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ABSTRAKT 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část 

obsahuje rešerši literatury a souvisejících norem, popis stokování a jednotlivých druhů 

odpadních vod, základní rozdělení stokových soustav, systémů a způsobů dopravy odpadních 

vod. Zabývá se technickými aspekty při navrhování stok, jako jsou materiály a tvary 

stokového potrubí, hydraulika stok a výpočetní postupy při dimenzování splaškové i dešťové 

stokové soustavy. Praktická část se zabývá variantním řešením odvádění a čištění 

splaškových vod v obci Semanín v Pardubickém kraji. Obsahuje psaný podélný profil všech 

navržených stok, tabulkový formulář pro návrh gravitační splaškové kanalizace a návrh trasy 

gravitační splaškové kanalizace i výtlačného potrubí k přečerpání odpadních vod na čistírnu 

odpadních vod, resp. na stávající splaškovou kanalizaci ve městě Česká Třebová. Součástí 

práce je i podélný profil hlavní stoky, vzorová vstupní šachta a vzorové uložení potrubí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

stokování, splaškové odpadní vody, potrubí, čistírna odpadních vod, ekonomické zhodnocení 

 

ABSTRACT 

The master's thesis is divided into two parts - theoretical and practicalapplied. The theoretical 

part consists of include search in literature and normative documents overview, description 

of sewerage and individual types of wastewater, basic classification of sewerage systems and 

methods of wastewater transportation. It deals with technical aspects of sewerage design such 

as sewer pipe materials and shapes, sewer hydraulics and calculations procedures for 

wastewater and sewage and rainwater sewer system design. The practical applied part deals 

with a variant solution of wastewater disposal and treatment in the village of Semanín in the 

Pardubice region. It contains a written longitudinal profile of all designed sewers, a table form 

for the design of gravity sewerage, and a design of gravity sewerage route and discharge 

piping for pumping wastewater to the wastewater treatment plant, respectively. to the existing 

sewage system in Česká Třebová. The master's thesis includes a longitudinal profile of the 

main sewerage, a sample entry shaft and a sample pipeline placement. 
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Sewerage, sewage waste water, pipeline, wastewater treatment plant, economic evaluation 
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1. ÚVOD 
Pro obyvatele města je samozřejmostí bezstarostné užívání toalet, koupelen a 

kuchyní a nakládání s odpadními vodami dle legislativy, ale v menších obcích bez 

stokového systému a bez ČOV to samozřejmost není. Ve vybrané obci Semanín není 

nakládání s odpadními vodami vyřešeno úměrně k nynější životní úrovni České 

republiky. Odpadní vody obyvatelům obce způsobují starosti s domovními čistírnami a 

poškozenými žumpami, a nebo dokonce narušují životní prostředí vypouštěním 

odpadních vod do vodoteče nebo do polí. Mou snahou v diplomové práci je navrhnout 

řešení pro vybranou obec, aby s odpadními vodami bylo nakládáno dle příslušných 

předpisů a aby kvalita života obyvatel obce mohla stoupat. Návrh by měl obsahovat 

centralizovaný stokový systém, a to zejména z důvodu zjednodušení provozu pro vedení 

obce. Úmyslem je zlepšení vlivu na životní prostředí, zrušení žump, které v případě 

neudržování, pozdního vyvážení a přepadání přes bezpečnostní přeliv způsobují 

vsakování odpadních vod do vod podzemních. Odpadní vody je třeba čistit a až v kvalitě 

dle příslušných předpisů vypouštět do recipientu. Zlepšení podmínek v obci by mělo být 

příznivým faktorem nejen pro současné obyvatele, ale i pro zvýšení atraktivity pro 

turistiku a případně pro obyvatele nové, jelikož vybavenost, geografická poloha i krajina 

obce tomu příznivě přispívají.  

 

1.1. Cíl práce 

Cílem diplomové práce je sestavení rešerše literatury k tématu nakládání 

s městskými vodami, popis vybrané lokality a návrh řešení ve vybrané obci ve variantách 

a posouzení jednotlivých variant z ekonomického, ekologického a logistického pohledu 

obce. 

Diplomová práce obsahuje dvě hlavní části – teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část zahrnuje rešerši literatury oboru stokování, způsoby odvádění odpadních 

vod, materiály k tomu potřebné i hydraulický pohled na odvádění vod.  

Praktická část se zabývá popisem lokality a samotným návrhem stokového 

systému a čištění odpadních vod. Úkolem práce je navržení variantního řešení nakládání 

s městskými vodami obce Semanín a zhodnocení jednotlivých variant.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Stokování 

Primárním účelem odvodňovacích staveb je zachování životního prostředí, 

zajištění zdravého bydlení, zachování bezpečnosti obyvatel i jejich majetku při likvidací 

tekutých odpadů. Návrhem, stavbou a provozem staveb městského odvodnění se zabývá 

vědecko-technický obor stokování. Následně návrhem, stavbou a provozem objektů pro 

zneškodnění splašků se zabývá obor čištění odpadních vod. Pro zachování řádného 

odvádění odpadních vod je bezpodmínečný správný návrh a bezporuchový provoz, čímž 

je zajištěno hygienické zabezpečení oblasti, zamezení kontaminace území. Pro zajištění 

soustavnosti systému s plnou funkčností je třeba zajistit k vhodnému odvádění odpadních 

vod i její efektivní čištění. Právě kvalita životního prostředí je významnou společensky 

uznávanou hodnotou ve 21. století. Kvalita a rozsah odvodňovacích systémů jsou 

společností chápány i jako vizitka rozvoje měst a kvalita životní úrovně. Zároveň se 

odvodňovací systémy řadí k nejdražším a projekčně nejnáročnějším stavbám městské 

infrastruktury. V současnosti je stokování věnována zvýšená pozornost zejména 

z důvodu potřeby rekonstrukcí původních stokových systému s omezenou životností 

nebo z důvodu možnosti různých dotačních programů pro rozvoj technické infrastruktury 

v obcích. Zároveň se mění množství odváděných vod vzhledem k rozrůstání 

urbanizovaných území a nárůstu nepropustných ploch. (1) 

Pro efektivnost a úplnost návrhu je třeba mít veškeré informace o dotčeném 

území, mezi které patří především morfologie terénu, demografické, geologické a 

hydrologické podklady, znalost technické a dopravní infrastruktury, územní plán, 

PRVKÚK s celkovým zohledněním předpokládaného rozvoje v následujících 30-ti 

letech. Následně je možný návrh koncepce soustavné stokové soustavy s možností 

etapizace realizace dle skutečného urbanistického rozvoje. (2) 

 

2.2. Historie stokování 

Již od prvního osidlování, kdy vznikaly civilizace, se lidé přirozeně usazovali 

v blízkosti řek. Vodní tok byl důležitý jako zdroj vody pro život, možnost obživy lovem 

ryb, ale také jako přirozená ochrana před nepřítelem. Osídlením však vznikalo mnoho 

tekutého i tuhého odpadu, který nebyl nikam odváděn, ale hromadil se přímo v tábořišti. 
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V případě stavby obydlí na pilotách bylo část odpadu spláchnuto v období dešťů. 

Hromadění odpadu ve vodě nebo v blízkosti příbytků způsobovalo zápach a onemocnění 

obyvatel. Z toho důvodu se lidé přesidlovali na čistá nezamořená místa. Rozšíření chorob 

nutilo člověka odpad likvidovat, archeologové dokládají, že se obyvatelé snažili odpad 

nejdříve pálit, později odpad odnášeli daleko od osídleného místa.  (2) 

Ve starověku, kdy si lidé vody více vážili a dokázali ocenit její prospěšné účinky, 

byla snaha udržet vodu čistou a hygienicky nezávadnou pro využití na očistné koupele. 

