uložení ostatních inženýrských sítí jako vodovod, plyn, elektrické vedení aj. nejsou 

v práci řešeny. Taktéž v práci není řešen typ a kapacita ČOV. 

Výkresy situace a hydrotechnické situace byly vytvořeny v programu AutoCAD 2007, 

podélné profily stok v programu Winplan 5 

 

Splašková stoka A má délku 430,2 m , je na ní 12 šachet a 17 domovních přípojek. 

Splašková stoka A 1 má délku 243,3 m, je na ní  9 šachet a 15 domovních přípojek. 

Splašková stoka A 1-1 má délku 60,4 m, jsou na ní 2 šachty a 4 domovní přípojky. 

 

Dešťová stoka A má délku 424,3 m, je na ní 12 šachet, 18 domovních přípojek a 5 přípojek 

uličních vpustí. 

 Dešťová stoka A 1 má délku 236 m, je na ní 7 šachet, 15 domovních přípojek a 5 přípojek 

uličních vpustí. 

Dešťová stoka A 1-1 má délku 56,2 m, jsou na ní 2 šachty, 3 domovní přípojky a 2 

přípojky uličních vpustí. 
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4.1.Hydrotechnické výpočty 
 

V odkanalizovaném území se na nachází 34 parcel, na kterých stojí pouze rodinné 

domy. Když vezmeme v úvahu 5 osob na jeden dům, vychází nám 170 ekvivalentních 

obyvatel (hodnota P). Je třeba vypočítat  zvlášť množství vod splaškových a zvlášť 

množství vod dešťových.  

Při dimenzování gravitační stokové sítě je třeba nejdříve určit tzv. návrhové 

(maximální, dimenzovací) průtoky, které vychází z výpočtů množství odpadních vod 

z povodí (kanalizačních okrsků) každého výpočtového úseku stoky. 

Výpočet byl proveden v programu Microsoft Office Excel, tabulky jsou k práci přiloženy. 

 

Postup při výpočtu dimenzování splaškové kanalizace 
 
1. Označení jednotlivých stok (A, A1, A1-1) 

 

2. Číslo kanalizačního okrsku 

Označení jednotlivých okrsků ve směru toku odpadních vod. Okrsky mají smysl při 

dimenzování dešťové oddílné, nebo jednotné kanalizační soustavy, kdy slouží k výpočtu 

množství dešťových vod, které steče po povrchu. Jelikož v mém případě splašková síť 

kopíruje síť dešťovou, použil jsem okrsky i pro výpočty splašků na daných úsecích.  

 

3. Plocha povodí Ss 

Je součtem všech kanalizačních okrsků. Změření plochy povodí i jednotlivých okrsků bylo 

provedeno v programu AutoCAD. 

 

4. Specifický odtok splašků qs  [l ·s
-1·ha-1] 

Množství splaškových vod na jeden hektar. Je úzce spjato s potřebou vody. U domů 

s lokálním ohřevem teplé vody je tato hodnota q asi 170 l/(os·d). 

 

07,0
8,4

86400

170170

86400 =

⋅

=

⋅

=
S

qP

q

i

s  l·s-1·ha-1 

P je počet obyvatel na daném území 



Jakub Krečman: Návrh koncepce kanalizace vytipovaného územního celku 

HGF VŠB-TU Ostrava, 2010  - 25 -
  

  

qi je spotřeba vody pro jednoho obyvatele   [l/(os·d)] 

hodnota 86400 je počet sekund za den 

S je plocha uvažovaného území   [16] 

 

Maximální hodinový průtok splašků 

Qmax = (Qp/24) ·kmax [l/h] 

Qmax = (28900/24)· 5,5 = 6623 l/h 

kmax je koeficient nerovnoměrnosti průtoku, jsou závislé na počtu obyvatel. Pro naše území 

je tato hodnota asi 5,5.   [9]   

 
5. Dílčí splaškový průtok Qs  [l/s] 

Množství splaškových vod v jednotlivých okrscích 

Qs = Ss · qs   [l ·s-1],   [9]   

 

6. Celkový splaškový průtok Qc [l/s] 

Je to součet dílčích splaškových průtoků. 

