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Anotace 

Tato bakalářská práce obsahuje studii odvádění odpadních vod z území určeného 

pro novou zástavbu v obci Borotín. Součástí studie jsou tři navržené varianty pro odvod 

splaškových vod a jeden způsob nakládání s vodami srážkovými. V rámci práce byly 

vyhotoveny základní hydraulické výpočty, navrženy trasy a sklony stok. Dále byly 

vyčísleny náklady na zhotovení a provoz jednotlivých variant. V závěru práce jsou 

všechny návrhy porovnány metodou SWOT. 
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Abstract 

This bachelor thesis contains a study of sewerage of a new build-up area of Borotín. There 

are three alternatives for sewerage and one option for rainwater issue developed in the 

thesis. Some basic hydraulic calculations were performed within the thesis as well as the 

disposition and inclination of pipelines. Furthermore, the production and operation costs 

of individual variants were quantified. In the final part of the thesis, all proposals are 

compared by SWOT method. 
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Úvod 

Správně fungující hospodaření s odpadními vodami je jedním ze základních požadavků 

moderní společnosti. Již ve starověku lidé věděli, že splašky musí být zlikvidovány, aby 

byla zajištěna hygiena a životní komfort. Od budování prvních stok uběhlo již více než 

5000 let a jejich význam se od té doby jen navýšil. Kromě ochrany zdraví lidí je nutné se 

zaměřovat i na ochranu přírody. Vypouštění kvalitně vyčištěné odpadní vody je proto 

naprosto nezbytné.  

V moderní společnosti, kde je většina urbanizovaného území vybavena splaškovou 

kanalizací, se hygienické problémy spojené se špatným zacházením se splašky prakticky 

vytratily. Dnešním problémem je příliš rychlý odvod všech odpadních vod do jednoho 

centra, kde jsou vyčištěny a vypuštěny do recipientů. Tento přístup není příliš šetrný 

k vodním tokům, neboť výrazně navyšuje jejich průtoky. To může, zejména u menších 

toků, vést k nedostatečné kapacitě koryta, větší průtočné rychlosti a narušení přirozeného 

ekosystému.  

Podobným způsobem je v zastavěných územích vyřešen i odvod srážkových vod, které 

by se při absenci zástavby vsákly a udržovaly by tak úroveň hladiny podzemní vody. 

Rychlý odtok z území by se měl omezit a v maximální možné míře by se mělo prosazovat 

zasakování dešťových vod přímo na území jejich dopadu, či v jeho těsné blízkosti. 

Městské odvodnění by se v současné době mělo transformovat. Nejde už jen o ochranu 

obyvatelstva před přírodními vlivy, ale i o ochranu přírody před lidským faktorem. 

V rámci této koncepce není dogmatem užívání centralizovaných systémů na likvidaci 

odpadních vod, ale rozdělení území do několika menších bloků a ty se mohou s danou 

problematikou vypořádat lokálně. Podobně by to mělo být i s vodou dešťovou, aby 

docházelo k minimálnímu zatěžování vodních toků. 

Cíl práce 

Cílem této závěrečné práce je vypracovat několik variant řešení odvodu odpadních vod 

z nového území určeného k zástavbě v obci Borotín. Návrhy by měly být v souladu 

s moderní koncepcí. Jednotlivé varianty budou porovnány a vyhodnoceny jak po stránce 

ekonomické, tak z pohledu výhod a nevýhod konkrétních řešení. 
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1. Stokování 

V první kapitole je popsáno, jak se odpadní vody odváděly v historii a jakým způsobem 

se tento problém řeší dnes. Jsou v ní popsány stokové systémy, soustavy, odpadní vody, 

se kterými se můžeme setkat a jejich charakter. Dále je detailněji rozebrána kanalizační 

síť a její části. 

1.1 Úvod do stokování 

Stokování je obor, který se zabývá odvodem splaškových, průmyslových a dešťových 

vod z urbanizovaného území stokovou sítí, následným zpracováním a návratem zpět 

do přírody. Hlavní účel stokové sítě je zajištění hygienických standardů, ochrana 

proti zaplavení dešťovou vodou a ochrana území proti kontaminaci. [1]  

Kanalizace je soubor zařízení (stoková síť, čistírna odpadních vod, recipient1), které 

umožňují bezpečný, hospodárný a spolehlivý odvod odpadních vod z urbanizovaných 

a jinak zájmových území (komunikace, výrobní závody, skládky apod.), její zpracování 

a následná distribuce, ať už do recipientu, či k dalšímu využití, například v zemědělství, 

k rekreačním účelům nebo jako zdroj pitné vody. Čištěním odpadních vod se zabývá 

samostatný obor, který samozřejmě se stokováním úzce souvisí [2] 

Kanalizace se vždy navrhuje pro celé odváděné území s výhledem minimálně na 30 let. 

Na základě podkladů (demografických, hydrologických, situačních podkladů 

technických zařízení, inženýrských sítí) je možné odhadnout vývoj a zvolit vhodnou 

variantu řešení. V dnešní době se pro návrh takových sítí používají matematické modely 

a výpočetní software, bez kterých by nebylo možné zpracovat tak komplexní návrh. [2] 

1.2 Historie stokování 

Lidé byli vždy závislí na vodních zdrojích a hospodaření s vodou. V minulosti se lidé 

usazovali v blízkosti vodních zdrojů, na březích řek nebo jezer, které pro ně byly jak 

zdrojem potravy (ryby, závlaha pro pěstování), tak hlavně zdrojem pitné a užitkové vody. 

V počátcích neuměli nakládat s vlastním biologickým odpadem (exkrementy, 

nezpracovatelné zbytky) a tak je shromažďovali v místě svých obydlí. Když se však 

 
1 Recipient – vodní tok nebo nádrž, do které vypouštíme vyčištěnou odpadní vodu. 
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kapacity pro takový odpad vyčerpaly, byli lidé nuceni se přesunout na jinou lokalitu. 

Navíc byli ohrožováni záplavami, které mohly zničit celou úrodu a zdevastovat těžce 

nastřádaný majetek. Toto nehygienické prostředí bylo ideální také pro šíření nemocí. [3] 

Odvodňováním osídlených oblastí se začali lidé zabývat již velmi brzy. První zmínky 

o něčem, co bychom dnes mohli nazvat „primitivním kanalizačním systémem“ 

se objevují již z doby kolem 3000 let př. n. l. Ve starověkých státech, jako byly například 

Alexandrie, Athény, Olympie a další, byly budovány odvodňovací systémy. Sloužily 

zejména pro ochranu před dešťovou vodou a zaplavením obydlí, později do ní obyvatelé 

začali vylévat svůj odpad (tekutý i pevný) a tím se z odvodňovacích příkopů stávaly první 

jednotné kanalizace. [4] Tehdy se jednalo o otevřené kanály, nebo příkopy a k zakrývání 

docházelo sporadicky. V obdobích s nízkým úhrnem srážek a vyššími teplotami 

se ukázalo, že otevřená koryta plná exkrementů a zbytků nejsou příliš šťastné řešení. 

Silný zápach a časté závaly koryt vedly k tomu, že se příkopy začaly postupně zakrývat. 

Tím se otevřená kanalizace přetvořila v uzavřený profil. Na kanalizace se poté začaly 

napojovat jednotlivé domy, které měly záchody buď napojené přímo, nebo se odpad 

ukládal do speciální nádoby nebo žumpy, které pak byly vynášeny do kanalizace. [3]  

Ve středověku se využívaly podobné systémy, které se postupně inovovaly podle potřeby. 

Motivací byly např. morové vlny, které měly často na svědomí ztráty životů značného 

procenta populace. Lidé postupně zjišťovali, že vypouštěná odpadní voda ovlivňuje 

kvalitu přírodních zdrojů. [4] 

Systém městského odvodnění, jak ho známe dnes, se začal zavádět v 19. století. S první 

systematickou stokovou sítí s vlastnostmi splaškové kanalizace přišel Angličan John Roe 

v první polovině 19. století. Ten zjistil, že centralizovaná splašková kanalizace má větší 

unášecí sílu. Roeho metody se přenesly z Londýna i do zbytku Evropy. V Praze byla 

v roce 1907 uvedena do provozu první čistírna odpadních vod, na kterou se již tehdy 

napojilo 90 km stokové sítě. Na obrázku 1 je vidět mapa kanalizační sítě v Praze v roce 

1911. [1] 
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Obrázek 1Kanalizační síť Praha 1911 [5] 

 

1.3 Odpadní vody 

Zákon o vodách definuje odpadní vodu takto: „Odpadní vody jsou vody použité 

v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních 

nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo 
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teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení 

nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody vznikající při provozování skládek 

a odkališť nebo během následné péče o ně, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány 

pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních.“ [6] 

 Odpadní voda je tedy veškerá voda, která se dostala do systému kanalizace, a to 

jakýmkoliv způsobem. Může jít o vodu ze sociálních zařízení obytných i veřejných 

budov, vodu ze stravovacích zařízení, průmyslu, zemědělství a jiných provozů, kde se 

voda využívá a odkud je vypouštěna do stokové sítě. Dále se jedná o vody z drenážních 

systémů, vody znečištěné výrobním procesem, vody odčerpané z podzemních provozů 

(rafinérie, odkaliště z rudných, chemických, energetických výrob, těžební průzkumy, 

skladiště ropných látek), nebo také tekuté odpady. Srážková voda, včetně tajícího sněhu 

a ledu, může být rovněž odpadní, pokud dopadá na znečištěnou plochu. [2] 

Taková voda je považována za odpad a musí se s ní tedy nakládat podle platného zákona 

o odpadech. Existují také vody, které se do stokové sítě vypouštět nesmí. Jde o vody, 

které jsou většinou buď extrémně škodlivé, nebezpečné pro obsluhu, nebo stokový 

systém, nebo vody obsahující látky, které by mohly poškodit materiál sítě. Seznam 

takových vod je uveden v kanalizačním řádu (viz následující podkapitola) jednotlivé 

stokové sítě. Je v něm uvedena i nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace a samozřejmě informace o jednotlivých částech stokové sítě 

a manipulaci s nimi. [4] 

1.3.1 Kanalizační řád 

Kanalizační řád je dokument, který určuje podmínky provozu a užívání kanalizace. 

Nastavuje limity znečištění, případně limity objemové, které je schopna kanalizační síť 

pojmout a zpracovat a za kterých je dodržena její plná funkčnost. Provozovatel kanalizace 

uzavírá s jednotlivými producenty odpadní vody smlouvu, která nastavuje podmínky 

odvádění odpadních vod a která se odkazuje na kanalizační řád. [7] [3] 

Kanalizační řád vychází zejména z legislativy (zákon o vodách, zákon o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu), návrhu stokové sítě, ČOV a odvodu upravené vody. 

Obsahuje veškerá nutná povolení, naměřené hodnoty sledovaných látek, seznam 
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významných producentů OV, producentů se zbytkovým obsahem nebezpečných látek, 

větších producentů s předčištěním, rozhodnutí správních orgánů atd. (viz Obrázek 2) [7] 

Obsahem kanalizačního řádu je: 

 Úvod (Popis lokality a platnosti řádu) 

 Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci 

 Technický popis kanalizace 

 Seznam závadných látek 

 Standardní přípustné limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace  

 Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace 

 Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci 

 Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod 

 Přílohy [7] 

Obrázek 2 Standardní přípustné limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. KŘ Tábor 
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1.3.2 Druhy odpadních vod 

Odpadní vody se podle ČSN 75 6101 dělí na 7 kategorií v závislosti na způsobu 

znečištění. Některé z nich vyžadují speciální úpravu před tím, než jsou vypuštěny 

do stokové sítě. Jimi jsou: 

 splaškové (domovní) odpadní vody (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, 

koupelen, prádelen, WC, technické občanské vybavenosti apod.); 

 infekční odpadní vody (odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, 

z tuberkulózních sanatorií, z mikrobiologických laboratoří, z výroben očkovacích 

látek z infikovaných zvířat, z přidružených provozů apod.); Tyto odpadní vody 

obsahují choroboplodné zárodky takového druhu a v takové míře, že vyžadují 

zvláštní opatření před vypuštěním do stokové sítě. 

 průmyslové odpadní vody (např. odpadní vody z technických provozů, chladicí 

vody), jejich znečištění je nejrůznějšího druhu podle technologie výroby; 

 odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby; 

 znečištěné srážkové vody z extrémně znečištěných ploch (dešťové vody včetně 

vod z tání sněhu a ledu); 

 městské odpadní vody, které obecně tvoří směs splaškových odpadních vod, 

průmyslových odpadních vod a případně srážkových vod; 

 ostatní odpadní vody (odpadní vody, které nelze zařadit do některé z předchozích 

skupin nebo které se dostaly do stokové sítě za nepředvídaných okolností). [8] 

Předtím než budou tyto kategorie podrobněji popsané, je dobré vyčlenit vody, které se 

za odpadní nepočítají. Jsou jimi:  

 vody drenážních systémů zemědělských pozemků; 

 chladící vody použité na plavidlech a pro vodní turbíny (pokud se změnila pouze 

teplota vody a ostatní charakteristiky zůstaly); 

 nepoužité minerální vody z přírodního zdroje; 

 srážkové vody z dešťových oddělovačů (odlehčovacích komor); 

 patřičně předčištěné srážkové vody z pozemních komunikací. [3] 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty vlastnosti a charakteristiky jednotlivých 

skupin odpadních vod. 
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Splaškové odpadní vody 

Jedná se o odpadní vody z domácností, stravovacích zařízení (restaurace, jídelny, závodní 

kuchyně), ubytovacích zařízení, sociálních zařízení a budov občanské vybavenosti. 