S rozvojem lázeňství byl kladen větší důraz na čistotu přiváděné vody, ale i na účinnější 

odvádění splaškové, dešťové vody i tuhého odpadu. Vznikaly první stokové sítě, které 

byly tvořeny otevřenými příkopy pro rychlý odvod dešťové vody. Do těchto stok byly 

vypouštěny i splaškové vody, navzdory tomu, že některá města to nepovolila. V letních 

měsících, kdy byly vyšší teploty, příkopy se splaškovou vodou zapáchaly. Obyvatelé byli 

nuceni postoupit k dalšímu kroku, a to zakrývání příkopů, tím vzniká první náznak stoky 

s uzavřeným profilem. Stoková síť měla stále pouze lokální význam, nejednalo se o 

soustavné stokové sítě.  (2) 

Za dob Řeků a Římanů se rozvíjel uzavřený stokový systém. Stoka nebyl pouze 

zaklopený příkop, ale jednalo se již o stoku s cihlovou klenbou. Přesto většina domů 

nebyla připojena na kanalizaci a u domů byly zřizovány žumpy. Vyklízení bylo povoleno 

pouze v noci a za chladného počasí. Po pádu Západořímské říše se situace zhoršovala, 

byly využívány dosud vystavěné stoky, ale dle nařízení se u všech domů musely zřídit 

žumpy, jelikož nebylo povoleno vypouštět do řek látky škodlivé pro ryby. Odpadní voda 

z žumpy následně prosakovala a kontaminovala vodu ve studních, což mělo za následek 

mnohé epidemie. (2) 

V Praze se situace výrazně zlepšila až koncem 18. století, kdy započala výrazná 

výstavba kanalizace, postaveno bylo 44 km stok s vyústěním do Vltavy. Moderní stokové 

sítě se Praha dočkala až s projektem na soustavnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod 

v Bubenči, kterou připravil anglický inženýr William Heerlein Lindley, výstavba byla 

dokončena v roce 1906.  (2) 
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2.3. Odpadní vody 

Mezi odpadní vody patří veškerá voda, která je odváděna stokovou sítí. Jedná se 

o vodu z obytných zón, z kuchyní, koupelen i toalet. Mezi odpadní vody patří také vody 

z průmyslových budov, ale také dešťové vody, přestože před odtokem do stokové síti 

znečištěné nebyly, infekční vody z nemocnic či laboratoří, které je třeba před 

vypouštěním do stokové sítě ještě předčistit. Odpadními vodami jsou veškeré vody, které 

po použití mají změněnou svoji jakost, změněné fyzikální nebo chemické vlastnosti – 

teplotu, zákal, barvu, pH nebo pach a mohou dále ovlivnit povrchové a podzemní 

vody. (2) 

Odpadními vodami jsou také vody odčerpávané z okolí objektů, kde probíhá 

zpracování nebo uchování látek, které by mohly způsobit znečištění povrchové nebo 

podzemní vody. Dále mezi odpadní vody patří drenážní vody ze systému odvodnění 

podzemních staveb nebo zemědělských pozemků, tekuté odpady. Odpadní vody 

vypouštěné do stokové sítě by však neměly obsahovat nebezpečné látky, radioaktivní, 

infekční nebo jiné látky ohrožující zdraví. Do stokové sítě nepatří odpadní voda 

s přílišným zápachem, látky nebezpečné po reakci s běžnou složkou odpadní vody, 

neměly by poškozovat materiál na stokové síti a v čistírně odpadních vod. (2) 

Obecně se vypouštění odpadních vod do stokové sítě řídí kanalizačním řádem. 

Hodnoty nejvyšší míry znečištění jsou v kanalizačním řádu stanoveny dle hodnot 

doporučených vyhláškou 428/2001 Sb. Nejvyšší míra znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vod povrchových nebo podzemních se řídí limity stanovenými 

Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Odpadní vodu je třeba vyčistit na stanovené limity před 

vypouštěním do recipientu. Vypouštěním odpadních vod do vod povrchových a 

podzemních podléhá schválení vodoprávním úřadem, jelikož se jedná o nakládání 

s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb. Porušení limitních hodnot vypouštění odpadních 

vod do kanalizace je sankciováno dle příslušného kanalizačního řádu. (2) (3) 
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Tab. 1 - Maximální výše emisních standardů pro vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových (4)

 

 

2.3.1. Druhy odpadních vod 

Odpadní vody se rozdělují do šesti skupin dle původu a způsobu znečištění, a to 

především z pohledu čištění vod v mechanicko-biologických čistírnách vod. Druh a 

množství odpadní vody ovlivňuje následně návrh stokové soustavy, dimenzi profilu 

stoky, objekty na kanalizaci a na čistírně odpadních vod. 

a) splaškové odpadní vody, 

b) infekční odpadní vody, 

c)  průmyslové odpadní vody, 

d) odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby, 

e) srážkové vody, 

f) Jiné odpadní vody – balastní vody. (3) 

 

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody jsou vody domovní – odpadní vody obsahující splašky 

z kuchyní, koupelen, prádelen, toalet a technické občanské vybavenosti. (3) 

V splaškové odpadní vodě je především hrubé znečištění organické původu, 

zbytky z kuchyní, jídelen, záchodové odpadní vody. Nečistoty se ve vodě nacházejí ve 

formě hrubě i jemně rozptýlených částic, koloidní i rozpuštěné. Zatížení stokové sítě 

splaškovou vodou není rovnoměrné, má na něj vliv denní i sezónní režim obyvatel. Od 

toho se odvíjí i výpočet pří návrhu stokové soustavy se součinitelem nerovnoměrnosti – 

hodinový, denní. Dříve odpovídalo množství odpadních vod spotřebě pitné vody, což se 

v dnešní době částečné mění vlivem využití šedé vody. Splaškové vody jsou odváděny 

jednotnou nebo oddílnou splaškovou soustavou stokové sítě.  (2) 
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Tab. 2 - Orientační složení splaškových odpadních vod (vybrané parametry) (5) 

 

 

Infekční odpadní vody 

Infekční odpadní vody mají svá specifika z hlediska bezpečnosti. Jelikož odtékají 

z nemocnic, sanatorií, laboratoří, výroben očkovacích látek a k tomu přidružených 

provozů, mohou obsahovat choroboplodné zárodky nebo látky nebezpečné pro obsluhu 

kanalizační sítě. Zároveň obsahují ve zvýšené míře zbytky léků, které ovlivňují složení 

odpadní vody, ale i následně vyčištěné vody. Infekční vody musí být většinou před 

vypouštěním do kanalizace předčištěny nebo si likvidaci odpadních vod řeší přímo u 

zdravotnických zařízení. Likvidace a odvádění vod ze zdravotnických zařízení se řídí 

ČSN 75 6406. (2) 

 

Průmyslové odpadní vody 

Průmyslové odpadní vody jsou odpadní vody z technických provozů, chladící 

vody. Jejich znečištění je nejrůznějšího druhu dle technologie výroby. (3) 

Jedná se o vody z výrobního procesu, ale i z menších provozoven. Jejich 

znečištění je velmi rozdílné dle konkrétního závodu. Některé vody nemají znečištění 

významné a mohou být vypouštěny přímo do kanalizační sítě, v některých odvětvích 

průmyslu je třeba vody předčistit v místě závodu. Nerovnoměrnost vypouštění 

průmyslových odpadních vod je dána směnností provozu.  (2) 
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Tab. 3 - Doporučené hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejných kanalizací (5) 

 

 

Odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby 

Odpadní voda ze zemědělství má své specifické složení stejně jako například 

infekční vody. Jelikož produkce odpadní vody z hlediska složení a množství je odlišná 

v každém závodu či na farmě a závisí na konkrétní činnosti zařízení, je třeba vodu před 

vypouštěním do kanalizační sítě upravovat. V zemědělské výrobě je vhodné oddělit 

odpadní vody dle způsobu vzniku, tedy i dle druhu znečištění a čištění provést odděleně 

pro úsporu nákladů a pro nejefektivnější vyčištění. Rozdíl oproti běžné splaškové vodě je 

především v rozdílném poměru C : N : P a vyčištění v běžné mechanicko-biologické 

čistírně odpadních vod by bylo nedostatečné. (5) 

Odpadní vody ze zemědělství rozdělené dle způsobu vzniku: 

• odpadní vody z rostlinné výroby (silážní šťávy, minerální hnojiva, 

pesticidy), 

• odpadní vody z živočišné výroby (kejda, slamnatý hnůj), 

• splaškové odpadní vody, 

• odpadní vody z oplachů strojů a zařízení (provozní kapaliny, pohonné 

hmoty). (5) 
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Srážkové vody 

Srážkové vody se skládají z vod dešťových, ze sněhových srážek a z vod 

vzniklých táním ledu. Srážkové vody po styku s povrchem je možno rozdělit na 

znečištěné a neznečištěné. (6) 

Znečištěné srážkové vody jsou vody ze zemědělských a průmyslových ploch, 

z komunikací s vysokou hustotou provozu, z parkovacích stání automobilů, případně 

z dalších znečištěných ploch například ve městech, kdy znečištění může dosáhnout až 

