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Bakalářská práce se zabývá odkanalizováním vybrané obce Domamil. Součástí je 

popis základních typů a možností odkanalizování, tyto poznatky jsou aplikovány 

na určení nejvhodnějšího způsobu odkanalizování vybrané obce. 

kanalizace, odpadní voda, stoková síť, splašková voda, dešťová voda 

The bachelor thesis deals with drainage of selected village Domamil. Include the 

description of basic types and possibilities of drainage, these findings are applied 
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Smyslem práce je určit nejvhodnější systém odkanalizování vybrané obce 

Domamil. S přihlédnutím na současný stav stokové sítě a s ohledem na 

plánovanou ČOV. Téma jsem si vybral na základě předchozích zkušeností 

s předmětem inženýrské sítě, který mne zaujal. Současný stav stokové soustavy 

v Domamili je velmi neuspokojivý (neumožňuje odvádění splaškových vod) a dle 

mého názoru je potřeba se zabývat tématem odvodnění a čištění OV v obci. 

Začátek práce bude, jako každý jiný, věnován rešerši. V té se budu zabývat 

jednotlivými rozděleními kanalizací (materiál, profil, způsob odvádění dešťových 

vod, hnací síla atd.), objekty na stokové síti atd. Z důvodu velmi obsáhlého 

tématu nebude rešerše zpracována příliš podrobně, ale budu se soustředit na 

klíčové informace s důrazem na obrázky, pro lepší pochopení problému. 

Navazovat bude průvodní zpráva, ve které budou zpracovány veškeré poznatky 

tykající se současného stavu kanalizace, územního plánování a plánované 

výstavby ČOV, jakožto i plán PRVKÚK. 

Technická zpráva se bude věnovat návrhu studie odkanalizování. Budou vybrány 

4 způsoby odkanalizování vybrané obce, pro které se provede odhad nákladů na 

pořízení a následný provoz, dále bude přihlédnuto k vhodnosti jejich použití. 

Účelem této práce by mělo být vybrat nejvhodnější způsob, který by měl vzejít ze 

4 uvedených způsobů. Dále bude proveden návrh rozvojové oblasti obce, včetně 

trasování inženýrských sítí a pozemní komunikace. 
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Během několikaleté historie došlo k vývoji a modifikaci způsobů odvádění OV. 

Vždy si musíme uvědomit, kde se bude stoková síť nacházet, jaké OV bude 

odvádět a jaká by měla být její životnost. Podle těchto základních požadavků 

navrhneme správný typ stokové sítě (materiál, způsob odvádění dešťových vod, 

uspořádání stokové sítě, hnací síla). 

„Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod 

samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních 

vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci 

a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají 

odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také 

samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem “ [1] 

 

 

Srážkové vody jsou odváděny společně s vodami splaškovými. Stoková síť je 

ukládána zpravidla do osy komunikace, pokud se jedná o méně významnou 

pozemní komunikaci, nebo do osy jízdního pruhu, jedná-li se o pozemní 

komunikaci významnou. Viz. Obrázek 2.1. 

Výhody jednotné stokové soustavy: 

 snížení množství výkopových prací; 

 menší zábor plochy (včetně ochranných pásem); 

 nižší pořizovací náklady i přes nutnost použití větších DN potrubí. 

Nevýhody jednotné stokové soustavy: 

 velké DN potrubí, které je za bezdeštného období nevyužito; 

 nutnost stavět OK; 

 relativně čisté dešťové OV jsou kontaminovány OV splaškovými. 
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Obrázek 2.1 Schéma jednotné stokové sítě [2]  

Srážkové vody jsou odváděny vlastní stokovou sítí zpravidla do retenčních nádrží, 

ve kterých proběhne sedimentace nerozpuštěných látek, následuje vypuštění do 

recipientu. Dešťové OV jsou dle platné legislativy označovány jako vody odpadní 

(mohou-li ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod). Taková stoková síť 

je pak označována jako dešťová stoková síť. Dešťová stoková síť se umisťuje pod 

pozemní komunikace. Viz. Obrázek 2.2. [3] 

Paralelně jsou odváděny splaškové vody na ČOV. Taková stoková síť je pak 

označována jako splašková stoková síť. Splašková stoková síť se neumisťuje pod 

pozemní komunikace, ale spíše pod zelené pásy nebo chodníky. 

Výhody oddílné stokové soustavy: 

 nedochází k vyplavení objektů z důvodu zpětného vzdutí v přípojkách; 

 nedochází ke kontaminaci recipientu splaškovými OV (nejsou použity OK, 

po přepadu v OK ke kontaminaci dochází). 

Nevýhody oddílné stokové soustavy: 

 vyšší pořizovací náklady (výkopové práce, uvedení terénu do původního 

stavu); 

 zábor ploch a následné vytvoření ochranného pásma. [3] 
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Obrázek 2.2 Schéma oddílné stokové soustavy [4] 

 

S rozdělením podle hnací síly souvisí také rozdělení na klasické, respektive na 

alternativní způsoby, odvádění odpadní vod. Mezi klasické způsoby odvádění 

odpadní vod patří gravitační kanalizace. Mezi alternativní řadíme kanalizaci 

tlakovou, vakuovou a maloprofilovou (nepoužívá se v ČR). Alternativní způsoby 

odvodnění netvoří kompletní stokovou síť, ale z pravidla jen odvodňují část 

území a napojují se na gravitační kanalizaci. Předpoklady pro použití 

alternativních způsobů odvodnění jsou nevhodné sklonové poměry, rozptýlená 

zástavba, široké ulice a nevhodné geologické poměry. 

Přeprava odpadní vody je zajištěna pomocí tíhové síly Země. Potrubí je uloženo 

v minimálním sklonu podle materiálu, ze kterého je vyrobeno. Minimálně však 

0,60 %. Napojení na kanalizační sít je pomocí přípojek (gravitačních, min DN 150 

pro rodinné domy, min DN 200 pro bytové domy). Tuto variantu volíme, pokud 

se nejedná o rovinaté území. Minimální DN potrubí kanalizace je 250 mm. 

Minimální krytí dle ČSN 73 6005 je v prostoru vozovky 1,80 m, v prostoru 

chodníku a zeleně 1,00 m. Ve vzdálenostech maximálně 50 m se nacházejí revizní 

kanalizační šachty. Díky tomuto umístění šachet můžeme velmi jednoduše 

rozpoznat trasování stokové sítě. 

Výhody gravitační kanalizace: 

 minimální nároky na provoz a obsluhu; 

 jednoduchá identifikace trasy (podle šachet); 

 možnost kamerové prohlídky stoky – zjištění závady; 

 nejlevnější z hlediska provozních nákladů; 

 jednoduchá, spolehlivá. 
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Nevýhody gravitační kanalizace: 

 nutnost dodržet minimální sklon (Obrázek 2.3); 

 složité vyhýbání inženýrským sítím; 

 velké množství výkopových prací; 

 velké DN potrubí; 

 vybudování čerpací stanice před ČOV (v daných případech). 

Sklony 

 

Obrázek 2.3 Doporučené hodnoty minimální sklonů dle standardů města Brna [5] 

Tečné napětí 

Často označováno jako unášecí síla, je vlastnost, která přímo závisí na sklonu čáry 

energie, hydraulickém poloměru, průměrné hustoty odpadní vody a gravitačním 

zrychlení. Vypočtené napětí porovnáváme s minimálním tečným napětím 

nezbytným pro unášení tuhých částic, aby nedocházelo k sedimentaci 

a následnému zanášení stokové sítě. Tu vypočteme pomocí vzorce: 

           , (2.1) 

kde:    tečné napětí [Pa], 

    gravitační zrychlení [m s-2], 

   hydraulický poloměr [m], 

   sklon čáry energie (dna) [-], 

   hustoty odpadní vody [kg m-3]. [6] 

Minimální tečné napětí závisí na materiálu stokové sítě. Pro plast a kameninu 

min. 3 Pa, pro ostatní materiály min. 4 Pa. [6] 
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Přeprava odpadní vody je zajištěna pomocí čerpadel. Z objektů je voda odváděna 

do čerpacích šachet na pozemku majitele. Společně s čerpadlem se v čerpací 

šachtě nachází i drtič, který má za úkol zjemnit tuhé odpady, aby snáze prošly 

i malými DN. Použijeme především tam, kde není možno použít kanalizaci 

gravitační - rovinný terén, vysoká hladina podzemní vody, roztroušená zástavba. 

Po gravitační kanalizaci nejrozšířenější způsob dopravy odpadních vod. Díky 

přetlaku v stokové síti může být kanalizace uložena ve protispádu. 

Nejpoužívanější typ alternativního způsobu odvádění OV. 

Výhody tlakové kanalizace: 

 malý průměr potrubí (min DN 50); 

 nižší pořizovací náklady na vybudování stoky (opomenuty čerpadla, drtiče). 

Nevýhody tlakové kanalizace: 

 nutnost pravidelné údržby; 

 omezená živostnost čerpadel – nutná repase nebo výměna; 

 výpadek elektrické energie – čerpací šachty jsou dimenzovány na 1-2 dny, 

nemělo by tedy dojít k problému; 

 vyšší pořizovací náklady – ty jsou přeneseny na vlastníky nemovitostí. 

Přeprava odpadní vody je zajištěna díky podtlaku, který je vytvářen pomocí 

vývěv. Vývěva se nachází v centrální vakuové stanici, její údržba spadá pod VAK. U 

každé nemovitosti se nachází sběrná šachta se sacím potrubím. Hromadí se zde 

odpadní voda, po naplnění (cca 20 l) se otevře sací ventil a celý obsah se odsaje 

do potrubí. Použijeme především tam, kde není možno použít kanalizaci 

gravitační - rovinný terén, vysoká hladina podzemní vody, roztroušená zástavba. 

Málo používáno. Díky podtlaku ve stokové síti může být kanalizace uložena 

v protispádu. 

Výhody vakuové kanalizace: 

 malý průměr potrubí (DN 80 až 250); 

 nižší pořizovací náklady – méně výkopových prací; 

 nezapáchá a není propustná. 

Nevýhody vakuové kanalizace: 

 mechanické porušení – nefunkční kanalizace; 

 nelze provádět kontrolu za provozu. 
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Tak jako každé odvětví prochází postupnou modernizací, tak i trubní materiály 

mají svojí minulost. Pokud bychom se odpoutali od stokové sítě, tak bychom 

mohli označovat za jeden z prvních materiálů využívaný jako trubní síť dřevo. 

Například pro transport plynu se používaly bambusové výhonky již několik století 

před n. l. V moderní době mezi první opravdu rozšířené materiály pro transport 

odpadních vod sloužily cihly (kanalizační), budovaly se tedy zděné stokové sítě. 

„Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti stokové sítě. Musí být 

vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným 

vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. 

Současně má umožnovat bezpečné a účinné čištění stok“ [5] 

Dnes patrně nejrozšířenější. Svojí pozici na trhu získal díky relativně nízké ceně, 

možnosti libovolných tvarů a rozměrů. „Betonové a železobetonové trouby mají 

díky své vysoké hmotnosti vysokou úložnou stabilitu. Tato vlastnost je důležitá při 

ukládání trub, kdy dochází k jejich zasypávání velkým množstvím materiálu 

a zhutňování bočního obsypu. Díky své hmotnosti zůstávají trouby na svém místě. 

Nehrozí u nich boční  ani výškový posun. Tyto posuny se negativně projevují na 

celkových vlastnostech již hotového vedení. To platí i pro pokládání trub ve spodní 

vodě. Betonové a železobetonové trouby se vyznačují vysokou stabilitou proti vztlaku 

spodní vody.“ [6] Další výhodou je dlouhá životnost, cca 50 až 80let. Naopak mezi 

nevýhody patří nižší odolnost vůči agresivním vodám, otěruvzdornost (řešením je 

například čedičový obklad). Při instalaci trub větších rozměrů je nezbytné použití 

strojní techniky. Betonové trouby (Obrázek 2.4) používáme pro dešťové vody, 

železobetonové pro splaškové, resp. jednotnou stokovou síť. 

Kruhové DN 300-2200; Vejčité 500/750 -900/1350 mm 

 

Obrázek 2.4 Betonová trouba s čedičovým obkladem [7] 
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Kamenina (Obrázek 2.5) se vyrábí pomocí vypalování, na teplotu nutnou pro 

proces zvaný slinování Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu řadíme vysokou 

životnost (100 let), chemickou a mechanickou odolnost, otěruvzdornost (bývá 

glazurováno), nepropustnost. Jedná se o přírodní materiál, který lze recyklovat. 

Nevýhodou je nemožnost navrtávání přípojek, je nutno používat pro připojení 

tvarovky. Cena je zhruba dvojnásobná oproti betonovým troubám. [8] 

Kruhové DN 100-1400 (běžně do DN 600) 

 

Obrázek 2.5 Kameninové potrubí [9] 

Plastové trouby (Obrázek 2.6) vynikají svou životností, chemickými 

a mechanickými vlastnostmi, nepropustností. Jsou však velmi náchylné na průnik 

ostrých předmětů (kamenů) z důvodu malé tloušťky stěny. Proto bývají obsypány 

dostatečnou vrstvou písku. PE-HD, vysokohustotní polyethylén, bývá korugovaný, 

tzn. zebrovaný. Mají své uplatnění u alternativních způsobů odvádění OV, 

protože u nich lze dosáhnout vynikajícího spojení pomocí tvarovek, nebo 

svařováním. 

PP kruhové do DN 160 

PVC, PE-HD kruhové do DN 600 
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Obrázek 2.6 Plastové potrubí korugované [10] 

Je vyvřelá hornina obvykle černé nebo šedé barvy. Vykazuje velmi vysokou 

odolnost vůči abrazi, nulovou nasákavost a minimální drsnost. Používá se pro 

vylepšení abrazivních vlastností ostatní materiálu, především betonových trub. 

Zhruba do poloviny se trouba, šachta vystele čedičovými dlažbami, nebo se z ní 

obkládají žlaby trub (Obrázek 2.4). Použijeme je i tehdy, je-li dosahována vysoká 

rychlost proudu, například spadiště.  Tento proces samozřejmě prodraží výrobu 

trub za cenu zvýšení životnosti a zlepšení mechanických vlastností. [11] 

Označován také jako GPR (Obrázek 2.7). Je vyroben z křemičitého písku, 

skleněného vlákna a polyesterové pryskyřice. Výhodou je vysoká pevnost (i přes 

malou tloušťku stěny), vysoká životnost, odolnost vůči chemickému působení. 

[12] 

DN 150 -3600 mm 

 

Obrázek 2.7 Sklolaminátové potrubí [13] 
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Je slitinou železa a uhlíku, kde uhlík je zastoupen ve větším množstvím než je 2,14 

%. Dříve se používala litina šedá, ta byla nahrazena litinou tvárnou (Obrázek 2.8), 

která obsahuje hořčík (ten vylepšuje její pružnost). Litina se pro kanalizaci 

používá výjimečně pouze tam, kde jsou vysoké nároky na pevnost v tahu 

a odolnost vůči rázům. Velmi vysoká cena a hmotnost výrobku. 

DN 80 – 1000 mm 

 

Obrázek 2.8 Potrubí z tvárné litiny [14] 

Zděné stoky (Obrázek 2.9) byly stavěny v minulosti, jedná se o stoky velkých 

rozměrů. Dnes se zděný způsob používá pro rekonstrukce již stávajících nebo 

pro koncové části stok. Zdíme je z kanalizačních cihel, to jsou cihly otěruvzdorné 

a chemicky odolné. Zděný způsob stok může suplovat beton monolitický, nebo 

prefabrikovaný z dílců. 

Rozměry dle požadavků 

 

Obrázek 2.9 Zděná spojná komora [15] 
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Nejlevnějším materiálem používaným k výstavbě stokových sítí jsou plastové 

materiály. Na opačné straně finanční náročnosti, tj. drahé, jsou trubní vedení 

vyrobené z tvárné litiny, nebo kameninové obetonované. Z Tabulky 1, Tabulky 2 

můžeme vypozorovat cenový rozdíl pro podkladku trub v nezpevnění ploše 

a asfaltové vozovce, přičemž cenový rozdíl pro stejné DN není fixní, ale pro různé 

materiály se liší. 

Tabulka 1 Trubní vedení kanalizace uložené v nezpevněné ploše [19] 

 

Tabulka 2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce  [19] 

 

 

Profil stoky volíme na základě hydraulických, provozních, statických, 

ekonomických a geologických podmínek. Hydraulicky a staticky nejvhodnějším je 

profil vejčitý, nejméně vhodný pak profil tlamový. U zděných a monolitických stok 

navrhujeme žlábek (kyneta) pro bezproblémový transport bezdeštných průtoků. 

[16] 

Nejjednodušší pro konstrukci zařízení a díky svému kruhovému tvaru se velmi 

dobře čistí. Potrubí je klasifikováno pomocí ukazatele DN. Potrubí také může mít 

kruhový tvar a ve spodní části je vytvořen žlab (pomocí žlabu se odvádí 

bezdeštný průtok), tím je zajištěna dostatečná unášecí síla. [16] 

Vyrábí se v DN: 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200,1400, 1600, 1800, 2000, 

2200, 2400 a dále po 200 mm [16] 

viz. Obrázek 2.3 Betonová trouba s čedičovým obkladem 
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Vejčitý profil (Obrázek 2.10) má nejlepší hydraulické vlastnosti. Díky svému tvaru 

zajištuje dostatečnou unášecí sílu, nedochází tedy k sedimentaci. Použití je 

vhodné tam, kde je dostatečná hloubka krytí (náročnější na horizontální prostor). 

Používáme dva typy a to Vídeňského tvaru nebo Pražský normál. [16] 

Vídeňský tvar: 600/900, 700/1050, 800/1200, 900/1350, 1000/1500, 1100/1650, 

1200/1800, 1300/1950, 1400/2100, 1500/2250, 1600/2400 mm [16] 

Pražský normál: 600/1100, 700/1250, 800/1430, 900/1600, 1000/1750, 

1100/1875, 1200/2000, 1300/2100, 1400/2200, 1500/2300 mm [16] 

 

Obrázek 2.10 Vejčitý profil [17] 

Tlamový profil (Obrázek 2.11) je nejméně staticky výhodný profil. Jeho předností 

je použití při nedostatku místa (horizontálního prostoru, krytí). [16] 

Nejčastěji používané profily: 1400/890, 1600/1010, 1800/1140,2000/1270, 

2200/1390, 2400/1520, 2600/1650 mm [16] 

 

Obrázek 2.11 Tlamový profil [18] 
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Vybraný systém závisí na typu území, především na morfologii terénu, členitosti 

zástavby a v neposlední řadě na dispozici recipientu. Nelze tedy obecně určit, 

který typ použít, ale je potřeba navrhnout vhodný systém podle řešeného území. 

Možná je také kombinace více systémů. Obecně platí, stoky navrhujeme tak, aby 

byly OV transportovány nejvýhodnější cestou na ČOV, respektive k recipientu. 

Radiální systém (Obrázek 2.12) užíváme v uzavřených kotlinách bez možnosti 

spojení s recipientem. Odpadní vody odvedeme do nejnižšího místa, pak tyto 

vody čerpáme na ČOV, do recipientu. Možné je využití štol k přepravě OV. [19] 

 

Obrázek 2.12 Radiální systém stokové sítě [20] 

Větevný systém (Obrázek 2.13) navrhujeme v případě roztroušené zástavby 

a velmi členitém území. Hlavním prvkem je kmenová stoka vedena v nejnižším 

místě, do které se ostatní stoky napojují. Kmenová stoka směřuje k ČOV 

respektive k recipientu. [19] 

 

Obrázek 2.13 Větevný systém stokové sítě [21] 
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Úchytný systém (Obrázek 2.14) navrhujeme v plochých říčních údolních 

s minimálním spádem odvodňovaného území. Kmenová stoka je veda podél 

říčního toku a do ní ústí sběrače z ulic. Podél trasy kmenové stoky se nachází OK, 

které redukují množství přepravovaných OV za dešťového období. [19] 

 

Obrázek 2.14 Úchytný systém stokové sítě [22] 

Pásmový systém (Obrázek 2.15) navrhujeme v územích s většími výškovými 

rozdíly a zároveň pokud se jedná o velké odvodňované území. Stoková síť je 

rozčleněna do různých výškových pásem, OV se odvádějí stokami nižších řádů do 

pásmových sběračů, odkud je případně přečerpávána. 

 

Obrázek 2.15 Pásmový systém stokové sítě [23] 

 

Součástí stokové sítě jsou stokové úseky a objekty na stokové síti, které mají 

zajistit správnou funkci stokové sítě, její bezpečnou údržbu, kontrolu a čištění. 

Většina objektů na stokové síti je vybudována z betonu, respektive železobetonu. 

