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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá koncepcí oddílné kanalizace v obci Antošovice. Je 

rozdělena na část teoretickou a experimentální, kde je prezentován vlastní návrh stokové 

sítě. Celkem ve čtyřech kapitolách je shrnuta teorie, týkající se geomorfologických  

a klimatických poměrů v obci, odvádění splaškových vod a problematiky vod sráţkových. 

Jednotlivé kapitoly jsou podloţeny legislativními podmínkami. Cílem experimentální části 

bylo navrhnout co moţná nejefektivnější způsob odvádění odpadních vod z hlediska 

ekologického a ekonomického. K úvaze jsou předloţeny dvě varianty řešení, z nichţ byla 

vybrána ta, která nejvhodněji splňovala zadané kritéria. Kromě stokování byl důraz kladen 

i na čištění splaškových odpadních  vod. Čištění je zajištěno pomocí malé ČOV, jejíţ 

problematika je v práci také řešena. Koncepce daného řešení odkanalizování byla 

podloţena hydrotechnickými výpočty, získanými součtovou metodou. Závěrečné 

ekonomické zhodnocení akceptuje současné cenové poměry materiálu, potřebného 

k výstavbě, bez výkopových prací. 

 

Klíčová slova:  

oddílná kanalizace, gravitační stoka, tlaková stoka, čerpací stanice, malá ČOV, dešťová 

voda, vsakování, recipient, Antošovice 

  



 

 

 

 

Summary: 

This thesis deals with the concept of separated sewer systern in Antošovice village. It 

is divided into theoretical and experimental part, which presents own proposal of sewer 

network. In four chapters is summarized theories regarding the geomorphological  

and climatic conditions  in the village, removal of sewage water and rainwater. Each 

chapter is supported by legislative conditions. The aim of the project  was to design  

the most effective way of drainage according to ecological and economic aspects. There 

are presented two possible solutions to consider. One of them fullfiled the specific 

conditions  most sufficiently. The wastewater threatment was  reflected in this work  

as well. Threatment is provided by small wastewater treatment plant, its issue is  

also addressed in this work. The concept of the drainage solution was warranted  

by calculations. Final economic evaluation accepts the current price ratios of material 

needed for construction, without excavation. 

 

Key words:  

separated sewer system, gravity sewer, pressure sewer, pressure stations, small wastewater 

treatment plant, rain water infiltration, stream , Antošovice 
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Seznam použitých zkratek: 

 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČS čerpací stanice 

ČSN  Česká státní norma 

ČKAIT  Česká komora autorizovaných inţenýrů činných ve výstavbě 

DN jmenovitá světlost potrubí 

EO  ekvivalentní obyvatel 

EU Evropská unie 

HDV hospodaření s dešťovými vodami 

IAWG The Interagency Working Group 

LB levoboká hráz 

NL nerozpuštěné látky 

OLK odlučovač lehkých kapalin 

ORP obec s rozšířenou působností 

OV  odpadní vody 

OVAK Ostravské vodárny a kanalizace 

PE polyetylen 

PES polyester 

PP polypropylen 

PÚR Plán územního rozvoje 

TOC celková koncentrace uhlíku 

ÚP územní plán
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1. Úvod 

Odvádění odpadních vod představovalo napříč dějinami vţdy sloţitý problém.  

Ve starověku a středověku byla zanedbávána především hygienická rizika, díky kterým  

se opakovaně šířily epidemické nemoci, zatímco v nedávné minulosti byly mnohdy 

opomíjeny spíše ekologické aspekty odvodňování. Proto je dnes ţádoucí přistupovat  

ke stokování komplexně, neboť jenom tak lze zajistit celkovou hygienickou, ekologickou  

a ekonomickou stabilitu pro budoucí generace, současnou nevyjímaje. Základem 

optimálního projektu odkanalizování je správné technické a ekonomicky šetrné řešení 

stokové sítě, včetně objektů na ní. V neposlední řadě je důraz kladen na čištění OV, které 

v poslední době zaznamenalo velký rozvoj. Hlavně v malých obcích s vesnickým 

charakterem je tento zásah nutností, neboť vypouštění OV do recipientu představuje  

pro malé vodoteče značnou ekologickou zátěţ. 

Také hospodaření se sráţkovými vodami prochází v poslední době pozitivními 

změnami. Snaha o co nejefektivnější zasakování dešťových vod je zapříčiněna vysycháním 

podzemních zdrojů [1]. Moţná obnova přírodní rovnováhy je v obecném zájmu, 

přihlédneme-li k narůstajícím problémům s nedostatkem vody všude ve světě.  

Předloţený návrh oddílné stokové soustavy je řešen v závislosti na těchto 

podmínkách. Cílem práce je vytvořit vhodnou splaškovou kanalizační síť, zakončenou 

čistírnou odpadních vod. Dešťová stoková síť umoţňuje díky menšímu znečištění přímé 

vypouštění sráţkových vod do recipientu. 

Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s oddělením vodohospodářského 

rozvoje společnosti OVAK, a.s. pod vedením Ing. Stanislava Ličky. Všechny návrhy jsou 

řešeny s ohledem na způsoby realizace projektů dané firmy. 

 

   



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  2 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů 

2.1. Charakteristika obce 

Obec Antošovice (obrázek 1) se nachází na severu města Ostravy, zhruba  

2 km od hraničního přechodu Bohumín/Chalupki a je povaţována za nejmenší a nejmladší 

část Ostravy. Sousedí s obcemi Koblov, Vrbice, Pudlov a severovýchodně s městskou částí 

Starý Bohumín [2]. Od roku 1975 patří k městskému obvodu Slezská Ostrava spolu 

s obcemi Koblov, Heřmanice, Muglinov, Kunčice, Kunčičky a Hrušov. Slezská Ostrava je 

svou rozlohou 41,75 km
2
 největším obvodem statutárního města Ostravy [3],[4]. 

První písemná zmínka o obci z roku 1709 pochází z haťské úmrtní kroniky. Zápis 

 v úmrtní knize z roku 1714 jiţ uvádí název Jantošovice. Počeštělý název obce - 

Antošovice se objevuje uţ v roce 1719. V roce 1840 se zde nacházelo 19 domů  

se 126 obyvateli. Vesnice se však začala postupně měnit v příměstskou oblast, protoţe 

většina obyvatel našla práci v nových dolech a továrnách, například v Petřkovicích, 

Bohumíně nebo Hrušově. Při pozemkové reformě za první republiky dostali někteří občané 

Antošovic přidělenu půdu z Rothschildova hospodářského dvora v Pasekách, tím pádem  

se rozloha obce zvýšila ze 7 na 37 hektarů. V roce 1961 se v obci nacházelo 51 obytných 

domů a 195 obyvatel [5]. 

V současnosti má tato převáţně domková osada 292 obyvatel [6]. Vesnický 

charakter narušuje snad jen dálnice D1, zprovozněna v roce 2007, která se nachází  

v bezprostředním okolí obce [7]. Nachází se zde hasičská zbrojnice, kostel, samoobsluha, 

pohostinství a nedaleká zemědělská usedlost Paseky. Antošovice jsou napojeny  

na městskou hromadnou dopravu města Ostravy. Občanská vybavenost jako pošta, obecní 

úřad, knihovna a škola se nacházejí aţ v sousedním Koblově [2]. 
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Obrázek 1: Antošovice – satelitní snímek [8] 

2.2. Geomorfologické poměry území 

Česká krajina se v posledních 20 letech výrazně mění. Rozdíly mezi regiony  

se zvětšují na základě jejich socioekonomických a přírodních charakteristik. 

Bezprecedentním způsobem přibývají urbanizovaná území, především na úkor 

zemědělského půdního fondu. Kaţdý den z naší krajiny zmizí téměř 11 ha zemědělské 

půdy. Dokládá to i fakt, ţe rozloha urbanizovaných území narostla od roku  

1990 o 245 km
2
, tj. o 5 % oproti původnímu stavu [9]. Konkrétně v Ostravě se významnou 

měrou na podobě reliéfu podílejí antropogenní vlivy způsobené zejména intenzivní těţbou 

uhlí a následnou hospodářskou činností. Dominují především haldy vzniklé průmyslovou  

a těţební činností. Nepřímo vyvolaným antropogenním tvarem jsou například poklesová 

území, která jsou často zatopena vodou. Časté jsou také jejich zaváţky hlušinou [10]. 

Ostrava i její část Antošovice patří do geomorfologického celku Ostravské pánve, 

která je součástí geomorfologické oblasti Západní vněkarpatské sníţeniny. Leţí na severní 

Moravě a ve Slezsku. Tvoří jej rovina aţ plochá pahorkatina o rozloze 486 km
2
, střední 

výšce 244 m a středním sklonu 1°38´.Ostravská pánev je ze severozápadu vymezena 

Slezskou níţinou, ze západu Nízkým Jeseníkem a Moravskou bránou. Z jiţní a východní 

strany hraničí s Příborskou pahorkatinou, Třineckou brázdou a Těšínskou pahorkatinou 
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(všechny jsou součástí Podbeskydské pahorkatiny). Na severu přechází na Polské území 

[10]. 

V rámci Ostravské pánve je vymezeno sedm geomorfologických okrsků [10]: 

 Antošovická rovina; 

 Ostravská niva; 

 Karvinská plošina; 

 Havířovská plošina; 

 Novobělská rovina; 

 Porubská plošina; 

 Orlovská plošina 

 

 

Obrázek 2: Geomorfologické rozdělení Hornomoravského úvalu [10] 
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2.3. Hydrologické a klimatické poměry území 

Ostravská pánev hydrologicky náleţí do povodí řeky Odry. Oblast povodí Odry  

na území ČR je protáhlého tvaru ve směru SZ - JV. Na jihozápadě sousedí podél 

rozvodnice Baltského a Černého moře s oblastí povodí Moravy a povodím Váhu.  

Na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí horní Odry a s povodím Visly a vtéká  

na území Polské republiky soutokem Odry a Olše v prostoru Bohumína. Některé části 

oblasti povodí Odry gravitují do Odry mimo závěrný profil Bohumín aţ v Polsku, 

 např. řeky Osoblaha, Bělá a Vidnávka. V oblasti povodí Odry se vymezují 2 hydrologicky 

odlišné oblasti podmíněné geologickou stavbou - oblast jesenická a beskydská. Celkově je 

povodí tvořeno převáţně spíše menšími toky, jeho říční síť prodělala dlouhý a sloţitý 

vývoj ovlivněný kolísáním klimatu ve čtvrtohorách [11]. 

 

 

Obrázek 3: Odra u Antošovic, duben 2013 [foto:Z.Juřinová] 
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Pro Antošovice představuje Odra zejména povodňové riziko. Opakující se povodně 

donutily státní podnik Povodí Odry, aby v roce 2008 v rámci celostátního programu 

Ministerstva zemědělství ČR "Prevence před povodněmi - II. etapa" realizoval stavbu  

LB hráze na řece Odře. Navrhovaná stavba řeší protipovodňovou ochranu Antošovic  

a části Koblova vybudováním ochranné hráze na okraji zastavěného území. Ochranná hráz 

je situována podél Antošovického jezera a rekreačních chat, zavázání hráze v dolní části je 

provedeno do rostlého terénu pod zaústěním otevřeného příkopu do Antošovického potoka. 

Ochranná hráz je navrţena jako homogenní zemní hráz lichoběţníkového tvaru s výškou 

max. 2 m podle úrovně terénu, délka hráze je 1167 m. V km 0,266 - 0,576 je zemní hráz  

z důvodu stísněných podmínek nahrazena betonovou zdí. Převýšení hráze nad úroveň 

hladiny stoleté vody, ovlivněné vodohospodářskou soustavou povodí Odry, je navrţeno  

0,3 m. Na svazích hráze byl zaloţen a udrţován travní porost, součástí stavby je i náhradní 

výsadba v okolí hráze jako kompenzace za pokácené stromy a keře [12]. 

 

 

Obrázek 4: Ochranná hráz podél Antošovického jezera, duben 2013 [foto:Z.Juřinová] 
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Obcí protéká Antošovický potok, který v projektech diplomové práce slouţí jako 

recipient pro dešťovou kanalizaci a po vyčištění splaškové odpadní vody v ČOV také  

pro kanalizaci splaškovou. Nedílnou součástí obce je Antošovické jezero, přemostěné 

dálnicí D1 a rybník Mţikovec, jenţ se stal díky bunkru, umístěném na středovém ostrůvku 

rybníka, turistickou zajímavostí. 

 

 

Obrázek 5:Rybník Mžíkovec, duben 2013 [foto:Z. Juřinová] 

 

Z klimatického hlediska spadají Antošovice do mírně teplé klimatické oblasti. 

Celkově je klima v Ostravě podmíněno určitými zvláštnostmi, způsobenými vysokou 

koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské pánve [13] 

Klimatické poměry jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 1: Klimatické poměry města Ostravy [14] 

Převládající směr větrů jihozápadní 

Průměrný úhrn ročních sráţek: 705 mm 

Průměrná roční teplota: 8,6 °C 

Průměrná lednová teplota: -1,4 °C 

Průměrná červencová teplota: 18,3 °C 

Nejvyšší denní teplota 37,4 °C 

Nejniţší denní teplota -27,3 °C 
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2.4. Popis stávajícího stavu odkanalizování 

Kanalizace na území města Ostravy je z převáţné většiny jednotná, pouze malá část 

nové zástavby má kanalizaci oddílnou. V následující tabulce je uveden přehled základních 

provozně - technických ukazatelů kanalizační sítě ve správě společnosti OVAK, a.s. k 31. 12. 