úrovně splaškových vod. Znečištění se dále dělí na organické (ropné látky, mikrobiální 

znečištění a dioxiny) a anorganické látky (těžké kovy, nerozpuštěné látky a sloučeniny 

dusíku a fosforu). (5) (2) 

 

Tab. 4 - Zdroje znečištění dešťových vod (5) 

 

 

Neznečištěné srážkové vody odtékají z místních komunikací, parků, zahrad, 

střech, doporučuje se tyto vody v maximální míře vsakovat nebo odvádět samostatnou 

stokou přímo do recipientu.  (6) 

Vsakování, případné odvádění srážkových vod ze soukromého pozemku upravuje 

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území: 

„(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

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

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

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

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

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 

závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

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

vypouštění do jednotné kanalizace.“ (6) 

Úpravu ohledně zpoplatnění odváděných srážkových vod do veřejné kanalizace 

zajišťuje zákon č. 274/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

 

Ostatní odpadní vody 

Mezi ostatní odpadní vody patří ty vody, které není možné zařadit do předchozích 

skupin nebo se do kanalizace dostaly za nepředvídatelných situacích.  (3) 

Vody, které nejsou odpadními vodami, do veřejné kanalizace nepatří, v případě, 

že v kanalizaci přesto jsou, jsou již považovány za odpadní vody a nazývají se vodami 

balastními. Balastní vody jsou neznečištěné vody - původně použity jako vody chladící, 

vody kondenzované, pramenité, podzemní, neznečištěné vody srážkové. V případě, že to 

území a hladina podzemní vody dovoluje, je vhodné tyto vody vsakovat vsakovacími 

boxy, průlehy, šachtami, v opačném případě odvádět samostatnou stokou přímo do 

recipientu. Toto opatření sníží objem vody na nátoku na čistírnu odpadních vod, sníží 

náklady a předejde se negativnímu vlivu na čištění z důvodu nevhodné teploty vody nebo 

přílišného ředění.  (3) 
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Obr. 1 - Zdroje balastních vod (5) 

Balastní vody se dále rozdělují dle frekvence zatížení na kontinuální a nárazové. 

Nárazové zatížení způsobují především havárie vodovodů, hydrantů nebo vlivem 

odvodnění při výstavbě. Kontinuálně kanalizační síť zatěžují vody prosakující 

netěsnostmi kanalizačního potrubí, voda z drenážních systémů pro trvalé snížení hladiny 

podzemní vody u základů staveb, ze zrušených potoků nebo z kašen.  (2) 

Problematika balastních vod je v množství a ovlivnění biologického čištění 

v čistírně odpadních vod. Při výstavbě kanalizační sítě je třeba znát množství odváděné 

vody pro korektní dimenzi profilu stok, a tedy i množství vod balastních. Balastní vody 

však velmi často vnikají do potrubí nekontrolovatelně v podzemí a měření jejich množství 

není technicky možné. Ve výpočtu se jejich množství přidává pouze orientačně 

procentuálním zvýšením denního bezdeštného množství odpadních vod (vyjadřují se jako 

%Q24). Norma ČSN 756401 určuje maximální žádoucí množství balastních vod při 

nátoku na ČOV a to 15 % průměrného bezdeštného přítoku.  (2) 

Odlišnou problematikou je příliš balastních vod v ČOV, kdy biologické čištění 

spočívá v principu biochemických oxidačně redukčních reakcí, nutrienty a převážně 

rozpuštěné organické znečištění je odstraňováno biologickou cestou a následně 

v dosazovací nádrži separováno od vyčištěné vody. Biologické odstraňování dusíku 

probíhá ve dvou procesech (nitrifikace a denitrifikace), v průběhu nitrifikace působí 

nitrifikační bakterie optimálně v rozmezí teplot 28 až 32 °C, působit mohou v rozmezí 

teplot 5 až 30 °C, ale rychlost působení bakterií se sníží o polovinu s každým ochlazením 
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vody o 10 °C, což je důvod, proč příliš chladné balastní vody do kanalizační sítě nepatří. 

Balastní vody zároveň zvyšují nároky na provoz ČOV z důvodu množství. (7) 

 

2.4. Koncepce odvodnění 

Koncepce odvodnění se v průběhu let mění, závisí to na rozvoji technologie, na 

urbanizaci a s tím spojeného rozšiřování ploch s nízkou infiltrací, na rozvoji sucha a 

požadavku snížení ekologického dopadu na životní prostředí. Rozdělit je můžeme na dvě 

odlišné části, a to na zjednodušenou klasickou koncepci a na komplexní moderní 

koncepci odvodnění.  (1) 

 

2.4.1. Klasická koncepce odvodnění 

Principem klasické koncepce odvodnění je co nejrychlejší a nejefektivnější 

odvedení veškeré odpadní vody z povodí. Pří návrhu byl kladen důraz na hydraulickou 

účinnost stokového systému, aby odpadní voda v městském povodí nezpůsobovala 

hydraulické potíže na urbanizovaném území. Většina stokových systémů v České 

republice je stále založena na principu klasického odvodnění.  (1) 

 

2.4.2. Moderní koncepce odvodnění 

Odlišnost moderní koncepce od klasické spočívá v řešení odvodnění jako 

komplexního systému se zahrnutím vlivů na životní prostředí, na podzemní a povrchové 

vody, neřeší pouze aktuální situaci, ale i důsledky. Srážková voda není odváděna 

nejrychlejší cestou z povodí, ale naopak se hospodaření s dešťovou vodou řeší v místě 

vzniku. Moderní koncepce odvodnění jako integrovaný systém hodnotí ovlivnění 

hydraulických, chemicko-biologických procesů a další hydrologických faktorů na 

příslušném území. Integrovaný kanalizační systém se skládá ze tří nejvýznamnějších 

prvků: 

• stoková síť, 

• čistírna odpadních vod, 

• recipient.  (1) 
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Oproti klasické koncepci se nejprve řeší požadovaný konečný stav, míra zatížení 

recipientu a životního prostředí. Následný návrh zahrnuje i vzájemné vazby mezi 

jednotlivými prvky odvodnění. Z takového požadavku následně vychází dvě různé 

strategie. (1) 

 

Obr. 2 - Pracovní postup návrhu systému odvodnění dle klasické a moderní koncepce  (1) 

 

Emisní strategie 

Méně výhodnou možností je emisní strategie, která určuje obecně konečné limity 

znečištění pro vypouštění odpadní vody do kanalizace nebo do recipientu, případně 

jednotnou účinnost čistírny. Tato strategie však zcela zanedbává konkrétní parametry a 

stav řešeného území. Přesto byla nápomocná pro zlepšení situace na mnoha místech.  (1) 

 

Imisní strategie 

Významně složitější na návrh a projekční přípravu je imisní strategie, kde se 

nejprve konkrétní recipient sleduje a měří, následně se stanoví limity pro odpadní vody a 

dle toho se navrhuje čistírna odpadních vod a stoková síť. Tato metoda je nejúčinnější 

z pohledu udržení životního prostředí, k přírodě jako systému je nejšetrnější. Pro návrh 

je často nutné využití matematického modelování.  (1) 

 

2.5. Soustavy a systémy stok 

Pro účinné a bezproblémové odvádění odpadních vod je důležitá volba vhodného 

systému a soustavy stok. 
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2.5.1. Soustavy stok 

S koncepcí odvodnění souvisí i stokové soustavy, které dělíme podle druhu 

odváděné vody. Rozdělení je do tří hlavních skupin: 

• jednotná stoková soustava 

• oddílná stoková soustava 

o oddílná splašková soustava 

o oddílná dešťová soustava 

• modifikovaná stoková soustava (5) 

 

Jednotná stoková soustava 

Jednotná stoková soustava je stále nejčastější odvodňovací systém větších 

urbanizovaných území v České republice. V případě jednotné stokové soustavy je 

veškerá odpadní voda odváděna společné na čistírnu odpadních vod. Z pohledu 

technického a ekonomického je to velmi efektivní a nenáročné řešení, naopak ekologická 

a hygienická rizika s vlivem na životní prostředí jsou značná. Ne zcela vhodné je i řešení 

přímého odvodu všech odpadních vod na ČOV, která je v čase dešťových průtoků 

hydraulicky přetížena a proces čištění neprobíhá dle požadavku. Jako kompromisní řešení 

probíhala častá výstavba odlehčovacích komor, které zajistily dostatečnou hydraulickou 

kapacitu a řešení bylo zároveň ekonomické. Odlehčovací komory umožňují odlehčení 

zředěných odpadních vod, kdy část vody přepadá přes přeliv a odtéká přímo do recipientu 

a více znečištěná odpadní voda, která se drží více u dna odteče na ČOV. Problémem však 

zůstává znečištění recipientu, jelikož zředěná přepadající odpadní voda může dosahovat 

znečištění jako odpadní voda za bezdeštných průtoku, někdy i míru znečištění přesahovat, 

jelikož se jedná o tzv. „první splach“, kdy déšť smývá komunikace a s tím odplavuje 

všechno znečištění. Řešením úniku znečištěné odpadní vody do recipientu pak může být 

vytvoření akumulační nádrže, která za dešťových průtoků odpadní vodu zadržuje a 

postupně zajišťuje její nátok na ČOV dle kapacitních možností. (5) 
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Obr. 3 - Jednotná stoková soustava  (1) 

Podmínky a způsoby vypouštění odpadních vod pak určují právní předpisy. 