Výjimkou není ani použití kanalizačních cihel, stavebních dílců a plastů (systém 

plast-beton, slouží jako ztracené bednění). [5] 

Objekty, kterými vstupujeme ke stokové síti, musí být osazeny poklopy. Poklopy 

budujeme v komunikacích tak, aby netvořily přepážku pro vozidla, tzn. poklop 

může být uložen max. o 5 mm níže než je úroveň vozovky, výškově převyšovat 

vozovku nesmí. Naopak poklopy mimo vozovku musí vyčnívat nad terén, 
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v itravilánu o 100 mm a v extravilánu o 300 až 500 mm. V případě poklopů 

v plochách určených pro zemědělství se navíc osazují směrovou tyčí. [5] 

Dle ČSN 75 6101 navrhujeme vstupní a revizní šachty (Obrázek 2.16) všude tam, 

kde dochází ke změně sklonu, směru, příčného profilu, materiálu stoky, na 

horním konci každé stoky a na soutoku dvou nebo více stok (není-li toto místo 

nahrazeno jiným objektem). Dále nám norma stanovuje maximální vzdálenosti 

šachet, a to u neprůlezných a průlezných 50 m, u průchozích 200 m. Minimální 

světlost manipulační časti u kruhového tvaru je 1000 mm, u obdélníkového tvaru 

1000 x 800 mm. Výškově napojujeme stoky tak, aby zůstala výška hladiny 

konstantní, nebo dno do dna. OV se převádějí dnem kanalizační šachty ve žlabu 

stejné šířky jako je šířka stoky, nebo šířka kynety. Pokud se jedná o šachtu, ve 

které dochází ke změně směru, je tato změna provedena pomocí oblouku. Jedná-

li se o šachtu, ve které dochází ke změně profilu, žlábek je přechodovým prvkem 

mezi přítokem a odtokem. [5] [24] 

 

Obrázek 2.16 Vstupní šachta, řezy [25] 

Spadištní objekt (Obrázek 2.17) umožňuje nahrazení velkého spádu stupněm ve 

dně stoky, tímto krokem se docílí snížení průtočné rychlost pod maximální 

povolené limity. Pokud je stupeň vyšší než 600 mm, vytvoříme samostatný 

vertikální trubkový obtok (min. DN 300), kterým jsou odváděny OV za 

bezdeštného průtoku (tedy vody splaškové). Při dešťovém průtoku přepadá 

většina OV přes hranu do vodního polštáře u dna spadiště. Toto opatření 

umožňuje vstup do spadiště, aniž by byl pracovník kontaminován OV. Norma 

uvádí maximální výškový rozdíl, který takto lze překonat 4 m (DN 250-400 mm), 

3 m (DN 450-600 mm). Plochy vystavené dopadu OV musí být zhotoveny 

z odolného materiálu, nebo musí být vybaveny obkladem (obklad musí být 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

16 

 

součástí konstrukce). V jednom spadištním objektu může být i více trubních 

vtoků, tzn., může v objektu dojít ke spojení stok. [5] [24] 

 

Obrázek 2.17 Spadiště [26] 

Navrhujeme u strmých přímých úseků, kde by bylo budování soustavy spadišť 

nákladné a složitě proveditelné. Jedná se o část stoky v šachtě, se strmým 

sklonem o průtokové rychlost až 10 m s-1. Pokud jsou úseky příliš strmé a dlouhé, 

nebo při velkém množství přepravovaných OV, ukončíme skluz objektem s funkcí 

tlumení přebytečné kinetické energie. Dno skluzu (Obrázek 2.18) opatříme 

obkladem. [5] [24] 

 

Obrázek 2.18 Skluz [27] 
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Objekt sloužící k převedení odpadních vod pod překážkou (komunikace, jiná 

stoka, kolektor, vodní tok), pokud nelze gravitačně převést. Skládá se ze 

sestupného ramene, spojovací části a výstupného ramene. Sklon sestupného 

ramene volíme libovolný, spojovací část budujeme v minimální sklonu 0,6 % 

a sklon výstupného ramene 1:5 až 1:3. Průřezová rychlost by neměla klesnout 

pod 0,75 m s-1. Minimální DN je 200. Dělíme na jednoramenné a víceramenné. 

Z hydraulického hlediska dělíme shybky na úplné a neúplné. Pokud nelze 

podmínky splnit navrhneme čerpací stanici. [5] [24] 

Úplná shybka – strop shybky leží pode dnem přítokové, resp. odtokové části 

stoky. (Obrázek 2.19) 

Neúplná shybka – strop shybky leží nade dnem přítokové, resp. odtokové části 

stoky (Obrázek 2.20) 

 

Obrázek 2.19 Shybka úplná [28] 

 

Obrázek 2.20 Shybka neúplná [29] 

Dešťové vpusti slouží k bodovému odvodnění plochy. Jsou chápány jako objekty 

spadající pod jiné právnické osoby (ne pod VAK), například uliční vpusti jsou 

součástí komunikační staveb. Slouží pro odvodnění chodníků, komunikací 

a zpevněných ploch. [5] [24] 
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Zásady při navrhování dešťových vpustí: 

 na 1 vpusť maximálně 400 m2 odvodňované plochy; 

 vzájemná vzdálenost uličních vpustí max. 60 m (závisí na podélném sklonu 

komunikace, chodníku, zpevněné plochy, na intenzitě deště a na hltnosti); 

 osazují se v nejnižším místě odvodňované plochy; 

 neumisťujeme je na nároží křižovatek, přechody pro chodce a stezky pro 

cyklisty. [5] [24] 

Lapáky splavenin (Obrázek 2.21) navrhujeme, pokud dochází k odvodnění 

extravilánu otevřenými příkopy do zatrubněné stokové sítě. Součásti lapáku jsou 

česle, sedimentační prostor a prohlubeň pro zachycení těžkých unášených látek. 

[5] [24] 

 

Obrázek 2.21 Lapák splavenin [30] 

Jak již z názvu vyplývá, odlehčovací komory (Obrázek 2.22) slouží k odlehčení 

směsi dešťových a splaškových vod v jednotné stokové síti. Stoková síť by nebyla 

schopna, při vynaložení úměrných nákladů, převádět tak velké množství OV, 

které je dosahováno za dešťového průtoku. V OK se OV rozdělí na část 

pokračující na ČOV a na část zpravidla vyústěnou do recipientu (může být 

vyústěno do dešťových zdrží). Odlehčení se provádí přes přeliv, jehož koruna je 

umístěna nade dnem odlehčovacího koryta. Výška přelivné hrany odpovídá 

průtoku, kdy má dojít k využití OK. Existuje velké množství typů OK, např. 

s přímým přepadem (přímý kolmý přepad, přímý šikmý přepad, přímý lomený 

přepad atd.), s bočním přepadem (boční přepad jednostranný s přímou hranou, 

boční přepad jednostranný v oblouku atd.), se škrtící tratí s přepadem atd. [5] 

[24] 

Prvotním úkolem při návrhu OK je stanovení množství vody, které bude 

pokračovat na ČOV. Průtok odváděný na ČOV vypočteme pomocí vztahu: 

            ,  (2.3) 

kde      průtok odváděný na ČOV z OK [l s-1], 
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     průměrný denní bezdeštný průtok [l s-1], 

      ředící poměr. 

Ředící poměr bývá v širokém rozmezí, uvádí se v poměru, minimálně 1:4, běžně 

1:7, nejvhodnější by bylo 1:20. Jedná se o poměr 1 dílu splaškových a balastních 

vod ku x dílům vod dešťových. Ředící poměr určí povodí, do kterého má být 

přepad vyústěn. [5] [24] 

 

Obrázek 2.22 Odlehčovací komora, ul. Voctářova Praha [31] 

Jedná se o objekt, který zajišťuje vypouštění OV do recipientu. Umisťujeme do 

konkávních břehů s dostatečnou hloubkou a silou proudu, aby nedošlo 

k zanesení stoky splaveninami z recipientu. Dno výustního objektu umisťujeme 

nad úroveň hladiny Q355. Nesmí dojít k situaci, ve které by recipient zahltil výustní 

objekt. Nejčastěji se výustění (Obrázek 2.23) provádí gravitačně, můžeme použít 

i způsob přečerpáváním. Objekt by měl být opatřen ochranou proti zpětnému 

vzdutí, k tomu slouží zpětná klapka, kanalizační uzávěr, nebo stavidlo. Nesmíme 

opomenout ochranu výustního objektu proti proudící vodě, použijeme obklad 

z lomového kamene, kamenný zához, výjimečně štětovými stěnami. [5] [24] 

 

Obrázek 2.23 příklady výustních objektů [32] 
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Objekt na stokové síti sloužící k překonání negativního spádu, nebo zajištění 

pozice vhodné pro gravitační vedení. Použití vždy závisí na morfologii terénu, 

není povinnou součástí stokové sítě, ale zpravidla je nutné ji umístit před ČOV. 

Často dochází k výstavbě čerpacích stanic při společné čistírně pro více obcí, 

nebo pokud je terén přiliž rovinatý a nelze dodržet minimální spád potrubí. Před 

ČOV umisťujeme ČS (Obrázek 2.24), abychom získali větší gravitační potenciální 

energii a OV mohly procházet objekty na ČOV gravitačně. Objekt se skládá z jímky 

a z čerpadla (včetně plováku signalizujícího množství vody v jímce). [33] 

Čerpací stanice dělíme na: 

 průběžné - na trase stoky; 

 koncové – přečerpávání na ČOV, nebo do recipientu. [33] 

Při porušení funkčnosti čerpadla by mohlo dojít k závažným následkům, je tedy 

nutné kontrolovat funkčnost a v případě poruchy ihned oznámit patřičné osobě 

(systému). [33] 

 

Obrázek 2.24 Čerpací stanice [34] 

 rozdělovací komory; 

 dešťové nádrže; 

 kanalizační přípojky; 

 větrací zařízení. [24] 

 

Hlavními viníky zápachu ve stokových sítí jsou sulfany (H2S), merkaptany (CH3-SH, 

CH3-CH2-SH), dimethyl sulfid ((CH3)2S) a amoniak (NH3). Producenti těchto plynů 

jsou anaerobní bakterie (sirné a metanogenní), k tvorbě negativních plynů 

dochází za nepřístupu kyslíku. [35] 
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Dříve označován jako sirovodík, je bezbarvý plyn, který se tvoří rozkladem 

biologického materiálu a síranů bez dostatku kyslíku. Jeho zápach připomíná 

zkažená vejce. Sulfan je extrémně hořlavý, nebezpečný k životnímu prostředí 

a jedovatý (i v malých dávkách, brání tkáním využívat kyslík). [36] 

Sulfan je jeden z důvodů častých stížností občanů na zápach a to zejména tam, 

kde dochází k čerpání OV nebo při použití tlakové stokové sítě.  