2011 [15]: 

Tabulka 2: Popis kanalizační sítě města Ostravy [15] 

Vybraný ukazatel jednotka hodnota 

Délka stávající funkční sítě ve správě OVAK a.s. 
km 

854 

Celková délka stávající fukční stokové sítě 1 266 

Počet odlehčovacích komor ks 70 

Počet havarijních přepadů 
 

14 

Retenční nádrţe 
 

2 

Počet kanalizačních revizních šachet ve správě OVAK, a.s. 
 

26 401 

Počet kanlizačních přípojek ve správě OVAK, a.s. 
 

17 493 

Délka kanalizačních přípojek km 178 

Počet provozovaných ČOV na stokové síti 

ks 

5 

Počet přečerpávacích stanic OV (OVAK, a.s.) 32 

Počet jednotných výustí stokové sítě ve správě OVAK, a.s. 62 

 

V centrální části Slezské Ostravy je vybudována jednotná stoková soustava, která 

odvádí splaškové a částečně dešťové odpadní vody na ČS Muglinov 1, odkud jsou odpadní 

vody čerpány do stávajícího kanalizačního sběrače A2 na území Moravské Ostravy. Mimo 

hlavní ČS v Ostravě Muglinově jsou na stokové síti Slezské Ostravy vybudovány 4 lokální 

ČS (2 v Hrušově a 2 v Heřmanicích). Stávající jednotná kanalizace v Heřmanicích je 

svedena na 2 lokální ČOV: ČOV Heřmanice I, ČOV Heřmanice II. V současné době  

se na území Slezské Ostravy připravuje výstavba kmenového kanalizačního sběrače B, 

který má podchytit stávající výustí a zajistit transport odpadních vod z přilehlé části 

Slezské Ostravy a Radvanic na ČS Muglinov. Zbývající část území není důsledně 

odkanalizovaná, k nim se řadí i Antošovice. Jsou zde vybudované pouze lokální stokové 

systémy, které jsou bez jakéhokoliv čištění vyústěny do recipientu. Čistění odpadních vod 

z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či ţumpách. Ty mají přepady zaústěny  

do stávající kanalizace, respektive povrchových příkopů, případně trativodů, kterými 

odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu [16]. 
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3. Vytipování problémů 

Současný stav odkanalizování ve světovém měřítku dosahuje od 0 do 100 procent 

napojení obyvatelstva v jednotlivých zemích. Území Česka a Slovenska dosahují v oblasti 

napojení domů na veřejnou kanalizaci v průměru 81,9 % a 60,38 %, coţ nás ve světovém 

ţebříčku řadí mezi lepší průměr. V letech po roce 1989 jsme v obou republikách byli 

svědky kvantitativního i kvalitativního růstu v oblasti odkanalizování, coţ ale nestačí  

a hlavně v SR procento napojení na veřejnou kanalizaci značně zaostává za procentem 

napojení na veřejný vodovod. Na zlepšení stavu je potřebný čas a nemalé finanční 

prostředky, které jsou ve značné míře dosaţitelné ze zdrojů EU [17]. Při rozhodovacích 

procesech stavby však dosud chybí zahrnutí ekologických kritérií do výběru jednotlivých 

způsobů výstavby. V současné době zaleţí převáţně na ceně zakázky, a to většinou bez 

uvaţování externalit, které investorovi vyvstanou [18]. 

Antošovice jsou v současnosti bez napojení na veřejnou kanalizaci. Odpadní voda je 

čištěna lokálně v septicích a ţumpách, jak je uvedeno v předešlé kapitole. Vzhledem 

k nevýhodným morfologickým podmínkám bylo obtíţné navrhnout v zájmové lokalitě 

gravitační kanalizaci. Komplikací je hlavně nedostatečný spád terénu, který neumoţňuje 

vybudovat gravitační stoky na celém území obce. Obcí protéká Antošovický potok, který 

můţe plnit funkci recipientu vyčištěných odpadních vod a vod sráţkových, coţ poskytuje 

ideální podmínky pro návrh oddílné stokové soustavy. V zájmové lokalitě se nachází 

oblast, kde lze předpokládat budoucí výstavbu rodinných domů. Toho bylo vyuţito  

pro navrţení výhledových dešťových stok, jejichţ kanalizační okrsky značně zredukují 

odtokovou oblast kmenových stok, a tím zajistí ekonomicky výhodnější řešení stokové 

sítě. 
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4. Principy řešení 

Cílem klasické koncepce odvodnění měst a obcí je úplné napojení a co nejrychlejší 

odvedení veškerých odpadních vod ze zájmového území gravitační trubní sítí. Do této 

stokové sítě jsou svedeny nejen splaškové vody z domácností, odpadní vody z průmyslu, 

ale taky vody sráţkové, tající sníh, drenáţní vody, přepady z vodojemů atd. Stále  

se zhoršující podmínky pro budování klasické kanalizační sítě, způsobené zejména 

klesajícím počtem obyvatel a malou hustotou zástavby v řešených aglomeracích 

napomohly k uznání alternativních způsobů dopravy odpadních vod a prosazování přírodě 

blízkých koncepcí pro odvádění sráţkových odpadních vod z urbanizovaného území [19]. 

V posledních dvou desetiletích dochází ke změně v koncepčním přístupu 

k městskému odvodnění. Prosazuje se tzv. integrovaný přístup, který posuzuje všechny 

prvky odvodnění a procesy při odvádění odpadních vod ve vzájemných souvislostech.  

S tím metodicky souvisí i postupy, zaloţené na kombinaci měření hydrologických  

a hydraulických veličin a simulaci celého nestacionárního sráţko - odtokového procesu. 

Začala se téţ prosazovat nová technická řešení, resp. postupy, vedoucí k hospodaření  

s neznečištěnou dešťovou vodou v místě jejího vzniku [20]. 

4.1. Splaškové odpadní vody 

V Antošovicích vzniká odpadní voda převáţně ze splachů v nemovitostech, jako jsou 

rodinné domy a chaty. V diplomové práci se z tohoto důvodu řeší odvádění odpadních vod 

splaškových, které jsou dle normy ČSN 75 6101 charakterizovány jako odpadní vody 

z kuchyní, koupelen, prádelen, WC, občanské vybavenosti, apod. [21] 

4.1.1. Legislativa 

Mezi stěţejní zákony v oblasti hospodaření s vodou patří zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jehoţ účelem je chránit  

povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů 

a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky  

pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl  

v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je téţ přispívat 
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k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů  

a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů [22]. 

Právní vztahy, vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací 

slouţících veřejné potřebě, přípojky na vodovody a kanalizace řeší zákon o vodovodech  

a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Upravuje působnost orgánů územních samostatných celků 

a správních úřadů na tomto úseku [23]. 

Odvádění a měření odpadních vod je podrobněji popsán v odstavci 18 a 19. Uvádí  

se, ţe odpadní vody mohou být odváděny kanalizací jen v míře znečištění a mnoţství 

stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, 

které k dodrţení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyţadují předchozí 

čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu  

ORP. Vodoprávní úřad ORP můţe povolení udělit jen tehdy, bude – li zajištěno vyčištění 

těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu [23]. 

Stavební stránku věci řeší stavební zákon č. 183/2006 Sb. Zákon upravuje [19]: 

 Ve věcech územního plánování – zejména cíle a úkoly územního plánování, 

soustavu orgánů územního plánování a jejich kompetence, nástroje územního 

plánování,  vyhodnocování vlivu na rozvoj územní, rozhodování v území, 

podmínky pro výstavbu, evidenci územně plánovací činnosti. 

 Ve věcech stavebního řádu – zejména povolování staveb a jejich změn, terénních 

úprav, uţívání a odstraňování staveb, dohled a pravomoci stavebních úřadů, 

oprávnění autorizovaných inspektorů, povinnosti a odpovědnosti při přípravě, 

provádění a udrţování staveb. 

 Dále mj. projektovou dokumentaci staveb, provádění staveb, obecné poţadavky  

na výstavbu, vyvlastňování, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných 

zájmů. 

Další související zákony a normy [19]: 

 Zákon a posuzování vlivů na ţivotní prostředí č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů (49/2010 Sb.); 

 Zákon č 250/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; 

 ČSN 01 3463 Výkresy inţenýrských staveb – výkresy kanalizace; 
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 ČSN 75 6101 Stokové sítě  a kanalizační přípojky. 

4.1.2. Způsoby odvádění odpadních vod 

Odvádění odpadních vod se nazývá stokování. Odpadní vody jsou odváděny pomocí 

stokové soustavy, coţ je zařízení pro sběr, shromaţďování a dopravu tekutých odpadů. 

Tvoří ji uliční stoky, sběrače, kmenové stoky a čistírna odpadních vod [24]. 

Podle způsobu odvádění odpadních vod se stokové soustavy dělí na [24]: 

 jednotou stokovou soustavu; 

 oddílnou stokovou soustavu (obrázek 3); 

 modifikovanou stokovou soustavu. 

Jednotlivé soustavy jsou podrobně popsány v bakalářské práci [25]. 

 

 

Obrázek 6: Oddílná stoková soustava [26] 

 

Odpadní voda se můţe dopravovat tradičním způsobem, coţ je odvádění jednotnou  

či oddílnou stokovou soustavou s vyuţitím gravitačního odvádění. Druhým způsobem je 

alternativní odvádění vod, mezi které patří [24]: 
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 tlaková kanalizace (obrázek 4); 

 podtlaková kanalizace; 

 gravitační maloprofilová kanalizace. 

Podrobněji jsou alternativní způsoby odvádění odpadních vod popsány v bakalářské práci 

[25]. 

 

 

Obrázek 7: Schema tlakové kanalizace [26] 

 

U stokových sítí je třeba dbát i na prostorové uspořádání stok. Systém uspořádání 

stokových sítí vychází z konfigurace území, z urbanistického řešení zástavby a vzájemné 

polohy odvodňovaného území a recipientu [26]. 

Rozlišují se 4 typy uspořádání stokových sítí (obrázek 5) : 

 Radiální systém – bývá aplikován při odkanalizování uzavřených kotlin  

bez přímého spojení k recipientu. Voda se stahuje stokovou sítí do nejniţšího 

území a z tohoto místa je přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna štolou 

samospádem do čistírny odpadních vod. 

 Větvený systém – se navrhuje v členitém území s nepravidelnou zástavbou. Stoky 

jsou vedeny nejkratším směrem do hlavní kmenové stoky, které prochází nejniţším 

místem odvodňovaného území a ústí do ČOV. 



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  14 

 Úchytný systém – navrhuje se v plochých říčních údolích s mírným sklonem 

odvodňovaného území k vodnímu toku. Kmenová stoka je vedena podél vodního 

toku a do ústí sběrače napříč údolím nebo ulicemi města. 

 Pásmový systém - navrhuje se při odvodňování rozsáhlejších území s většími 

výškovými rozdíly. Stoková síť je rozčleněna na několik výškových pásem, v rámci 

kterých můţe být jakékoliv uspořádání sítě. Odpadní vody jsou z jednotlivých 

pásem se odvádějí stokami niţších řádů do tzv. pásmových sběračů. Velký význam 

má tento systém tam, kde nejniţší sběrač vedený podél vodního toku leţí  

pod maximální hladinou v řece a OV je proto nutné přečerpávat [26]. 

 

 

Obrázek 8: Typy uspořádání stokové sítě. A –větvené, B – radiální, C – úchytné, D – pásmové [27] 

 

4.1.3. Objekty na stokové síti 

 Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky jsou trubní úseky s objekty, slouţící k odvádění odpadních vod 

z vnitřní kanalizace staveb a nemovitostí nebo dešťových odpadních vod z dešťových 

vpustí kanalizace do sítě. 

Kanalizační přípojka se dle zákona č. 274/2001 Sb. klasifikuje jako samostatná 

stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění 

pozemku k zaústění do stokové sítě. Přípojka není vodním dílem. Kanalizační přípojku 

zřizuje na své náklady odběratel, který je pak vlastníkem přípojky. Kanalizační přípojka 

musí být vodotěsná. 
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Povinnost připojit se na kanalizaci můţe vlastníkům stavebního pozemku uloţit obec 

v přenesené působnosti rozhodnutím. Vyhláška č. 137/1998 Sb. poţaduje připojení staveb 

na veřejnou kanalizaci , pokud je v dostupné vzdálenosti vybudována a má dostatečnou 

kapacitu. V jiném případě je nutné zřídit buď ţumpy nebo malé ČOV [27]. 

Zásady pro navrhování kanalizačních přípojek: 

 kaţdá nemovitost má mít zásadně jednu samostatnou kanalizační přípojku, 

výjimečně se souhlasem provozovatele nebo vlastníka stokové sítě i více přípojek; 

 minimální profil potrubí přípojky je DN 150, přípojka s DN > 200 má mít měrnou 

(revizní) šachtu; 

 nejmenší sklon dna přípojky pro DN 200 je 10 ‰, pro DN 150 je  

20 ‰. Maximální skon je 40 ‰ – nutno zřídit spadiště; 

 kanalizační přípojka má být co nejkratší, v jednom sklonu a směru. Území o šířce 

75 cm na obě strany od osy přípojky má být nezastavěné a beze stromů [27]. 

Kanalizační přípojky do DN 200 se napojují na hlavní stoku v úseku mezi šachtami  

odbočkou nebo vloţkou pod úhlem napojení 45%, výjimečně aţ 90 %. Pokud nejsou 

vloţky nebo odbočky k dispozici, provede se vyfrézování otvoru do potrubí stoky  

pro přípojku a po dokončení přípoje utěsnění otvoru ve stoce, tzv. odbočka navrtávkou. 