Odpad obsažený ve vodě odpovídá charakteru zařízení. Splašky běžně obsahují zbytky 

jídel a mycích přípravků z umývání nádobí, chemikálií používaných při úklidu vnitřních 

prostor nebo praní špinavého prádla. Velký význam mají záchodové odpadní hmoty. 

Kromě zatížení stokové sítě a ČOV jsou záchodové splašky zdrojem informací o stavu 

populace. Dá se z nich určit například výskyt nemocí či užívání drog obyvatel 

v odvodňovaném území. Obecně rozbory odpadní vody mohou poskytnout cenná data 

o obyvatelstvu. [1] [2] 

Infekční odpadní vody 

Jsou vody, které vznikají v infekčních prostředích a mohou obsahovat choroboplodné 

zárodky, nebo jiné zvlášť škodlivé látky. Takové vody mohou vznikat například 

v infekčních odděleních nemocnic, veterinárních stanicích, mikrobiologických 

laboratořích, výrobnách očkovacích látek, sanatoriích a v podobných zařízeních. 

Infekční odpadní vody je před vypuštěním do stokové sítě nutné hygienicky upravit tak, 

aby neobsahovaly žádné nebezpečné látky, infekční mikroorganismy nebo látky, které by 

mohly způsobit onemocnění. Je možné vodu před vypuštěním do kanalizace upravit 

a zbavit ji všech nebezpečných látek, tím se z ní stává neinfekční voda. Druhou možností 

je likvidovat infekční odpadní vody samostatně v místě vzniku. Produkce může být 

nerovnoměrná (např. v závislosti na směnném provozu). [2] 

Průmyslové odpadní vody 

Vznikají v provozu všech typů průmyslových závodů s výjimkou zemědělských, které 

byly normou vyjmuty do zvláštní kategorie. Druh znečištění se liší podle druhu průmyslu, 

podle využití v provozu, podle původu znečištění. Odpadní vody mohou být vody 

oplachové, vody využívané při výrobním procesu, vody extrahované z pevného odpadu. 

Dále vody srážkové, které ovlivňují vody povrchové nebo podpovrchové v areálu 

průmyslové zóny. Ty musí být shromažďovány a odváděny do stokové sítě.  

Aby průmyslové vody, které jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, splňovaly podmínky 

stanovené kanalizačním řádem, nesmí obsahovat zakázané látky.  
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Pokud odpadní voda nesplňuje tyto podmínky, je potřeba ji před vypuštěním 

do kanalizace upravit, nebo se o její likvidaci postarat v místě vzniku. Nerovnoměrná 

produkce průmyslové odpadní vody může být způsobena nerovnoměrností provozu 

(střídáním směn, rozdílem mezi denním a nočním provozem, odstávkami atd.). [2] [3] 

Zemědělské odpadní vody 

Jsou odpadní vody spojené se zemědělskou výrobou rostlinnou i živočišnou. Jejich 

produkce je většinově ovlivněná atmosférickými srážkami. Charakter odpadní vody 

závisí na původu a druhu znečištění. Může obsahovat organické látky (zbytky potravy, 

plodin, trus), stopy chemických hnojiv, postřiků a podobně. Pokud nejsou tyto odpadní 

vody zachycovány a jsou vypouštěny přímo do recipientu, mohou jej zničit. [2] [9] 

Nejlepší způsob, jak nakládat s odpadními vodami v zemědělství, je oddělení slabě a silně 

znečištěných vod přímo v místě vzniku. Slabě znečištěné vody by měly být odváděny 

mimo areál. Nakládání se silně znečištěnými vodami je složitější. Buď se musí 

mechanicko-biologicky čistit, aby splňovaly hodnoty splaškové odpadní vody a mohly 

být upraveny na ČOV, nebo se mohou akumulovat a využít jako hnojivo (je nutné dodržet 

legislativní a agrotechnické požadavky). Každý druh zemědělské vody je svým složením 

specifický a má jiné nároky na čištění, proto je nejvýhodnější je zpracovávat odděleně. 

Odpadní vody se dají rozdělit podle místa vzniku: 

 odpadní vody z rostlinné výroby,  

 odpadní vody z živočišné výroby,  

 splaškové odpadní vody,  

 odpadní vody z oplachů strojů a zařízení,  

 dešťové vody,  

 údržba a úklid. [9] 

Vody z drenážních odvodňovacích systémů užívaných v zemědělství, které nezměnily 

svůj charakter (kromě změny teploty) nejsou považovány za odpadní vody. [6] 
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Znečištěné srážkové vody 

Srážková voda pochází buď z dešťových srážek, nebo tajícího sněhu a ledu. Při odtoku 

po povrchu se srážkové vody obohacují o organické i anorganické látky, což může být 

nevhodné pro vypuštění do recipientu. Podle druhu povrchu, se kterým přišla voda 

do styku, se dá rozdělit na znečištěnou a neznečištěnou. [2] [3] [8] 

Jak již bylo zmíněno dříve, tak srážkové vody z průmyslových a zemědělských areálů 

jsou považovány za znečištěné a je zapotřebí s nimi zacházet jako s odpadními. Dalšími 

zdroji znečištění jsou pozemní komunikace s frekventovaným provozem a silně 

znečištěné městské plochy. Znečištění vody závisí také na čase. Voda odtékající z území 

na začátku deště nebo tání obsahuje mnohem více nečistot než voda odtékající později 

(fenomén prvního splachu). Prvotní splach má hodnoty znečištění dokonce vyšší 

než splašková odpadní voda, naopak srážková voda z pozdější fáze může být absolutně 

neškodná a vhodná ke vsaku nebo odvodu do recipientu. Srážkové odpadní vody musí 

být zohledněny při návrhu ČOV. [1] [2] 

Neznečištěné srážkové vody odtékající ze střech, travnatých ploch, čistých komunikací 

a podobně by měly být v maximální míře využívány v místě dopadu, vsakovány nebo 

odvedeny samostatně přímo do recipientu. Pokud tomu tak není, zbytečně zatěžují 

stokovou síť, ochlazují a ředí vodu, čímž se ztěžuje proces čištění odpadních vod. [1] [8] 

Městské odpadní vody 

Jsou všechny odpadní vody odváděné z intravilánu obce. Jde o kombinaci výše 

zmíněných druhů odpadních vod – průmyslové, splaškové, srážkové. Do odpadních vod 

městských se počítají i vody oplachové, které zatím nebyly zmíněny. [8] 

Oplachové odpadní vody 

Jsou používány k oplachu veřejných komunikací a zpevněných ploch. Mají podobnou 

míru znečištění jako srážkové odpadní vody. Oplach je potřebný ke zmírnění zatížení 

ČOV při prvním splachu dešťovou vodou a provozuje se v měsících, kdy je nízký 

průměrný souhrn srážek. Mnohem větší význam má oplach v zemích, kde je celoročně 

málo srážek a zatížení při dešti by bylo mnohonásobně větší. Při dimenzování stokové 

sítě se oplachové vody neuvažují, protože stokovou síť zatěžují jen velmi málo. [3] 
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Ostatní odpadní vody 

Vody, které se dostaly do kanalizace, ale neodpovídají žádné z předchozích kategorií, 

se označují jako ostatní odpadní vody. Jedná se zejména o vody balastní2, které mohou 

mít zdroj v podzemní i povrchové vodě. Jde o neznečištěnou vodu, která se buď 

průsakem, nebo špatným zacházením dostala do stokové sítě. V závislosti na výšce 

hladiny spodní vody či kvalitě provedení sítě často podstatně ovlivňují množství vody 

ve stokové síti. Balastní vody mají negativní vliv na účinnost čistírenských procesů 

a snižují kapacitu sítě, ředí a ochlazují OV a mělo by se usilovat o co nejmenší podíl 

takových vod v síti. [3] [10] 

Zakázané závadné látky 

Jsou látky obsažené ve vodě, které do kanalizace vpuštěny být nesmí. Jedná se o látky 

extrémně nebezpečné a škodlivé. Jejich seznam je uveden v kanalizačním řádu, kde je 

také uvedeno, za jakých podmínek se smí do kanalizace vypouštět stopové koncentrace 

těchto látek. Seznam vychází ze zákona o vodách: 

 Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, 

 ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné 

a hořlavé látky, 

 koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné), 

 jedy a žíraviny, 

 koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.), 

 koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva, 

 přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy, 

 organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny 

ve vodním prostředí, 

 organofosforové sloučeniny, 

 organocínové sloučeniny, 

 látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí, nebo jeho vlivem, 

 rtuť a její sloučeniny, 

 
2 Balastní vody – neznečištěné vody, které se dostaly do stokové sítě. 
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 kadmium a jeho sloučeniny, 

 syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout 

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod, 

 kyanidy, 

 látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě, 

 látky intenzivně barevné, 

 látky s nadměrným zápachem či dusivé, 

 pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky 

apod.). [11] 

1.4 Stokové soustavy a systémy 

Finální podoba stokové sítě závisí na mnoha faktorech. Co se týká uspořádání, to závisí 

zejména na reliéfu a vlastnostech terénu a na tvaru odvodňovaného území. Dalším 

faktorem při rozhodování je filozofie, podle které se nakládá s odpadní vodou. 

Stokové soustavy se rozdělují do 4 uspořádání: 

 radiální systém, 

 větvený systém, 

 úchytný systém, 

 pásmový systém. 

1.4.1 Radiální systém stokové sítě 

Využívá se pro odvodnění kotlin, kdy všechna voda z území stéká do nejnižšího bodu 

systému, odkud je následně odváděna pryč. Systém se od hlavní sběrné stoky paprskovitě 

větví na menší stoky, tvarem připomíná korunu stromu, nebo sněhovou vločku 
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(viz Obrázek 3). Odvod vody je většinou prováděn gravitačně, je však možné i využití 

čerpání. [2] 

Obrázek 3 Radiální systém [2] 

1.4.2 Větvený systém stokové sítě 

Využívaný v místech s členitým terénem, kde se stoky nejkratší trasou zaúsťují do hlavní 

sběrné stoky, která poté odvádí OV do čistírny. Hlavní stoka je vedena nejníže položeným 

místem v odvodňovaném území. (Obrázek 4) [2] 

 

Obrázek 4 Větvený systém [2] 

1.4.3 Úchytný systém stokové sítě 

Tento systém je vhodný pro území v blízkosti vodního toku, které mají mírný podélný 

sklon, např. dlouhá údolí. Hlavní sběrná stoka svádí vodu z celého území a odvádí ji 

do ČOV. Vyčištěná voda je následně vypouštěna do vodoteče. Je potřeba, aby byl 

recipient dostatečně hluboko a nedocházelo k zaplavování ČOV při zvýšení jeho hladiny. 

(Obrázek 5) [12] 
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Obrázek 5 Úchytný systém [2] 

1.4.4 Pásmový systém stokové sítě 

Je užíván při odvodnění většího území s výraznějšími výškovými rozdíly, kde se musí 

OV přečerpávat. Území je rozděleno na více pásem, ve kterých se vystaví vlastní stoková 

síť (radiální, větvená, úchytná), ta je pak napojena hlavní stokou lokálního pásma, 

do celkové hlavní stoky. (Obrázek 6) [2] 

 

Obrázek 6 Pásmový systém [2] 

V zásadě se rozlišují dvě filozofie nakládání s odpadní vodou. Filozofií centrálního 

systému je odvést odpadní vodu pryč z území a následně ji vyčistit v jednom místě, odkud 

se dále vypouští do recipientu. Jiný přístup nabízí decentrální filozofie, která nakládá 

s odpadní vodou v místě vzniku. Je snaha vodu zpracovat tak, aby se dala znovu využít, 

nebo rovnou vrátit zpět do přírody. S odpadem, se kterým si tento systém neumí poradit, 

je nakládáno podle první filozofie. [3] 

Stokové soustavy se rozdělují podle způsobu odvádění odpadních vod. 