Řešení: 

 provzdušnění stokové sítě; 

 zkrácení doby mezi čerpáním; 

 dávkování bakteriální kultury a enzymy; 

 použití filtrů. [35] 

 

S vývozem jímek se pojí problém, kdy je nutno jímku vyvézt, aby nedošlo 

k nežádoucím problémům. Obecně platí, že se lidem nechce provádět osobní 

kontrola stavu hladiny v jímce a jímku vyváží, až se tento stav nějak projeví. 

Řešením toho problému může být hladinoměr. V dnešní době je možné pořídit si 

hladinoměr (cca 20 000 Kč), který je schopen kontinuálního měření hladiny 

a připojení k internetu nebo k mobilní síti. Po dosažení plného stavu, resp. stavu, 

při kterém je vhodno informovat majitele, odešle SMS, email. V důsledku to 

znamená, že jsme schopni vytvořit systém, při kterém by bylo známo množství 

OV v jednotlivých jímkách a osoba provádějící vyvážení jímek by mohla tyto 

informace získat a podle nich si plánovat cesty, aby došlo minimalizování ujetých 

kilometrů vozidel a nedocházelo k přeplnění jímek. [37] 

 

Ochranné pásmo (Tabulka 3) je prostor vymezený legislativou, který má zajistit 

ochranu majetku, zdraví a spolehlivý provoz. Nejčastěji se setkáváme 

s ochrannými pásmy inženýrských sítí, dále se můžeme například setkat 

s ochranným pásmem pozemní komunikace, železnice. Prostor je vymezen 

vodorovnou vzdáleností od vnější strany inženýrské sítě na obě strany. Veškerá 

manipulace, bourání, stavění v ochranném pásmu je zakázáno, může být 

povoleno provozovatelem inženýrské sítě. Proto je nutno při stavebním povolení, 

ohlášení získat vyjádření provozovatelů inženýrských síti.  
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Tabulka 3 Ochranná pásma inženýrských sítí 

IS Od Do Jednotka 

Ochranné 

pásmo 

[m] 

Poznámka 

Silové kabely1) 

Nadzemní  

1 35 kV 7; 2; 1 *včetně 35 

35 110 kV 12; 5; 2 *včetně 110 

110 220 kV 15,0 včetně 220 

220 440 kV 20,0 včetně 440 

440 

 

kV 30,0 

 
Podzemní 

 

110 kV 1,0 včetně 110 

110 

 

kV 3,0 

 Sdělovací kabely2) 

 
 1,5 

 
Vodovod3) 

 

500 DN 1,5 

 500 

 

DN 2,5 

 Teplovod1) 

 

- 2,5 

 

Plynovod1) 

 

200 DN 12,0 

 200 500 DN 8,0 

 500 

 

DN 4,0 

 NTL v zas. 

území 
- 

1,0 

 STL v zas. 

území 
- 

1,0 

 Technol. 

objekt 
- 

4,0 

 

Kanalizace3) 

 

500 
DN 

1,5 

<2,5 m dno 

od UT 

200 500 
DN 

2,5 

>2,5 m dno 

od UT 

500 

 

DN 
2,5 

<2,5 m dno 

od UT 

500 

 

DN 
3,5 

>2,5 m dno 

od UT 

1)  zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

*  pásma vodiče: bez izolace, se základní izolací, závěsná (v tomto pořadí) 
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„Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných 

havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. 

Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí 

o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním 

stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, 

potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu. “ [38] Přehled bezpečnostních 

pásem viz. Tabulka 4 a Tabulka 5. 

Tabulka 4 Bezpečnostní pásma plynových zařízení  [39] 

Druh zařízení: Od Do Jednotka Bezpečnostní 

pásmo [m] 

Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo 

samostatně umístěných sond 

- 250 

Tlakové zásobníky 

zkapalněných plynů 

5 20 m3 20  

20 100 m3 40  

100 250 m3 60  

250 500 m3 100  

500 1000 m3 150  

1000 3000 m3 200  

3000   m3 300  

Plynojemy do 100 m3   100 m3 30  

100    50  

Plnírny plynů (od technologie) - 100  

Zkapalňovací stanice stlačených plynů - 100  

Odpařovací stanice zkapalněných plynů - 100  

Kompresorové stanice (od technologie) - 200  

Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 

barů včetně 

- 10  

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů - 20  

 

  



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

24 

 

Tabulka 5 Bezpečnostní pásma plynových zařízení  [39] 

Druh zařízení Od Do Jednotka Bezpečnostní 

pásmo [m] 

Vysokotlaké plynovody a 

plynovodní přípojky do 

tlaku 40 barů včetně 

  100 vč. DN 10  

100 300 vč. DN 20  

300 500 vč. DN 30  

500 700 vč. DN 45  

700   DN 65  

Vysokotlaké plynovody a 

plynovodní přípojky s 

tlakem nad 40 barů 

  100 vč. DN 80  

100 500 vč. DN 120  

500   DN 160  

Sondy podzemního 

zásobníku plynu od jejich 

ústí 

  100 bar 80  

100   bar 150  

 

Pojem můžeme doslovně přeložit jako chytré město, jedná se o využívání 

digitálních, především komunikačních, technologií pro zvýšení kvality života ve 

městech. Díky těmto technologiím jsme schopni snižovat spotřebu energií, 

eliminovat zatížení životního prostředí, optimalizovat dopravu a sdílet data pro 

veřejné účely. [42] 

V České republice v oboru vodovodů a kanalizací se mezi první taková města řadí 

Ostrava, která za svůj projekt získala ocenění pro významný přínos pro 

hospodaření s pitnou vodou. “Principem projektu je dálkový odečet vodoměrů, který 

umožní spotřebiteli mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody. Systém funguje na 

principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí 

digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do 

datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do 

informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou 

v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. 

Kromě přehledu o spotřebě umožňuje systém i například varování spotřebitele 

formou e-mailu, pokud dojde u spotřebitele k nestandardnímu odběru (úniku) vody.„ 

[43] 
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Domamil je obcí ležící 10 km severozápadně od Moravských Budějovic. V obci žije 

308 obyvatel (ke dni 1.1.2017) a patří do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Moravské Budějovice. Obcí protéká řeka Rokytka (přítok Rokytné), 

která v lesích západně od Domamile pramení (pramen se nachází cca 80 m za 

katastrální územím Domamile v k.ú. obce Štěpkov). Zástavba je ve výškovém 

rozsahu 480-505 m.n.m. V následujících letech není předpokládaný velký růst 

počtu obyvatel (Tabulka 6 Demografický vývoj ). 

Základní údaje obce Domamil: 

Status obec 

Kraj Vysočina 

Okres Třebíč 

Katastrální výměra 10,95 km2 

Nadmořská výška 495 m. n. m. 

PSČ 675 43 

Části obce 1 

Katastrální území 1 (Domamil) [37] 

Tabulka 6 Demografický vývoj [38] 

Obec Bydlící 

obyvatelé 

Rok 

2000 2015 2020 2025 2030 

Domamil Počet bydlících obyvatel 

 Trvale 272 300 310 320 330 

Přechodně 0 20 20 25 25 

Celkem 272 320 330 345 355 

V současné době se v obci nachází kanalizace, která byla budována ve dvou 

etapách. Informace ke kanalizaci budované v první etapě bohužel nejsou 

dostupné, musíme tedy vycházet pouze z geodetického zaměření kanalizace a 

z poznatků získaných nahlédnutím do samotné kanalizace. Z dostupné informace 

o DN větších rozměrů (DN 500) předpokládám, že se jednalo o kanalizaci sloužící 

k převádění splašek i vod dešťových, nebo pouze vod dešťových (stoka nebyla 
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vybudována jako kanalizace splašková). Geodetické zaměření tuto části stokové 

sítě označuje jako kanalizace nerozlišená 

Druhá etapa budování kanalizační sítě v obci začala roku 1974, tj. rok zahájení 

výstavby. Stavba byla dokončena o rok později, 1975. Účelem stavby bylo 

odvádění splaškových a dešťových vod z prostoru obce. S myšlenkou soustředění 

OV do jednoho místa, kde by docházelo k jejich centrálnímu čištění. Na řece 

Rokytce se nacházel rybník Nový, který sloužil jako zdroj pitné vody pro Moravské 

Budějovice. Z hygienického hlediska tedy bylo požadavkem uchránit tyto vody 

před kontaminací OV z obce Domamil. Náklady na pořízení byly 1 056 000 Kčs. 

Součástí druhé etapy bylo vybudování dešťové zdrže zabraňující zahlcení stokové 

sítě. Objem zdrže je 3 000 m3 a časové zdržení bylo odhadováno na 25 min. 

Důvodem je existence koryta, nacházejícího se ve strmém lesíku, který unášel 

splaveniny do prostoru obce. 

Hlavní stoka kanalizace byla budována v DN 800, DN 1000. Stoky napojující se na 

stoku hlavní pak v DN 300, DN 400. Celkem bylo vybudováno ve druhé etapě 923 

m stokové sítě. Odpadní vody měly být prozatím zaústěny do řeky Rokytky, než 

bude pod obcí vybudována kanalizační čistírna (ČOV). ČOV prozatím nebyla 

vybudována. 

V současnosti se již počítá s vybudování ČOV v časovém horizontu do 5 let 

a předpokládá se vybudování splaškové kanalizace. Dle oficiálních informací 

obce, nesmí být do stokové sítě zaústěny jiné OV, než vody dešťové. Toto 

prohlášení je v souladu s nařízení vlády 401/2015 sb. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizace území kraje Vysočina pro obce Domamil 

předpokládá vybudování ČOV do roku 2025, součástí stavby by mělo být 

i vybudování kanalizace odvádějící pouze vody splaškové. Náklady spojené 

s vybudováním splaškové kanalizace jsou odhadovány na 14 000 000 Kč, na 

vybudování ČOV 6 000 000 Kč. 
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Kapitola je věnována 4 způsobům odkanalizování obce Domamil, všechny 

způsoby jsou již přizpůsobeny lokalitě. Trasování kanalizace (příloha č.1) je 

provedeno s ohledem na plánovanou výstavbu vodovodu. Splašková kanalizace 

je vedena zpravidla středem vozovky, přidružený dopravní prostor je ponechán 

pro vodovod, případně pro jiné inženýrské sítě. Trasování je navrženo i pro 

plochy určené k zástavbě dle územního plánu (ty, které by měli být zastavěny 

v časovém horizontu 10 let). Pro ostatní plochy určené k zástavbě 

(pravděpodobně nerealizovány do 10 let) je stoková síť připravena a postačí její 

prodloužení. 