Přípojka nesmí přesahovat do průtočného profilu stoky. Do koncových šachet se přípojky 

do DN 200 zaúsťují jen výjimečně. Přípojky o světlostí potrubí 250 a více se zaúsťují  

do stok ve vstupních spojných šachtách nebo ve spojných komorách podle zásad  

pro spojování stok v šachtách nebo komorách [27]. 

 Výustní objekty 

Výustní objekty (obrázek 2) jsou zařízení na vypouštění odpadních vod do vodních 

toků nebo nádrţí, mají podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou 

v recipientu. Výškově se doporučuje dno výusti umístit nad hladinou Q355. Vyústění se 

provádí gravitačně (umoţňuje – li to terén odvodňovací oblasti), s opatřením proti 

zpětnému vzdutí (je – li odvodňovaný terén v inundačním pásmu), nebo přečerpáváním (je 

– li území pod úrovní velkých vod). Za maximální hladinu se povaţuje stoletá voda,  

u menších toků můţe být uvaţována jiná [28]. 

Jako ochrana proti zpětnému vzdutí se pouţívá [28]: 
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 koncové klapky; 

 kanalizační uzávěr; 

 stavidlo; 

 komora se stupněm  

 

 

Obrázek 9: Příklady výustí [28] 

 

 Čerpací stanice (obrázek 3) 

Potřeba čerpání odpadních vod nastává v případě, kdy je sklon terénu 

odvodňovaného území nedostatečný a je znemoţněno gravitační odvádění těchto vod  

do čistírny nebo recipientu. Při koncepci společné (skupinové) ČOV pro několik obcí můţe 

nastat nutnost přečerpávat odpadní vody z některé odvodňované oblasti nebo obce. 

Dočasné nebo trvalé přečerpávání odpadních vod, případně vyčištěných vod z ČOV  

do recipientu je mnohdy nutné s ohledem na úroveň území a zahloubení stokové sítě, 

výškové umístění ČOV a vodní stavy v recipientu. Odpadní vody je často nutné čerpat  

ve vstupní čerpací stanici v ČOV, protoţe v mnoha případech jde o jedinou moţnost 

dopravy odpadní vody do čistírny [28]. U jednotné stokové soustavy mohou být čerpací 

stanice pouţity v návaznosti na dešťové oddělovače a dešťové nádrţe pro zachycení „první 

vlny“ dešťového průtoku. U oddílné soustavy pro převedení prvních splachů z dešťové  

do splaškové soustavy. Čerpání plného dešťového průtoku by mělo být výjimečné [24]. 

Efektivní návrh ČS vyţaduje pečlivé plánování a formální přístup. Proces přípravy 

projektu se obvykle dělí na 3 etapy, které zahrnují předběţný návrh, detailní rozvrţení  

a podrobný návrh. Účelem předběţného návrhu je kromě shromaţďování potřebných 

technických informací i získání souhlasu od všech účastníků projektu. Dokonce i malé 

čerpací stanice představují velké investiční a provozní náklady. Při detailním rozvrţení  
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by měla být pozornost věnována návrhu jímky a souvisejícím vstupním podmínkám. 

Všechny prostory musí pracovat ve vzájemné harmonii a musí být uzpůsobeny pro funkci 

daných provozních systému. Jakmile je podrobný návrh oprávněn k výstavbě, mohou začít 

stavební práce [29]. 

 

 

Obrázek 10: Čerpací jímka při výstavbě [30] 

 

Tlakové odkanalizování je zaloţeno na principu přetlaku uvnitř větvené nebo 

okruhové sítě. Splašky do systému a vnitřní přetlak vyvozují čerpadla umístěna v čerpacích 

stanicích (jímkách). Přítok OV je do ČS zajištěn gravitačně. Čerpadlo v ČS je za běţného 

reţimu řízeno v závislosti na hladině vody v jímce (zapínací a vypínací hladina, obrázek 

4). Hladina v jímce, od které nastává zpětné vzdutí v gravitačním potrubí musí být 

projekčně stanovena (maximální hladina) a její dosaţení s předstihem signalizováno 

(havarijní hladina) [31]. 

Jednotlivé hladiny oddělují tyto funkční objemy [31]: 

 Pracovní objem – objem mezi zapínací a vypínací hladinou,  

 Bezepečnostní rezerva – mezi zapínací a signalizační hladinou. Slouţí jako 

vyrovnávací rezerva pro pokrytí rozdílu mezi maximálním přítokem a dopravním 

mnoţstvím čerpadla v období přítokové špičky gravitačního potrubí, 
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 Havarijní obejm – rezerva mezi havarijní a maximální hladinou. Jeho velikost  

by měla korespondovat s dobou plnění jímky 

 Mrtvý prostor – pod pracovním objemem, je dán poţadovanou výškou sacího 

hrdla nade dnem a převýšením vypínací hladiny nad sacím hrdlem tak,  

aby čerpadlo nenasávalo vytvářenou vírovou depresi [31] 

 

 

Obrázek 11: Rozdělení  objemů v ČS [31] 

 

Pro tlakovou kanalizaci se pouţívají objemová či odstředivá čerpadla s nejstrmější 

charakteristikou. Jsou to taková čerpadla, která vykazují relativně malé změny čerpaného 

mnoţství při proměnlivých výtlačných výškách. Na základě zkušenosti jsou za hospodárná 

povaţována čerpaná mnoţství pod 4 l/s, při výtlačných výškách max. 50 m. Snahou je 

udrţet potřebný elektrický přívod pod 3,5 kW [31]. 

Čerpadla vyuţitelná pro tlakovou kanalizace se dělí: 

 dle umístění: čerpadla do suché jímky, čerpadla ponorná 

 dle konstrukce: čerpadla odstředivá a objemová (vřetenová) 

 dle vystrojení: čerpadla s mělnícím vybavením a bez něj [31] 
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Nejčastěji jsou pouţívána ponorná odstředivá čerpadla. Pro velmi příznivé pracovní 

charakteristiky jsou pouţívána také čerpadla vřetenová, umístění v suché jímce však bývá 

výjimečné [30]. 

Základní podmínky pro návrh výtlačného potrubí, pro kategorizaci, vybavení, strojní  

a energetické rezervy a projektování čerpacích stanic jsou dány normami ČSN 75 6101  

a ČSN 75 6221 [28]. 

 

 

Obrázek 12: Vřetenové čerpadlo [32] 

4.1.4. Čištění odpadních vod – malé čistírny odpadních vod 

Nejdůleţitějším kritériem, které mají čistírny jako celek splnit, je především 

poţadovaná kvalita vyčištěné vody. Tomuto poţadavku má být podřízena i volba 

technologie čištění a skladba celé technologické linky. Při návrhu je vţdy nutné 

přihlédnout k zatěţovacím parametrům a také k charakteru stokové sítě [33]. 

Kvalitu odpadní vody stanovuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb.[34], kde je v odstavci  

§6 Stanovení emisních limitů uvedeno : 

Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních 

standardů. Zároveň je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním 

toku, normami environmentální kvality a hodnocením výhledového stavu. Ovlivňují-li 

vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod, vodárenské nádrţe nebo 

jiné zdroje povrchových vod, které jsou vyuţívány nebo se předpokládá jejich vyuţití jako 

zdroje pitné vody, nebo úsek povrchových vod vyuţívaných ke koupání osob, pouţije 

vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů poţadavky na uţívání vod. V případě,  

ţe kombinovaným přístupem vypočtené emisní limity nemohou být dosaţeny ani  
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za pouţití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod  

a z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši 

nejpřísnějších limitů, kterých lze pouţitím nejlepší dostupné technologie v oblasti 

zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout [34]. 

V povolení k vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových stanoví 

vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních standardů uvedených v tabulce  

1a v příloze č. 1 k tomuto nařízení nebo stanoví emisní limity účinností čištění podle 

hodnot uvedených v tabulce 1b v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity stanovené  

v koncentračních jednotkách a minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod  

v procentech jsou rovnocenné. Vodoprávní úřad stanoví pro kaţdý ukazatel znečištění 

pouze jeden z těchto typů emisních limitů; v jednom rozhodnutí je moţno typy emisních 

limitů vzájemně kombinovat. Obsahují-li městské odpadní vody na přítoku do čistírny 

odpadních vod podíl průmyslových odpadních vod, bere vodoprávní úřad při stanovení 

emisních limitů a jejich typu v úvahu druh a sloţení čištěných odpadních vod [34]. 

 

Tabulka 3: Tabulka 1a Emisní standardy:přípustné hodnoty (p),maximální hodnoty (m), průměrné 

hodnoty (Pr.) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l [34] 

Kapacita 

ČOV(EO) 

CHSK BSK NL N - NH4 Ncelk Pcelk 

p m p m p m p m Pr. m Pr. m 

<500 150 220 40 80 50 80 - - - 
 

- - 

500 - 2000 125 180 30 60 40 70 20 40 - - - - 

2001 - 10 000 120 170 25 50 30 60 15 30 - - 3 8 

10 001 -  100 000 90 130 20 40 25 50 - - 15 20 2 6 

>100 000 75 125 15 30 20 40 - - 10 20 1 3 

 

V odstavci § 4 je uvedeno, ţe nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování 

městských odpadních vod a podmínky jejich pouţití jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto 

nařízení [34], 
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Tabulka 4: Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití 

dostupné nejlepší možné technologie v oblasti zneškodňování městských OV [34]. 

 

* Nejlepší dostupné technologie: 

1) Nízko aţ středně zatěţovaná aktivace nebo biofilmové reaktory 

2) Nízko zatěţovaná aktivace se stabilní nitrifikací 

3) Nízko zatěţovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním sráţením fosforu 

+ mikrosíta či jiná filtrace 

4) Nízko zatěţovaná aktivace s odstraňováním nutrietů + terciární stupeň včetně 

sráţení fosforu, eventuelně dávkování externího substrátu 

5) Nízko zatěţovaná aktivace s odstraňováním nutrietů + terciární stupeň včetně 

sráţení fosforu, dávkování externího substrátu 

Decentralizovaný systém čištění odpadních vod, neboli samostatné čištění malými  

ČOV má velkou odezvu i ve světě. Na konferenci Malé čistírny odpadních vod, pořádané 

společností IAWG Specialist Group byl zaznamenán velký zájem o tuto problematiku. 

Předpokládá se, ţe v blízké budoucnosti bude počet malých čistíren narůstat a s ním  

Kategorie 

ČOV(EO) 

N
ej

le
p
ší

 

d
o
st

u
p
n
á 

te
ch

n
o
lo

g
ie

 *
 CHSKCr BSK5 NL 

koncentrace 

ú
či

n
n
o
st

(%
) koncentrace 

ú
či

n
n
o
st

(%
) koncentrace 

p
 

(m
g
/l

) 

m
 

(m
g
/l

) 

p
 

(m
g
/l

) 

m
 

(m
g
/l

) 

p
 

(m
g
/l

) 

m
 

(m
g
/l

) 

<500 ad.1) 110 170 75 30 50 85 40 60 

500 - 2000 ad.2) 75 140 75 22 30 85 25 30 

2001  - 10 000 ad.3) 70 120 80 18 25 90 20 30 

10 001 – 100 000 ad.4) 60 100 80 14 20 90 18 25 

>100 000 ad.5) 55 90 85 10 15 95 14 20 

Kategorie 

ČOV(EO) 
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ej

le
p
ší
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á 
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o
lo

g
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 *
 N - NH4 

+
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) 

m
(m

g
/l

) 

p
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(m
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) 

m
(m

g
/l

) 

<500 ad.1) - - - - - - - - - 

500 - 2000 ad.2) 12 20 75 - - - - -  

2001  - 10 000 ad.3) 8 15 80 - - - 2 5 75 

10 001 - 100 000 ad.4) - - - 14 25 75 1,5 3 80 

>100 000 ad.5) - - - 10 16 75 0,7 2 85 
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i poptávka po vhodné technologii a postupech čištění OV. Vychází to především  

ze zhoršujícího se znečištění malých vodních toků, způsobené vypouštěním  

OV z kanalizace. Ačkoliv se jedná spíše o bodové znečištění, s výhledovými narůstajícími 

náklady obyvatel ve světě je třeba brát zřetel na alternativní způsob zneškodňování  

OV a pečlivě se této problematice věnovat [35]. 

Ve srovnání s velkými ČOV se výrazně liší poţadavky na čištění, způsobené 

kolísáním zátěţe, provozními problémy, větší variabilitou čistících procesů  

i ekonomickými náklady. Technické alternativy čištění, zahrnující mechanicky  

i biologicky jednodušší zařízení, jako např. usazovací rybníky, pískové filtry atd. je třeba 

vyhodnotit v návaznosti na mnoho aspektů. Z tohoto důvodu jsou na projektanty malých 

ČOV kladeny stále vyšší odborné nároky. Celkový projekt musí kromě výhodného 

technického řešení zohledňovat i ekonomickou, sociální a ekologickou integraci daného 

sytému [35]. 