 Jednotná stoková soustava 

 Oddílná stoková soustava 

o Oddílná splašková soustava 
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o Oddílná srážková soustava 

 Modifikovaná stoková soustava [4] 

1.4.5 Jednotná stoková soustava 

Většina urbanizovaného území ČR je odvodněna jednotnou soustavou. Princip této 

soustavy spočívá v odvádění všech druhů odpadních vod v jedné stokové síti na čistírnu 

odpadních vod a následně do recipientu. Dlouhou dobu byla jednotná soustava 

upřednostňována kvůli svým ekonomickým a technickým výhodám. Při návrhu takové 

sítě je potřeba vycházet ze součtového průtoku všech OV tak, abychom ji měli 

dimenzovanou na nejvyšší možný průtok. Přestože je v celkovém ročním součtu více 

splaškových vod, největší význam při návrhu sítě má voda dešťová. Její průtok je 

nejvýznamnější a ostatní průtoky je v mnoha případech možno zanedbat.  

Jednotná stoková soustava má i řadu nevýhod. Zejména hygienické a ekologické. Při dešti 

je síť i ČOV nadměrně namáhána a dimenzování na celkový průtok v nejnižším bodě by 

bylo nesmyslně neekonomické. Jako kompromisní řešení se jevilo odlehčení hydraulické 

zátěže stokové sítě pomocí odlehčovacích komor. Princip odlehčovací komory spočívá 

v oddělení nadbytečných zředěných odpadních vod3, které jsou následně odváděny přímo 

do recipientu, nebo do dešťové zdrže. Nevýhodou takového odlehčení je zanášení 

recipientu nevyčištěnou nebo jen částečně čištěnou odpadní vodou. Způsob, kterým se dá 

odtoku znečištěné vody do recipientu zabránit, je její akumulace v období deště a poté 

její řízený odvod na ČOV, kde se řádně vyčistí. Tato varianta se však ve většině případů 

neprovádí. (Obrázek 7) [3] [4] 

 
3 Zředěná odpadní voda – odpadní voda, která je smíchána s vodou srážkovou. Za určitých okolností může 
mít stejné, nebo vyšší hodnoty znečištění než samotné vody splaškové. 
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Obrázek 7 Schéma jednotné stokové soustavy [4] 

1.4.6 Oddílná stoková soustava 

Jak napovídá název, jedná se o kombinaci více stokových soustav na jednom území, 

přičemž každá odvádí specifický druh odpadní vody. Nejčastěji se setkáváme 

se soustavou o dvou systémech. Jedna kanalizace je zřízena na odvod splaškové vody 

a vody z průmyslových provozů, druhá je na vody srážkové a oplachové.  

Splašková voda je odváděna na čistírnu odpadních vod a následně do recipientu. Výhodou 

je relativně konstantní průtok bez významnějších výkyvů. I koncentrace 

a charakteristické složení vody je relativně neměnné. Díky tomu je proces čištění odpadní 

vody účinnější a dlouhodobě spolehlivý. 

Srážková voda je většinou odváděna přímo do recipientu. To může být problém, protože 

jak již bylo zmíněno v kapitole odpadní vody, míra znečištění srážkových vod může být 

velmi vysoká. Zejména u vod tzv. „prvního splachu“. Je možné srážkovou vodu odvádět 

na vlastní čistírnu, kde se upraví na požadovanou kvalitu, to je však velmi neekonomické.  

Jak je z předchozích kapitol patrné, tak ani jedna varianta není ideální. Proto se začaly 

využívat různé modifikace stokových soustav. (Obrázek 8) [4] 



 24

 

Obrázek 8 Schéma oddílné stokové soustavy [4] 

1.4.7 Modifikovaná stoková soustava 

Jednou z možných modifikací stokové soustavy je polooddílná soustava. Tvoří ji 

v podstatě dvě stoky – splašková, uložená ve větší hloubce, a dešťová, která je uložena 

mělčeji. Tyto dvě soustavy jsou propojeny prázdnícím potrubím, které spojuje dno 

dešťové kanalizace se stokou splaškových vod. Na začátku deště se tímto potrubím 

odvádí voda do splaškové kanalizace a odtéká na ČOV. Když hladina vody ve splaškové 

kanalizaci vystoupá na úroveň dna stoky dešťové, začne voda proudit i v ní a je již 

odváděna přímo do recipientu. Názorně je tento princip vidět na následujícím obrázku. 
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Takovýto způsob odvodnění zaručí, že vody prvního splachu jsou odvedeny na ČOV, 

jsou řádně vyčištěny a nedostanou se do recipientu, kam proudí už jen čistá srážková voda 

z pozdější fáze produkce. (Obrázek 9) [4] 

 

Další využívaná soustava je opět modifikací oddílného způsobu odvodnění. Rozdílem 

oproti klasické oddílné soustavě je, že srážková stoka je pouze na čisté srážkové vody. 

Tedy vody ze střech, zahrad, neprašných a nefrekventovaných vozovek, chodníků 

a podobně. Tato voda je vhodná k přímému odvodu do recipientu. Ostatní srážkové vody 

jsou odváděny společně se splaškovými OV na ČOV. Jsou to vody z více znečištěných 

ploch (frekventované komunikace, prašné a znečištěné dvory, nakládací rampy 

a podobně). Na této splaškové stoce se nenavrhují odlehčovací komory, ale používá se 

větší dimenze potrubí. Do sítě se naopak přečerpává voda z retenčních a dešťových 

nádrží. [4] 

1.5 Způsoby dopravy odpadních vod 

Odpadní vodu lze odvádět několika způsoby. V závislosti na podmínkách je potřeba 

zvolit nejvhodnější metodu. Vliv na výběr správné varianty mají zejména: terén, 

charakter půdy, složení obyvatel, rozvržení území, stokový systém. V dopravě odpadních 

vod můžeme vyčlenit pět nejužívanějších variant.  

Obrázek 9Modifikovaná stoková soustava. [4] 
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 Gravitační 

 Tlaková 

 Podtlaková 

 Pneumatická 

 Svoz 

V rámci jednoho území je možné tyto varianty kombinovat tak, aby bylo výsledné řešení 

co nejefektivnější a nejekonomičtější. [3] [4] 

1.5.1 Gravitační doprava odpadních vod 

Gravitační forma odvádění je tradiční způsob odvodnění. Jedná se o nejjednodušší, 

nejstarší a nejrozšířenější metodu. Dimenzování potrubí se navrhuje na proudění s volnou 

hladinou, kde hnací silou pro OV je gravitační síla. Musí se tedy dbát na správný sklon 

dna potrubí a měl by být zaručen minimální sklon ve všech úsecích stok. To může 

komplikovat realizaci kvůli nutnosti hlubokého výkopu. Výhodami gravitačního systému 

jsou jednoduchost, nízká energetická náročnost a nízká poruchovost. Nevýhodou je 

závislost na morfologii terénu. Dešťová voda v oddílné kanalizaci je odváděna výhradně 

gravitačně. [3] 

1.5.2 Tlaková doprava odpadních vod 

Tlakový způsob odvádění je prvním z alternativních způsobů. Jde o nejužívanější 

a nejlevnější alternativní způsob dopravy odpadních vod. Princip spočívá v gravitačním 

odvodnění jednotlivých staveb (jedné, nebo několika) do čerpacích jímek, ze kterých je 

odpadní voda odčerpávána ponorným čerpadlem do stokové sítě, případně do ČOV. 

Domovní čerpací jímka (DČJ) je vybavená ponorným čerpadlem s drtičem pevných 

zbytků, bezpečnostním přepadem a tlakovým potrubím o výrazně menším průměru, než 

by byla kanalizace gravitační. Tlak v DČJ se pohybuje mezi 20–50 m v. sl.4 v hlavním 

potrubí, do kterého je DČJ zaústěna, je rozmezí cca 50–300 m v. sl. (Obrázek 10) [4] [12] 

Výhodami tlakového systému je jednoduchá údržba, snadnější detekce poruch, nižší 

pořizovací cena a není nutnost zřizovat mělnící česle na ČOV. Nevýhodami jsou možné 

poruchy čerpadel a zvýšení nákladů kvůli nutnosti pořízení domovních jímek. K jejich 

 
4 m v. sl. = metr vodního sloupce. 1 m. v. sl. = 0,01 MPa. 
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provozu je navíc zapotřebí elektřina, což opět zvyšuje náklady. Složitější systém je také 

náročnější na realizaci. [3] 

 

Obrázek 10 Čerpací jímka tlakové kanalizace s rozlišením hladin. [4] 

Tlaková kanalizace se skládá z (viz Obrázek 11): 

 Gravitační přípojky do ČJ 

 Čerpací jímka  

 Výtlaku do sběrného potrubí 

 Sběrné potrubí (může být tlakové i gravitační) [4] 

 

Obrázek 11 Schéma tlakové kanalizace. [13] 



 28

1.5.3 Podtlaková doprava odpadních vod 

Stejně jako u tlakové varianty se jedná o alternativní systém, u kterého je nutné zřídit 

domovní jímky. Ty se gravitačně plní splaškovou vodou z jednotlivých objektů. Kapacita 

jímky je navrhována na ¼ denní produkce splašků. Jímky jsou opatřeny sacím ventilem, 

který se otevře při překročení určité úrovně hladiny v jímce. Ventil se po vyprázdnění 

opět zavře a zajistí tak, že systém neztrácí podtlak. Za ventilem pokračuje sací potrubí 

a vakuová stanice, která v síti zajišťuje potřebný podtlak. Vakuová stanice se většinou 

nachází v centru odvodňované oblasti a při návrhu se obecně počítá s připojením cca 600 

domovních jímek. Z vakuové stanice se odpadní voda odvádí na ČOV buď gravitačně, 

nebo se jímá ponorným čerpadlem, jako tomu bylo u ČJ pro tlakový systém. Vakuová 

stanice obsahuje podtlakové nádoby, vývěvu, kalové čerpadlo a záložní zdroj energie 

(většinou dieselagregát). (Obrázek 12) [3] [4] [12] 

 

Obrázek 12 Schéma vakuové kanalizace a popis vakuové stanice. [4] 

Podtlakový systém je možné využít jen u větvené stokové sítě, okruhové sítě nelze tímto 

způsobem odvodnit. Doporučuje se umístit kontrolní šachty cca každých 50 m, aby bylo 

možné provádět inspekce. [12] 
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1.5.4 Pneumatická doprava odpadních vod 

Jedná se o další alternativní způsob dopravy odpadní vody. Pneumatický systém se může 

využívat k dopravě i velmi znečištěných splašků, které je potřeba dopravit na velikou 

vzdálenost. K tomu se využívá stlačený vzduch, splašky jsou tím velmi kvalitně 

provzdušněny. Tento způsob dopravy nevyžaduje zavedení kalníků ani vzdušníků, je 

velmi nenáročný na údržbu a je schopný dopravovat medium velkou rychlostí (až 6 m/s).  

Před samotným pneumatickým zařízením se nachází předšachta, do které jsou OV 

dopravovány jednou z již zmíněných metod. Dopravní proces se skládá ze dvou cyklů 

(plnění a prázdnění). Při plnění se otevře šoupě oddělující předšachtu a pracovní nádrž 

a ta se začne plnit. Když je pracovní nádrž naplněna, sepne čidlo, které uzavře přívod OV 

a otevře potrubí pro odvod a přívod natlakovaného vzduchu z kompresoru. Tím se začne 

pracovní komora prázdnit. Po vyprázdnění se opět otevře přívod OV z předšachty 

a proces se opakuje (Obrázek 13 a 14). Je dobré mít vždy alespoň 2 pneumatické 

jednotky, aby jedna mohla odvádět splašky, zatímco se druhá plní. Odvádění OV je pak 

nepřetržité. Také je z důvodu bezpečnosti nutné mít na každé jednotce dva kompresory, 

aby byl její provoz zaručen při poruše jednoho z nich. [3] [4] [12] 

 

Obrázek 13 Pneumatický systém – cyklus plnění pracovní nádrže. [13] 
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Obrázek 14 Pneumatický systém – cyklus prázdnění pracovní nádrže. [13] 

Nevýhodami pneumatického systému jsou vysoké pořizovací i provozní náklady, 

spotřeba elektrické energie a nutnost záložního zdroje. [3] 

1.5.5 Svoz 

Svoz odpadních vod je varianta, která se využívá nejméně a téměř výhradně v místech, 

kde není možné využít žádnou z předchozích variant. Typicky na rekreačních chatách, 

nebo chalupách. Jde o místa, která jsou obývaná jen občas a budování kanalizace se pro ně 

nevyplatí. Variantou může být zřízení domovní ČOV, ani toto řešení však není vždy 

proveditelné.  