Ve zhodnocení cen různých způsobů odkanalizování obce Domamil nebudou 

zahrnuty náklady na vybudování přípojek. 

Návrh bude proveden jako stokový systém oddílný, splaškový. Současná stoková 

sít bude uvažována jako dešťová. 

 

V rámci ověření technického stavu současné stokové sítě v obci Domamil byla 

provedena primární kontrola. Kontrola proběhla na 1 vzorku revizní šachty a na 

6ti vzorcích vyústění do recipientu. 

K hodnocení byla použita metodika zpracovaná Ústavem vodního hospodářství 

obcí Fakulty stavební, VUT v Brně. Metodika dále uvažuje s jistými technickými 

ukazateli, pro které stanovuje poruchy a jejich limity, na základě kterých 

zatřídíme stav stokové sítě a objektů. Celkem je 5 kategorii (Tabulka 7) do kterých 

zatřídíme podle metodiky. 

Tabulka 7 Kategorie zatřídění stavu a objektů na stokové síti [44] 

 

Jednalo se o revizní šachtu (Obrázek 4.1), přes kterou bylo provedeno čištění 

potrubí a byla tedy zpřístupněna. I přes tento fakt, není její současný stav 

vynikající. Hodnocení stavu je odhadováno na K3 až K4, z důvodu zanesení dna. 
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Použití pouze jednoho vzorku nevyjadřuje celkový stav všech revizních šachet, 

můžeme se dopustit nekorektního hodnocení. 

 

Obrázek 4.1 Stav revizní šachty 

Z celkem 6 náhodně vybraných vzorků vyústění do recipientu byly 3 ve stavu, 

který byl v rozporu s funkčností stokové sítě. Důvodem neschopnosti plnit funkci 

bylo zanesení hlinitým materiálem (Obrázek 4.2). Dalšími negativními jevy 

zjištěnými při primárním průzkumu bylo zborcení trubky (Obrázek 4.4) a sednutí 

(Obrázek 4.3). Hodnocení stavu je odhadováno na K3 až K5. Opět se jedná o malý 

vzorek, navíc koncové části stokové sítě, který nemusí odrážet skutečný stav 

stokové sítě. 

 

Obrázek 4.2 Vyústění stokové sítě, ucpání 
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Obrázek 4.3 Vyústění stokové sítě, sednutí 

 

Obrázek 4.4 Vyústění stokové sítě, zborcení trubky 

Doporučuji provést pasportizaci stokové sítě, která by odhalila celkový stav 

stokové sítě. Zároveň bude nezbytné provést odstranění hlinitých materiálů 

z ucpaných trubek. Pokud byla některá ramena stokové sítě odpojena, je třeba je 

uvést do stavu, který nebude v rozporu s bezpečným užíváním (zaplnit). Dalším 

důvodem pasportizace jsou nesrovnalosti ve výkresové dokumentaci (nejsou 

všechna vyústění zakreslena, v některých případech zakreslena pouze výusť bez 

napojení na rameno stoky). 

Nejvhodnějším způsobem sanování stokové sítě je bezvýkopová, při které 

nedochází k poškozování terénu nad vedením. Sanace se provádí z revizních 

šachet. Použití této technologie závisí na stavu sanované kanalizace. 
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V první řadě zbavíme potrubí usazenin, následuje vyčištění vodou pomocí 

vysokotlaké rotační hlavice (tlak 100 barů a více). Maltová směs se smíchá 

s vodou přímo na staveništi a je čerpadlem tlačena na místo aplikace, nastříkána 

je pomocí motoru s odstředivou hlavicí. Zatížení potrubí může nastat již po 

4 hodinách od aplikace. Vytvoří se nová výstelka potrubí, která zajistí zlepšení 

technických vlastností. Metoda je vhodná pro potrubí, které je staticky vyhovující, 

došlo např. k abrazi. Stejný postup můžeme využít pro sanaci šachet. [49] 

Metodu KAWO (Obrázek 4.5) řadíme mezi tzv. CIPP technologie (na místě 

vytvrzované potrubí). Výstelka KAWO je aplikována inverzně pomocí 

hydrostatického tlaku vody. Po vytvrdnutí výstelky dojde ke zlepšení 

hydraulických vlastností. Tloušťku výstelky si můžeme volit v rozmezí 4 až 30 mm, 

dle potřebných vlastností, kterých chceme dosáhnout. Při nedostatečném 

statickém stavu sanované stokové sítě můžeme zvolit větší tloušťku výstelky, díky 

které můžeme jistou část statické únosnosti získat zpět. Nesmíme opomenout 

nutnost ‚vyřezání‘ přípojek pomocí robotů ve vytvrdnuté výstelce. Sanační 

náklady této metody jsou pro DN 300 6000 Kč m-1 (Průměrné ceny dopravní 

a technické infrastruktury obcí aktualizace 2017, bez DPH). [50] 

 

Obrázek 4.5 Bezvýkopová inverzní technologie pro sanaci kanalizačních sběračů [50] 

 

Stanovení celkového objemu OV splaškových je důležitým poznatkem pro další 

výpočty. Průtoky od průmyslových a veřejných objektů budou odhadnuty 

a přepočteny na EO.  
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                       (4.1) 

 
   
     

                       

                      

         (           )                                   

        

                                                            

                                                            

                                

                               

kde       průměrný denní průtok od obyvatel [l s-1], 

    počet obyvatel, 

       specifická spotřeba vody (pro kraj Vysočina) [l den-1], 

       průměrný denní průtok od průmyslu[l s-1], 

    balastní vody [l s-1], 

    součinitel hodinové nerovnoměrnosti, 

         dílčí hodinové průtoky [l s-1], 

    maximální hodinový průtok [l s-1], 

    návrhový průtok[l s-1].  

 

Odpadní splaškové vody budou odváděny na domovní čistírny odpadní vod (dále 

jen DČOV), kde dojde k jejich biologickému čištění. Již vyčištěné vody budou 

napojeny na současnou stokovou síť. Díky již pokročilé technologii je možné 

přečištěné odpadní vody vsakovat. Domovní čistírna funguje na podobném 

principu jako čistírna komunální. V první fázi jsou odstraněny shrabky, následuje 

sedimentační část, biologické čištění, dosazení a odtok. DČOV produkují také 

určité množství kalu, ten je nutno odebírat, kal by neměl být závadný, tzn. lze jej 

použít jako hnojivo. Součástí musí být dmychadlo, cena této součástky je cca 

5 000 až 10 000 Kč, dle potřebného výkonu. V souvislosti s DČOV bychom měli 

zmínit pojem balená čistírna odpadních vod, jedná se o biologické čistírny určené 

pro malé provozy. Používají se především v satelitech, nebo v místech, kde není 

možné napojení na veřejnou ČOV. Oba typy čistíren se umisťují na pozemek 

vlastníka objektu. Tyto typy čištění OV nejsou vhodné pro použití v rekreačních 

objektech. Finanční náročnost zobrazuje Tabulka 8 Odhadované náklady na 

pořízení DČOV a balených čistíren. 
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Pro rodinné a bytové domy lze navrhnou DČOV, pro objekty občanské 

vybavenosti, které svými EO přesahují počet 20 EO je nutno navrhnout balené 

čistírny odpadních vod. 

Tabulka 8 Odhadované náklady na pořízení DČOV a balených čistíren 

Objekt EO Četnost    

[ks] 

Cena         

[Kč ks-1]* 

Cena celkem 

[Kč] 

Rodinné domy 2-3 110 35 200 3 872 000 

Bytové domy 15 5 94 200 471 000 

ZŠ, MŠ 30 3 182 400 547 200 

Občanská 

vybavenost 

25 5 163 500 817 500 

Součet 5 707 700 

* Ceny převzaty z Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

aktualizace 2017, ceny bez DPH. 

Dmychadlo funguje zpravidla na cyklus, tedy určitý čas je zapnuté a určitý čas je 

vypnuté, tyto časy bývají shodné. Pokud vezmeme v úvahu průměrný příkon 

dmychadla 65 W a průměrnou cenu 4,8 Kč kWh-1, vyjde nám roční cena provozu 

dmychadla 1367 Kč.  

Dalším a to zásadním problémem by bylo umístění DČOV. Některé objekty by jej 

neměly kam umístit, respektive měli, ale náklady spojené s vybudování přípojek 

by byly enormní a cenu pořízení DČOV by převyšovaly. Nesmíme ani opomenout 

výkopové práce spojené s uložením, vybudování základové desky, na kterou 

DČOV umístíme. Největším problémem je však financování, DČOV je majetkem 

vlastníka objektu, tedy je jím i plně financována. Část obyvatel by nebyla ochotna, 

schopna, tyto peníze vynaložit, řešením je financování ze strany obce. Obec 

nemůže nikomu přikázat, aby si vybudoval DČOV, zákon umožňuje jiné způsoby 

nakládání s OV, např. jímka. Veškeré starosti s provozem čistírny, jakožto i právní 

zodpovědnost, jsou v tomto případě na samotných majitelích. 

U DČOV zákon stanovuje povinnost provádět odběr vzorku vypouštěného do 

řeky, do půdy vsakováním a to s četností určenou vodoprávním úřadem při 

povolení stavby. Dále provozovatel musí každý rok odeslat výsledky vzorků na 

vodoprávní úřad, který kontroluje dodržení stanovených limitů. [39] 
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Odpadní splaškové vody budou odváděny gravitačním způsobem. OV budou 

odvedeny po směru toku řeky Rokytky na východ obce, kde bude vybudována 

čerpací stanice, která bude OV splaškové přečerpávat na ČOV. Vybudování 

čerpací stanice před ČOV je vzhledem k výškovým poměrům nezbytné. 

Na jihozápadě obce se nachází oblast s 5 objekty, které nelze gravitačně napojit 

na stokovou síť probíhající v těsné blízkosti. Problém lze vyřešit v zásadě 

2 způsoby a to buďto tuto oblast napojit gravitačně na stokovou síť, která 

prochází obcí o 140 m severně. Nebo vytvořit čerpací stanici a OV z těchto 

objektů zachytávat do čerpací jímky, následně přečerpávat do navržené stokové 

sítě vzdálené cca 45 m.  

Stoková síť by vedla 140 m přes soukromé pozemky. Odhadované náklady by 

dosahovaly 931 000 Kč (cena 6650 kč m-1, dle Průměrné ceny dopravní 

a technické infrastruktury obcí aktualizace 2017). A zůstala by zde otázka, zda-li 

by majitelé souhlasili s vedením stokové sítě přes jejich pozemky. Gravitační 

vedení sebou nese i své výhody, např. nejsou potřeba vynaložit náklady na 

provoz a zpravidla ani na údržbu (vysoká živostnost a nízká poruchovost). 