 

Obrázek 13: Málá čistírna odpadních vod (AS-VARIOcomp N) [36] 

4.2. Srážkové odpadní vody  

V antropogenně nezměněné krajině se 99% dešťové vody vsákne, je pohlceno 

rostlinami, nebo se vypaří. S výstavbou sídel a komunikací pro stále rostoucí populaci, 

s lesnickými, zemědělskými a jinými zásahy do krajiny se změnil přirozený hydrologický 

cyklus [1]. Změna odtokových podmínek je způsobena faktem, ţe urbanizovaná území 
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jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (např. komunikace, střechy budov 

apod.), který v centrech městských aglomerací dosahuje 70% i více. Voda dopadající  

za dešťové situace na povrch povodí nemůţe přirozeně infiltrovat do kolektoru 

podzemních vod [37]. Ke zlepšení obnovy zásob podzemní vody v městských oblastech  

se proto musí usilovat o zadrţování a vsakovaní dešťových vod. Jiţ odpojování střešních 

ploch od centrální kanalizace působí proti dalšímu klesaní podzemních vod [1]. 

Základním principem hospodaření s dešťovou vodou je cílevědomé zadrţování 

dešťové vody na pozemcích, na které dopadne. Zadrţení dešťové vody na pozemcích má 

velký význam pro níţe poloţené povodí a přináší tyto základní výhody [22]: 

 Sníţení profilů kanalizační sítě sníţení objemu investičních prostředků; 

 Sníţení hydraulického a látkového znečištění ČOV a povrchových vod; 

 Sníţení havarijních stavů kanalizačních systémů v důsledku přívalových sráţek; 

 Sníţení nákladů na provoz a údrţbu kanalizací; 

 Zadrţení dešťové vody lze řešit retencí, zasakováním, infiltrací a následným 

vyuţíváním pro závlahy, mytí ploch průmyslových i veřejných a zařízení [22]. 

Většina dešťových vod vzniká ze sráţek. Jiné formy – například sníh - jsou taky 

jejich součástí, ale sráţky jsou zdaleka nejvýznamnější na většině míst. Metody zastoupení  

a předpovídání sráţek v dané oblasti jsou tedy v návrhu, analýze a provozu stokové sítě 

důleţitým faktorem. Nejčastějším přístrojem pro měření sráţek je sráţkoměr. Standardní 

sráţkoměry pohlcují dešťovou vodu z měřené oblasti po určitou dobu. Objem sráţek je pak 

odečten manuálně, a pokud je to nutné, je převeden na intenzitu deště rozdělením měřené 

oblasti [38]. 

4.2.1. Legislativa 

Český právní rámec poloţil základ HDV v roce 2007, kdy se v Plánu hlavních 

povodí ČR objevily formulace zdůrazňující nutnost sniţovat mnoţství sráţkových vod 

odváděných kanalizací [37]. 

Tuto problematiku dále řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, 

který nařizuje, ţe při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich uţívání, jsou 

stavebníci povinni podle charakteru a účelu uţívání těchto staveb jzabezpečit zásobováním 

vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v 
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souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadrţování a odvádění povrchových vod 

vzniklých dopadem atmosférických sráţek na tyto stavby v souladu  

se stavebním zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební 

povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn 

stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně 

uţívání stavby (§ 5 odst. 3) [22]. 

Politika územního rozvoje ČR uděluje povinnost  vytvářet podmínky  

pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 

případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 

staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 

rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence sráţkových vod  

v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé 

akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006) [37].  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky  

pro zadrţování, vsakování i vyuţívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování účinků povodní (kapitola 2.1, odst. 25). 

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. v platném 

znění: 

Stavební pozemek se vţdy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno: 

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel vyuţití pozemku a uţívání staveb 

na něm umístěných v rozsahu poţadavků příslušné české technické normy  

pro navrhování místních komunikací, coţ zaručuje splnění poţadavků této vyhlášky 

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které  

na pozemku vznikají jeho uţíváním nebo uţíváním staveb na něm umístěných, 

c) vsakování nebo odvádění sráţkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných 

ploch, pokud se neplánuje jejich jiné vyuţití; přitom musí být řešeno: 

 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich moţného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li moţné vsakování, 
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2. jejich zadrţování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

sráţkových vod do vod povrchových, v případě jejich moţného smísení  

se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li moţné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění do jednotné kanalizace 

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst.  

5 písm. c)], jestliţe poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody  

k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby 

pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, řadového rodinného domu a bytového domu  

0,3 (§ 21 odst. 3) [37]. 

4.2.2. Kvalita srážkových vod 

Kvalita sráţkových vod se podle koncentrace znečišťujících látek ve vztahu  

k moţnému ohroţení podzemní vody při jejich vsakování dělí podle ČSN 75 7221  

na 3 kategorie [39]: 

a) Nezávadná sráţková voda, tř. jakosti I, neznečištěná voda 

 střechy s vegetačním povrchem, zelené plochy, louky, a kulturní krajina s moţným 

povrchovým odtokem dešťových sráţek a tajícího sněhu do odvodňovacího 

systému; 

 střechy v neznečištěných oblastech z interních materiálů, bez pouţití pokování  

a kovových instalací (měď, zinek, cín, olovo); 

 plochy teras v obytných a neznečištěných průmyslových a obchodních zónách. 

b) Přípustná sráţková voda, tř. jakosti II, mírně znečištěná voda 

 střechy z interních materiálů, bez pouţití pokovování, ale s obvyklými kovovými 

instalacemi (měď, zinek, cín, olovo); 

 klidné dopravní zóny, pěší zóna, stezky pro chodce a cyklisty a chodníky mimo 

dosah rozstřiku ze silnic; 

 odstavné parkovací plochy osobních aut,málo vyuţívané dopravní plochy; 

 komunikace v sídlištích, vedlejší silnice, okresní silnice, hlavní dopravní tahy, 

dálnice; 

 letištní plochy; 
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 střechy v podnikových a průmyslových oblastech bez významného znečištění 

ovzduší; 

c) Nepřípustná sráţková voda,tř. jakosti III – IV, znečištěná, silně znečištěná a velmi silně 

znečištěná voda 

 střechy se zvýšeným podílem neošetřených konstrukcí (měď, zinek, cín, olovo); 

 komunikace, parkovací a odstavné plochy v průmyslových oblastech s významným 

znečištěním ovzduší; 

 odstavné letištní plochy; 

 jiné významné znečištěné plochy [39]. 

Nezávadná sráţková voda se můţe vsakovat přes nenasycenou oblast  

bez předchozího opatření. Přípustná sráţková voda se můţe vsakovat po provedení 

vhodného předčištění, např. filtrace na zatravněné ploše, geotextilie v kombinaci 

s pískovou vrstvou, odstředivá separace kalů. Nepřípustná sráţková voda se nesmí 

vsakovat bez vhodné úpravy, jako např. pouţití odlučovače ropných látek a sorpci [39]. 

Řada látek obsaţených ve sráţkovém odtoku z urbanizovaných území patří ke zvlášť 

nebezpečným závadným látkám (např. persistentní minerální oleje a persistentní 

uhlovodíky ropného původu, kadmium) či k nebezpečným látkám (např. zinek, měď, olovo 

a další těţké kovy). Z tohoto důvodu je třeba klást důraz na vhodné zvolení typu 

vsakovacího zařízení, popř. předčištění, je – li recipientem podzemní voda [40]. 

Faktory ovlivňující chemické sloţení sráţkové vody je moţné rozdělit do dvou typů: 

 faktory vyplývající z vnějších zdrojů, nezávisle na vůli vlastníka nebo bydliště, 

včetně městské dopravy, průmyslových emisí a polnohospodářských postupů 

(například postřikem pesticidů); 

 faktory, které vyplývají z místních zdrojů, kontrolovatelných majiteli. Tyto zdroje 

zahrnují materiál střechy, materiály pouţité v konstrukci střechy, okapy, potrubí 

atd. [41]. 
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V následující tabulce jsou uvedeny průměrné koncentrace látkového znečištění 

v dešťovém odtoku z ulic: 

Tabulka 5: Průměrné koncentrace látkového znečištění v dešťovém odtoku z ulic [1] 

Ukazatel Průměrná koncentrace [mg/l] 

pH 7,4 

TOC 16 

TSS 240 

Cl 150 

SO4 40 

NO3 6 

NO2 0,4 

NH4 0,4-2 

Pcelk. 0,7 

Fe 6 

Pb 0,3 

Zn 500 

Cr 15 

Ni 40 

Cu 150 

Cd 4,5 

 

Znečištění dešťových vod můţe dosahovat takové úrovně, ţe je přímé vypouštění  

do recipientu z hygienického hlediska nepřípustné. V takových případech je vhodné zařadit 

zařízení pro předčištění sráţkové vody. Vlivem sloţitosti vzájemného působení je obtíţné 

navrhnout jednotný typ předčištění pro kaţdý typ území, proto je vhodné samostatně 

hodnotit jednotlivý případ. Obecně jsou základem čisticích zařízení pro předběţnou úpravu 

procesy sedimentace, filtrace, adsorpce, chemické a biologické procesy [1]: 

Pro úpravu znečištěné dešťové vody se pouţívají zařízení [1]. 

 Usazovací šachta; 

 Vsakovací šachta se zachycením bahna na šachtovém dně (obrázek 6); 

 Geotextilní filtrační vak pro vsakovací šachty; 

 Odlučovač lehkých látek; 

 Usazovací rybník; 

 Vegetační pasáţ. 
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Obrázek 6: Vsakovací šachta se zachycením bahna na šachtovém dně [1] 

 

4.2.3. Vsakování  dešťových vod 

Současné i budoucí vyuţívání dešťové vody v městských i vesnických sídlech  

s hustou sítí obytných i provozních budov včetně zpevněných ploch lze proměnit  

od standardních ekologicky i ekonomicky neprosperujících svodů do kanalizací nebo 

vodotečí na zachycení tohoto zdroje vody pomocí vsaků do půdního profilu dané 

hydrogeologické lokality. Díky klimatickým změnám dochází ke sniţovaní hladin spodní 

vody, se kterým souvisí jejich zasolování. Moţnost udrţení kvality podzemní vody zvyšuje 

pozdrţení sráţkové vody v půdním profilu a zamezení jejího rychlého odtoku [1]. 

Obecně lze konstatovat, ţe technická řešení pro vsakování sráţkové vody vyţadují 

vedle vhodných geologických podmínek především dostatek prostoru [33].  

Při projektování, výstavbě a  provozu vsakovacích zařízení je bezpodmínečně nutné 

respektovat nařízení zákonů o ochraně vod a ochraně půdy [1]. Při plánování vsakovacího 

zařízení je nutné se ujistit o tom, zda se v oblasti hydraulického dosahu zařízení 

nenacházejí ţádné zdroje moţného znečištění, např. staré krajinné zátěţe. Dále je třeba 

prokázat, ţe všechny materiály vsakovacího zařízení nemohou při trvalém zatíţení 

negativně ovlivnit průsakovou a spodní vodu. Vsakovací zařízení nesmí působit ţádné 

újmy na budovách a jiných zařízeních. Proto je nutné od budov udrţovat minimální 
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odstupy, přičemţ se vychází z kritéria způsobu a hloubky podsklepení budovy a z kóty 

hladiny spodní vody [39]. 

Při návrhu vsakovacích zařízení by se měl brát v úvahu i postup výstavby a na něm 

závislé znečištění sráţkových vod během výstavby. Výstavba vsakovacího zařízení  

před dokončením hlavních zemních prací na staveništi můţe způsobit dokonalou kolmataci 

vsakovací plochy. U podzemních vsakovacích zařízení můţe takový postup výstavby 

dramaticky omezit filtrační rychlost a ţivotnost vsakovacího zařízení nebo ho dokonce 

vyřadit z provozu. Podzemní vsakovací zařízení by se mělo budovat aţ po dokončení 

hrubých stavebních úprav. Během stavby by se mělo zabránit vtékání silně znečistěné vody 

do vsakovacího systému, aby se kolmataci předešlo [42]. 

Hlavními technickými principy pro zasakování jsou: 

1. Plošné vsakování – jedná se o vsakování skrze propustný, zpevněný nebo porostlý 

povrch, při kterém nedochází k zadrţení dešťové vody. Musí být zabezpečeno,  

aby vsakovací schopnost půdy byla větší neţ očekávaný dešťový odtok. Výhodou je to,  

ţe v krycí vrstvě porostlé vegetací a s vysokým obsahem humusu dochází k čištění 

prosakující dešťové vody [1]. 

Plošné vsakování lze realizovat přes tyto povrchy: 

 Travnaté plochy; 

 Zatravněné štěrkové plochy; 

 Zatravněné tvárnice; 

 Propustné dláţdění; 

 Propustný asfalt (beton) [1]. 
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Obrázek 14: Pokládka plastových zatravňovacích tvárnic [1] 

 

2. Vsakování s nadzemní retencí vody – pouţívá se tam, kde není dostatek místa  

pro plošnou infiltraci. Je však nutno zohlednit estetické hledisko těchto objektů – např. je 

moţno vsakovací zařízení doplnit vhodným rostlinným porostem a trvalou vodí plochou 

(biotop).Vsakovací zařízení se snadno kontrolují, je proto snadnější rozpoznat a zabránit 

ohroţení podzemní vody [1]. 

 

Rozlišují se dva typy vsakování s nadzemní retencí: 

 Vsakování průlehy; 

 Vsakovací nádrţ. 

 

3. Vsakování s podzemní retencí vody – upřednostňují se tam, kde není k dispozici 

pro nadzemní retenci vody dostatek plochy. Při podpovrchové infiltraci je povrchová část 

půdního horizontu odstraněna a dešťový odtok je přímo zaústěn do spodních půdních 

horizontů, které neobsahují prakticky ţádný humus. Tím pádem je sníţena schopnost 

zachytit látkové znečištění a stoupá nebezpečí kontaminace podzemní vody. V tomto 

případě je nezbytné zařadit předčištění dešťového odtoku [1]. 
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Voda můţe být vsakována těmito způsoby: 

 Rýhové vsakování; 

 Potrubní vsakování; 

 Vsakování v šachtách; 

 Plastové vsakovací bloky. 