 

7. Dimenzovaný splaškový průtok Qn [l/s] 

Gravitační splaškové stoky se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku  

Qn = 2 ·Qmax    [9]   

 

8. Sklon dna [‰]  

Sklon dna vychází ze sklonu terénu. Určeno programem Winplan. 

 

9. Navržený profil [mm] 

Určí se z hydraulických tabulek stok [15]  na základě sklonu dna a dimenzovaného 

průtoku. 

 

10. Délka úseku [m] 

Jsou vzdálenosti hranic kanalizačních okrsků. Délky jsou změřeny ze situace programem 

Auto CAD. 

 

11., 12.   Kapacitní průtok Qkap a kapacitní rychlost vkap [l/s],[m/s] 

Hodnoty se určí z hydraulických tabulek stok [15]  na základě sklonu dna a profilu trubky. 
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13. Skutečné výškové plnění h [m] 

Určí se interpolací součinitele κ , ze kterého se získá hodnota h [15], která se vynásobí 

poloměrem trubky v [m] 

 

14. Skutečná rychlost [m/s] 

Hodnota se určí vztahem kapsk vv ⋅=
100

κ
 [16] 

 

15. Doba průtoku v jednotlivých okrscích  [s] 

Je dána podílem délky úseku a skutečné rychlosti. 

 

 16. Celková doba průtoku  [s] 

Dána součtem doby průtoku okrsky v jednotlivých stokách. 

 

17. Celková doba průtoku [min] 

Převod na minuty. 

 

18., 19. Součinitele lambda λ , kapa κ  

Součinitel lambda se určí vztahem  100⋅=
kap

n

Q

Qλ  [16] 

Součinitel κ se určí z hydraulických tabulek stok [15]  interpolací součinitele λ . 

 

20. Výška plnění [h] 

Určí se z hydraulických tabulek stok [15]  na základě součinitele λ . 

 

Postup při výpočtu dimenzování dešťové kanalizace 
 
Body 1.-3. jsou totožné s postupem dimenzování splaškové kanalizace. 
 

4. Odtokový součinitel Ψ 

Bezrozměrná veličina nabývající hodnot 0 až 1. Charakterizuje podíl odtoku ze srážek pro 

různé druhy povrchu a sklony. Přehled v součinitelů je uveden v tabulce č. 3. 
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Pro výpočet odtokového součinitele byl zvolen vzorový hektar, charakterizující zastoupení 

různých typů povrchů v situaci. Z této plochy byl vypočten střední odtokový součinitel Ψs 

 

∑

Ψ⋅++Ψ⋅=Ψ
n

nn

S

SS

1

11
s

...
  , kde   

 

Ψ   je součinitel odtoku dle tabulky 

S  plocha jednotlivých druhů povrchu [ha],  [9]   

 

Tab. č. 3: Součinitele odtoku pro daný povrch a sklon terénu [16] 

 

  

Vzorový hektar 

Pro prudce svažité území o sklonu nad 5% 

Asfaltové vozovky   S1 = 0,1214 ha = 0,12%    Ψ1 = 0,9 

Zastavěné plochy   S2 = 0,2929 ha = 0,29%    Ψ2 = 0,9 

Zahrady    S3 = 0,5857 ha = 0,59%    Ψ3 = 0,15 

 

 

46,0
1

15,05857,09,02929,09,01214,0
s =⋅+⋅+⋅=Ψ  
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5. Redukovaná plocha dílčí Sd 

Sd = Ss· Ψs  [ha], kde 

Ss   plocha povodí [ha] 

Ψs   odtokový součinitel [9]   

 

6. Redukovaná plocha Sc 

Je součet jednotlivých redukovaných ploch dílčích  na dané stoce a redukovaných ploch 

dílčích navazujících stok. Plochy se sčítají ve směru toku. 