Stanovením limitů a pravidel pro konkrétní případy vypouštění odpadních vod do 

recipientu zajišťuje vodoprávní úřad dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., § 2, písmena f: 

„Pro účely tohoto nařízení se rozumí emisními limity nejvýše přípustné hodnoty 

ukazatelů znečištění odpadních vod, které stanoví vodoprávní úřad v povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.“ (4) 

 

Oddílná stoková soustava 

Oddílná stoková soustava se skládá ze dvou oddělených stok pro odvádění 

splaškové a dešťové odpadní vody. Splašková oddílná soustava odvádí vody na čistírnu 

odpadních vod, kde probíhá standartní vyčištění a odvod do recipientu. Dešťová oddílná 

soustava pak má odvádět srážkovou vodu přímo do recipientu. Veškerou dešťovou vodu 

odváděnou jednou stokou nelze však v současnosti považovat za neznečištěnou. Na 

počátku deště je splachováno znečištění z komunikací, střech a chodníků, které 

kontaminuje recipient. Míra znečištění dešťové vody závisí na intenzitě, době trvaní a 

časovým úsekem mezi jednotlivými dešti. Řešením může být samostatné předčištění 

dešťové vody před vypouštěním do recipientu, takové řešení je však nákladné, a proto se 

pro vyšší efektivitu jednotlivé varianty modifikují. (5) 
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Obr. 4 - Oddílná stoková soustava  (1) 

 

Modifikovaná stoková soustava 

Princip modifikované soustavy přehledně vysvětluje obr. 5, kde hlouběji uložené 

potrubí menší dimenze je splašková stoka a mělčeji uložené potrubí větší dimenze je 

dešťová stoka. V případě dešťové události odtéká nejvíce znečištěna dešťová voda do 

splaškové kanalizace a až v případě naplnění na úroveň dna dešťové stoky odtéká voda 

výše položenou dešťovou kanalizací, u které se předpokládá výrazně nižší znečištění. 

Dešťová kanalizace s relativně čistou vodou je zaústěna do recipientu a splašková 

kanalizace s vodou splaškovou a dešťovou vodou z prvního splachu do čistírny 

odpadních vod. (5) 

 

Obr. 5 - Šachta modifikované stokové soustava  (1) 

V České republice se využívá modifikace, která odstraňuje nejvýznamnější 

nedostatek oddílné soustavy. V této variantě jsou do dešťové oddílné stoky zaústěny 
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pouze srážkové vody neznečištěné, tedy ze střech, parků, místních komunikací, a do 

splaškové oddílné soustavy jsou kromě splaškových vod zaústěny i nejvíce znečištěné 

srážkové vody z komunikací s hustým provozem, z veřejných znečištěných ploch. 

Splaškové odpadní vody včetně znečištěných vod srážkových odtékají na ČOV a 

neznečištěné srážkové vody odtékají do recipientu. (5) 

 

2.5.2. Systémy stok 

Podle uspořádání stokového systému se dělí systémy stok. Výběr systému stoky 

v konkrétním území probíhá dle konfigurace terénu, dle rozmístění staveb a dle umístění 

recipientu. Výběr systému a následný návrh by měl v co nejvyšší míře zajistit 

bezúdržbový gravitační systém bez nutnosti proplachu. Systémy stok se rozdělují do čtyř 

hlavních skupin: 

• radiální systém, 

• větevný systém, 

• úchytný systém, 

• pásmový systém.  (1) 

 

Radiální systém 

Radiální systém nachází využití především ve velmi sklonitém terénu, který má 

společné nejníže položené místo ve středu území. Stoky se z nejnižšího místa paprskovitě 

rozvětvují proti sklonu území, následně je možné odpadní vodu při nedostatečném sklonu 

pro gravitační kanalizaci do ČOV přečerpávat.  (2) 

 

Obr. 6 - Radiální systém stok  (1) 
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Větevný systém 

Větevný systém je vhodný do členitého terénu bez jednotného sklonu terénu. 

Stoky jsou navrhovány nejkratší trasou ke kmenové stoce, která prochází nejníže 

položenou částí odvodňovaného území a následně do ČOV. (5) 

 

Obr. 7 - Větevný systém stok  (1) 

 

Úchytný systém 

Úchytný systém bývá aplikován v místech bez významného sklonu, v územích 

s mírně svažitým táhlým terén, většinou v blízkosti větších toků, v nížinách. Kmenová 

stoka bývá vedena právě souvisle s vodním tokem a do svádí odpadní vodu sběrače napříč 

dolinou. Dle polohy ČOV a recipientu je kmenová stoko vedena dále gravitačně nebo 

přečerpávána. (4) 

 

Obr. 8 - Úchytný systém stok (1) 

 



26 

 

Pásmový systém 

Pásmový systém se využívá v území s velkými výškovými rozdíly. Území je dle 

výškového uspořádání rozčleněno na jednotlivá pásma, kde je volen jakýkoli výše 

zmíněný systém. Uspořádaní je výhodné v případě, že část území je položena velmi nízko 

a je třeba odpadní vody přečerpávat, tímto řešením se přečerpávají pouze odpadní vody 

z určitého pásma. (4) 

 

Obr. 9 - Pásmový systém stok (1) 

 

2.6. Způsoby dopravy odpadních vod 

V závislosti na morfologii terénu a použitý systém stok je volen způsob dopravy 

odpadních vod. Způsob dopravy je možné rozdělit do dvou kategorií dle vývoje a 

náročnosti na provoz: 

• tradiční způsob dopravy odpadních vod, 

• alternativní způsob odvádění odpadních vod. (1) 

 

2.6.1. Tradiční způsob odvádění odpadních vod 

Za tradiční způsob dopravy vod se považuje kanalizace gravitační, která využívá 

výškového uspořádání terénu. Důraz je kladen především na jednoduchost, spolehlivost 

provozu a maximální bezobsluhovost. (1) 

Gravitační kanalizaci je možné navrhnout v případě splnění technických 

podmínek jako svažitost terénu, hluboko zaklesnutá hladina podzemní vody, příznivé 

geologické podmínky pro zemní práce, možnost návrhu stok ve výhodném sklonu. (2) 
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2.6.2. Alternativní způsob odvádění odpadních vod 

V případě, že řešené území nesplňuje výše zmíněné technické podmínky pro 

gravitační kanalizaci, pak je nutné přistoupit k některému z alternativních způsobů 

odvádění odpadních vod. Ty je možné rozčlenit na: 

• tlaková kanalizace 

• podtlaková (vakuová) kanalizace 

• gravitační maloprofilová kanalizace (1) 

Alternativní způsoby si na rozdíl od gravitačního způsobu umí poradit s problémy 

konkrétních území, jako s roztroušenou zástavbou, nevhodnou morfologií, nevhodnými 

podmínkami pro zakládání stok (geologie, vysoká hladina podzemní vody, agresivní 

prostředí vůči materiálu stokové soustavy, poddolovaná území, aj.). Tyto výhody mohou 

zároveň uspíšit realizaci a snížit investiční náklady oproti gravitačnímu odvádění 

v identických podmínkách. Naopak nevýhodou těchto systému jsou malé a především 

krátkodobé zkušenosti s provozem v České republice, vyšší nároky na provoz a s tím i 

spojené vyšší náklady, kratší životnost a vyšší pravděpodobnost poruchy spojená 

s komplikovaností systému. Alternativní způsoby odvádění odpadních vod nejsou 

vhodné pro dešťové vody. (1) 

 

Tlaková kanalizace 

Tlaková kanalizace je velmi rozšířená z důvodu poměrně jednoduchosti a nižších 

pořizovacích nákladů. Principem je přetlak uvnitř trubní dopravní sítě, a to okruhové nebo 

větevné. Odpadní voda od jednotlivých producentů je většinou gravitačně svedena do 

domovní čerpací jímky (DČJ), což je prostor pro akumulaci odpadních vod, v případě 

naplnění akumulačního prostoru je voda tlačena čerpadlem z jímky dopravní sítí k ČOV. 