 

 

Obrázek 15: Pokládka plastových vsakovacích bloků [1] 
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5. Posouzení možných variant a rozpracování doporučené 

varianty řešení 

5.1. Posouzení možných variant řešení 

Vzhledem k morfologii terénu a přírodním podmínkám se nabízí celkem 2 varianty 

řešení odvádění odpadních vod: 

Varianta A: Jednotná stoková síť 

Vybudování jednotné soustavy se v mnoha případech jeví jako výhodnější řešení. 

Největší výhodou je prostorové i ekonomicky úsporné řešení odvádění splaškových  

i dešťových vod jednou trubní sítí. Také provozní náklady jsou v porovnání s oddílnou 

soustavou menší, neboť dochází k samočinnému proplachování stok dešťovými průtoky. 

Nelze však podcenit ekologická a hygienická rizika, která vznikají při vypouštění 

odpadních vod do recipientu. Toto riziko vzniká především u obcí s málo vodnými toky 

[24]. 

Varianta B: Oddílná stoková síť 

Oddílná stoková soustava se uplatňuje zejména u menších obcí s malými výškovými 

rozdíly v morfologii území, kde by bylo potřebné odpadní vody přečerpávat. Splaškové 

odpadní vody jsou gravitačně odváděny zvlášť, většinou hlouběji poloţenou stokou. 

Výhodou je menší ekologické zatíţení vodního recipientu, neboť jsou do něj vypouštěny 

pouze sráţkové odpadní vody. Splašky jsou zpravidla odváděny na ČOV. Větší investiční  

a provozní náklady nelze zanedbat, avšak v porovnání s hygienickými dopady je toto 

kritérium zanedbatelné [27]. 

Obec Antošovice je rovinaté území bez členitého terénu, kde je nutné v určitých 

úsecích odpadní vody přečerpávat. Čerpací stanici je výhodnější vybudovat u oddílné 

soustavy, protoţe dochází k převádění výrazně menších průtoků neţ u soustavy jednotné. 

Také málo vodnatý recipient by nedovolal vypouštění odpadních vod bez předchozího 

čištění. Provozní nároky na ČOV se jeví jako příznivější u oddílné soustavy, neboť dochází 

k menšímu hydraulickému zatíţení čistírny. Mnohonásobně menší průtok u splaškových 

stok oddílné soustavy není pro ČOV zatěţující tak, jako u soustavy jednotné.  
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Z výše uvedených důvodů vyplývá, ţe odkanalizování obce pomocí oddílné stokové 

sítě bude výhodnější. Splaškové odpadní vody budou odváděny hlavní stokou v ulici 

Antošovická, na kterou budou napojeny sběrače z vedlejších cest. Trasa kmenové stoky je 

limitována umístěním ČOV podél ulice Antošovická v blízkosti Antošovického potoka, 

který slouţí jako recipient vyčištěných splaškových vod. Za zváţení stojí způsob odvádění 

dešťových vod a moţnosti jejich vyústění do recipientu. 

Vybrala jsem dva moţné způsoby trasování dešťových stok v závislosti  

na morfologii území a ekonomické výhodnosti: 

Varianta 1 

První varianta uvaţuje trasování dešťové kanalizace souběţně s kanalizací 

splaškovou ve všech úsecích stoky s jednotným vyústěním do recipientu u ulice 

Antošovická. Za výhodu lze povaţovat projekční jednoduchost návrhu, avšak prakticky je 

tato situace nevýhodná. Důvodem je nutnost přečerpávat odpadní vody v ulici Lopuchová 

v důsledku morfologických podmínek. Situace je ekonomicky nevýhodná, neboť 

vybudování tlakové stoky v daném úseku je jiţ nevyhnutelná u splaškové kanalizace.  

Na obrázku je schematicky znázorněna moţná trasa stok s vyznačením směru proudění: 

 

Obrázek 16: Schema dešťové kanalizace – varianta 1 



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  34 

Varianta 2 

Jako výhodnější se jeví varianta odvádění dešťových vod zvlášť ulicí Antošovická 

s vyústěním do recipientu na téţe ulici a ulicemi Medová, Obilní , Ţitná a Lopuchová 

s vyústěním do recipientu u poslední jmenované ulice. Odpadá nutnost výtlaku v ulici 

Lopuchová a zvýhodní se hydraulické podmínky, díky čemuţ se zmenší jmenovitá světlost 

potrubí v určitých úsecích oproti variantě č. 1. Na obrázku jsou schematicky znázorněny 

dvě větve dešťových stok s rozdílnými směry proudění: 

 

Obrázek 17: Schema dešťové kanalizace – varianta 2 

5.2.  Rozpracování dané varianty řešení 

Při zpracování dané varianty řešení jsem vycházela ze situačního a výškového 

zaměření obce Antošovice, dodané společností OVAK, a.s. Situace (příloha č. 1)  

a hydrotechnická situace (příloha č. 2 a 3) byly projektovány v programu AutoCad 2010. 

Kromě trasy dešťových a splaškových stok se ve výkresu nachází lomové a spojné šachty, 

přípojky, čerpací stanice, výtlaky a ČOV. Popisy stok a objektů na stokové síti vychází 

z normy ČSN 013463 Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace [39]. V situaci 



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  35 

jsou rovněţ na území plánovaného rozšiřování výstavby zakresleny 3 výhledové dešťové 

stoky. Tyto stoky nejsou v projektu dále řešeny.  

Podélné profily stok a výtlaků (příloha č. 4 – 41) jsou řešeny v programu Winplan  

5.0 – tvorba podélného profilu kanalizace. Navrţené profily stok jsou podloţeny 

výpočtem, zpracovaným pomocí součtové metody. 

5.2.1. Situace 

Situační zaměření stokové sítě (příloha č. 1) je navrţeno s ohledem na stávající 

zástavbu. Výkres obsahuje trasu kanalizační sítě s vyznačením směrového vedení stok. 

Splašková síť je vedena v ose komunikace, dešťová stoková síť kopíruje splaškovou 

kanalizaci u  okrajové části vozovky. Kanalizační šachty daných stokových sítí jsou 

navrţeny tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými šachtami nepřesáhla 50 m. Výkres 

obsahuje také kanalizační přípojky, které jsou navrţeny v jednotném směru, nejkratší 

moţné vzdálenosti a s napojením na splaškovou kanalizaci pod úhlem 90
0
. Kaţdá přípojka 

je zakončena revizní šachtou, situovanou na území obce těsně před hranicí napojeného 

pozemku. Ve výkresu jsou zakresleny 2 kruhové čerpací stanice o průměru 2 m, 2 výtlaky 

a 2 ČOV. 

 Splašková stoková soustava 

Odvádění splašků je řešeno pomocí gravitační stokové sítě v kombinaci s tlakovou 

kanalizací. Celkem jsou v situaci znázorněny 3 kmenové stoky A, B, C s příslušnými 

sběrači, výtlak stoky C a výtlak na ČOV. Celková délka stokové sítě je 2 387 m, nachází  

se zde 71 šachet a 131 přípojek. 

 

Stoka A 

Kmenová stoka A je vedena gravitačně ulicí Antošovická. Délka stoky je  

767 m a je napojena na čistírnu odpadních vod v blízkosti recipientu Antošovický potok. 

Před ČOV je umístěna čerpací stanice, která zajišťuje tlakovou dopravu odpadní vody  

do čistírny. Celkem se zde nachází 22 šachet (Š1 – Š22), z toho 11 spojných  

a 11 lomových. Do stoky A ústí hlavní stoka B, výtlak stoky C a celkem 9 vedlejších 
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přítoků A1 – A9. Počet kanalizačních přípojek činí 41 ks. Specifika vedlejších stok jsou 

blíţe popsány v následující tabulce: 

Tabulka 6: Charakteristiky vedlejších přítoků stoky A 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [km] 

Počet 

lomových 

šachet 

Počet přípojek Materiál 

A1 Š1 0,1 3 1 beton 

A2 Š4 0,07 2 2 beton 

A3 Š7 0,05 3 1 beton 

A4 Š10 0,067 2 3 beton 

A5 Š12 0,107 3 5 beton 

A6 Š13 0,067 2 3 beton 

A7 Š15 0,08 2 5 beton 

A8 Š16 0,045 1 3 beton 

A9 Š21 0,09 2 4 beton 

 

 

 

Obrázek 18: Antošovický potok při křížení s komunikací [foto:Z.Juřinová] 
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Stoka B 

Hlavní stoka B je levostranným přítokem kmenové stoky A se zaústěním v šachtě 

Š17. Je gravitačně vedena ulicí Ţitná a Obilní v délce 231 m a nachází se zde celkem  

9 šachet (Š43 – Š51), z toho 7 lomových a 2 spojné. Počet kanalizačních přípojek je  

16 ks. Stoka B má 2 gravitační přítoky B1 a B2 v ulicích Obilní a Medová. Jejich podrobné 

charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 7: Charakteristiky vedlejších přítoků stoky B 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [km] 

Počet 

lomových 

šachet 

Počet přípojek Materiál 

B1 Š46 0,09 2 4 beton 

B2 Š50 0,101 3 6 beton 

 

Stoka C 

Poslední hlavní stoka C je vedena ulicí Lopuchovou a délka činí 271 m. Nachází  

se zde 10 šachet (Š57 – Š66), z toho 6 lomových a 4 spojné. Počet přípojek je 21 ks.  

Do stoky C jsou zaústěny 4 vedlejší gravitační stoky C1 – C4. Údaje o těchto stokách jsou 

uvedeny v tabulce: 

Tabulka 8: Charakteristiky vedlejších přítoků stoky C 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [km] 

Počet 

lomových 

šachet 

Počet přípojek Materiál 

C1 Š59 0,05 1 3 beton 

C2 Š60 0,076 2 6 beton 

C3 Š62 0,049 1 3 beton 

C4 Š63 0,048 1 3 beton 

 

Vzhledem k nevýhodným spádovým podmínkám nebylo moţné tuto stoku vést 

gravitačně. Stoka C je gravitačně svedena do ČS na konci ulice Lopuchová, odkud jsou 

odpadní vody čerpány do šachty Š19, kde pokračují stokou A do čistírny. 

 Dešťová stoková soustava 

Trasa dešťové kanalizace se liší ve směrovém vedení stok, jak je jiţ popsáno 

v kapitole 5.2. Podobně jako u splaškové stokové sítě, se zde nachází 3 kmenové stoky  



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  38 

A, B, C. Jejich vedení je však odlišné. Celková délka stokové sítě je 2 530 m, nachází  

se zde 68 šachet. Jedná se výhradně o gravitační stokovou soustavu se 3 výustěmi  

do recipientu. 

Stoka A 

Počátek stoky A se nachází v polovině ulice Antošovická, odkud je gravitačně 

vedena danou ulicí do recipientu Antošovický potok v dolní části obce. Délka stoky je  

591 m, nachází se zde 16 šachet (Š1 – Š16), z toho 9 lomových a 6 spojných. Materiálem 

trub je beton v kombinaci se sklolaminátem. Stoka A má 7 gravitačních uličních sběračů 

A1 - A7. Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 9: Charakteristiky vedlejších přítoků stoky A 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [km] 
Počet lomových 

šachet 
Materiál 

A1 Š3 0,07 2 beton 

A2 Š8 0,059 3 beton 

A3 Š9 0,064 2 beton 

A4 Š11 0,107 3 beton 

A5 Š12 0,07 2 beton 

A6 Š14 0,08 2 beton 

A7 Š15 0,045 1 beton 

 

Samostatnou stokou je dešťová stoka A0, která je vedena ze směru Koblov – Vrbina  

a svým vedením kopíruje splaškovou stoku A1. Jedná se o gravitační, 115 m dlouhou 

betonovou stoku s výustí v recipientu v dolní části obce, podobně jako stoka A. Nachází  

se zde 4 lomové šachty (Š1 – Š4). Původní záměr, který uvaţoval napojení stoky  

A0 na kmenovou stoku A se ukázal jako problematický z důvodu nutného kříţení stoky A0 

s Antošovickým potokem. 
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Obrázek 19: Antošovický potok – ulice Antošovická [foto:Z. Juřinová] 

 

Stoka B 

Stoka B je vedena gravitačně ulicemi Ţitná, Obilní, Antošovická a Lopuchová, kde 

ústí do Antošovického potoka. Je vyrobena z betonu a sklolaminátu, celková délka činí  

611 m. Celkem se zde nachází 21 šachet (Š32 – Š68). Na stoku B je napojeno 7 přítoků: 

stoka C a uliční sběrače B1 – B6. Vedlejší stoky jsou popsány v tabulce: 

Tabulka 10: Charakteristiky vedlejších přítoků stoky B 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [km] 
Počet lomových 

šachet 
Materiál 

B1 Š34 0,129 1 beton 

B2 Š35 0,093 2 beton 

B3 Š37 0,046 1 beton 

B4 Š38 0,049 1 beton 

B5 Š48 0,076 2 beton 

B6 Š52 0,05 3 beton 
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Obrázek 20: Antošovický potok – ulice Lopuchová [foto: Z.Juřinová] 

 

Stoka C 

Tato stoka je gravitačně vedena ulicí Antošovická a napojuje se na stoku B v šachtě  

Š42. Její délka je 97 m, nachází se zde 3 šachty (Š64 – Š66). V šachtě Š65 se napojuje 

vedlejší gravitační přítok C1, dlouhý 90 m. Vedlejší stoka je opět betonová, nachází se zde 

2 kanalizační šachty. 