Čerpací stanice by byla vybudována tak, aby umožňovala gravitační napojení 

z přilehlých objektů. Náklady spojené s pořízením čerpací stanice, včetně 

čerpadla, odhaduji na 50 000 Kč, náklady na provoz čerpadla 2 000 Kč rok-1, 

vybudováním stokové sítě 400 000 Kč. Je zde vyšší riziko poruchy, ale náklady 

včetně několikaletého provozu jsou nižší, také zde odpadá riziko odmítnutí ze 

strany vlastníku pozemku, vybrané pozemky jsou majetkem obce Domamil. 

Z těchto důvodu jsem zvolil právě zmíněnou variantu. 

Stoková síť bude vybudována v DN 250 a jako materiál bude zvolen plast, 

především díky jeho ceně. Následující Tabulka 9 Přehled úseků a dimenzí 

popisuje jednotlivé úseky, jejích délky a DN ve kterých budou budovány. 
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Tabulka 9 Přehled úseků a dimenzí 

Název stoky Délka DN 

[-] [m] [mm] 

A 682,1 250 

A-1 473,7 250 

A-2 14,7 250 

A-3 126,1 250 

A-4 197,3 250 

A-5 198,5 250 

A-6 172,8 250 

A-7 159,1 250 

A-8 45,0 250 

A-1-1 264 250 

A-1-2 NEŘEŠENO - 

A-1-3 39,1 250 

A-4-1 49,2 250 

A-7-1 49,7 250 

A-1-1-1- 196,5 250 

A-1-1-1-1 50 250 

 

Posouzení provedeno pro DN 250, drsnost materiálu je 0,014 (tedy obecně, nikoli 

pouze pro plast), stoka ve spádu 1 %. Posouzení je provedeno pomocí 

hydraulických výpočtů. 

Kapacitní posouzení         

                      

 Splněno 

Rychlostní posouzení                

                     

 Splněno 

  



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

35 

 

Tečné napětí        

              

 Splněno 

Posouzení provzdušněného proudu nebude v tomto případě řešeno. Ostatní 

posouzení jsou vyhovující a DN 250 je tedy možné použít Stoková síť je velmi 

předimenzována, viz. kapacitní posouzení (str. 34, Posouzení gravitační stoky), 

legislativa nám neumožňuje použít pro gravitační stokovou síť menší DN než 250. 

Výhodou předimenzování stokové sítě je budoucí připojování další úseků a také 

by nemělo dojít k ucpání stokové sítě tuhými předměty v OV. Finanční náročnost 

zobrazuje Tabulka 10 Náklady na pořízení gravitační stokové sítě. 

Tabulka 10 Náklady na pořízení gravitační stokové sítě 

Typ Délka [m] Cena [Kč bm-1]* Cena celkem [Kč] 

Vozovka 2649,82 10 450 27 690 616 

Volný terén 67,80 6 650 450 870 

Cena celkem 28 132 920 

* Ceny převzaty z Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

aktualizace 2017, cena bez DPH. Cena zahrnuje i šachty, výkopové práce 

a uvedení do původního stavu. 

Součástí gravitační stokové sítě by byla ČOV, jejíž cenu musíme k vybudování 

stokové sítě přičíst. Pokud budeme vycházet z předpokládaných nákladů na 

vybudování ČOV dle PRVKÚK je cena 6 000 000 Kč. Jistou náhradou by bylo 

použití balených čistíren (2 a více), tím se cena sníží na cca 1 500 000 Kč. Celkové 

náklady v případě budování samostatné splaškové kanalizace včetně ČOV 

dosahují 34 000 000 Kč. 

 

Mezi další způsoby nakládání splaškových vod vhodný pro použití v obci 

Domamil je použití jímek. Většina objektů má vybudovány septiky. Dle platné 

legislativy nemůže být přepadová voda ze septiků vypouštěna do povrchových 

vod, ani nemůže být zasakována (vypouštění je možné s povolením 

vodoprávního úřadu, ten jej ovšem za těchto podmínek nevydá). Majitelé musí 

přepad uzavřít (vytvořit ze septiku jímku, o vývozu je nutno si uchovávat 

potvrzení) nebo za něj zařadit biologický filtr. Jiné řešení je porušením platné 

legislativy. Nabízí se řešení, současný stav ponechat. Jedinými náklady by bylo 

vyvážení jímek. Ačkoli se to nezdá, vyvážení jímek je velmi nákladná činnost. 

V následující Tabulce 11 Náklady spojené s vývozem jímek jsou použity cenové 
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jednotky společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., která má pobočku 

v Moravských Budějovicích (vzdálenost 10 km) a je tedy předpoklad využití právě 

jejich služeb. Největší objem vozidla, které slouží vývozu jímek, je 8 m3, ostatní 

údaje vyplývají z množství OV vypočtených na začátku kapitoly.  

Tabulka 11 Náklady spojené s vývozem jímek 

Činnost Počet jednotek Náklady na 

jednotku [Kč j-1] 

Roční náklady     

[Kč] 

Vzdálenost [km] 37 700  35 1 319 500 

Likvidace OV [m3] 15 081 45 678 645 

Vysátí [činnost] 1 885 500 942 500 

Náklady celkem 2 940 645 

*Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Výpočty jsou zidealizovány (cisterna vždy pojme 

její maximální kapacitu), ale pro účely studie je tato přesnost dostatečná. Náklady 

spojené s vyvážením jímek jsou enormní a vzhledem k životnosti gravitační 

stokové sítě neadekvátní. Pro výpočet použito 308 obyvatel plus 215 obyvatel 

reprezentujících průmysl a veřejnou vybavenost. 

 

Pro zjednodušení budeme uvažovat stejné trasování stokové sítě jako v případě 

gravitační kanalizace, tj. příloha č. 1. Napojení objektů na stokovou síť bude 

probíhat přes sběrné šachty se sacím potrubím. Součástí sběrné šachty musí být 

drtič odpadu. 

Určíme hustotu obyvatel vztaženou na délku potrubí. Nejdelší část stoky je A, 

dlouhá 682 m, celková délka sítě je 2717,62 m, počet napojených ekvivalentních 

obyvatel je 478,6. Hustota obyvatel je 0,17 EO m-1. Z Tabulky 12 určíme střední 

poměr vzduch/voda (4). Poté následuje odhad dimenze potrubí na základě 

sčítání obyvatel na daný úsek napojených a středního poměru vzduch/voda, 

pomocí Tabulky 13. Vzhledem k nejasnostem panujícím kolem umístění ČOV, 

není v příloze č. 1 nijak umístěna, její poloha by byla pro přesné výpočty 

nezbytná. [43] 

Přehled jednotlivých úseků, délek úseků, napojených obyvatel, dimenzí potrubí je 

v příloze č. 4. 
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Tabulka 12 Směrné hodnoty k odhadu středního poměru vzduch-vody (DWA-A 116-1)  [43] 

 

Tabulka 13 Směrné hodnoty k odhadu jmenovité světlosti (DWA-A 116-1)  [43] 

 

Podtlaková stanice se bude skládat z kalových čerpadel, vývěv a podtlakové 

nádrže. Finanční náročnost zobrazuje Tabulka 14 Náklady na pořízení podtlakové 

stokové sítě. 

Napojeno 478,6 EO, průměrný průtok 0,005 l s-1 EO-1 

Nasávané množství vývěvy: 

                          ⁄                    ⁄         
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Kde:        nasávané množství jedné vývěvy [l s-1], 

    sací průtok jedné vývěvy [l s-1], 

    tlak okolního vzduchu [kPa], 

      maximální absolutní tlak, vývěva se vypne [kPa], 

      minimální absolutní tlak, vývěva se zapne [kPa]. 

Příkon vývěvy: 

                                                           

               

                                                      

                                 

                

Kde:      příkon vývěvy [kW], 

   adiabatický součinitel (1,4), 

    účinnost rotační lamelové vývěvy 0,3-0,6 (0,4). 

Návrh: 

Vývěva 2ks, sací průtok 100 m3 h-1, příkon 2,2 kW 

Kalové čerpadlo 2 ks +1 náhradní, průtok 12 m3 h-1, příkon 0,75 kW 

Minimální objem vody: 

                  

                          

               

Kde:    minimální objem vody [l], 

    průtok čerpadla [l s-1], 

   četnost zapnutí 1/12 hodiny. 

Minimální objem vzduchu: 

                                                      

                                                  

            

Kde:    minimální objem vzduchu [l], 

    počet vývěv [ks]. 
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Potřebný objem podtlakové nádoby: 

             

                   

               

Kde:   potřebný objem podtlakové nádoby. 

Nejmenší objem podtlakové nádoby: 

            - návrh 

            

                   

                 

Splněno 

Ověření návrhu: 

             ⁄   

                ⁄  

                    

Splněno 

                 ⁄  

                     ⁄  

                     

Splněno 

Kde:      návrhový průtok [l s-1], 

    průtok splašek [l s-1], 

    počet kalových čerpadel [ks], 

    průtok vzduchu [l s-1], 

      návrhový sací průtok [l s-1], 

    koeficient bezpečnosti, volíme 1,2 – 1,5 (1,3), 

    počet vývěv [ks]. 

Potvrzení návrhu: 

Všechny podmínky byly kladně ověřeny, je tedy možno návrh provést. Objem 

jedné podtlakové nádrže bude 4,5 m3. Jednotlivé komponenty jsou značně 

předimenzovány, to nám zajistí bezproblémové obnovení provozu při odstávce 

a delší životnost jednotlivých komponent.  
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Tabulka 14 Náklady na pořízení podtlakové stokové sítě 

Typ Délka [m] Cena [Kč bm-1]* Cena celkem [Kč] 

Vozovka, DN 80 936,76 5820 5 451 943 

Vozovka, DN 65 1780,86 5820 10 364 605 

Volný terén, DN80 67,80 2630 178 314 

Cena celkem 15 994 862 

* Ceny převzaty z Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

aktualizace 2017, cena bez DPH. Cena zahrnuje i šachty, výkopové práce 

a uvedení do původního stavu. Rozdíl trubek DN 65 a DN 80 je minimální, bude 

tedy uvažována cena DN 80 (HD PE 100, SRD 11). 

Náklady spojené s pořízením vývěv jsou 140 000 Kč bez DPH (70 000 Kč ks-1, 

pouze 2 kusy, v případě poruchy jedné, je schopna druhá vývěva ji nahradit), 

kalových čerpadel 24 000 Kč bez DPH (8 000 Kč ks-1), podtlakové nádoby 400 000 

Kč bez DPH. Odhadovaná výměna vývěv, čerpadel a podtlakové nádoby po 25 

letech. Celkové náklady na vybudování podtlakové stanice, včetně strojního 

vybavení, jsou cca 2 500 000 Kč (odhad vedoucího práce). Náklady na pořízení 

ČOV se v tomto případě neliší od způsobu gravitačního vedení, tedy 6 000 000 Kč 

bez DPH. 