Využití tlaková kanalizace nachází především v rovinatých nebo mírně zvlněných 

územích. (1) 
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Čerpadlo v domovní čerpací jímce se spouští dle hladiny odpadní vody, v jímce 

je třeba zajistit konkrétní bezpečnostní rezervy. Jednotlivé hladiny v DČJ člení 

následující objemy: 

• pracovní objem – rozdíl mezi zapínací a vypínací hladinou, 

• bezpečnostní rezerva – mezi zapínací a havarijní hladinou je bezpečnostní 

rezerva zajišťující objem pro maximální přítok po dobu zhruba 3 minut, 

z důvodu rozdílu maximálního průtoku čerpadla a maximálního přítoku 

gravitační přípojkou, 

• havarijní objem – tento objem je mezi havarijní a maximální hladinou (ta 

je na stejné kótě jako bezpečnostní přeliv), objem je součin očekávaného 

průtoku a doby, za jakou je provozovatel schopný odstranit závadu, aby 

nedošlo k přepadu přes bezpečnostní přeliv, 

• mrtvý prostor – objem, který není možné vyčerpat, jelikož je pod úrovní 

sacího hrdla, hladina je obvykle určena výrobcem. (1) 

 

Obr. 10 - Domovní čerpací jímka s rozlišením hladin a objemů (1) 

Před čerpáním odpadní vody je třeba zajistit její konzistenci v řídkou kaši bez 

hrubých nečistot. Toto zajistí nejdříve systém mechanického předčištění a následně 

mělnící systém. (1) 
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Obr. 11 - Tlaková kanalizace – větevná síť (1) 

 

Obr. 12 - Tlaková kanalizace – liniová síť (1) 

 

Obr. 13 - Tlaková kanalizace – okruhová síť (1) 

 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Podtlaková (vakuová) kanalizace se skládá z následujících částí: 

• gravitační přítok, 

• sběrná šachta, 

• podtlaková část kanalizační přípojky, 

• podtlaková stoka, 

• podtlaková (vakuová) stanice.  (1) 
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Obr. 14 - Schéma podtlakové kanalizace (1) 

Principem této metody je nasávání odpadní vody po částech pomocí podtlakové 

stanice. Odpadní voda odtéká gravitačně do sběrné šachty, jedna šachta může sdružovat 

odpadní vodu až od 100 osob. Sběrné šachty jsou navrhovány zhruba na 25 % denního 

objemu. Součástí sběrné šachty je i speciální sací ventil, který se otevře při spuštění 

vakuové stanice. Vakuová stanice nasává odpadní vodu po porcích do sběrné podtlakové 

nádrže a následně běžným čerpadlem dopravena na ČOV. Sací tlak se pohybuje okolo 

65 kPa (tedy 0,65 baru), rychlost odpadní vody v potrubí se pohybuje okolo 7 m/s bez 

ohledu na sklon potrubí. Podélný profil podtlakové kanalizace je oproti předchozím typů 

specifický, profil s kapsami, vlnový a troubový zobrazuje obr. 15. (1) 
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Obr. 15 - Podélný profil podtlakové kanalizace – profil vlnový, zubový a s kapsami (1) 

 

Maloprofilová kanalizace 

Levná inovativní technologie gravitační kanalizace je rozšířená především 

v Austrálii a USA. Jak již název napovídá, DN potrubí je výrazně menší než u běžné 

gravitační kanalizace, naopak délky potrubí jsou velké, pro potrubí je využit materiál 

s nízkou drsností, významné jsou velmi těsné spoje. Při odvádění odpadních vod od 

domovní kanalizace je třeba odloučení pevných nečistot, poslouží na to lapač podobný 

septiku. Gravitační přípojkou je voda dopravena k hlavnímu sběrači, který je gravitační, 

ale v případě negativního spádu je využito násoskového efektu. Systém je srozumitelně 

zobrazený na obr. 16.  (1) 
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Obr. 16 - Schéma maloprofilové kanalizace (1) 

 

2.7. Technické parametry při navrhování stokové sítě 

2.7.1. Tvary a rozměry stok 

Výběr tvaru a rozměru stoky závisí na hydraulických, provozních, statických, 

ekonomických, geologických podmínkách konkrétního území. V současné době je 

využíváno především kruhových tvarů pro jejich jednoduchost díky prefabrikátům, 

možné je však využít i vejčitého či tlamového profilu. (2) 

Stoky se dle velikosti rozdělují do tří skupin z hlediska průchodnosti pro obsluhu 

stokové sítě. 

 

Tab. 5 - Rozdělení stok dle velikosti (2) 

 

 

Minimální velikost stok veřejné kanalizace jsou DN 250 pro potrubí z kameniny 

a plastů a DN 300 pro potrubí z ostatních materiálů. (2) 

Kruhový tvar

DN b [mm] H [mm]

Neprůlezné <800 <600 <800

Průlezné 800<DN<1500 >600 800<H<1500

Průchozí >1500 >600 >1500

Ostatní tvary
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Kruhový tvar stoky 

Kruhový profil je výhodný pro konstrukci zařízení při čištění stok a také se nejlépe 

vyrábí jako prefabrikát. Z hydraulického i statického je považován za průměr. Rozměr je 

definován pomocí vnitřního průřezu jako DN [mm]. Základní běžné vyráběné profily 

kruhového tvaru zobrazuje tab. 6. (2) 

 

Tab. 6 - Výrobní řada kruhových profilů (1) 

 

 

Pro hydraulické výpočty kruhového tvaru stoky platí: 

𝑅 =
𝑆

𝑂
 [m], (1) 

𝑆 = 3,1416 ∗ 𝑟2 [m2], (2) 

𝑂 = 6,2832 ∗ 𝑟 [m], (3) 

𝑅 = 0,5 ∗ 𝑟 [m]. (1) (4) 

 

Vejčitý tvar stoky 

Vejčitý profil je velmi výhodný ze statického i hydraulického hlediska díky 

zúžené části ve dně stoky pro koncentraci odvádění nižších průtoků, naopak nevýhodný 

je z důvodu potřebné dostatečné výšky nadloží. Vejčitý tvar je definován pomocí poměru 

šířky a výšky b:H [mm]. (2) 

Základní běžné vyráběné profily vejčitých stok (Vídeňský tvar) zobrazuje 

tab. 7. (2) 

 

Tab. 7 - Výrobní řada vejčitých profilů Vídeňského typu 
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Pro hydraulické výpočty vejčité stoky Vídeňského tvaru platí: 

𝑟 =
𝑏

2
 [m], (5) 

𝑆 = 4,5941 ∗ 𝑟2 [m2], (6) 

𝑂 = 7,9299 ∗ 𝑟 [m], (7) 

𝑅 = 0,5793 ∗ 𝑟 [m].  (1) (8) 

Základní běžné vyráběné profily vejčitých stok (Pražský tvar) zobrazuje tab. 8. (2) 

 

Tab. 8 - Výrobní řada vejčitých profilů Pražského typu (1) 

 

 

Pro hydraulické výpočty vejčité stoky Pražského typu platí: 

𝑟 =
𝑏

2
 [m], (9) 

𝑆 = 1,9311 ∗ 𝑟2 [m2], (10) 

𝑂 = 5,2360 ∗ 𝑟 [m], (11) 

𝑅 = 0,3692 ∗ 𝑟 [m].  (1) (12) 

 

Tlamový tvar stoky 

Nevýhodami tlamového tvaru stoky je statika i hydraulika, výhodný je však 

z důvodů potřebného nízkého nadloží, využití tedy nachází ve stísněných geologických 

poměrech. Tlamový tvar stoky je vymezen pomocí poměru šířky a výšky b:H [mm]. 

Základní běžné vyráběné profily tlamového tvaru zobrazuje tab. 9. (2) 

 

Tab. 9 - Využívané profily tlamových stok (2) 
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Pro hydraulické výpočty tlamového tvaru stoky platí: 

𝑟 =
𝑏

2
 [m], (13) 

𝑆 = 1,9331 ∗ 𝑟2 [m2], (14) 

𝑂 = 5,2360 ∗ 𝑟 [m], (15) 

𝑅 = 0,3692 ∗ 𝑟 [m].  (1) (16) 

 

2.7.2. Dispozice a hloubka uložení stok 

Dispozice neboli prostorové umístění stok se řídí normou ČSN 756110 

Odvodňovací systémy vně budov. Minimální horizontální i vertikální vzdálenosti mezi 

vedením technické infrastruktury udává příloha ČSN 736005 v tabulce A.1 a A.2. 