5.2.2. Uložení kanalizačního potrubí  

 Uložení betonových trub (příloha č. 42) 

Betonové potrubí je výhodné z hlediska ţivotnosti v neagresivním prostředí, 

vodotěsnosti a statické únosnosti. Statická únosnost je jednoznačně dána způsobem jeho 

uloţení. Potrubí musí být vţdy uloţeno na betonové desce, betonových praţcích  

a betonovém sedle o min. úhlu 120°. Velikost sedla (min. středového úhlu podepření) je 

garantována projektantem a v mezních podmínkách musí být posouzena statickým 

výpočtem. Obsyp v bocích musí být zhutněn a aktivován do okolní zeminy [43]. 
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Uloţení trub je navrţeno v souladu s uvedenými podmínkami. Zhutněný obsyp je 

proveden ze štěrku třídy G1,G2. Zásyp je proveden zhutněnou struskou vel. 16 – 32 mm. 

 

 

Obrázek 21: Pokládka betonových trub [44] 

 

 Uložení sklolaminátového potrubí (příloha č 42) 

Sklolaminátové potrubí zaručuje mnoho výhod, mezi které patří hydraulická 

hladkost, snadná montáţ, rozsáhlý výrobní sortiment, dlouhá ţivotnost, atd. [43] Potrubí 

bude uloţeno do pískového loţe s max. rozměrem zrna 4 mm. Následuje vyrovnávací 

vrstva ze zhutněného písku a obsyp nesoudrţnou zeminou (štěrk tř. G1,G2). Zásyp je 

proveden zhutněnou struskou vel. 16 – 32 mm. 

5.2.3.  Objekty na stokové síti 

 Kanalizační šachty (příloha č. 43) 

Celkem se na stokové síti nachází 139 šachet. V příloze č. 43 je znázorněn příčný řez 

splaškovou šachtou Š65. Prefabrikovaná šachta DN 1000 a tloušťce stěny 1200 mm  

se skládá z betonového dna SU – M 1000x300, 3 šachtových skruţí SR – M 100x1000,  
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SR – M 100x500, SR – M 100x250, přechodné skruţe SH – M 1000/625x670 PS + K a 4 

vyrovnávacích prstenců o AR – V 625x100,80,60 a 40. Potrubí je usazeno v betonovém 

ţlabu. Přístup do šachty je zajištěn stupadly opatřenými asfaltovým nátěrem. Zakrytí 

šachty je zajištěno litinovým poklopem BEGU D 400.  

 

Obrázek 22: Popis šachtových dílů [45] 

 Kanalizační přípojky (příloha č. 44) 

Na splaškové stokové síti se nachází celkem 131 kanalizačních přípojek. Přípojky 

budou vyrobeny z PP trub, dlouhých 1,5 m o jmenovité světlosti 150 mm. Napojení  

na stoku bude realizováno pomocí jádrové navrtávky do horní poloviny potrubí 

v kombinaci s „B“ krouţkem. Přípojka bude poloţena na prostý beton, podloţený 

podkladním betonem B10 o šířce 100 mm. Obsyp bude proveden štěrkem třídy G1,G2. 

Nakonec bude přípojka zasypána tříděnou struskou velikosti 16 – 32 mm. 

Kaţdá přípojka bude zakončena revizní šachtou, situovanou před hranicí komunikace  

se soukromým pozemkem. Potrubí přípojky bude napojeno na šachtu pomocí přechodky  

a těsnícího krouţku. Revizní PP šachta se skládá z PP dna, šachtové korugované roury, 

teleskopické roury, betonového konu a litinového poklopu o průměru 400 mm. 

Jednotlivé přípojky jsou blíţe popsány v příloze č. 48. 
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 Čerpací stanice 

Po konzultaci ve společnosti OVAK, a.s. byla vybrána čerpací stanice kruhového 

tvaru značky Awalift. Jedná se o tlakovou čerpací stanici s kombinací sběrače hrubých 

nečistot s rotačním čerpadlem. Je vhodný jak pro odkanalizování jednotlivých budov  

a pozemků, tak i obcí do 30 000 EO. Výtlačná výška aţ do 130 m v.sl. představuje 

uzavřený, plynotěsný systém, který chrání čerpadlo před tuhými látkami a tím sniţuje 

následné provozní náklady. Svou koncepcí suché jímky se jedná se o hygienický systém, 

který usnadňuje přístup k ČS a její údrţbu [46]. 

Pro ČS1 na ulici Lopuchová byl vybrán typ Awalift 0/1. Z této stanice je vedeno 

výtlačné PE potrubí o délce 284 m, které je zaústěno do šachty Š19. ČS2 u ulice 

Antošovická je typu Awalift 0/2 (obrázek č. 10). Odtud je veden výtlak v délce  

3 m na ČOV. 

Jednotlivé parametry čerpacích stanic jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 11: Popis čerpacích stanic značky AWALIFT [46] 

Typ ČS   Awalift 0/1 Awalift 0/2 

Výkon  m
3
/hod 3 6 

Výtlačná výška     m v sl. 37 37 

Příkon  kW 0,75 - 5,5 0,75-5,6 

EO    150 300 

Hmotnost  kg 189 320 

Objem nádrţe  l 112 205 

Stavební hloubka 

m 

0,55 0,55 

Rozměr kruhové šachty 1,5 2 
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Obrázek 23: ČS typu AWALIFT 0/2 [46] 

 

 Čistírna odpadních vod 

Po konzultaci ve společnosti OVAK, a.s. byly vybrány 2 ČOV typu AS-

VARIOcomp N Ultra 2x150 EO. Jedná se o typovou ČOV značky Asio, vybavenou 

membránovou technologií, která je určená k čištění OV z trvale obývaných objektů [47]. 

 

 

Obrázek 24: ČOV typu AS – VARIOcomp N Ultra [47] 
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ČOV tvoří celoplastová nádrţ, rozdělená přepáţkami na jednotlivé technologické 

prostory. V nádrţi je umístěn mikrofiltrační modul, sestávající z rozvodu vzduchu  

a provzdušňovacích elementů, membrán a mamutky. Nádrţ je zakryta odklopným víkem. 

OV přitéká do usazovacího prostoru, kde je zbavena mechanických, plovoucích  

a usaditelných látek, které jsou anaerobně rozloţeny. Z usazovacího prostoru vtéká  

OV přepadem do aktivačního prostoru, v rámci kterého je vyčleněna membránová sekce, 

ve které je umístěn mikrofiltrační modul. Aktivační prostor je ve spodní části osazen 

jemnobublinným provzdušňovacím systémem, který kromě provzdušnění nádrţe slouţí  

i k čištění membrán, do kterých je vzduch vháněn dmychadlem. Aktivovaná směs je 

filtrována pod tlakem přes membrány s průměrem pórů 0,03 μm do odtoku. 

V případě vyřazení modulu z důvodu poruchy čerpadla, ucpání modulu  

aj. aktivovaná směs natéká do vertikální dosazovací nádrţe, kde u dna probíhá hydraulický 

odtah kalu zpět do aktivace, v případě vysoké hustoty kalu i do kalového prostoru. 

Přebytečný kal je odtahován ručně ovládanou mamutkou a vyčištěná voda odtéká  

do odtoku [47]. 

Technické parametry ČOV jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 12: Technické parametry ČOV [47] 

ČOV AS - VARIOcomp 150N 

Počet  EO 136 - 155 

Q  
m

3
/den 

23 

BSK5  9 

Délka 

mm 

8000 

Šířka 2160 

Výška 3500 

Hmotnost kg 2700 

Výška nátoku/odtoku 
N 

mm 
2700/2500 

N/PUMP min. 800/2550 

Příkon 
N 

kW 
1,5 

N/PUMP 2,5 

Spotřeba el. Energie 
N 

kWh/den 
18 

N/PUMP 19 
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Obrázek 25: Schema  ČOV značky ASIO [47] 

 

5.2.4. Hydrotechnická situace 

Druhou přílohu tvoří hydrotechnická situace č 1, vytvořena rovněţ v programu 

AutoCad 2010. Celková plocha kanalizačního povodí vychází z územního plánu obce, 

znázorněném na obrázku: 
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Obrázek 26: Územní plán obce Antošovice [49] 

 

Plocha povodí pro odvádění dešťové vody o celkové rozloze 16,36 ha byla rozdělena  

do 35 dílčích povodí (okrsků) podle metody „ideálních střech“. Tato metoda vyuţívá 

půlení úhlů ve spojných šachtách,  stanovuje se při sklonu terénu do 5% [27]. Do výpočtu 

nejsou zahrnuty okrsky výhledových dešťových stok, navrţených taktéţ v souladu s ÚP. 

Z důvodu přesnějšího výpočtu byly hranice jednotlivých kanalizačních okrsků 

přizpůsobeny charakteru zástavby a tím se zredukovala plocha povodí na 14, 432 ha. Tento 

zásah se příznivě projevil při dimenzování stokové sítě, proto byla hydrotechnická situace 

č. 2 (příloha č. 3) upřednostněna při výpočtu. 

V následující tabulce jsou popsány jednotlivé okrsky s úseky stok, dimenzovaných  

dle hydrotechnické situace č.1 a 2: 
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Tabulka 13 Kanalizační okrsky se srovnáním dvou variant hydrotechnické situace 

Kanalizační 

okres 

Varianta č.1 Varianta č. 2 

Kanalizační 

okres 

Varianta č.1 Varianta č. 2 

Plocha 

povodí  

[ha] 

DN 

stoky  

[mm] 

Plocha 

povodí 

[ha]  

DN 

stoky 

[mm]  

Plocha 

povodí 

[ha]  

DN 

stoky 

[mm]  

Plocha 

povodí 

[ha] 

DN 

stoky 

[mm]  

1 0,34 300 0,27 300 19 0,57 300 0,45 300 

2 0,92 400 0,76 400 20 0,21 400 0,23 300 

3 0,65 500 0,26 400 21 0,61 300 0,18 400 

4 0,48 300 0,74 500 22 0,74 500 0,3 300 

5 0,62 600 0,31 300 23 0,66 300 0,94 500 

6 0,5 300 0,64 500 24 0,32 600 0,29 300 

7 0,05 300 0,48 300 25 0,57 300 0,19 500 

8 0,48 300 0,05 300 26 0,41 700 0,61 300 

9 0,64 700 0,46 300 27 0,4 300 0,35 600 

10 0,43 300 0,77 600 28 0,91 700 0,43 300 

11 0,02 700 0,3 300 29 0,63 700 0,21 600 

12 0,47 300 0,007 600 30 0,23 300 0,82 600 

13 0,29 700 0,45 300 31 0,5 700 0,25 300 

14 0,38 300 0,48 700 32 0,63 700 0,92 600 

15 0,14 700 0,43 300 33 0,33 300 0,14 300 

16 0,44 300 0,005 700 34 0,34 800 0,49 700 

17 0,78 700 0,36 300 35 0,22 300 0,22 300 

18 0,45 300 0,69 700 

      16,36 

 

14,482 

 
 

5.2.5. Podélné profily 

Podélné profily jednotlivých splaškových a dešťových stok byly zpracovány 

v programu Winplan – tvorba podélné kanalizace, verze 5.0. Celkem bylo zpracováno  

18 podélných profilů splaškových stok a 18 podélných profilů dešťových stok. Dále byly 

zpracovány 2 podélné profily výtlačného potrubí splaškových OV. 

Jednotlivé výkresy obsahují:  

 Popis území: název obce, povrch, kanalizační okres 

 Názvy šachet a jejich vzdálenosti, staničení (m, km) 

 Směr proudění, vedlejší přítoky 

 Výškové kóty terénu a dna potrubí (m n. m.) 

 Hloubku výkopu (m) 

 Sklon nivelety dna potrubí s příslušnou délkou úseku (promile, m) 

 Jmenovitou světlost potrubí (mm), materiál 
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 Kapacitu potrubí (l/s), rychlost proudění dle Pavlovského (m/s) 

 Návrhový průtok (l/s), návrhovou rychlost (m/s) 

 Objekty na stokové síti: výustní objekty, ČS, ČOV, kanalizační přípojky 

 Kříţení s recipientem, dno toku u výusti s výškovou kótou 

 

 Dešťová stoková soustava 

Stoka A 

Podélný profil stoky A (příloha č. 5) je navrţen v měřítku 1:2000/1:100. Stoka je 

vedena skrze 9 kanalizačních okrsků a je zakončena výustním objektem v hloubce  

197,79 m n. m. Výkres obsahuje i znázornění koryta toku v kótě 197,50 m n. m. Sklon 

nivelety dna potrubí se pohybuje v rozmezí 2,50 – 13 ‰, jmenovitá světlost trub je  

300 – 700 mm. Jako materiál trub byl zvolen beton a sklolaminát. Vzhledem 

k nevýhodným morfologickým podmínkám bylo zachováno minimální krytí zeminou 

pouze 1 m. 