Odpadní vody se shromažďují v žumpě, kterou je nutné vyvážet speciálním fekálním 

vozem s čerpacím zařízením a nádrží na odpadní vodu. [4] 

1.6 Prvky stokové sítě 

V této kapitole se zaměřím na jednotlivé prvky stokové sítě. Pro kvalitní návrh je nutné 

vybrat nejvhodnější prvky. Vliv na bezproblémový provoz má jak materiál, tak i volba 

objektů. Vhodný návrh je z pravidla ekonomicky i technologicky nejvýhodnější varianta.  

1.6.1 Trouby 

Základním stavebním kamenem celého návrhu sítě je rozhodně volba vhodného potrubí. 

Materiál a profil potrubí ovlivňuje sklonové poměry a kapacitu sítě. Podle množství OV 

se volí vhodný průměr, materiál apod. Podle tvaru rozlišujeme tři druhy trub.  
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 Kruhový 

o Nejjednodušší výroba a nejsnazší čištění. 

o Méně staticky výhodné než vejčitý tvar. 

Kruhové trouby se využívají pro přívodní větve kanalizace. V menších systémech 

se používají i jako svodné stoky.  

 Vejčitý 

o Nejlepší hydraulické a statické vlastnosti. 

o Náročná výroba. 

o Nutnost dostatečné krycí vrstvy. 

Vejčitý profil se používá u větších stokových systémů s potřebou velké kapacity, zejména 

jako sběrné stoky. 

 Tlamový  

o Využívá se tehdy, pokud nelze použít předchozí dva profily. Hlavně 

ve stísněných prostorách daných geologickými poměry. 

o Nejhorší hydraulické i statické vlastnosti. 

Nejčastěji využívaný profil je profil kruhový. Je označován typem materiálu a vnitřním 

průměrem v mm (např. PVC sn12; DN 250). Minimální průměr, který lze v ČR použít 

pro gravitační kanalizaci je DN 250. 

Další rozdělení trub je na základě materiálu. Ten musí mít požadované vlastnosti, aby 

nedocházelo k poruchám sítě. Zejména vodotěsnost a odolnost vůči mechanickým, 

biologickým i chemickým vlivům, jak zevnitř, tak zvenčí trub. 

Nejvyužívanějšími materiály jsou: 

 kamenina, 

 beton (doporučuje se pro dešťové stoky), 

 železobeton, 

 polymerbeton, 

 čedič, 

 sklolaminát, 
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 litina (šedá/tvárná), 

 plasty, 

 vláknocement, 

 případně kombinace výše uvedených materiálů. 

Stoky se většinou situují do veřejných ploch a komunikací. Při návrhu trasy potrubí je 

nutné dodržovat minimální svislé a vodorovné vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí 

a minimální krytí trub podle povrchu terénu dle ČSN 73 6005. U neprůchozích profilů se 

trasa skládá z přímých úseků mezi šachtami. Každá změna na trase je prováděna právě 

v šachtě (změna sklonu, směru, skoková změna hloubky dna apod.). Navržená síť musí 

mít dostatečnou kapacitu, aby nedocházelo k ucpávání trub. Návrh je také omezen 

maximální možnou průtočnou rychlostí, aby nedocházelo k poškozování potrubí zevnitř. 

Kanalizaci je nutno posoudit na zanášení usazeninami a v případě nevyhovění je 

provozovatel povinen zajistit proplach potrubí. [4] [10] [12] 

1.6.2 Šachty 

Šachty jsou objekty, které umožňují přístup ke kanalizačním troubám z povrchu. 

Zprostředkovávají všechny změny na trase kanalizace. Skládají se ze vstupní části 

(komín), manipulační části a monolitického základu. Minimální půdorysný rozměr je 

u kruhových šachet 1000 mm a u obdélníkových 800x1000 mm. (viz Obrázek 15) 

Navrhují se všude, kde nastává změna: 

 Směru trasy kanalizace 

 Sklonu úseku 

 Příčného profilu, nebo materiálu trub 

 Na horním konci každé stokové větve 

 V místě spojení dvou, nebo více stok 

 V místě rozdělení jedné stokové větve na více. 

Vstupní šachty 

Zajištují přístup ke kanalizaci a změnám na kanalizaci. Pokud není potřeba usazení šachty 

v neprůchozí kanalizaci kvůli dříve zmíněným důvodům, navrhují se šachty nejdál 50 m 

od sebe, aby bylo možné provádět kontroly stokové sítě. (Obrázek 15) [2] [12] 
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Obrázek 15 Schéma vstupní šachty. (1) kónická skruž; (2) cylindrická skruž. [12] 

Lomové šachty 

Jedná se v podstatě o vstupní šachtu, která mění směr nebo sklon trasy kanalizace. Změna 

směru může být jen v rozmezí 90°–180°. 

Spojné/rozdělovací šachty 

Tento druh šachet zajišťuje spojení či rozdělení větví kanalizace. [2] [12] 

1.6.3 Spádiště 

Spádiště je navrhováno do míst, kde by podélný sklon stoky přesahoval maximální možný 

sklon, při kterém je průtočná rychlost menší nebo rovna 5 m/s (případně 10 m/s). 

Minimální výška spádiště je 0,6 m. Výška spádiště nemá přesáhnout 4 m při jmenovité 

světlosti stoky DN 250 až 400 a 3 m při světlosti do DN 600. 

Běžné průtoky jsou ve spádišti odváděny propojovacím potrubím, kterým OV padá 

na dno šachty a je odváděna dál kanalizačním potrubím. Při vyšším průtoku 

(např. při deštích u jednotné kanalizace) voda přepadá do těla spádiště, kde naráží na 

protější stěnu, tlumí se její energie a ze dna je poté odváděna navazující kanalizační 
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troubou. Nárazová stěna a dno šachty musí být vyztuženo odolným materiálem. 

K vyztužení se většinou využívá žula nebo čedič. (Obrázek 16) [14] 

1.6.4 Skluz 

Skluz je velmi strmý úsek kanalizace v šachtě, ve kterém dosahuje průtoková rychlost 

až 10 m/s. V některých případech se dává na konec tlumící objekt. Dno skluzu se 

zpravidla obkládá dlažbou pro větší odolnost vůči abrazi (viz Obrázek 17). Využívají se 

v místech, kde by bylo budování spádišťových kaskád nákladné. Zejména ve strmých 

a přímých úsecích. [12] 

Obrázek 16 Vertikální řez spádištěm. [14] 
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Obrázek 17 Skluz. [12] 

1.6.5 Shybka 

Kanalizační shybka je objekt, který umožňuje překonat hlubokou překážku (vodní tok, 

metro, jiná stoka, komunikace apod.) bez nutnosti čerpání. Ve shybce se de facto změní 

proudění s volnou hladinou na proudění tlakové. Dojde k zatopení horního zhlaví a díky 

principu spojených nádob bude voda proudit do dolního zhlaví, které je položeno níže 

než vtok. (viz Obrázek 18) 

Pro správné fungování shybky je nutné zajistit, aby v ní voda proudila dostatečnou 

rychlostí a nedocházelo tak k ucpávání usazeninami. Při minimálním povoleném profilu 

shybky DN 200 a limitní rychlosti proudění 0,75 m/s je toto řešení vhodné jen pro průtoky 

větší než 25 l/s. Když není třeba shybku umístit příliš hluboko, je možné navrhnout 

shybku neúplnou. Strop spojovací trubky je u neúplné shybky výš než dno horního zhlaví. 

Návrhové podmínky jsou však stále stejné. [3] [12]  
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Obrázek 18 Shybka. [13] 

1.6.6 Výustní objekt 

Výustní objekt je prvek, který slouží k vypouštění vod do recipientu nebo nádrží. 

Umisťuje se z pravidla do konkávních břehů a nad hladinu Q355, aby nedocházelo 

k zatápění a zanášení objektu. Vyústění bývá provedeno gravitačně, přečerpáváním, nebo 

s opatřením proti zpětnému rázu. Záleží na místních podmínkách. Potrubí se většinou 

musí chránit proti zpětnému vzdutí vody v recipientu. Za tímto účelem se instalují zpětné 

klapky, stavidla, nebo kanalizační uzávěry. 

Kamenný zához nebo dlažba z lomového kamene chrání výustní objekt proti vlivům 

proudící vody. Proti proudu vody z objektu je potřeba chránit i koryto. V tom se opevní 

protější břeh podobným způsobem jako výustní objekt. Používají se přírodě blízké 

opatření a nejlépe místní zdroje materiálu tak, aby nebyl výrazně změněn charakter 

a vzhled toku.  

Při vysoké přítokové rychlosti do výusti se před ní instaluje tlumící objekt.  

(viz Obrázek 19.) [4] [12] 

 

Obrázek 19 Výustní objekt s tlumícím objektem (vlevo); jednoduchý výustní objekt (vpravo). [4] 
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2. Hospodaření s odpadní vodou 

Je několik způsobů, jak zpracovávat odpadní vodu. Různé metody jsou méně či více 

šetrné k životnímu prostředí. V moderní době by měl převažovat rozvoj spíše těch 

šetrnějších přístupů.  

2.1 Odpadní voda splašková 

Splašková odpadní voda je produkována každou domácností a obsahuje rozpuštěné 

i nerozpuštěné látky, které kdyby se vypustily do recipientu bez žádných úprav, mělo by 

to značný ekologický dopad. Pokud by se splašky vypouštěly například na pole 

nebo louku, mělo by to negativní vliv zase na podzemní vodu. V obou případech by 

takový přístup měl za následek mimo jiné zamoření zdrojů pitné vody. To by mohlo vést 

k vlnám onemocnění a obecně ke zhoršení životní úrovně. [10] 

2.1.1 Centralizovaný systém 

V centralizovaném systému jsou všechny odpadní vody z odvodňovaného území 

odváděny na jedno místo, kde jsou zpracovány. Tím místem je čistírna odpadních vod 

(ČOV). 

Podle množství přiváděné vody a míry znečištění se navrhuje i velikost ČOV. Čistící 

proces probíhá ve fázích, které mají svá specifika. [3] [15] 

Předčištění a mechanické čištění 

Při přívodu na ČOV je nutno oddělit největší pevné částice OV. To je zajištěno česlemi, 

často sérií česel a sít, které postupně zmenšují průměr částic, které by se mohly dostat dál 

do systému. Česle mohou být ručně stírané, nebo vybavené samočistícím mechanismem. 

Dalším krokem jsou mikro síta a mikrofiltry, které zachycují částice o velikosti desetiny 

mm. Při filtraci se musí voda vhánět do filtru pod tlakem, aby byl překonán odpor 

materiálu. Mikrofiltry se vyrábí z keramické hmoty, kovových či umělohmotných vláken, 

nebo kombinací více druhů do jednoho. Filtrační materiál se většinou po ucpání mění 

za nový. Neobnovuje se funkce starých filtrů. 

Lapáky písku jsou dalším prvkem užívaným v čistírenství. Jak již název napovídá, jde 

o mechanismus, který odstraňuje drobné, pevné částečky z OV. Zachycený písek 
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se skládá až z 50 % z organických látek. Lapáky písku rozdělujeme na horizontální 

a vertikální podle směru průtoku. 

Horizontální lapáky jsou: komorové, komorové s kontrolovanou rychlostí a štěrbinové. 

Za vertikální lapáky označujeme např.: vírové, provzdušňované, nebo odstředivé lapáky. 

Tyto procesy by měly zbavit odpadní vodu těžších částic, než je voda. Látky lehčí je ale 

také nezbytné odstranit. Jedním z nástrojů pro takový proces je lapák tuků a plovoucích 

nečistot. U gravitačního způsobu je nutné uklidnit vodu v nádrži tak, aby vztlaková síla 

mohla vytlačit lehké částice na hladinu, odkud se posbírají.  

Dalším způsobem separace pevných látek z OV je flotace. Částice jsou za pomoci bublin 

plynu shlukovány do flotačních komplexů, které jsou lehčí než voda a tudíž plavou, 

stoupající bubliny navíc urychlují stoupání shluků na hladinu. Je několik způsobů, jak 

flotace dosáhnout (tlaková, vakuová, biologická, chemická, elektrolýza vody, volná atd.). 