Oddílná splašková soustava stoky se ukládá do osy komunikace v případě, že 

v komunikaci není vedena oddílná dešťová soustava stoky, v opačném případě se 

splaškové stoky ukládají mimo osu komunikace. Stoky veřejných kanalizací se zpravidla 

ukládají do komunikací nebo jiných veřejných ploch z důvodu možnosti revize a 

jednoduchosti majetkových poměrů. Pokud je situačně možné, pak je vhodné ukládání 

stok do zelených pásu, nutné je dodržet minimální vzdálenost vnějšího líce stoky od 

kmenu stromu 1,5 m. Výhoda je především při výstavbě, kdy není nutno zasahovat do 

vozovky a při revizi. (2) 

 

Obr. 17 - Vzájemná poloha inženýrských sítí (8) 
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Tab. 10 - Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu sítí v m (9) 

 

 

Tab. 11 - Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení sítí v m (9) 

 

 

Vedení stok neprůlezných profilů je nutné vést mezi šachtami přímo z důvodu 

revize a čištění. Změna trasy se je provedena v šachtě. Maximální délka stoky mezi 

šachtami je 50 m. U průlezných a průchozích stok je možné změnu trasy provést 
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obloukem. Ve městech s širokou komunikací a větším množstvím přípojek je možné vést 

souběžné dvě stoky s ohledem na ostatní sítě technické infrastruktury. Není možné vést 

souběžné stoky situačně totožně, nad sebou, pod kolektory, v nebo pod korytem vodního 

toku. (2) 

Dále je nutné dodržet bezpečnost vzdálenost L dna výkopu rýhy a obrysu základu 

budovy, ta je zobrazena na obr. 18 a definována následujícím vztahem: 

𝐿 =
𝐻−ℎ

tan 𝜑
,  (17) 

kde je H hloubka výkopu [m], 

 h hloubka základů pod terénem [m], 

  φ úhel vnitřního tření zeminy [°]. (2) 

 

Obr. 18 - Vzdálenost dna výkopu od základu budovy (2) 

Řešení dispozice stok má být především praktické a ekonomické, s tím souvisí i 

hloubka uložení stok a kanalizačních přípojek. Pro kanalizační přípojky je vhodná délka 

do 30 m. Hloubka uložení závisí na typu soustavy a na splnění jejích hydraulických 

požadavků. Například pro gravitační kanalizaci je někdy nutné větší zahloubení, 

maximální hloubka uliční stoky se udává 6 m. Pod silniční komunikací je doporučené 

minimální krytí 1,8 m, při křížení 1,5 m. Mimo komunikaci bez velké zátěže je 

doporučené krytí 1 m, hloubka závisí i na místních podmínkách. Minimální hloubka 

uložení je vždy 1 m pod terénem z důvodu splnění nezámrzné hloubky. Hloubka stoky 

musí splňovat podmínku pro gravitační napojení přípojek a odvodnění průměrně 
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hlubokých podzemních prostor. Určení minimálního uložení stoky dle vzdálenosti od 

budov je vyobrazena na obr. 19. Minimální sklon přípojky DN 150 je 2 % a u DN≥200 je 

1 %. (1) 

 

Obr. 19 - Hloubka uložení stok dle odvodnění budov (1) 

 

2.7.3. Sklony stok 

Při navrhování sklonu stok se zohledňuje výšková úroveň výusti do ČOV nebo 

přímo do recipientu, výšková úroveň odvodňovaných objektů a profil terénu. Dle 

vzájemného výškového uspořádání je volen sklon a celý podélný profil. Obvykle je 

požadována nejkratší trasa a s tím související největší spád a nejvyšší rychlost. U příliš 

strmých území je naopak třeba zajistit snížení kinetické energie pro zachování materiálu 

potrubí. 

 

Minimální sklon 

Minimální sklon nelze určit jedním číslem, je nutno splnit podmínku nezanášení, 

která se odvíjí od dimenze a míry plnění. V případě příliš malého sklonu se stoky zanášejí 

a je nutně je čistit, čímž se zvyšují provozní náklady. Pokud sklon zvýšíme, pak je nutné 

stoku více zahloubit, provozní náklady na čištění nevznikají, ale velmi hluboko uložené 

stoky zvyšují investiční náklady. V takové situaci je nutno zvážit, které řešení je 

efektivnější, případně zvolit jiný systém odvádění odpadních vod. (2) 
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Na určení minimální sklonu existují dva pohledy odlišného výpočtu. První 

varianta uvažuje minimální rychlost proudění, Imhoff ji při kapacitním plnění stanovil 

alespoň na 1 m.s-1 a při 25 % plnění alespoň 0,4 m.s-1. Jiný zdroj udává minimální 

nezanášecí rychlost 0,9 m.s-1 při částečném plnění stoky. (2) 

Empiricky byl stanoven vzorec pro minimální sklon, aby se stoka nezanášela, se 

zohledněním znečištění odpadních vod: 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 0,4 ∗ 𝑅−0,2 ∗ 𝐶0,4, (18) 

kde je R hydraulický poloměr [m], 

 C koncentrace NL [mg.l-1]. (2) 

 

Druhá varianta, jež je využívána i v praxi, se řídí ČSN 756101 a minimální sklon 

se určuje dle minimální unášecí síly (tečného napětí). (2) 

Unášecí síla na jednotku plochy se počítá dle vzorce: 

𝜏𝑢 = 𝜚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅𝑄24
∗ 𝐼 [N.m-2, Pa], (19) 

kde je RQ24 hydraulický poloměr při průměrném denním průtoku Q24[m], 

 g tíhové zrychlení [m.s-1], 

 ρ hustota vody [kg.m-3], 

 I sklon stoky [-]. (2) 

Pro splnění podmínky nezanášení je třeba dosáhnout hodnoty τu>4 Pa, v opačném 

případě je nutné stoky proplachovat. Tato podmínka je pouze obecná, provozovatelé 

stokových sítí si určují své minimální sklony, které bývají přísnější než norma. Minimální 

sklony kanalizačního řádu v Praze jsou zobrazeny v tab. 12. (2) 

 

Tab. 12 - Hodnoty minimální sklonů potrubí dle DN, kdy není nutný proplach (2) 
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Maximální sklon 

Metoda pro určení maximálního sklonu stoky je pouze jedna, a to podle 

maximální přípustné rychlosti. Tyto hodnoty jsou stanoveny v ČSN 756101. (3) 

Maximální přípustná rychlost ve stokách při kapacitním plnění je 5 m.s-1. Vyšší 

rychlost, až 10 m.s-1, je umožněna v objektech nebo ve skluzech z materiálu tomu 

odpovídajících. Pro vyšší rychlosti je třeba odolnějších materiálů, mezi ty patří kamenina, 

litina, sklolaminát, čedič, plasty s příslušnou certifikací nebo zděné stoky z kanalizačních 

cihel, čedičových tvárnic a dlažebních kamenů na cementovou maltu. (3) 

Řešením tlumení kinetické energie může být také objekt k tomu určený, spadiště, 

použitý materiál musí být odolný. Monolitické stoky z prostého betonu a železobetonu je 

ještě třeba uvnitř stoky chránit. Dno je nutné opatřit ochranou proti agresivnímu prostředí 

pomocí odolné vystýlky nebo vyzdívky. Proti obrusu ochrání potrubí již od rychlosti 

3 m.s-1 pomocí kameniny, taveného čediče, plastů nebo sklolaminátu. Proti obrusu je 

třeba chránit i objekty, stěny a dno spadiště například vyzděním z kanalizačních cihel při 

rychlostech nad 5 m.s-1. (3) 

 

2.7.4. Hydraulika stok 

Hydraulika stok se v praxi pro zjednodušení uvažuje jako ustálené rovnoměrné 

proudění. Odlišnost oproti obecným zákonům hydrauliky je zejména v proudění s volnou 

hladinou v uzavřeném potrubí a ve vlastnostech proudící kapaliny, kdy odpadní voda má 

odlišné vlastnosti než voda čistá. Výzkum v hydraulice postupně navyšuje znalosti, ale 

problematiku to výrazně zesložiťuje. Nerovnoměrné a neustálené proudění nachází 

využití v moderních metodách modelování. (1) 

 

Hydraulická drsnost stok 

V literatuře je rozlišováno více druhů drsnosti dle pohledu na problematiku a 

použití v konkrétním příkladě. 