Podrobné údaje o stoce jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 14: Podélný profil dešťové stoky A 

Úsek stoky KO Délka [m] 
Sklon nivelety 

[‰] 
DN [mm] Materiál 

VO - Š4 34 67 2,5 700 sklolaminát 

Š4 - Š6 32 136 7 600 beton 

Š6 - Š8 30 105 9 600 beton 

Š8 - Š11 29,27 82 2,5 600 beton 

Š11 - Š14 25,23 129 2,5 500 beton 

Š14 - Š15 21 31 2,5 400 beton 

Š15 - Š16 19 47 13 300 beton 

 

Vedlejší stoky (přílohy č. 6 - 12) jsou napojeny do dna příslušné spojné šachty. 

Kaţdému přítoku náleţí jeden kanalizační okres. Jsou navrţeny v jednotném sklonu  

a profilu po celé délce. Výkresy byly zpracovány v měřítku 1:1000/ 1:100.  

Popis podélných profilů vedlejších stok je uveden v tabulce: 

  



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  50 

Tabulka 15: Podélné profily přítoků dešťové stoky A 

Vedlejší 

stoka 

Spojná 

šachta 
KO Délka [m] 

Sklon 

nivelety [‰] 
DN [mm] Materiál 

A1 Š3 33 70 14 300 beton 

A2 Š6 31 59 7 300 beton 

A3 Š9 28 64 2,5 300 beton 

A4 Š11 26 107 6 300 beton 

A5 Š12 24 70 5 300 beton 

A6 Š14 22 80 3 300 beton 

A7 Š15 20 45 3 300 beton 

 

Samostatné stoce A0 (příloha č. 4) náleţí kanalizační okrsek č. 35 a je navrţena  

ve sklonu 8 ‰ v celé své délce 115 m. Stoka ústí do recipientu v hloubce  

184 m n. m. Při návrhu bylo dodrţeno minimální krytí zeminou 1 m. 

Stoka B 

Podélný profil kmenové stoky B (příloha č. 13) je zpracován v měřítku 

1:2000/1:100. Stoka prochází skrze 8 kanalizačních okrsků, je zakončena výustním 

objektem v hloubce 198,37 m n. m. V projektu je znázorněno dno toku u výustě s  kótou  

 196,50 m n. m. Sklon nivelety dna potrubí se pohybuje v rozmezí  2,50 – 13 ‰, DN trub 

v rozmezí 300 – 700. Jako materiál trub byl zvolen beton v kombinaci se sklolaminátem. 

Nevýhodné morfologické podmínky opět zaručují minimální krytí zeminou pouze 1 m. 

Podrobné informace o stoce B jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 16: Podélný profil dešťové stoky B  

Úsek stoky KO Délka [m] 
Sklon nivelety 

[‰] 
DN [mm] Materiál 

VO - Š34 18 115 13 700 sklolaminát 

Š34 - Š37 16,14 93 2,5 700 sklolaminát 

Š37 - Š41 12,1 101 2,5 600 beton 

Š41 - Š52 6,4 259 2,5 500 beton 

Š52 - Š53 1 43 6 300 beton 

 

Vedlejší stoky B1 – B6 (přílohy č. 14 – 19) jsou napojeny do dna příslušné spojné 

šachty. Kaţdému přítoku náleţí jeden kanalizační okres. Jsou navrţeny v jednotném 

sklonu a profilu po celé délce. Výkresy přítoků byly zpracovány v měřítku 1:1000/ 1:100.  
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Popis podélných profilů vedlejších stok je uveden v tabulce: 

Tabulka 17: Podélné profily přítoků dešťové stoky B 

Vedlejší 

stoka 

Spojná 

šachta 
KO Délka [m] 

Sklon 

nivelety [‰] 
DN [mm] Materiál 

B1 Š34 17 50 8 300 beton 

B2 Š35 15 76 2,5 300 beton 

B3 Š37 13 49 7 300 beton 

B4 Š38 11 46 7 300 beton 

B5 Š47 5 93 2,5 300 beton 

B6 Š52 2,3 129 2,5 300 beton 

 

Stoka C 

Dešťová stoka C (příloha č 20) se napojuje do stoky B v šachtě Š42. V úseku šachet  

Š42 -  Š65 je navrţena ve sklonu 14 ‰, v úseku Š65 – Š66 je sklon 3 ‰. Betonová stoka  

o průměru 300 mm je navrţena v měřítku 1:1000/1:100. 

Vedlejší stoka C1 (příloha č. 21) se napojuje do dna spojné šachty Š65 v kótě  

201,29 m n.m. Sklon betonové stoky o průměru 300 mm je v celé délce 3 ‰. 

 

 Splašková stoková soustava 

Stoka A 

Podélný profil kmenové stoky A (Příloha č. 22) je zpracován v měřítku 

1:2000/1:100. Při projektování potrubí byla věnována pozornost hloubce uloţení vzhledem 

k dešťové kanalizaci. Při kříţení stok byla zachována minimální vzdálenost  

0,04 m. Na stoce se nachází ČS2, za kterou následuje ČOV (výkres je zakončen ČS2). 

Čerpací stanice je zde umístěna z důvodu kříţení stoky s vodním tokem, coţ neumoţňuje 

gravitační odvedení OV aţ na čistírnu. Při kříţení stoky s recipientem byla zachována 

minimální vzdálenost dna toku a horního líce potrubí 0,5 m. Počáteční kóta dna potrubí je 

198,48 m n. m., při návrhu byly dodrţeny minimální sklony nivelety 3 ‰ a minimální 

krytí zeminou 1,20 m u výustě. Materiálem trub byl zvolen beton se jmenovitou světlostí 

300 mm po celé délce. 

Podrobný popis je uveden tabulce: 
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Tabulka 18: Podélný profil splaškové stoky A 

Úsek stoky Délka [m] 
Sklon nivelety 

[‰] 
DN [mm] Materiál 

ČS – Š2 5 3 300 beton 

Š2 - Š6 171 10 300 beton 

Š6 - Š10 183 5 300 beton 

Š10 - Š19 296 3 300 beton 

Š19 - Š21 67 13 300 beton 

Š21 - Š22 30 3 300 beton 

  

Výtlak z ČS2 na ČOV je pro větší přehlednost zpracován jako samostatný výkres 

(příloha č. 41). Potrubí DN 80 je vedeno ve sklonu 20 ‰ v délce 3 metrů. Jako materiál 

byl zvolen PE SDR 17. Výkres je zpracován v měřítku 1:60 /1:100. 

 

 

Obrázek 27: PE potrubí, Ostrava – Vítkovice (duben 2013) [foto:Z.Juřinová] 

 

Vedlejší stoky A1 – A9 (přílohy č. 23 – 31) jsou napojeny do dna příslušné spojné 

šachty. Jsou navrţeny v jednotném sklonu a profilu po celé délce. Výkresy přítoků byly 

zpracovány v měřítku 1:1000/ 1:100.  



Zuzana Juřinová: Koncept návrhu oddílné kanalizace v obci Antošovice  

 

2013  53 

Popis podélných profilů vedlejších stok je uveden v tabulce: 

Tabulka 19: Přítoky kmenové stoky A 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [m] 
Sklon nivelety 

[‰] 
DN [mm] Materiál 

A1 Š1 100 9 300 beton 

A2 Š4 70 8 300 beton 

A3 Š7 50 5 300 beton 

A4 Š10 67 6 300 beton 

A5 Š12 107 6 300 beton 

A6 Š13 67 6 300 beton 

A7 Š15 80 6 300 beton 

A8 Š16 45 6 300 beton 

A9 Š21 90 3 300 beton 

 

Stoka B 

Podélný profil stoky B (příloha č. 32) je zpracován v měřítku 1:1000/1:100. Stoka  

se napojuje na stoku A do dna spojné šachty Š17 v kótě 199,76 m n. m. Sklon nivelety je 

jednotný v celé délce 231 m a činí 3,5 ‰. DN potrubí je 300. 

Vedlejší stoka B1 (příloha č. 33) se napojuje na stoku B v šachtě Š46 a je navrţena 

v jednotném sklonu 3 ‰. Délka stoky je 90 m, DN potrubí 300. 

Vedlejší stoka B2 (příloha č. 34) se napojuje v šachtě Š50,  je navrţena v jednotném 

sklonu 4 ‰. Délka stoky je 101 m, DN potrubí 300. 

Výkres stok B1 a B2 jsou zpracovány v měřítku 1:1000/1:100. 

Stoka C 

Podélný profil gravitační stoky C (příloha č. 35) je zpracován v měřítku 

1:1000/1:100. Délka stoky je 271 m, sklon nivelety se pohybuje v rozmezí 3,5 – 17 ‰. 

Materiálem potrubí je beton o jmenovité světlosti 300 mm. Stoka je zaústěna do ČS1 v 

kótě 197, 85 m n. m.  
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Specifické údaje jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 20: Podélný profil splaškové stoky C 

Úsek stoky Délka [m] 
Sklon nivelety 

[‰] 
DN [mm] Materiál 

ČS - Š58 42 17 300 beton 

Š58 - Š60 54 12 300 beton 

Š60 - Š66 175 3,5 300 beton 

 

 Výtlak stoky C (příloha č. 40) do šachty Š19 na stoce A je veden v délce 96 m  

ve sklonu 15‰ a délce 198 m ve sklonu 6 ‰. Důraz byl kladen na kříţení s domovními 

přípojkami. Výtlačné potrubí DN 80 je vyrobeno z PE SDR 17. Výkres je zpracován 

v měřítku 1:1000/1:100. 

Vedlejší stoky C1 – C4 (přílohy č. 36 – 39) jsou navrţeny v jednotném sklonu  

po celé délce a jsou napojeny do dna spojné šachty. Výkresy přítoků byly vyneseny 

v měřítku 1:1000/1:100.  

Údaje o těchto stokách jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 21: Přítoky splaškové stoky C 

Vedlejší stoka Spojná šachta Délka [m] 
Sklon nivelety 

[‰] 

DN potrubí 

[mm] 
Materiál 

C1 Š59 50 8 300 beton 

C2 Š60 76 5 300 beton 

C3 Š62 49 8 300 beton 

C4 Š63 48 8 300 beton 

 

5.2.6.  Hydrotechnické výpočty  

Hydrotechnické výpočty pomocí součtové metody patří mezi tzv. racionální metody,  

u kterých se uvaţuje stacionární, rovnoměrný odtok. Rychlost proudění je pouţívána 

k výpočtu doby dotoku. Tyto metody se pouţívají hlavně pro navrhování malých systémů 

stokových sítí, kde dotok odpadních vod nepřesáhne hranici 15 minut [21]. 
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 Hydrotechnické výpočty pro dešťovou kanalizaci 

Při dimenzování dešťové kanalizace jsem vycházela ze součtové metody  

pro jednotnou kanalizaci, uvedené v mé bakalářské práci [25].  

Postup výpočtu a číslování sloupců tabulky byl proveden následujícím způsobem: 

1. Název stoky - sloupec č. 1 obsahuje názvy stok v jejich vzájemné návaznosti. 

2. Číslo kanalizačního okrsku - celkem je v tabulce uvedeno 35 kanalizačních okrsků. 

3. Plocha povodí  -  plochy jednotlivých kanalizačních okrsků. 

4. Odtokový součinitel  - výpočet součinitele odtoku závisí na způsobu zástavby 

vzorového hektaru a je dán vztahem:  

 
S1.1   Sn.n

 Sn1
 

s  střední součinitel odtoku,[-]; 

 součinitel odtoku, [-]; 

S  plocha povodí daného povrchu území, [ha] 
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Součinitel odtoku je uveden v ČSN 75 6101: 

Tabulka 22: Doporučené součinitele odtoku ψ pro výpočet stokové sítě racionální metodou [21] 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku  při konfiguraci území 

rovinné  

při sklonu  

do 1 % 

svaţité 

při sklonu 

1 aţ 5 % 

prudce svaţité 

při sklonu 

nad 5 % 

Budovy 

v uzavřených blocích 

(vydláţděné nebo zastavěné dvory) 
0,70 0,80 0,90 

v uzavřených blocích 

(uvnitř bloku zahrady) 
0,60 0,70 0,80 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 

při volné zástavbě 

(izolované) 
0,40 0,50 0,60 

Rodinné 

domky 

sdruţené v zahradách 0,20 0,40 0,50 

izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární 

objekty 

starší typ (hustější zástavba) 0,50 0,60 – 

nový typ (volné a travnaté plochy) 0,40 0,50 – 

Zpevněné pozemní komunikace 

(např. asfalt, beton, dlaţba) 
0,70 0,80 0,90 

Nezpevněné pozemní komunikace  0,50 0,60 0,70 

Ţelezniční pozemky 0,25 – – 

Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

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

Lesy 0,00 0,05 0,10 

 

Pro výpočet středního součinitele s odtoku byl pouţit součinitel  pro rovinné území  

do 1% sklonu. Jednotlivé plochy, zastoupené ve vzorovém hektaru jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 23: Typy území vzorového hektaru 

Typ území Plocha S [ha] Součinitel odtoku  

Zastavěné plochy 0,154 0,9 

Vozovka 0,09 0,7 

Štěrkové cesty 0,05 0,3 

Nezastavěné plochy 0,706 0,1 
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Výpočet středního odtokového součinitele: 

 

 =
0,154.0,9+0,09.0,7+0,05.0,3+0,706.0,1

1
= 0,287 

5. Dílčí redukovaná plocha [ha] - je dána vztahem: 

Sd = Ss.   [ha] 

Ss  plocha povodí ,[ha]; 

  odtoký součinitel, [-] 

 

6. Celková redukovaná plocha [ha] - získala se sčítáním jednotlivých dílčích ploch 

v návaznosti na kmenovou stoku. 