Usazování je nejrozšířenější způsob separace rozdílných látek. Proces usazování probíhá 

v usazovacích nádržích. Vliv na rychlost usazování má velikost částic, jejich hmotnost, 

ale i tvar. Usazování se používá jak v primární, tak i v sekundární fázi čištění odpadních 

vod. [10] [15] 

Biologické čištění odpadních vod 

Biologické čištění probíhá za pomocí mikroorganismů, které jsou do odpadní vody 

dostávány v podobě aktivovaného kalu. Ten může být kultivován na pevný nosič, pak 

hovoříme o reaktoru s biofilmem, nebo může být dodáván v suspenzi. Kal se aktivuje 

v aktivačních nádržích, kde se smísí s OV. Aktivovaný kal zbavuje vodu organického 

znečištění, dusíku a fosforu vázaných ve sloučeninách. Směs vody a kalu je z aktivačních 

nádrží odváděna do dosazovací nádrže, kde se sedimentačně odděluje kal od vyčištěné 

vody. Část kalu je vrácena zpět do aktivačních nádrží a část je zpracovávána v kalovém 

hospodářství. (viz Obrázek 20) [4] [10] 
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Obrázek 20 Schéma biologické fáze čištění odpadních vod. [15] 

Terciální čištění 

V této fázi se voda pouze dočišťuje a zbavuje se především fosforu a patogenů. Jako 

vhodnou variantu pro terciální čištění lze navrhnout třeba kořenovou čistírnu. [4] 

2.1.2 Decentralizovaný systém 

Decentralizovaný systém je takový, který nakládá s odpadní vodou v místě její produkce 

a netransportuje ji na centrální ČOV. [1] [3] 

Žumpy 

Žumpy jsou bezodtoké jímky na odpadní vodu vyprodukovanou domácností. Jsou 

přikryté neprodyšným víkem a odvětrávané kanalizačním potrubím, nebo samostatnou 

odvětrávací šachtou, která je vyvedena nad střechu budovy. Stavbu žumpy povoluje 

stavební úřad a pro zřízení musí být dodáno potvrzení z ČOV, že odpad z jímky zpracuje. 

Při zřizování žumpy se musí dodržet ochranné pásmo pro zdroje vody (zejména studny, 

ale i vodní toky, nebo nádrže). Využívání obsahu žumpy jako hnojivo na zemědělských, 

nebo jiných plochách je nezákonné, musí být odborně zlikvidovány na čistírně. Nicméně 

se stává, že lidé chtějí ušetřit za vývoz fekálním vozem, a tak si nelegálně instalují 

přepady, nebo jímky vypouštějí na pole, louky, komposty atd. [15] 
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Septiky 

Septik je v podstatě usazovací nádrž s horizontálním prouděním, kde kromě sedimentace 

probíhá také vyhnívání. Dnes se musí za septik navrhovat dočišťovací jednotka, aby 

vyhověl 95 % vyčištění OV. Samotný septik má účinnost pouze kolem 30 %. Používání 

septiků se nedoporučuje. Aby septik s pískovým filtrem fungoval správně, vyjdou 

náklady na jeho pořízení a údržbu dráž než pořízení ČOV.  

Zvláštním druhem filtrace OV na principu septiků je kořenová čistírna. Odpadní voda je 

pouštěna přes systém vodomilných rostlin s bohatým kořenovým systémem, který 

zachytává znečištění a filtruje vodu. Nevýhodou tohoto systému je relativně velká 

prostorová náročnost (cca 10 m2/EO), nižší efektivita při zhoršených klimatických 

podmínkách, riziko ucpání filtračního prostředí a špatná účinnost při silněji znečištěných 

odpadních vodách. [15] 

Domovní ČOV 

Malé čistírny odpadních vod jsou takové, které mají kapacitu do 500 EO. U domovních 

čistíren se můžeme setkat s návrhy od 5 EO. Domovní ČOV jsou schopny plnohodnotně 

nahradit centrální čistírnu a umí si poradit se všemi druhy odpadních vod 

vyprodukovaných v domácnosti. Čistírny se dodávají jako hotový prvek a jejich velikost 

a technologie závisí na požadovaných vlastnostech.  

DČOV spadá pod vodní díla a s tím se pojí povinnosti, které musí provozovatel plnit, aby 

mohl takové dílo provozovat. Na DČOV je nutné zpracovat projekt, získat vodoprávní 

povolení a nechat si objekt zkolaudovat. Součástí vodoprávního povolení je stavební 

povolení a také podmínky pro nakládání s odpadními vodami, kvalita vyčištění 

a podmínky pro nakládání s vyčištěnou vodou. Při zasakování vyčištěné vody je kvůli 

ochraně podzemních vod potřeba získat hydrogeologický posudek. Provozovatel je 

povinen kontrolovat kvalitu vyčištěné vody, kterou dokládá odběrem vzorků na odtoku 

z DČOV. 

Schéma čistírny je na Obrázku 21, kde je vidět usazovací prostor pro nerozpuštěné 

částice, aktivační nádrž s aeračním zařízením a čerpadla na kal a vyčištěnou vodu. 

Součástí schématu je i fekální vůz, kterým je odvážen kal k likvidaci. Vysátí kalu se 
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zpravidla provádí jednou ročně, v některých případech je nutné jej vyvážet častěji. Jinak 

je provoz a údržba téměř bez starostí. [4] [16] 

 

Obrázek 21 Schéma DČOV společnosti ASIO. [17] 

Existují i malé čistírny se speciálním úsekem zaměřeným na denitrifikaci 

(viz Obrázek 22). Ty jsou rozměrově o něco větší a navrhují se pro odpadní vody s větším 

množstvím sloučenin dusíku. [17] 

 

Obrázek 22 Schéma DČOV s denitrifikačním úsekem. 01 – aerační jemnobublinné elementy; 02 – čerpadlo 
přebytečného kalu; 03 – dmychadlo aktivace; 04 – čerpadlo vyčištěné vody; 05 – dmychadlo denitrifikace; 
06 – aerační elementy hrubobublinné pro míchání; 07 – míchadlo denitrifikace; 08 – čerpadlo interního 
recyklu. [17] 
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Podle principu fungování rozdělujeme domovní čistírny na dva druhy.  

 Jednofázové 

 Dvoufázové 

Jednofázová DČOV se skládá z předčisťující jednotky, biologické jednotky a dosazovací 

části. U malých čistíren je možné uložit všechny jednotky do jedné nádrže, která je 

rozdělena přepážkami a tím jsou jednotlivé procesy odděleny. U větších se odděluje 

předčištění od dalších částí čistícího procesu (viz Obrázek 23). Všechny procesy zde 

probíhají najednou. Tyto čistírny se téměř výhradně vyrábí z polypropylenu. 

 

Obrázek 23 Schéma jednofázové domovní čistírny odpadních vod. [15] 

Dvoufázová čistírna se odlišuje tím, že se střídají fáze průtočná s fázi regenerační. Fáze 

průtočná běží většinu doby provozu DČOV, dochází během ní k čištění a odvodu 

vyčištěné vody. Regenerační fáze probíhá 3–5krát denně a během ní se odtahuje kal 

do kalojemu, čistí se pískový filtr a dochází k údržbě díky zavzdušnění některých částí 

čistírny. Průběh jednotlivých fází je znázorněn na Obrázku 24. [4] [17] [18]  
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Obrázek 24 Průtočná a regenerační fáze. [15] 

Na trhu je široké spektrum možností a výrobců čistíren. TopolWater, ASIO, Sineko, ACO 

a další. Otázka, kterého z výrobců zvolit je poměrně složitá, poněvadž reálné srovnání 

produktů není možné. Výrobci často záměrně neuvádějí účinnost v konkrétních číslech 

a srovnávací měření na objektech jednotlivých čistíren nebývá zveřejněno.   

Legislativa 

Hospodaření s odpadními vodami omezuje jak zákon o vodách (Zákon č. 254/2001 Sb.), 

tak zákon o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.). Podle zákona o vodách je možné 

s vyčištěnou vodou nakládat dvojím způsobem. Buď je možné vypuštění do vod 

povrchových, nebo do vod podzemních. Podmínky, za jakých je možné vody vypouštět, 

jsou dále upřesněny ve vodním zákoně. Platí, že vypouštění do podzemních vod je 

náročnější na povolení a je často vyžadováno další dočištění, například pískovým filtrem. 

[6] [19] 

2.2 Dešťová voda 

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou všechny stavby z nichž odtékají povrchové vody 

jakéhokoliv původu povinny zajistit jejich odvádění, využití, či vhodnou likvidaci. 

Většinou se zajišťuje odvod dešťových vod zasakováním, nebo odvodem do povrchových 

vod. Jen v případě, že není možné odvádět srážkové vody samostatně, je povolen 

regulovaný odvod jednotnou kanalizací. Od tohoto postupu se však již téměř upustilo 

a při návrhu nové kanalizační sítě se téměř výhradně navrhuje oddílná soustava.  
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2.2.1 Zasakování 

Vsakování dešťové vody je nejlepším možným způsobem, jak naložit se srážkovou vodou 

v zastavěném území. Zasakování může probíhat jak v povrchových, tak v podzemních 

systémech. 

Povrchové vsakování probíhá svodem povrchových vod do prostoru s propustnou 

vrstvou, která propojuje povrch s podzemními propustnými vrstvami a voda se tak může 

dostat do hlubších vrstev. Mezi povrchové zasakovací objekty řadíme: průlehy, 

zasakovací rýhy a nádrže, poldry, umělé mokřady a další. (Obrázek 25) 

 

Obrázek 25 Objekt plošného vsakování. [3] 

Podzemní vsakovací systémy mají přímý přívod vody do propustné zasakovací vrstvy 

(štěrkové lože, zasakovací bloky/tunely) odkud se voda může přímo zasakovat. Mezi 

podzemní systémy patří: zasakovací tunely, „bedničkový“ zasakovací systém, vsakové 

šachty, štěrková lože. 

Vsakování dešťové vody je možné řešit i lokálně, ať už zasakovacími systémy zřízenými 

například na zahradách, nebo zasakovací dlažbou či podobným systémem. V takovém 

případě není nutné dešťovou vodu nikam odvádět, ale dochází k zasakování přímo 
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v místě dopadu, což má kladný vliv na bilanci vody v půdě. Ta se totiž lokálně nezmění 

tak výrazně, jako by tomu mohlo být při odvodu vody pryč z území. 

Je důležité brát v potaz povrch, ze kterého voda odtéká. Některé plochy mohou být 

znečištěné a taková voda není vhodná k přímému vsaku do půdy. Například 

frekventované komunikace a parkoviště, přistávací letištní plochy a jiné zpevněné plochy, 

které byly vystaveny výraznému znečištění. Takovou vodu je třeba před vsakem zbavit 

nebezpečných látek. U vsaku v místě dopadu je třeba na potenciálně znečištěných 

plochách instalovat filtrační vrstvu, která zachytí nečistoty. U pozemních komunikací se 

například instalují filtrační vrstvy na zachycení ropných látek. [1] [2] 

Výrobci zasakovacích systémů jsou například: GRAF, ASIO, Plavstar, PURECO. 

2.2.2 Vypouštění do povrchových vod 

Vypouštění dešťových vod do povrchových recipientů je další možné řešení. Voda před 

vypuštěním do recipientu však musí být alespoň částečně předčištěná a zbavena 

nebezpečných látek. Při větším znečištění je nutné zajistit dostatečnou úpravu, aby voda 

neměla negativní vliv na povrchové vody a jejich ekosystém.  

Pro ochranu vodních toků či kanalizačního systému se instalují retenční nádrže, které jsou 

schopny zadržet určité množství vody při přívalových deštích, aby nedošlo k zaplavení. 

Z retenční nádrže je možné vodu postupně a regulovaně upouštět. [1] 

2.2.3 Vypouštění do jednotné kanalizace 

Tento způsob odvodu dešťové vody je zastaralý a funguje již jen ve starých kanalizačních 

systémech. Dnes se již nové jednotné kanalizace nebudují a všechna dešťová voda je 

v maximální možné míře odbavována předchozími dvěma způsoby. [1] 
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3. Praktická část 

Náplní praktické části práce je vyhotovení studie na odvod odpadních vod z nové 

zástavby v obci Borotín. Všechny postupy jsou v souladu s aktuálními normami 

a standardy běžně užívanými v praxi. 

3.1 Popis území 

Ve studii je zpracováváno území, které je podle aktuálního územního plánu obce Borotín 

určené k nové zástavbě.  