Provozní náklady na elektrickou energii pro vývěvy vypočteme z předpokladu 

potřeby vytvářet podtlak po dobu 8,27 hod den-1 (vyplývá ze středního poměru 

vzduch/voda a množství OV) a příkonu 2,2 kW. Potřeba přečerpávat vodu 

kalovými čerpadly po dobu 17,23 hod den-1 ,příkon 0,75 kW. Roční náklady na 

provoz těchto strojních zařízení je 28 021,48 Kč za vývěvy, 22 640,22 Kč za kalová 

čerpadla. Provozní náklady roční jsou v tomto případě oproti gravitačnímu 

vedení vyšší o 50 661,70 Kč rok-1. 

4.7  

Živostnost stokové sítě je odhadována na 50 let. Vzhledem k nedostatečným 

zkušenostem se životností plastových potrubí není zcela jasné, v jakém stavu 

bude stoková sít např. po 75 letech. Zatím jsou jen ojedinělé zkušenosti se 

životností plastových stokových sítí (40 let a více), ty jsou ovšem pozitivní. Přehled 

finanční náročnosti zobrazuje Tabulka 15 Přehled nákladů podle životnosti. 
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Předpoklady použité v Tabulce 15: 

DČOV:  

 životnost 25 let; 

 výměna (repase) dmychadla po 12,5 letech za 5 000 Kč; 

 cena elektrické energie konstantní; 

 chybí cena přípojky od domu k DČOV. 

Gravitační kanalizace:  

 vybudování stokové sítě; 

 po 25 letech investice za 1 000 000 Kč (dobudování úseku); 

 po 50 letech investice za 4 000 000 Kč (dobudování úseku, oprava ČOV); 

 drobné opravy a provoz ČOV hrazeny ze stočného. 

Jímky:  

 počítán pouze vývoz jímek, cena konstantní; 

 není zohledněno vybudování, oprava jímky. 

Podtlaková kanalizace: 

 vybudování stokové sítě. 

 po 25 letech investice za 1 564 000 Kč (dobudování úseku, vývěvy, 

čerpadla, podtlaková nádoba); 

 po 50 letech investice za 4 564 000 Kč (dobudování úseku, vývěvy, 

čerpadla, podtlaková nádoba, oprava ČOV); 

 započtena elektrická energie za vývěvy, kalová čerpadla, konstantní cena 

 drobné opravy a provoz ČOV hrazeny ze stočného. 

Tabulka 15 Přehled nákladů podle životnosti 

 Náklady [Kč] 

Metoda Životnost 25 let Životnost 50 let Životnost 75 let 

DČOV 10 526 225 21 052 450 31 578 675 

Gravitační kan. 34 140 619 35 140 619 39 140 619 

Jímky (vč. DPH) 73 516 125 147 032 250 220 548 375 

Podtlaková kan. 25 761 405 28 591 947 34 422 490 

Tabulka nevyjadřuje celkové náklady pro jednotlivé metody, je třeba na ni 

pohlížet s předpoklady, se kterými byla sestavena. Především musíme rozlišovat, 

kdo je investorem daného způsobu (pro investory vyjadřuje ‚celkové‘ náklady). 

Gravitační ani podtlakový způsob nezahrnuje stočné, kterým by se hradil provoz. 
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Vybraná oblast rozvojového území vyplývá z územního plánu obce Domamil 

a dle dostupných informací obecního úřadu se jedná o území, které bude 

prvotně zastavěno, tj. bude zde vybudována příjezdová cesta a sítě technického 

vybavení. V rámci zajištění bezpečného napojení na stávající místní komunikaci, 

bylo nutné provést drobné úpravy pozemků. Pozemky na západní straně od 

navrhované vozovky by měly být také pozměněny, pro zajištění kvalitnějšího 

bydlení. 

Místní komunikace obslužná bude obousměrná, směrově nerozdělená se šířkou 

jízdního pruhu 2,5 m, na který bude navazovat bezpečnostní odstup 0,25 m 

silniční přídlažbou. Celkovou volnou šířku komunikace tvoří 5,5 m. Skladba 

vozovky je navržena dle TP 170 jako D1-N5-VI. Viz. příloha č. 2,3. 

Skladba D1-N5-VI: 

ABS II  40 mm 

OKS I  50 mm 

KSC  120 mm 

MZ  150 mm 

Celkem  360 mm 

Chodník bude proveden po obou stranách vozovky v šířce 1,60 m. Skladba 

chodníku je navržena v souladu s výrobci zámkových dlažeb. Viz. příloha č. 2, 3. 

Skladba chodníku: 

Zámková dlažba 60 mm 

Drcené kamenivo  40 mm 

ŠD fr. 0-63 mm  150mm 

Celkem  250 mm 

Inženýrské sítě budou vedeny mimo hlavní dopravní prostor (vyjma splaškové, 

dešťové kanalizace) v prostoru chodníku, oboustranně (silové kabely a plynovod). 

Umístěny budou pod úrovní terénu v souladu s ČSN 73 6005. Bude dodrženo 

doporučené pořadí inženýrských sítí, tj., směrem od zástavby, silové kabely 

nízkého napětí, plynovod středotlaký, vodovod, kanalizace splašková, resp. 

dešťová (v jízdním pruhu).  
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Pro návrh byly použity následující předpoklady: 

 silový kabel NN 50 mm2; 

 plynovod STL DN 63; 

 vodovod DN 100;  

 splašková kanalizace DN 250; 

 dešťová kanalizace DN 300. 

V řešeném území se nachází oblast velmi vhodná pro vsakování vod a oblast 

málo vhodná. Bude nezbytné provést hydrogeologický průzkum a na základě 

zjištění vody dešťové vsakovat, případně napojit objekty na vybudovanou 

dešťovou stokovou síť. Viz příloha č. 2, 3. 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

44 

 

 

Část rešerše je věnována rozdělení stokových sítí, objektů nezbytných pro 

provoz, materiálů používaných při výstavbě stokových sítí a mimo jiné i novým 

poznatkům z oboru. 

Průvodní zpráva neobsahuje příliš mnoho informací, kvůli neexistujícím 

podkladům budování první etapy stokové sítě v obci. O druhé etapě se 

dozvídáme z technické zprávy a z výkresů. 

Proběhlo vybrání čtyřech způsobů odkanalizování vybrané obce, domovní 

čistírny odpadní vod, gravitační vedení stokové sítě, jímání, podtlakové vedení 

stokové sítě. Z Tabulky 15 Přehled nákladů podle životnosti, vyplývá vítězem 

domovní čistírny odpadních vod. Tabulka má ovšem jistě předpoklady a na čísla 

v ní napsaná je nutno pohlížet s těmito předpoklady. Je zjevné, že jímání vod 

a následná legální likvidace je způsob, jehož náklady mnohonásobně převyšují 

náklady jiných metod, a měl by být zavrhnut. Kvůli nemožnosti nařídit 

vybudování DČOV občanům vypadá i tato možnost. Doporučil bych vybudování 

splaškové kanalizace, ať už gravitační, nebo podtlakové. Rozhodující by byl 

položkový rozpočet a rozhodnutí zastupitelstva obce. Z morfologického hlediska 

je gravitační vedení vhodné. 

 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

45 

 

 

1. [ČESKO. § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 21. 12. 2017]. Dostupné z: 

https://www.  

2. KOTOVICOVÁ, J a B STEJSKAL. Jednotný stoková síť [online]. In: . [cit. 2018-01-15]. 

Dostupné z: 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=11968;fit_w=1;lang=sk.  

3. ČESKO. § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 27. 4. 2018]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#p38.  

4. HÁNKOVÁ, D. KANALIZA ČNÍ STOKY: O ddílná sou stava st ok [online]. , 1 [cit. 2018-

01-15]. Dostupné z: http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/PDF/Stokovani.pdf.  

5. KOTOVICOVÁ, J a B STEJSKAL. Oddílná stoková soustava [online]. In: . [cit. 2018-01-

15]. Dostupné z: 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=11968;fit_w=1;lang=sk.  

6. Metodika Magistrátu města Brna [online]. In: . 2010, s. 9 [cit. 2018-03-22]. 

Dostupné z: http://lences.cz/skola/subory/-%20-

%20PREDMETY%20%20%28semester%201%20-%2010%29%20-%20-/10-semester/-

%20CP51%20-%20In%C5%BEen%C3%BDrsk%C3%A9%20s%C3%ADt%C4%9B/cviceni/.  

7. ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.  

8. ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanlizační připojky. Praha: Úrad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  

9. Proč beton v kanalizacích: Stabilita polohy / Odolnost vůči vztlaku [online]. [cit. 

2018-01-11]. Dostupné z: http://www.betonikaplus.cz/produkty/proc-beton-v-

kanalizacich/.  

10. Beton - Trubní program. In: BPK nord spol. s r.o. [online]. [cit. 2018-01-16]. 

Dostupné z: http://www.bpknord.cz/beton-trouby.html.  

11. Kamenina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenina.  

12. Kameninové potrubí a tvarovky. In: HAK velkoobchod s. r. o. [online]. [cit. 2018-01-

16]. Dostupné z: http://www.hakvelkoobchod.cz/kanalizace-gravitacni-a-

tlakova/kamenina/kameninove-potrubi-a-tvarovky.htm#.  



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

46 

 

13. K2 trubka korugovaná 1000-6m - SN8 PP. In: PVK PLUS [online]. [cit. 2018-01-16]. 

Dostupné z: http://www.plastove-potrubi.cz/K2-trubka-korugovana-1000-6m-SN8-PP-

d1600.htm.  

14. Čedič. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8D.  

15. Roury a tvarovky sklolaminát [online]. [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 

http://www.technoma.cz/roury-a-tvarovky-sklolaminat-2294.html.  

16. Sklolaminátové potrubí HOBAS. In: TS MONT [online]. [cit. 2018-01-16]. Dostupné 

z: http://www.tsmont.cz/12302/certifikaty-a-pos/.  

17. Potrubí z tvárné litiny. In: ABS - ortal [online]. [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: 

https://www.asb-portal.cz/inzenyrske-stavby/inzenyrske-site/potrubi-z-tvarne-litiny.  

18. Spojná komora. In: KO-KA [online]. [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: http://www.ko-

ka.cz/cz/kanalizace_Zahrada_Kinskych.asp.  

19. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí: Aktualizace 2017. Brno, 

2017.  

20. HÁNKOVÁ, D. Kanalizační stoky: TVARY A ROZMĚRY STOK [online]. , 3,4 [cit. 2018-

01-16]. Dostupné z: http://people.fsv.cvut.cz/www/hanekpav/K154/PDF/Stokovani.pdf.  

21. Trouby vejčitého profilu. In: Časopis stavebnictví [online]. [cit. 2018-01-16]. 

Dostupné z: https://www.casopisstavebnictvi.cz/uspech-odlevany-betonem_A2915_I37.  

22. Tlamový profil kmenové stoky obložené keramikou. In: Brněnské vodovody a 

kanalizace [online]. [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: http://www.bvk.cz/o-

spolecnosti/odvadeni-a-cisteni-odpadnich-vod/.  

23. Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí. Vodohospodářská zařízení II 

[online]. [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/6_gravitacni_stokove_site.html.  

24. Radiální systém stokové sítě: Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí 

[online]. In: . [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/6_gravitacni_stokove_site.html.  

25. Větevný systém stokové sítě (Nypl a Synáčková, 1998): Systémy uspořádání 

gravitačních stokových sítí [online]. In: . [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/6_gravitacni_stokove_site.html.  

26. Úchytný systém stokové sítě: Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí 

[online]. In: . [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/6_gravitacni_stokove_site.html.  



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

47 

 

27. Pásmový systém stokové sítě (Nypl a Synáčková, 1998): Systémy uspořádání 

gravitačních stokových sítí [online]. In: . [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/6_gravitacni_stokove_site.html.  

28. VÁCLAVÍK, Vojtěch. Objekty na stokové síti [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html#vyustni.  

29. Vstupní šachta na stoce – 1 kónická skruž, 2 skruž [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-

24]. Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html.  

30. Spadiště (Hasenöhrl a Jendželovská, 1982) [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html.  

31. Skluz (Hasenöhrl a Jendželovská, 1982) [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html.  

32. Úplná shybka (Nypl a Synáčková, 1998) [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html.  

33. Neúplná shybka (Nypl a Synáčková, 1998) [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html.  

34. Lapač splavenin (Nypl a Synáčková, 1998) [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html.  

35. Odlehčovací komora, Voctářova ul. Praha [online]. In: . 2010 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: https://www.eutit.cz/clanky-kanalizace_2.html.  

36. Příklady výustí (Hlavínek a kol., 2001) [online]. In: . 2014 [cit. 2018-01-24]. 

Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html#vyustni.  

37. Objekty na stokové síti: Čerpací stanice. Vodohospodářská zařízení II [online]. 

2014 [cit. 2018-02-08]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/VHZ2/9_objekty_na_stokove_siti.html#cerpaci.  

38. Čerpací stanice. In: Čov-Nádrže-Šachty.cz - Svařované výrobky z plastů [online]. 

2010 [cit. 2018-02-08]. Dostupné z: http://www.cov-nadrze-sachty.cz/img/cerpaci-

stanice-g.jpg.  

39. Odstranění zápachu z kanalizačních šachet: Případová studie Ivančice. ASIO 

[online]. 2011, 2.12.2016 [cit. 2018-02-08]. Dostupné z: 

http://www.asio.cz/cz/625.odstraneni-zapachu-z-kanalizacnich-sachet-pripadova-

studie-ivancice.  

40. Sulfan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2018-02-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan.  

41. Hladinoměry. ALA1 [online]. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: 

http://www.ala1.com/hladinomery.html.  



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

48 

 

42. fragment #f3977436 zákona č. 158/2009 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a o změně někte.  

43. fragment #f3977864 zákona č. 158/2009 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a o změně někter.  

44. Smartcity. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Smart_city.  

45. Konference PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ČR v Ostravě [online]. [cit. 2018-04-

21]. Dostupné z: http://www.ovak.cz/index.php?document=887&lang=1.  

46. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Domamil: CHARAKTERISTIKA 

OBCE [online]. , 1 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://prvk.kr-vysocina.cz/karty-

obci/30546-domamil.  

47. Domamil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Domamil.  

48. PROVÁDĚNÍ VÝSTELKY V POTRUBÍ NÁSTŘIKEM ZA POUŽITÍ MALTY ERGELIT [online]. 

[cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.hermes-technologie.com/cz/sanacni-

postupy/vystavba-a-sanace-kanalizaci/metoda-odstrediveho-nastriku.html.  

49. METODA KAWO – Bezvýkopová inverzní technologie pro sanaci kanalizačních 

sběračů [online]. [cit. 2018-05-15]. Dostupné z: http://www.wombat.cz/metoda-kawo-

bezvykopova-inverzni-technologie-pro-sanaci-kanalizacnich-sberacu/.  

50. NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI - LEGISLATIVA [online]. [cit. 2018-01-25]. 

Dostupné z: https://www.stop-zapachu.cz/poradna/nakladani-s-odpadnimi-vodami-

legislativa.  

51. RACLAVSKÝ, Jaroslav. Venkovní podtlakové systémy stokových sítí: 

Hydropneumatické navrhování/dimenzování podle ATV A 116.  

52. fragment #f3977864 zákona č. 158/2009 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a o změně někter.  

53. fragment #f3977864 zákona č. 158/2009 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předp.  



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

49 

 

54. HORÁK, Marek, Jiří KOZELSKÝ a Jaroslav RACLAVSKÝ. PRŮZKUM A VYHODNOCENÍ 

TECHNICKÉHO STAVU STOKOVÝCH SÍTÍ. Brno, 2008, XI(4), 3.  

 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

50 

 

Tabulka 1 Trubní vedení kanalizace uložené v nezpevněné ploše [19] ................. 11 

Tabulka 2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce  [19] ............................................... 11 

Tabulka 3 Ochranná pásma inženýrských sítí .......................................................... 22 

Tabulka 4 Bezpečnostní pásma plynových zařízení  [39] ........................................ 23 

Tabulka 5 Bezpečnostní pásma plynových zařízení  [39] ........................................ 24 

Tabulka 6 Demografický vývoj [38] ............................................................................ 25 

Tabulka 7 Kategorie zatřídění stavu a objektů na stokové síti [44] ........................ 27 

Tabulka 8 Odhadované náklady na pořízení DČOV a balených čistíren ................ 32 

Tabulka 9 Přehled úseků a dimenzí ........................................................................... 34 

Tabulka 10 Náklady na pořízení gravitační stokové sítě .......................................... 35 

Tabulka 11 Náklady spojené s vývozem jímek ......................................................... 36 

Tabulka 12 Směrné hodnoty k odhadu středního poměru vzduch-vody (DWA-A 

116-1)  [43] ................................................................................................................... 37 

Tabulka 13 Směrné hodnoty k odhadu jmenovité světlosti (DWA-A 116-1)  [43] . 37 

Tabulka 14 Náklady na pořízení podtlakové stokové sítě ....................................... 40 

Tabulka 15 Přehled nákladů podle životnosti .......................................................... 41 

 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

51 

 

Obrázek 2.1 Schéma jednotné stokové sítě [2] .......................................................... 3 

Obrázek 2.2 Schéma oddílné stokové soustavy [4] ................................................... 4 

Obrázek 2.3 Doporučené hodnoty minimální sklonů dle standardů města Brna 

[5] .................................................................................................................................... 5 

Obrázek 2.4 Betonová trouba s čedičovým obkladem [7] ........................................ 7 

Obrázek 2.5 Kameninové potrubí [9] .......................................................................... 8 

Obrázek 2.6 Plastové potrubí korugované [10] .......................................................... 9 

Obrázek 2.7 Sklolaminátové potrubí [13] ................................................................... 9 

Obrázek 2.8 Potrubí z tvárné litiny [14] ..................................................................... 10 

Obrázek 2.9 Zděná spojná komora [15] .................................................................... 10 

Obrázek 2.10 Vejčitý profil [17] .................................................................................. 12 

Obrázek 2.11 Tlamový profil [18] ............................................................................... 12 

Obrázek 2.12 Radiální systém stokové sítě [20] ....................................................... 13 

Obrázek 2.13 Větevný systém stokové sítě [21] ....................................................... 13 

Obrázek 2.14 Úchytný systém stokové sítě [22] ....................................................... 14 

Obrázek 2.15 Pásmový systém stokové sítě [23] ..................................................... 14 

Obrázek 2.16 Vstupní šachta, řezy [25] ..................................................................... 15 

Obrázek 2.17 Spadiště [26] ......................................................................................... 16 

Obrázek 2.18 Skluz [27] .............................................................................................. 16 

Obrázek 2.19 Shybka úplná [28] ................................................................................ 17 

Obrázek 2.20 Shybka neúplná [29] ............................................................................ 17 

Obrázek 2.21 Lapák splavenin [30] ............................................................................ 18 

Obrázek 2.22 Odlehčovací komora, ul. Voctářova Praha [31] ................................ 19 

Obrázek 2.23 příklady výustních objektů [32] .......................................................... 19 

Obrázek 2.24 Čerpací stanice [34] ............................................................................. 20 

Obrázek 4.2 Stav revizní šachty ................................................................................. 28 

Obrázek 4.3 Vyústění stokové sítě, ucpání ............................................................... 28 

Obrázek 4.4 Vyústění stokové sítě, sednutí .............................................................. 29 

Obrázek 4.5 Vyústění stokové sítě, zborcení trubky ................................................ 29 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

52 

 

Obrázek 4.6 Bezvýkopová inverzní technologie pro sanaci kanalizačních sběračů 

[50] ................................................................................................................................ 30 

 



Studie odkanalizování vybrané obce  Tomáš Soukup 

Bakalářská práce 

 

53 

 

ABS II obrusná vrstva vozovky 

ČOV čistírna odpadních vod 

DČOV domovní čistírna odpadních vod 

DN světlost potrubí (v mm) 

DPH daň z přidané hodnoty 

GRP skleněným vláknem vyztužený plast 

KSC kamenivo zpevněné cementem 

MZ mechanicky zpevněná zemina 

OK odlehčovací komora 

OKS ložní vrstva vozovky 

OV odpadní voda 

PE-HD vysokohustotní polyethylen  

PP polypropylen 

PRVKÚK plán rozvoje vodovodů a kanalizace území kraje 

PVC Polyvinylchlorid 

Q355 průtok dosažený nebo překročený 355 dní v roce 

ŠD štěrkodrť  

VAK vodovody a kanalizace 
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1. Trasování stokové sítě M 1:1000 

2. Návrh rozvojové oblasti M 1:500 

3. Řez A-A´ M 1:50 

4. Dimenze podtlakové stokoví sítě 

 