7. Intenzita redukovaného deště i [l.s
-1

.ha
-1

] - hodnota intenzity redukovaného deště je 

157 l.s
-1

.ha
-1

. 

8. Dílčí dešťový průtok Qd - je dán vztahem: 

Qd = Ss.  . i [l.s
-1

] 

Ss  plocha povodí, [ha]; 

  odtokový součinitel, [-]; 

i  intenzita redukovaného deště, [l.s
-1

.ha
-1

] 

 

9. Návrhový průtok Qn [l.s
-1

] - sčítáním dílčích průtoků v návaznosti na kmenovou 

stoku se získal návrhový průtok Qn. 

10. Sklon dna [‰] - údaj získaný z podélných profilů stok. 

11. Profil potrubí [mm] - navrţený profil potrubí se získal z hydraulických tabulek 

PREFA [47] srovnáním návrhového průtoku, sklonu stoky a kapacitního průtoku. 

12. Délka úseku [m] - délka úseku stoky v jednom kanalizačním okrsku. 

13. Kapacitní průtok Qkap [l.s
-1

] - průtokové mnoţství ve stoce při kapacitním plnění, 

získané z hydraulických tabulek PREFA [49]. 
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14. Kapacitní rychlost [m.s-1] - rychlost ve stoce při kapacitním plnění získaná  

z hydraulických tabulek PREFA [49] 

15. Plnění h [m] - plnění stoky ze získá vynásobením součinitele  a poloměrem stoky 

[m]. 

16. Skutečná rychlost vsk [m.s
-1

] - je dána vztahem: 

       
 

   
.    [m.s

-1
] 

  součinitel; 

vkap kapacitní rychlost, [m.s
-1

] 

 

17. Jednotlivá doba průtoku je dána vzorcem: 

t   
s

vsk
 [s] 

s  délka úseku, [m]; 

vsk skutečná rychlost, [m.s
-1

] 

 

18. Celková doba průtoku t [s] - jedná se o součet jednotlivých dob průtoku zvlášť  

pro kaţdou stoku. 

19. Celková doba průtoku [min] - sloupec č. 18 převedený na minuty z důvodu 

přehlednosti. 

20. Součinitel  - součinitel, získaný interpolací z hydraulických tabulek stok  

[50] v závislosti na součiniteli . 

21.  Součinitel je dán vztahem: 

=
Qn

Qkap

.100 

Qn návrhový průtok, [l.s
-1

]; 

Q kapacitní průtok, [l.s
-1

] 

 

22. Koeficient plnění h[m]  se získal z hydraulických tabulek stok [51]. 

23. Poloměr stoky r [m] je pomocný výpočet získaný ze sloupce č. 11. 
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 Hydrotechnické výpočty pro splaškovou kanalizaci 

 

Při dimenzování splaškové kanalizace jsem vycházela z normy ČSN 75 6101. Postup 

výpočtu a číslování sloupců tabulky byl proveden následujícím způsobem: 

1. Název stoky 

2. Úsek – úsek stoky s jednotným sklonem. 

3. Počet EO – počet obyvatel v daném úseku, odvozený od počtu připojených obyvatel. 

4. Celkový počet EO – v tomto sloupci se sčítaly počty obyvatel daných úseků  

v návaznosti na hlavní stoku. 

5. Potřeba vody – je dána hodnotou 120 l.os
-1

.d
-1

. 

6. Délka úseku – délka daného úseku stoky v metrech. 

7. Průměrný denní průtok splaškových vod  - je dán vztahem: 

Q
24  

O.kh
86400

  [l.s-1] 

O počet připojených obyvatel (celkový), 

kh koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti 

Tabulka 24: Doporučené hodnoty Doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti[21] 

Počet připojených 

obyvatel
1)

 

30 40 50 75 100 300 400 500 

Součinitel maximální 

hodinové nerovnoměrnosti 
7,2 6,9 6,7 6,3 5,9 4,4 3,5 2,6 

Součinitel minimální 

hodinové nerovnoměrnosti 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet připojených obyvatel 
1) 2)

 
1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 30 000 50 000 

100 

000 

Součinitel maximální 

hodinové nerovnoměrnosti 
2,2 2,1 2,0  2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 

Součinitel minimální 

hodinové nerovnoměrnosti 
0,6 0,6 0,6 0,6  0,6  0,6  0,6  0,5  

POZNÁMKY 
1)

 Počet připojených obyvatel se uvaţuje podle počtu obyvatel v příslušné sběrné ploše povodí 

stoky. 
2)

 Součinitelé hodinové nerovnoměrnosti pro větší počet připojených obyvatel neţ 100 000 se 

určují přímým měřením. Byly-li hodnoty součinitelů hodinových nerovnoměrností získány 

měřením, pouţijí se pro výpočet přednostně. (Mají být stanoveny ve vztahu k ročnímu 

průměrnému průtoku.) 
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8. Koeficient  max. hodinové nerovnoměrnosti kh - se získal interpolací hodnot 

z tabulky č. 23. 

9. Maximální průtok splaškových vod - je dán vztahem: 

Qmax = Q24.kh [l.s
-1

] 

Q24  průměrný denní průtok splaškových vod, [l.s
-1

]; 

kh    koeficient  max. hodinové nerovnoměrnosti 

10.   Návrhový průtk Qn [l.s
-1

] se dimenzuje na dvojnásobek Qmax. 

 

Slupce č. 11 – 22 byly analogicky odvozeny ze součtové tabulky dešťových vod: 

11. Sklon [‰] 

12. Profil potrubí [mm] 

13. Kapacitní průtok Qkap [l.s
-1

] 

14. Kapacitní rychlost vkap [m.s
-1

] 

15. Skutečná rychlost vskut [m.s
-1

] 

16. Plnění h [m] 

17. Jednotlivá doba průtoku t [s] 

18. Celková doba průtoku t [s] 

19. Celková doba průtoku t [min] 

20. Lambda  

21. Kapa  

22. Koeficient plnění h [m] 

23. Poloměr trub [m] 
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení  

Při výpočtu celkových nákladů jsem vycházela z Metodického pokynu ministerstva 

zemědělství 401/2010 [51]. Investiční náklady na ČS a ČOV byly získány z ceníku firem 

Awalift a ASIO. Cena kanalizačních šachet byla vypočítána z aktuálního ceníku firmy 

PREFA Brno, a.s [52]. 

Součástí jednotkové ceny můţe být rovněţ deklarovaná rezerva (např.10%), která 

můţe postihnout obtíţněji předvídatelné vlivy (např. neočekávaný výskyt vysoké hladiny 

podzemní vody, neočekávané kříţení s podzemním vedením či jiné technologicko-

prostorové aspekty) [53]. 

 Výpočet investičních nákladů pro kanalizační potrubí 

Výpočet ekonomických nákladu na potrubí dešťových a splaškových stok pro 

zpevněné plochy: 

Tabulka 25: Orientační cena  potrubí dešťové kanalizace – zpevněné plochy [51] 

DN Materiál Délka úseku[m] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 
Celková cena[Kč] 

300 beton 3682 7 360 27 099 520 

400 beton 31 8 290 256 990 

500 beton 388 9 110 3 534 680 

600 beton 424 10 380 4 401 120 

700 sklolaminát 266 5 320 1 415 120 

Celkem (cca): 36 707 430 

 

Výpočet pro nezpevněné plochy: 

Tabulka 26: Orientační cena potrubí dešťové kanalizace – nezepvněné plochy [51] 

DN Materiál Délka úseku[m] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Celková cena 

[Kč] 

300 beton 10 3 700 37 000 

700 sklolaminát 9 5 320 47 880 

Celkem (cca): 84 880 
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Výpočet nákladů pro potrubí výtlaku: 

Tabulka 27: Orientační cena potrubí výtlaku [51] 

DN Materiál Délka úseku[m] 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Celková cena 

[Kč] 

Výtlak na ČS1 - 80 PE 271 3 120 845 520 

Výtlak na ČS2 -  80 PE 2 2 010 4020 

Celkem (cca): 849 540 

 

 Výpočet investičních nákladů pro kanalizační přípojky(tabulka 27) 

Tabulka 28: Orientační cena kanalizační šachty [54] 

Kanalizační přípojka DN 150 + revizní šachta 

Díl Cena [Kč] 

Šachtová korugovaná trouba 400/200 mm 1 595 

Šachtové Dno T1 400/200 1 413 

Teleskopická Roura + Litinový Poklop  3 240 

Přechodka Kamenina/Pvc 465 

Kanalizační Koleno 160 mm 15° 104 

Trouba DN 150, 1m (3ks) 561 

Celkem (Cca): 7 378 

 

Na stokové síti se nachází celkem 131 přípojek. Celková cena tedy činí 966 518 Kč. 

 

 Výpočet investičních nákladů pro kanalizační šachty (tabulka č. 28) 

Tabulka 29: Orientační cena kanalizační šachty [52] 

Kanalizační šachta DN 1000 

Šachtový díl Cena [Kč] 

Litinový poklop 1 174 

Vyrovnávací prstenec 218 

Šachtový konus 2 275 

Skruţ výšky 1000 mm 5 058 

Dno výšky 1000 mm 10 485 

Elastomerové těsnění pro spojení šachtových dílů 

DN 800 
206 

Celkem (cca): 19 416 
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Na dešťové stokové síti se nachází 68 šachet, na splaškové stokové síti 71 šachet. 

Celková cena 139 šachet je cca 2 698 824 Kč. 

 Výpočet investičních nákladů pro čerpací stanice 

Cena čerpací stanice AWALIFT  vychází dle ceníku společnosti na 850 000 Kč.  

Dvě čerpací stanice tedy vychází na 1 700 000 Kč. 

 Výpočet investičních nákladů pro čistírnu odpadních vod 

ČOV AS – VARIOcomp 300 stojí dle ceníku firmy ASIO cca 1 800 000 Kč. Tato 

cena odpovídá také dvěma ČOV VARIOcomp 150. 

 Výpočet celkových nákladů (tabulka č. 29) 

Tabulka 30: Celkové investiční náklady 

Kanalizační potrubí ve zpevněném území 36 707 430 Kč 

Kanalizační potrubí v nezpevněném území 84 880 Kč 

Potrubí výtlaku 849 540 Kč 

Kanalizační přípojky 966 518  Kč 

Kanalizační šachty 2 698 824 Kč 

Čerpací stanice 1 700 000 Kč 

ČOV 1 800 000 Kč 

Rezerva 10 % 4 480 719 Kč 

Celkem (cca): 49 287 911 Kč 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce byl návrh oddílné kanalizace v obci Antošovice. Při návrhu 

jsem vycházela z geomorfologických, hydrologických a klimatických poměrů v obci  

(viz kapitola 2), dodrţovány byly také legislativní podmínky (viz kapitola 4). Zájmové 

území bylo nejdříve zanalyzováno z hlediska stávajícího odvodnění (viz kapitola 3), poté 

byly konfrontovány moţné způsoby návrhu nové kanalizace (viz kapitola 5.).  

Teoretická část řeší kromě výše zmíněných kapitol také problematiku odvádění 

splaškových vod (viz kapitola 4.1.2). Kapitola 4.1.4. poukazuje na moţné čištění  

OV pomocí malých ČOV. Také sráţkové odpadní vody jsou řešeny v souvislosti s jejich 

kvalitou, moţným předčištěním a vsakováním (viz kapitola 4.2.2 - 4.3.1).  

Vlastní návrh stokové soustavy vycházel ze situačního zaměření obce (příloha č. 1),  

do kterého bylo v programu AutoCad 2010 zakresleno směrové vedení splaškových  

a dešťových stok a umístění kanalizačních šachet, přípojek, čerpací stanice  

a ČOV. V témţe programu byly vytvořeny 2 hydrotechnické situace (příloha č. 2 a 3). 

První varianta vychází z tvorby kanalizačních okrsků pomocí metody ideálních střech. 

Experimentálně však bylo zjištěno, ţe přizpůsobení kanalizačních okrsků charakteru 

zástavby můţe zefektivnit dimenzování stok, proto byla vytvořena druhá varianta 

hydrotechnické situace, která byla pouţita při výpočtu. Následně byly v programu Winplan 

5.0 – tvorba podélného profilu kanalizace vytvořeny podélné profily všech stok (příloha 

 č. 4 – 39) a výtlaků (příloha č. 40 a 41). Kromě dimenzování stok bylo zohledněno  

i praktické provedení ČS a ČOV. Projektová část diplomové práce zahrnuje i výkresy 

uloţení kanalizačního potrubí (příloha č. 42), detail kanalizační šachty (příloha č. 43)  

a příčný řez kanalizační přípojkou (příloha č. 43). 

Výpočtová část je podrobně popsána v kapitole 5.2.6. Hydrotechnické výpočty 

racionální metodou byly provedeny zvlášť pro dešťovou a stokovou síť (příloha  

č. 45 – 47). Při dimenzování dešťové stokové sítě byly zohledněny kanalizační okrsky, 

které měly pro výsledné profily stok určující význam. Výpočty byly provedeny zvlášť pro 

hydrotechnickou situaci č.1 a č.2. Dimenzování splaškové stokové sítě vycházelo zejména 

z průměrného denního průtoku Q24 a maximálního hodinového průtoku Qmax. 

Závěrečné ekonomické zhodnocení zahrnuje cenu matriálu stok, výtlaků, 

kanalizačních přípojek, šachet, čerpacích stanic a ČOV. Při výpočtu byla zohledněna  
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i deklarovaná desetiprocentní rezerva. Celkové náklady na matriál a objekty na stokové síti 

činí 49 287 911 Kč. 
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