3.1.1 Základní informace 

Městys Borotín je obcí s 696 obyvateli přihlášenými k trvalému pobytu. Nachází se 

necelých 20 km severně od okresního města Tábor v Jihočeském kraji (viz obrázek 26). 

K obci Borotín je přidruženo 10 osad: Boratkov, Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná 

Lhota, Libenice, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov a Sychrov. [20] 

 

 Obrázek 26 Mapa s vyznačením obce Borotín. [21] 



 47

Území, pro které byla zpracována tato studie je v aktuálním územním plánu označená 

jako Z_BO_8 a nachází se na levé straně při příjezdu do obce po silnici 120 ve směru 

ze Sudoměřic u Tábora (viz Obrázek 27 a Obrázek 28). 

 

Obrázek 27 Zájmové území. [21]; Obrázek 28 Územní plán obce. [22] 

3.1.2 Aktuální stav 

V současné době je území zemědělsky obdělávanou plochou a žádná výstavba zde 

neprobíhá (Obrázek 29). Oblast se mírně svažuje směrem na jihozápad (viz vrstevnice 

na obrázku 28). Mezi zájmovým územím a zbytkem obce protéká bezejmenný potok a je 

zde zarostlé území, které se bude při výstavbě nové kanalizační větve muset upravit. 

Stávající kanalizace vede k čistírně odpadních vod pod asfaltovou komunikací 

(Obrázek 30). 

Obrázek 29 Pohled na aktuální podobu zájmového území. [vlastní] 
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Obrázek 30 Pohled na příjezdovou cestu k centrální ČOV. Nalevo je zarostlé území, kterým protéká 
bezejmenný potok. [vlastní] 

3.1.3 Hydrologické poměry 

Obcí protéká Borotínský potok a jeden bezejmenný potok, který se do něj vlévá. 

Borotínský potok protéká dále přes Sudoměřice u Tábora a ústí do Košínského rybníka, 

odkud jako Košínský potok tvoří spolu s Radimovickým potokem hlavní přítoky nádrže 

Jordán, dominanty města Tábor. Za nádrží Jordán se Košínský potok vlévá do řeky 

Lužnice. Z čehož vyplývá, že obec Borotín je součástí povodí Lužnice, respektive povodí 

Vltavy. 

3.2 Technický popis variant řešení 

Pro řešení výstavby na území si nechala obec zpracovat návrh územní studie od 

Ing. arch. Martina Jirovského, Ph.D. Představa vedení obce vedla k návrhu, který je vidět 

v Příloze č. 1. Ze strany obce se požadovala zastavěnost území do 40 %, využití 

přírodních prvků, které by oddělily zástavbu od hlavní silnice, doplnily volné nezastavěné 

plochy a vytvořily tak příjemné místo se spoustou zeleně. Zájmem starosty obce, 

Ing. Karla Tůmy, bylo využití moderních přístupů a jejich zahrnutí do studie.  

Pro odvodnění zájmového území (Z_BO_8) byly zpracovány tři varianty odvodu 

splaškových vod a jedna varianta odvedení vod srážkových. Výškové uložení 

kanalizačního potrubí bylo zvoleno na základě předpokládané zástavby území, 



 49

tj. jednopodlažní rodinné domy vesnického typu bez podsklepení, řadové jednopodlažní 

domy bez podsklepení a dvoupodlažní bytové domy taktéž bez podsklepení.  

Splašková kanalizace je ve všech variantách gravitační, vedená v komunikaci. Pro snazší 

orientaci je rozdělena na tři časti. Větev „A“ a větev „B“ zajišťují odvodnění jednotlivých 

budov a od místa jejich stoku se úsek označuje jako „AB“ a slouží k odvedení OV pryč 

z území k dalšímu zpracování. Ve všech variantách jsou větve „A“ a „B“ řešeny stejně 

a změny nastávají až v úseku „AB“.  

V následujících částech práce budou popsány jednotlivé návrhy, které vyplývají 

z přiložených situačních výkresů a podélných řezů (Přílohy 2 až 7). 

Větev „A“ 

Tato větev odvádí splaškovou odpadní vodu ze severní a západní části zástavby. 

Kanalizace je tvořena troubou z PVC sn 12 rozměru DN 300 vedenou v pěti úsecích. 

Na této větvi je osazeno pět vstupních betonových šachet DN 1000 označených „Š_A_0“ 

až „Š_A_4“. Poslední úsek ústí do spojovací šachty „Š_AB_1“. Délka úseku „A“ je 

191,18 m, bylo dodrženo minimální krytí trub 1800 mm podle ČSN 73 6005. Minimální 

podélný sklon 1,4 % byl zvolen podle „pražských standardů“ a ověřen výpočtem 

na minimální průtokovou rychlost a minimální tečné napětí. Podle výpočtů není navržený 

sklon dostatečný, provozovatel bude povinen zajistit občasný proplach kanalizace, aby 

nedocházelo k usazování nečistot. Zejména v horních částech, kde není dostatečná dotace 

je pravděpodobnost usazování vyšší.  

Pro tuto stoku byly využity trouby z PVC, které například oproti kameninovým troubám 

vychází levněji a jejich použití nic nebránilo. Ačkoliv v době vzniku práce došlo 

k výraznému zdražení materiálů, stále bylo PVC o více než polovinu levněji oproti již 

zmíněné kamenině. 

Větev „B“ 

Stoka „B“ odvádí splaškovou odpadní vodu z jižní, východní a střední části zástavby. 

Kvůli sklonovým poměrům terénu bylo výhodnější připojit bytové domy ve středu území 

na větev „B“. Kanalizace je tvořena troubou z PVC sn 12 rozměru DN 300 vedenou 

ve čtyřech úsecích, která byla vybrána kvůli nižší pořizovací ceně než například 

kameninová trouba. Na této větvi jsou osazeny čtyři vstupní betonové šachty DN 1000 
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označené „Š_B_0“ až „Š_B_3“. Poslední úsek ústí do spojovací šachty „Š_AB_1“. Délka 

úseku „B“ je 145,14 m, bylo dodrženo minimální krytí trub 1800 mm podle ČSN 73 6005. 

Minimální podélný sklon 1,4 % byl zvolen podle „pražských standardů“ a ověřen 

výpočtem na minimální průtokovou rychlost a minimální tečné napětí. Podle výpočtů 

není navržený sklon dostatečný. Provozovatel bude povinen zajistit občasný proplach 

kanalizace, aby nedocházelo k usazování nečistot. Zejména v horních částech, kde není 

dostatečná dotace je pravděpodobnost usazování vyšší. 

3.2.1 Hospodaření s dešťovou vodou na odvodňovaném území 

Pro nakládání s dešťovou vodu byl zvolen moderní přístup v podobě snahy o maximální 

využití vody pro účely zavlažování a v případě komunikací o vsakování. Pro odvodnění 

komunikací od dešťové vody byly navrženy TTE rošty společnosti ASIO, které se osadí 

betonovou dlažbou vhodnou k zatížení osobními automobily a občasným zatížením 

nákladními auty. Technologie společnosti ASIO efektivně řeší vsakování dešťových vod 

do hlubších vrstev půdy. Uložení dlažby do roštů, které jsou vzájemně provázány, má 

výhodu v roznášení zatížení. Tím se snižuje potřeba mocnosti podkladních vrstev 

(viz Obrázek 31). Takovýto způsob umožňuje zasakování odpadní vody přímo v místě 

dopadu a není tak potřeba dešťová kanalizace. Navíc filtrační vrstva pod dlažbou 

a speciální geotextílie dokáže zachytit ropné látky a zamezit tak jejich vsaku do půdy 

a negativnímu vlivu na podzemní vody. 

 

Obrázek 31 Vzorový řez komunikací s TTE zasakovacím roštem. Skladba profilu. [16] 

Dešťová voda ze střech objektů bude využívána k zalévání zahrad, případně 

ke splachování záchodů v domácnostech. Vodu ze střech je možné svést do zásobní 

dešťové nádrže AS-REWA kombi 5 EO s akumulačním objemem 4,70 m3, ze které je 
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možné ji čerpat jako užitkovou vodu. Pro bytové domy bude voda využívána pouze 

na zalévání. Při nedostatku vody v nádrži může být dopouštěna z vodovodního řadu, aby 

bylo zajištěno dostatečné množství pro zavlažování. Pro případ přebytku vody v důsledku 

velkých srážek je v nádrži nainstalován bezpečnostní přepad s odvodem do zasakovacího 

tunelu AS-KRECHT (Obrázek 32), který zajišťuje efektivní vsakování do okolní půdy. 

Je možné použít i jiný systém, který by lokálně řešil vsakování vody. Požadavek 

na stavitele však bude, aby docházelo k maximálnímu možnému využití srážkových vod. 

U bytových domů bude voda z nádrže využívána pouze na závlahu, případně na proplach 

splaškové kanalizace. 

 

Obrázek 32 Zasakovací tunel společnosti ASIO. [16] 

Před nádrží na dešťovou vodu pro severnější bytový dům bude umístěna průtoková nádrž 

s automatickou čerpací jednotkou, která bude zajišťovat proplach horních úseků stok „A“ 

a „B“, aby nedocházelo k usazování splašků a bylo zabráněno vzniku nepříjemného 

zápachu.  

Na území by se dala vybudovat i klasická dešťová kanalizace, která by mohla být 

vyvedena do nedalekého potoka. Zvolená varianta se zasakovací dlažbou je ekologičtější 

a splňuje požadavek obce na moderní přístup k řešení odvodnění. 

Výhodami navrženého řešení je šetrnost k životnímu prostředí, šetření vody z řadu, 

snížení vlivu na podzemní vodu a ušetření za výkopové práce při instalaci konstrukcí. 

Ušetření vody z řadu je pro obec velmi podstatné, protože ta získává vodu z hloubkových 

vrtů a v letních měsících může při zvýšeném odběru nastat nedostatek vody.  
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Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. Ty by se daly snížit pořízením jedné větší 

nádrže pro skupinu domů. Tato varianta však nebyla zvolena z důvodu rizika vzniku 

neshod mezi sousedy o čerpanou vodu. Proto bude pro každý dům řešen vlastní systém 

na akumulaci dešťových vod a vsakování. Odvod dešťové vody si musí majitelé pozemků 

vyřešit lokálně. Není možné vypouštět dešťovou vodu na ulici, nebo do splaškové 

kanalizace.  

3.2.2 Varianta 1 A 

V následující kapitole bude detailní popis řešení stoky „AB“ u varianty 1 A. Návrh je 

patrný z přiložené dokumentace (viz Přílohy 2 a 3). Budou popsány důvody návrhu, 

postup při jeho vytváření, charakteristiky a výhody a nevýhody tohoto řešení. 

Varianta 1 A vychází z napojení na vstupní šachtu přívodní stoky na ČOV označenou 

„Š_PŮV_2“, která musela být zpracovatelem projektu zaměřena, kvůli chybějící 

dokumentaci. Niveleta byla určena pomocí změření hloubky dna od povrchu a určení 

výškového profilu z dat ČÚZK. Stoka, na kterou se varianta 1 A napojuje, je kameninová 

trouba DN 400. Od napojení na šachtu je vedeno potrubí z PVC sn 12 DN 300 stejně jako 

u stoky „A“ a „B“. V prvním úseku mezi šachtami „Š_PŮV_2“ a „Š_AB_4“ je podélný 

sklon pouze 0,5 %, protože je potřeba překonat koryto potoka a kvůli nízkému uložení 

původní kanalizace bylo nutné využít malého sklonu. Dále se pokračuje v minimálním 

sklonu 1,4 % a kvůli sklonu terénu byla využita dvě spádiště, aby nedošlo k překročení 

maximální proudové rychlosti. Napojení ze spojné šachty je pod podélným sklonem 

5,88 %. 

Největší překážkou při návrhu této varianty bylo překlenutí bezejmenného potoka. Kvůli 

ušetření nákladů na výstavbu i provoz a bezstarostnost provozu kanalizace nebyla 

navržena čerpací stanice, která by zajistila dodržení minimálních sklonů i krytí. Dalším 

způsobem, jak se dostat na druhou stranu vodního toku je využití kanalizační shybky. 

Ta má však dány minimální sklony, rozměry a proudovou rychlost. Při kombinaci těchto 

tří faktorů vyplývá, že pokud není zaručen průtok větší nebo roven 25 l/s, nelze shybku 

o minimálním průměru trouby DN 200 využít. Pro toto řešení není v řešeném území 

dostatečná dotace OV, proto nebyla zvolena varianta se shybkou.  