• Manningův součinitel drsnosti n [-]: Součinitel drsnosti n zahrnuje do své 

hodnoty vše, co se na potrubní síti vyskytuje včetně objektů a spojů. 
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Využíván je především pro otevřená koryta, ale jeho využití je možné i 

v případě částečného plnění potrubí. (1) 

 

Tab. 13 - Manningův součinitel drsnosti (10) 

 

 

• Absolutní drsnost Δ [m]: velikost a prostorové umístění výstupků na 

vnitřních stěnách potrubí (11) 

• Hydraulická drsnost Δ (někdy označována jako kefekt) [m]: „Porovnání 

ztrát třením na potrubí se známou umělou pískovou drsností se ztrátami 

třením na technickém potrubí (využití hydraulických laboratoří). Jsou-li 

ztráty třením Zth při proudění v potrubí s homogenní drsností o výšce 

výstupků Δ v kvadratické oblasti shodné se ztrátou třením na potrubí s 

nehomogenním povrchem Ztn při stejném průtoku průměru a délce potrubí, 

přiřadí se tomuto potrubí hydraulická drsnost o výšce Δ.“ Hydraulická 
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drsnost je měřena v laboratoři pomocí čisté vody, přestože je možné, že 

hodnoty vycházejí nižší, vždy je nutné respektovat alespoň hodnotu 

0,1 mm. (11) (1) 

 

Obr. 20 - Absolutní a hydraulická drsnost potrubí (11) 

 

Tab. 14 - Hydraulická drsnost potrubí  (11) 

 

 

• Relativní drsnost [-]: Relativní drsnost oproti absolutní nebo hydraulické 

drsnosti lépe vystihuje vliv nerovností potrubí na ztráty třením. Relativní 

drsnost je vyjádřena jako poměr absolutní nebo hydraulické drsnosti a 

charakteristického rozměru potrubí (průměr D, poloměr r0 nebo 

hydraulický poloměr R). Vztahy vyjadřující relativní drsnost: 
∆

𝐷
,

∆

𝑟0
,

∆

𝑅
.  (11) 

• Provozní drsnost k [m]: Předpokládaná hydraulická drsnost konkrétního 

potrubí se mění v čase v závislosti na způsobu provozu. Do výpočtu je 

třeba zahrnout kromě materiálu potrubí s určitými vlastnostmi stěn uvnitř 
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také množství a způsob spojů, typ a počet revizních šachet, kvalitu 

montáže. V rámci výpočtu je třeba brát ohled i na mechanické, chemické 

a biologické vlivy na stokový systém, vliv stáří na použitý materiál, 

možnost a kvalitu údržby, v úsecích s nízkou rychlosti vliv na zanášení. 

Ovlivnění drsnosti v průběhu času lze vidět na obr. 21. (1) 

 

Obr. 21 - Ovlivnění drsnosti v průběhu využívání stoky (1) 

Tab. 15 porovnává provozní drsnost k a součinitel drsnosti n, který 

představuje hydraulickou drsnost. 

 

Tab. 15 - Porovnání n a k (1) 

 

 

Ustálené rovnoměrné proudění o volné hladině.  

V případě výpočtu proudění v potrubí o volné hladině, které je ustálené a 

rovnoměrné, je možné použít hydraulický výpočet pro koryto.  (11) 
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• Pro výpočet je opět výchozí rovnice spojitosti, pouze s odlišným značením: 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆,  (20) 

kde je Q průtočné množství [m3.s-1], 

 v průřezová rychlost [m.s-1], 

 S průtočná plocha [m2]. (1) 

 

• Průřezová rychlost v se počítá dle Chézyho rovnice: 

𝑣 = 𝐶 ∗ √𝑅 ∗ 𝐽𝐸  [m.s-1], (21) 

kde je C rychlostní součinitel [m0,5.s-1], 

 R hydraulický poloměr [m], 

 I sklon čáry energie (v případě ustáleného rovnoměrného proudění je 

možné nahradit sklonem dna potrubí) [-]. (1) 

 

• Rychlostní součinitel C se počítá dle Manninga: 

𝐶 = 𝑅
1

6⁄

𝑛⁄  [m0,5.s-1], (22) 

nebo dle Pavlovského: 

𝐶 =
1

𝑛
∗ 𝑅𝑌, (23) 

kde 𝑌 = 2,5 ∗ √𝑛 − 0,13 − 0,75 ∗ √𝑅 ∗ (√𝑛 − 10) (24) 

kde je R hydraulický poloměr [m], 

 n Manningův součinitel drsnosti (hodnota součinitele je pro jednotlivá 

potrubí vyobrazena v tab. 13) [-]. (1) 

 

• Hydraulický poloměr R probíhá dle výpočtu: 

𝑅 = 𝑆/𝑂 [m], (25) 

kde je S průtočná plocha [m2], 

 O omočený obvod [m]. (1) 

 

Při proudění v částečně plněném kruhovém potrubí se může zdát, že se zvyšující 

se hladinou také roste průtok, to však platí pouze do určité hloubky. Jelikož se od určité 

hloubky s rostoucí hladinou zvětšuje omočený obvod rychleji než přírůstek plochy, tím 

klesá hydraulický poloměr, rychlost i průtok. Nejvyšší rychlosti dosahuje odpadní voda 
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zhruba při 81 % výšky plnění, maximální průtok nastává asi při 95 % výšky 

plnění. (1) (11) 

 

Obr. 22 - Konzumční křivka pro kruhový profil  (11) 

 

Ustálené rovnoměrné proudění v tlakovém režimu 

• Pro výpočet je výchozí rovnice spojitosti: 

𝑄 = 𝑣𝑠 ∗ 𝐴,  (26) 

kde je Q kapacitní průtok v kruhovém potrubí [m3.s-1], 

 vs střední průřezová rychlost [m.s-1], 

 A průtočný průřez [m2].  (1) 

 

• Průtočný průřez A v případě tlakového proudění je celá plocha průřezu potrubí, 

tedy: 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 =
𝜋∗𝑑2

4
, (27) 

kde je d vnitřní průměr potrubí [m].  (1) 

 

• Pro výpočet je důležité určit hydraulický sklon čáry energie J dle 

Darcy-Weisbachovy rovnice: 

𝐽𝐸 =
𝜆

𝑑
∗

𝑣𝑠
2

2𝑔
 [-], (28) 

kde je JE hydraulický sklon čáry energie [-], 

λ součinitel tření [-], 

 d vnitřní průměr potrubí [m], 

 vs střední průřezová rychlost [m.s-1], 

 g gravitační zrychlení [m.s-2].  (1) 
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• Střední průřezovou rychlost vyjádříme z Darcy-Weisbachovy rovnice: 

𝑣𝑠 = √
𝐽𝐸∗2𝑔∗𝑑

𝜆
=

1

√𝜆
∗ √𝐽𝐸 ∗ 2𝑔 ∗ 𝑑. (1) (29) 

 

Dále je nutné určit hydraulický sklon čáry energie JE a λ. 

 

• Hydraulický sklon čáry energie JE určíme z poměru energetických ztrát a délky 

počítaného potrubí: 

𝐽𝐸 =
Δℎ𝑣

Δ𝑙
 [-], (30) 

kde je Δhv energetická ztráta příslušného úseku [m], 

 Δl délkový rozměr příslušného potrubí [m]. (1) 

 

Energetickou ztrátu je možné vyjádřit vztahem: 

ℎ𝑣 = 𝜆 ∗
𝑙

𝑑
∗

𝑣𝑠
2

2𝑔
 [m]. (1) (31) 

 

Určení součinitele tření λ závisí na režimu proudění, to se určuje dle velikosti 

Reynoldsova čísla: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑠∗𝑑

𝜈
, (32) 

kde je ν kinematická viskozita kapaliny [m2s-1]. (1) 
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Proudění lze rozdělit na tři oblasti: 

• laminární proudění: Re≤2320, dle Poiseuille: 𝜆 =
64

𝑅𝑒
, (33) 

• přechodné proudění (na obr. 23 oblast 2): 2320≤Re≤4000, výpočet 

součinitele λ není definovaný 

• turbulentní proudění: Re≥4000 

o hydraulicky hladké potrubí: 𝜆 = 𝑓(𝑅𝑒), Blasius: 𝜆 =
0,3164

𝑅𝑒0,25, (34) 

o přechodná oblast: 𝜆 = 𝑓 (𝑅𝑒,
Δ

𝑑
),Colebrook-White: 

1

√𝜆
= −2 log (

2,51

𝑅𝑒∗√𝜆
+

Δ

3,71𝑑
), (35) 

o hydraulicky drsné potrubí (kvadratická oblast):𝜆 = 𝑓 ( 
Δ

𝑑
), 

Nikuradse pro 𝑅𝑒 >
200

√𝜆
∗

𝑑

Δ
: 𝜆 =

0,25

(log
3,71𝑑

Δ
)2

. (1) (36) 

 

Hodnotu součinitele tření λ je možné zjistit i graficky, a to z Moodyho diagramu 

pomocí Reynoldova čísla, relativní drsnosti nebo kombinace obojího. Moodyho diagram 

včetně zobrazení jednotlivých oblastí je na obr. 23.  (11) 

 

Obr. 23 - Moodyho diagram  (11) 
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2.7.5. Materiál stok a jejich stavba 

Stavba, zakládání stok a použité materiály se řídí normou ČSN 75 6101. 