 

7. Intenzita redukovaného deště 

Viz. další bod 

 

8. Dílčí dešťový průtok Qd 

Je to maximální množství dešťových vod pro jednotlivé kanalizační okrsky 

Q d = Ψ ·qs ·Ss   [l/s],  [9]   

Q d = 0,46 ·128 · 4,8 = 282,624  l/s  

Ψ je bezrozměrný součinitel, charakterizuje podíl odtoku pro určité druhy povrchu a sklony 

terénu. V našem případě je sklon terénu 5,8 % a charakter povrchu je volná zástavba. Dle 

normy ČSN 75 6101 je pro dané podmínky součinitel ψ = 0,46 

qs je intenzita redukovaného deště uvažované periodicity a doby trvání v [l/(s·ha)]. Pro 

dané území je tato hodnota  qs(1;15) = 128 l/(s·ha) 

Ss je plocha povodí určitého úseku stoky [ha] 

 

9. Celkový dešťový dimenzovaný průtok Qdim 

Body 10. - 22. jsou totožné s postupem dimenzování splaškové kanalizace. 
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5. Ekonomické zhodnocení 

 
Při stanovení ceny výstavby oddílné gravitační kanalizační soustavy se vycházelo 

z orientačních cen stanovených pracovníky oboru výstavby a územního plánování 

společnosti OVAK a.s., na základě zkušeností z předcházejících staveb. Do ekonomického 

zhodnocení stavby nebyly započteny domovní přípojky ani výstavba ČOV. [16] 

 

 

Tab. č. 4: Orientační ceny pro splaškovou kanalizační síť 

PP trubka Kč/m ∑(m) ∑(Kč) 

DN 200 14000 695 9730000 

Betonová šachta Kč/kus Počet kusů ∑(Kč) 

  17000 23 391000 

cena celkem Kč 

  10121000 
 

 

Tab. č. 5: Orientační ceny pro dešťovou kanalizační síť 

PP trubka Kč/m ∑(m) ∑(Kč) 

DN 200 14000 145 2030000 

DN 300 15000 361 5415000 

DN 400 16000 84 1344000 

DN 500 18000 95 1710000 

Betonová šachta Kč/kus Počet kusů ∑(Kč) 

  17000 21 357000 

cena celkem Kč 

  10856000 
 

Orientační cena na výstavbu splaškové kanalizace činí 10 121000 Kč a cena dešťové 

kanalizace činí 10 856000 Kč. 

Celková cena gravitační oddílné kanalizace je tedy zhruba 20 977000 Kč. 

 

V uvedených cenách jsou započteny ceny potrubí, výkopové práce, a náklady na uložení. 

Tyto ceny jsou pouze orientační, jak už bylo podotknuto výše. Mohou být ovlivněny 

kolísáním cen jednotlivých prvků, problémy při výkopových prácích atd. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout vhodný typ kanalizace pro lokalitu 

nově postavených rodinných domů v obci Vřesina u Hlučína. Z charakteru terénu byla 

jasnou volbou kanalizace gravitační. Jelikož jsou v dané lokalitě vhodné podmínky pro 

kanalizaci oddílnou, zvolil jsem tuto variantu. Dimenzování stok bylo realizováno 

součtovou metodou. Dále v práci byly shrnuty zásady pro navrhování kanalizace, její typy 

a rozdělení, materiály a objekty na stokové síti. K práci jsou přiloženy výkresy celkové a 

hydrotechnické situace, výkresy podélných profilů jednotlivých stok a součtové tabulky pro 

dešťovou i splaškovou kanalizaci. 

V práci jsem použil poznatky a zkušenosti z předcházejícího studia, osvojil si práci 

s odbornou literaturou a práci s grafickými programy. 
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