Varianta s přímým úsekem a podélným sklonem menším, než je minimální sklon podle 

standardů, není ideální, ale za jistých podmínek je použitelná. Kvůli malému sklonu není 
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dodržena minimální rychlost proudění OV 0,6 m/s. Proudová rychlost tohoto úseku je 

0,55 m/s z čehož lze usuzovat, že nebude docházet ke značnému zanášení a při průplachu 

horních úseků kanalizace, nebo při nárazově zvýšeném průtoku se bude čistit i tento úsek. 

Dalším nedostatkem tohoto návrhu je nedostatečná mocnost krycí vrstvy. Byla navržena 

úprava koryta potoka vydlážděním lomovým kamenem v délce 1 m před i za křížením 

s kanalizačním potrubím. Dojde zde k lehké úpravě toku, která však nezmění jeho 

charakter ani kapacitu. Kanalizace bude v tomto úseku obetonována. 

3.2.3 Varianta 1 B 

Druhý návrh je označován jako 1 B, protože se jedná o upravené řešení předchozího 

návrhu, který dává větší smysl. V této variantě se nová kanalizace nenapojuje na stávající 

v původní šachtě, ale došlo k napřímení trasy stávající kanalizace, zrušení jedné vstupní 

šachty a napojení přímo na sběrnou šachtu před centrální ČOV. V místě spojení dvou stok 

(„AB“ a původní sběrné stoky) bude vybudována spojná šachta, která bude uložená 

ve větší hloubce a dovolí tak bezproblémově překonat koryto vodního toku 

(viz Přílohy 4 a 5). 

Varianta 1 B zahrnuje 151,67 m dlouhou větev stoku „AB“, která je z většiny tvořena 

PVC potrubím pevnostní třídy sn 12 DN 300, jedinou výjimkou je poslední úsek 

před napojením na ČOV. V tomto úseku bude průtok mnohem vyšší než u zbytku 

kanalizace, protože jej navýší objem odpadní vody z celé původní větve. Tento úsek je 

řešený kameninovou troubou DN 600, která bude muset být při realizaci projektové 

dokumentace posouzena podle dat získaných ze stávající kanalizace. Úsek 

s kameninovou troubou je dlouhý 23,22 m. Ve zbytku trasy je dodržen minimální podélný 

sklon 1,40 %, který vyhovuje „pražským standardům“ a je dodržena minimální průtočná 

rychlost. Celý větev je rozdělena na 5 úseků, které jsou spojeny čtyřmi vstupními 

šachtami a dvěma spádišti. Varianta spádiště byla zvolena ze stejných důvodů, jako 

ve variantě 1 A. 

Celý úsek je řešený gravitačně, což sníží stavební i provozní náklady. Napojení 

na sběrnou šachtu ČOV dovoluje větší krytí a snazší překonání koryta vodního toku. Delší 

trasa a dvě spádiště však navyšují cenu, navíc se zvýší zatížení stávající ČOV. 
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3.2.4 Varianta 2 

V této variantě byl zvolen jiný přístup. Návrh označený jako varianta 2 pracuje s využitím 

malé čistírny odpadních vod pro 200 EO přímo v řešeném území. Z čistírny je vyčištěná 

voda odváděna do nedaleké vodoteče. Celý úsek k čistírně je řešený gravitačně, z čistírny 

je voda odčerpávána do odběrné šachty, ze které je následně odváděna opět gravitačně. 

V situaci je znázorněno umístění ČOV v jihozápadní části území, kde je zajištěn určitý 

odstup od budov. Ty by mohly být v případě poruchy zařízení omezovány nepříjemným 

zápachem. Výrobce zaručuje tichý chod zařízení a servis v případě poruchy, takže by 

nemělo docházet k žádným omezením. Čistírna typově odpovídá parametrům  

AS-HSBR 200 EO od společnosti ASIO, je však možné využít i srovnatelné produkty od 

jiných výrobců (TopolWater, Sineko apod.). 

Výrobce zaručuje vyčištění vody na úroveň srovnatelnou s dešťovou vodou, která je 

vhodná pro přímé zaústění do vodoteče. Tento způsob byl zvolen. Odvod z ČOV je 

zajištěn PVC potrubím DN 300 v délce 60,04 m. Napojení na potok je zajištěno výustním 

objektem s tlumícím prvkem pro snížení energie. Protější břeh bude opevněn, 

aby nedocházelo k vymílání. (Přílohy 6 a 7) 

Nejdražším prvkem tohoto návrhu je jednoznačně ČOV, na druhou stranu se díky kratší 

trase a zaústění do vodoteče ušetří za spádiště a výkopové práce. Nevýhodou může být 

zápach v případě poruchy ČOV, naopak výhodou je nulové zatížení centrální ČOV. 

Jiným řešením by mohla být akumulace, nebo zasakování vyčištěné vody. Vzhledem 

ke vzdálenosti k vodoteči však byla varianta s odvodem do vodoteče nejlevnější 

a stavebně i technicky nejméně náročná. 

3.3 Výpočty 

V této podkapitole budou popsány postupy základních hydraulických výpočtů a užité 

vzorce ze kterých se vychází při návrhu konkrétních řešení. 

3.3.1 Dimenzování gravitační kanalizace 

Pro návrh dimenze gravitační kanalizace bylo nutné posoudit její kapacitu. Při posuzování 

se vychází z navržené trasy, na které se posuzuje její kapacita. Prvním krokem je výpočet 
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potřeby vody v každém úseku kanalizace. Pro každý úsek se určí průměrný denní průtok 

splaškových vod Q24. 

Q24 =
∗

 [m3/den] → Q24 =
∗

 [l/s] 

Kde 

O je počet ekvivalentních obyvatel napojených na úsek. 

q je denní potřeba vody na EO. [l/ob/den] 

Maximální průtok splaškové vody se stanoví vynásobením průměrné denní spotřeby 

součinitelem nerovnoměrnosti, který vyplývá z Tabulky 1. Mezi jednotlivými hodnotami 

lze interpolovat.  

𝑄ℎ, 𝑚𝑎𝑥 = 𝑄24 ∗ 𝑘ℎ, 𝑚𝑎𝑥 [l/s] 

Kde  

kh, max je součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti a určuje se podle tabulky. 

Tabulka 1 Doporučené hodnoty součinitele hodinové nerovnoměrnosti. [8] 

 

Konečný průtok, kterým se dimenze trouby posuzuje, je dvojnásobkem maximálního 

hodinového průtoku.  

𝑄 𝑚𝑎𝑥 = 2 ∗ 𝑄 ℎ, 𝑚𝑎𝑥 [l/s] 
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Při posouzení musí být kapacitní průtok (Q kap) úseku větší, než Q max. Kapacita potrubí 

se určí pomocí Chézyho rovnice. 

𝑄 𝑘𝑎𝑝 = 𝐶 ∗ 𝑆 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖 [l/s] 

Kde: 

C je Chézyho rychlostní součinitel [m0,5*s-1]                       𝐶 =  

R je hydraulický poloměr [m] 

n je Manningův součinitel drsnosti [-] 

S je průtočná plocha [m2] 

i je podélný sklon [-] 

Výpočty jednotlivých variant jsou vidět v Příloze 8. Do návrhu byly uvažovány hodnoty 

denní spotřeby vody 150 l/os/den a bylo připočteno 20 % jako ekvivalent balastních vod. 

Dimenze potrubí vyhověla ve všech případech. 

3.3.2 Návrh podélného sklonu 

Při návrhu podélného sklonu se vychází z morfologie terénu a dodržují se zavedené 

standardy pro minimální sklony. V tomto případě se vycházelo z „pražských standardů“, 

které určují minimální sklon. Podle normy je potřeba posoudit minimální tečné napětí 

ve dně potrubí, které musí být větší nebo rovno 4 Pa. U profilů menších než DN/ID 300 

se posuzuje průtočná rychlost, která musí být větší než 0,7 m/s. Podle standardů 

se posuzuje minimální průtočná rychlost, která musí být větší než 0,6 m/s. Při nesplnění 

těchto podmínek je nutné zajistit proplach kanalizace, aby nedocházelo k zanášení 

a vyhnívání OV v potrubí, což by způsobovalo zapáchání a možný rozvoj nemocí. 

Při výpočtu tečného napětí τ se vychází z průměrného denního průtoku Q 24 a vztah 

pro výpočet je: 

𝜏 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑖 [Pa] 
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Kde: 

ρ je průměrná hustota odpadní vody [kg/m3] 

g je gravitační zrychlení [m/s2] 

R je hydraulický poloměr [m] 

i je sklon dna [-] 

Pro posouzení rychlostí se uvažuje maximální hodinový průtok Q h, max., který se stanoví 

pomocí Chézyho rovnice. 

𝑣 = 𝐶 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖 [l/s] 

Kde: 

C je Chézyho rychlostní součinitel [m0,5*s-1]                         𝐶 =  

R je hydraulický poloměr [m] 

n je Manningův součinitel drsnosti [-] 

i je podélný sklon [-] 

Pomocí funkce hledání řešení v MS Excel se hledá výška hladiny v potrubí tak, aby se 

při daném omočeném obvodu R shodovaly hodnoty Q24, respektive Q h, max. 

Výsledné hodnoty jednotlivých variant jsou v Příloze 8, kde jsou rozpočítány všechny 

úseky i s vyjádřením, zda daným parametrům úsek vyhověl, či nikoliv. 

Příčinou nevyhovění některých sklonů jsou malé průtoky. Vzhledem k zastavěnosti 

a dotaci odpadní vody hrozí zanášení kanalizačních stok. Z toho důvodu je v zastavěném 

území zřízena nádrž na dešťovou vodu s automatickou jednotkou, která zajišťuje 

pravidelný proplach bez nutnosti ručního provedení. Musí tedy být prováděny pouze 

revizní kontroly. 
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3.4 Posouzení stávající ČOV po napojení nové kanalizace 

Stávající centrální čistírna odpadních vod je umístěna v jižní části obce, obtéká ji 

borotínský potok, do kterého je přečištěná voda vyústěna. Podle posudku, který si obec 

nechala v průběhu zpracovávání této práce zpracovat, je stávající ČOV již nevyhovující. 

Na stávající čistírně jsou některé části provozu nefunkční a zamezují tak správnému 

fungování ČOV. Návrhové množství vody neodpovídá aktuálním hodnotám, mimo jiné 

kvůli enormnímu množství balastních vod (odhaduje se až 300 % z celkového 

přítokového množství). Aktuální problém s ČOV se dá vyřešit zřízením nové čistírny 

s moderní technologií, která by zaručila nejen aktuální normové hodnoty, ale byla by 

vyhovující i v dalších letech. V Příloze 9 je celý záznam z jednání zástupců obce 

s odborníky v oblasti nakládání s odpadními vodami. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu centrální čistírny obce by napojení dalších 169 EO 

způsobilo extrémní přetížení ČOV, která bez zásadní rekonstrukce nebude moci 

plnohodnotně vykonávat svou funkci. Podle zástupce Odboru životního prostředí města 

Tábor je jediným východiskem nová centrální ČOV a celková rekonstrukce stávající 

jednotné kanalizace v obci s přeměnou na kanalizaci oddílnou. Z důvodu finanční 

náročnosti je pravděpodobnější, že dojde jen k rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV 

bez rekonstrukce kanalizace. Při aktuálním vniku balastních vod do kanalizace je riziko, 

že množství vypouštěné vody z ČOV přesáhne ročně 100 000 m3. Což by mělo 

za následek poplatky za množství vypouštěných vod do recipientu a přísnější kontrolu 

od ČIŽP. S napojením nové větve je tato pravděpodobnost ještě vyšší. 

3.5 Investiční náklady 

Pro výpočet investičních a provozních nákladů bylo využito položkové metody 

oceňování. V době vzniku práce probíhá na trhu výrazná změna cen za materiál i práce. 

Využití tabulkových hodnot by tedy nebylo přiliž směrodatné. Při oceňování jednotlivých 

položek bylo využito konzultace s Ing. Jindřichem Slámou, Ph.D., který působí jako 

hlavní projektant ve společnosti „D plus“ a má s návrhem stokových sítí a čistírenských 

objektů dlouholeté zkušenosti. Ceny byly určovány podle aktuální situace na trhu, 

nicméně jeho stav je v době vzniku práce značně dynamický, a proto jsou ceny uvedené 

v rozpočtu pouze orientační. 
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Ceny za čistírnu, zasakovací systémy, povrch komunikace a další položky byly ověřeny 

přímo u výrobce, v katalozích, nebo u obchodních zástupců společností.  

Byly spočteny náklady na systém pro využití dešťové vody u jednotlivých budov 

(viz Tabulka 2), které však nebudou hrazeny pořizovatelem kanalizace a jde pouze 

o možnou variantu s orientační cenou udanou výrobcem konkrétních systémů (ASIO). 

Lze použít i jiné způsoby pro hospodaření s dešťovou vodou.  

Tabulka 2 Náklady na systém pro recyklaci dešťové vody pro jednotlivé stavitele. 

 

Pořizovací náklady na variantu 1 A jsou nejnižší ze všech, je to dáno menším objemem 

výkopů a kratší trasou budované kanalizace. Celkové pořizovací náklady byly vyčísleny 

na 16,749,561 Kč (viz Tabulka 3). Nejdražší položkou jsou spádišťové šachty, pro které 

je využita levnější prefabrikovaná varianta a každá z nich vyjde cca na 2,500,000 Kč. 

Kdyby se navrhovalo spádiště monolitické, vyšlo by 2 až 3krát dráž.  

Tabulka 3 Pořizovací náklady 1 A. 

 

Provozní náklady byly určeny na základě účtovaného stočného pro obyvatele a na základě 

konzultace se starostou obce. Náklady na provoz centrální ČOV byly vyčísleny 
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na 24 Kč/m3 odpadní vody. Roční náklady na provoz varianty 1 A činí 228,140 Kč 

(viz Tabulka 4). 

Tabulka 4 Provozní náklady 1 A. 

 

Varianta 1 B je o něco dražší, než 1 A, zejména kvůli delší trase. Náklady se zvedly 

o necelých 400,000 Kč, což ve výsledku činí zhruba dvouprocentní nárůst. Jednotlivé 

položky a celkový součet je v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Pořizovací náklady 1 B. 

 

Provozní náklady jsou u prvních dvou variant shodné, a to kvůli shodným provozním 

podmínkám, napojením na stejnou ČOV a podobou celkovou délkou trasy. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o orientační náklady je toto vyčíslení dostačující. Provozní náklady 

varianty 1 B jsou v Tabulce 6. 
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Tabulka 6 Provozní náklady 1 B. 

 

Poslední varianta je nejdražší, i když jsou výsledné pořizovací náklady srovnatelné 

s předchozími dvěma řešeními. Největší náklady jsou s vybudováním čistírny, která 

podle aktuálního ceníku společnosti vyjde na více než 5 milionů Kč. Oproti předchozím 

řešením se však ušetřily náklady za spádiště. Pořizovací náklady varianty 2 jsou 

17,544,890 Kč, což je cca o 5 % víc, než nejlevnější varianta 1 A. Jednotlivé položky jsou 

vyčísleny v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Pořizovací náklady 2. 

 

Provozní náklady na domovní čistírnu pro odvodňovanou oblast jsou nižší než náklady 

na provoz centrální ČOV. Roční provozní náklady vychází na 145,000 Kč/rok. 

(viz Tabulka 8) 
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Tabulka 8 Provozní náklady 2. 

 

Pořizovací náklady jednotlivých návrhů vychází přibližně stejně. Provozní náklady 

varianty 2 jsou však v porovnání s ostatními o poznání nižší. Při uvažování stejných cen, 

či stejného růstu cen pro všechny varianty, by se rozdíl v celkových nákladech na pořízení 

a provoz vyrovnal po 10 letech od uvedení do provozu. 
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3.6 Analýza variant 

V následující kapitole jsou postupně zhodnoceny jednotlivé návrhy pomocí SWOT 

analýzy, díky které bude spravedlivě porovnáno více faktorů, a nejen faktor ceny. Budou 

porovnávány 4 kategorie:  

 Strenghts – Silné stránky 

 Weaknesses – Slabé stránky 

 Oportunities – Příležitosti 

 Threats – Rizika 

3.6.1 Varianta 1 A 

Varianta gravitační kanalizace s napojením na stávající stokovou síť a centrální ČOV je 

jednoduchým řešením problému. 

Silné stránky 

 Nejnižší pořizovací náklady. 

 Gravitační metoda zaručuje nízké riziko poruchy. 

 Díky výhradně gravitačnímu vedení splaškových vod jsou sníženy provozní 

náklady. 

Slabé stránky 

 Malé krytí a ovlivnění vodního toku přináší riziko, že nebude stavba povolena 

příslušnými úřady. 

 Využití dvou spadišť výrazně zvyšuje náklady na stavbu. 

 Spodní část kanalizace je vedena pod malým sklonem a hrozí zanášení 

usazeninami. 

Příležitosti 

 Současně s novým napojením téměř 200 EO bude řešena kapacita stávající 

centrální ČOV. 

Rizika 

 Ovlivnění vodního toku. 
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 Riziko poruchy kanalizačního potrubí z důvodu nedostatečného krytí pod vodním 

tokem. 

 Riziko nedostatečné kapacity stávající stokové sítě. 

 Při stále rostoucí ceně stavebních materiálů je možné, že se cena za spádiště 

skokově zvýší, což značně navýší pořizovací náklady. 

3.6.2 Varianta 1 B 

Varianta 1 B vychází ze stejné strategie jako 1 A, napojení se na stávají síť a ČOV. Tento 

návrh řeší napojení napřímením poslední části původní kanalizace, čímž je možné se 

dostat s potrubím do větší hloubky a tím je zajištěno větší krytí.  

Silné stránky 

 Nízká poruchovost sítě, díky gravitační dopravě odpadních vod. 

 Náklady srovnatelné s první variantou. 

 Lepší řešení překonání koryta vodního toku. 

 Větší pravděpodobnost povolení stavby tohoto řešení. 

Slabé stránky 

 Vyšší provozní náklady. 

Příležitosti 

 Současně s novým napojením téměř 200 EO bude řešena kapacita stávající 

centrální ČOV. 

Rizika 

 Riziko nedostatečné kapacity stávající stokové sítě. 

 Při stále rostoucí ceně stavebních materiálů je možné, že se cena za spádiště 

skokově zvýší, což značně navýší pořizovací náklady. 

 Pokud se nevyřeší aktuální stav centrální čistírny v obci, nebude napojení nové 

větve možný. 
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3.6.3 Varianta 2 

Silné stránky 

 Gravitační systém dopravy splašků je nenáročný na údržbu a vyznačuje se nízkou 

poruchovostí. 

 Řešení čištění odpadních vod decentralizovaně pomůže ulevit centrální ČOV, 

která by tak nemusela překročit roční limit 100 000 m3 vypuštěné vody. 

 Provoz malé ČOV v odvodňované lokalitě je nenáročný a za běžného 

předepsaného provozu se musí provádět jen pravidelné inspekce a vývoz 

přebytečného kalu na zpracování v kalovém hospodářství. Inspekce i servis 

zajišťuje dodavatel technologie a minimálně po dobu záruky bývá v ceně 

produktu. 

 Provozní náklady této varianty jsou nejnižší ze všech návrhů. 

Slabé stránky 

 Při poruše ČOV může dojít k šíření zápachu. 

 Pořizovací náklady tohoto návrhu jsou nejvyšší ze všech navržených variant. 

Příležitosti 

 Vyčištěná odpadní voda je svou kvalitou srovnatelná s vodou dešťovou. Dá se 

tedy navrhnout nádrž, ve které by se vyčištěná voda ukládala a mohla by se 

využívat například k zavlažování, nebo jako dekorativní vodní plocha. 

 Využití malé čistírny v rámci decentralizovaného přístupu je moderním řešením 

s příznivým vlivem na životní prostředí. Při navýšení zátěže, například napojením 

dalšího území je možné ČOV rozšířit a navýšit tak její kapacitu. 

Rizika 

 Největším rizikem je porucha na malé ČOV, která by celý systém poškodila. 

Nicméně podobné riziko je i při centrálním čištění. 

 Při poruše by mohlo dojít ke kontaminaci recipientu a šíření zápachu z ČOV. 

 Lze jen těžko určit nejvhodnějšího výrobce produktu, protože přesná data 

o kvalitě čištění nejsou k dispozici. Výrobky však disponují certifikáty, které 

potvrzují dostatečnou kvalitu čištění. 
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3.6.4 Vyhodnocení 

Při porovnání variant 1 A a 1 B vychází lépe druhá zmíněná. Návrh 1 B přináší méně 

rizik, cenově je srovnatelná a je pravděpodobné, že by dostala povolení k realizaci 

od příslušných orgánů. Jde o tradiční a zaběhlý přístup k řešení problematiky splaškové 

kanalizace, který však zatěžuje centrální ČOV a při jejím rozšiřování by se s tím muselo 

počítat. 

Varianta 2 nabízí jiný přístup k problematice odvodnění území a je rozhodně zajímavá. 

Provoz malé ČOV je oproti centrální čistírně levnější a méně náročný na údržbu, navíc je 

zde možnost přečištěnou vodu znovu využít na závlahy, či zvelebení území. Jde o méně 

tradiční, moderní přístup. Může dojít k poruše na čistírně nebo delšímu výpadku proudu, 

což by mohlo mít negativní dopad na recipient a okolí ČOV.  

Při výběru finálního řešení se doporučuje vedení obce zvážit zejména varianty 1 B a 2. 

Tato studie může sloužit jako podklad pro vypsání výběrového řízení, obsahuje základní 

výpočty, návrhy tras a popisy jednotlivých návrhů, doporučení dostupných technologií 

a jejich dodavatele, podklady pro objektivní zvážení jednotlivých variant a orientační 

vyčíslení nákladů. Všechny tyto informace mohou sloužit k objektivnímu rozhodnutí 

vedení obce o dalším postupu v problematice odvodnění zájmového území, označeného 

v územním plánu jako Z_BO_8.  
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Závěr 

V této závěrečné práci byla zhotovena studie odkanalizování nového území určeného 

k zástavbě v obci Borotín. V rámci studie byly vypracovány tři varianty odvodu 

splaškových vod a jeden návrh na zpracování vod srážkových. 

Ve zhotoveném návrhu byl kladen důraz na využívání řešení podle moderní koncepce 

městského odvodnění. Proto byl zvolen jako povrch místní komunikace zasakovací rošt 

s betonovou dlažbou a filtrační vrstvou a tím byla vyřešena i problematika s dešťovou 

vodou na území komunikací. Pro jednotlivé budovy v zástavbě byly navrženy nádrže 

na akumulaci dešťové vody ze střech pro další využití na závlahu, nebo splachování. 

Při vysokém úhrnu srážek a přeplnění nádrže je na každé nainstalován bezpečnostní 

přepad s odvodem do zasakovacího systému. 

První dvě varianty jsou svým řešením velmi podobné. Jde o napojení nové větve 

na stávající kanalizaci v obci a na centrální ČOV. Rozdíl mezi variantami „1 A“ a „1 B“ 

je v trase. Pro návrh „1 B“ byla zvolena o něco delší, ale napřímenější trasa, která 

umožňuje dodržet minimální doporučené parametry podle příslušných norem a standardů. 

Vzhledem k několika „nouzovým“ řešením u varianty „1 A“ je nepravděpodobné, že by 

byla její výstavba povolena příslušnými úřady. V závěru bude tedy porovnána varianta 

„1 B“ a „2“. Detaily jednotlivých variant jsou popsány v praktické části této práce. 

Návrh označený jako „varianta 2“ vychází z decentralizované koncepce pro odvodnění 

daného území. V lokalitě je navržena malá ČOV pro 200 EO, která zajistí vyčištění 

splaškových odpadních vod na požadovanou kvalitu zaručenou výrobcem. 

Vyprodukovaná vyčištěná voda bude svedena do bezejmenného potoka, který protéká 

v blízkosti řešeného území. Zvolená varianta má nízké provozní nároky na údržbu a také 

nižší provozní náklady než varianta „1 B“. 

Autorem preferovaná varianta „2“ má vyšší pořizovací náklady než „1 B“, ale o něco 

nižší náklady provozní. Návrh „1 B“ je řešený tradičnějším způsobem a napojením na 

centrální ČOV, pro druhou variantu byl využit modernější koncept, při kterém nedojde 

k zatížení centrální ČOV a více se shoduje s novou koncepcí. Obě varianty mají své 

přednosti a tato práce obsahuje informace k jejich objektivnímu porovnání.
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Seznam zkratek 

 ČOV – čistírna odpadních vod 

 DČOV – domovní čistírna odpadních vod 

 OV – odpadní vody 

 EO – ekvivalentní obyvatel 

 ČSN – chráněné označení českých technických norem 

 DČJ – domovní čerpací jímka 

 ČJ – čerpací jímka 

 ČR – Česká republika 

 ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 
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