Pří výběru materiálu na kanalizační potrubí je třeba brát ohled na druh odpadních 

vod a s tím související požadovanou mechanickou a chemickou odolnost. Výběr 

materiálu velmi závisí na požadované životnosti a očekávaných rychlostech proudění, 

průtocích a s tím souvisejícím namáháním stok. Při výběru a návrhu je prioritou 

vodotěsnost sítě, bezpečnost odvádění odpadních vod a čištění stokové sítě. Pro výstavbu 

stokové sítě je možné použití hotového potrubí vcelku nebo stoky vystavět na místě 

z cihel na cementovou maltu. Pro zvýšení odolnosti je možné použít obložení z čediče, 

některé hotové potrubí je již připraveno s čedičovou výstelkou. Pro požadovanou 

vodotěsnost a životnost je třeba zajistit kvalitu spojů, které budou provedeny do stejné 

úrovně jako kvalita použitého materiálu na potrubí. (2) 

Dlouhodobá praxe umožnila získat zkušenosti a dle toho vytvořit pravidla pro 

zjednodušení a zkvalitnění práce při výstavbě. Prvním z ověřených postupů je hloubení 

stoky proti směru toku pro samovolný odtok dešťové a podzemní vody ze stavební rýhy. 

Dno rýhy je nutné dokopávat ručně pro zachování nepoškozené základové spáry bez 

nakypření nebo rozrušení vodou a mrazem. V případě výskytu podzemní vody je nutné 

po dobu výstavby osadit do rýhy drenážní potrubí se štěrkovým obsypem. Pokud není 

odtok drenážní vody gravitační, pak je nutné vodu čerpat z jímek. Způsob uložení potrubí 

se mírně liší podle přítomnosti podzemní vody. U oblasti s hladinou podzemní vody 

mělko pod povrchem drenážní potrubí zůstává ve stavební rýze, což dále zvyšuje 

investiční náklady. V případě, že podzemní voda v rýze není, pak se na upravené dno 

provádí štěrkopískové lože a na něj se v požadovaném sklonu klade kanalizační potrubí. 

V případě přítomnosti podzemní vody se nad drenážní potrubí, obsypané štěrkem 

vybetonuje podkladní deska v požadovaném sklonu. Na betonovou desku se provede 

pískové lože, do kterého se uloží kanalizační potrubí. Okolo kanalizačního potrubí se 

provede hutněný obsyp 300 mm nad horní okraj potrubí, nad hutněný obsyp se rýha 

zasype původní zeminou, případně se provede nenamrzavý hutněný zásyp z nové zeminy. 

Potrubí musí být čisté a nepoškozené, kladení je provedeno od nejnižšího místa proti 

směru toku. Při výstavbě je třeba zajistit, aby materiál na spojích potrubí nezasahoval do 

průtočného profilu a tím nesnižoval kapacitu potrubí. Šířka stavební rýhy se odvíjí od 

materiálu a dimenze potrubí, závisí i na přítomnosti podzemní vody, na hloubce uložení 
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a na způsobu pažení. Z důvodu bezpečnosti je vhodné pažit stavební rýhy širší než 

800 mm. (2) 

 

Obr. 24 - Vzorové uložení kameninového a betonového potrubí (2) 

Pro stokové soustavy se používají následující materiály: kamenina, beton a 

železobeton, polymerbeton, čedič, sklolaminát, tvárná litina a plasty. 

 

Kamenina 

• Materiál 

Na výrobu glazované kameniny je potřeba jíl, šamot, voda, glazura, zemní plyn a 

vzduch, výroba se řídí ČSN EN 295. Kameninové potrubí je možné vyrobit i jako 

chemicky odolné, výroba podléhá normě ČSN 7252563. (1) 

 

• Spojování 

Kameninové potrubí se vyrábí s hrdlovými spoji, není třeba dalších armatur. 

Těsnění hrdlových spojů u kameniny se provádí do poloviny hradla konopným 

impregnovaným provazce a v druhé polovině nejčastěji asfaltovým tmelem nebo 

asfaltovou zálivkou. (2) 
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• Použití 

Kameninové potrubí je jedním z nejčastějších materiálů využívaných pro 

odvádění odpadních vod, splňuje požadavky bezproblémového a dlouhodobého provozu. 

Ze stejného materiálu jsou nabízené i různé tvarovky. Použití je možné pro ukládání 

v otevřeném výkopu nebo pro protlačované potrubí, kde není hrdlový spoj, ale napojení 

jednotlivých trub se provádí pomocí manžety z ušlechtilé oceli s gumovým 

těsněním. (12) 

 

• Vlastnosti 

Mezi výhody kameninového potrubí patří životnost, únosnost, mechanická, 

chemická a teplotní odolnost a možnost recyklace – jedná se o přírodní materiál. 

Nevýhodami je pak křehkost materiálu, obtížnější manipulace na stavbě z důvodu vyšší 

hmotnosti a vyšší cena. (1) 

 

• Vyráběné rozměry 

Kameninové potrubí se vyrábí obvykle do DN 1000, větší potrubí až do DN 1400 

je nutné dohodnout s výrobcem. (12) 

 

Beton a železobeton 

• Materiál 

Pro výrobu je potřeba kamenivo ze tří frakcí kameniva, směsný cement, voda a 

různé přísady a příměsi dle požadavků na vlastnosti materiálu. Běžně vyráběné betonové 

potrubí odpovídá pevnosti až C 35/45, odolnost proti chemických vlivům vyhovuje 

prostředí XD2, v rámci zakázkové výroby až XF4. V případě železobetonu je potrubí 

z betonu C 30/37, ocelová výztuž R 10 506, odolné vlivům třídy XD2. Betonové a 

železobetonové potrubí je možné vyrobit i jako trouby hrdlové patkové, kdy patka 

nahrazuje podkladní prahy a odolnost vůči prostředí se dostává do třídy XF4. (1) (12) 
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• Spojování 

Spojování betonového potrubí se provádí hrdlovými spoji s integrovaným 

těsněním. (12) 

 

• Použití 

Betonové a železobetonové potrubí je využíváno pro kanalizační stavby na 

odvádění srážkových a splaškových vod gravitací bez agresivity vůči betonu, v případě 

provedení v odolnost XF4 je možné použít i pro agresivní vody. (12) 

 

• Vlastnosti 

Výhodami betonového potrubí je dostatečná statická únosnost, možnost vnitřní 

ochrany, libovolný tvar potrubí a teplotní odolnost, nevýhodami jsou nízká odolnost proti 

abrazi a proti agresivním účinkům splaškové odpadní vody, vysoká hmotnost a s tím 

spojená složitá pokládka, složité napojení nových přípojek. (1) 

 

• Vyráběné rozměry 

Betonové potrubí je vyráběno ve velikostech DN 300 – 800, železobetonové ve 

velikostech DN 300- 1200, patkové je vyráběné až do DN 2200. (12) 

 

Polymerbeton 

• Materiál 

Jedná se o kompozitní materiál, skládá se z plniva a pojiva, plnivem je nejčastěji 

štěrkopísek a pojivem je syntetická pryskyřice. V konkrétním případě u kanalizačního 

programu POLYCRETE® - PRC: plnivo je štěrkopísek (zrno do 16 mm), pojivo je 

nenasycená polyesterová pryskyřice dle DIN 16 946 tvořící 10 – 13 %celkové hmotnosti. 

Materiál se odlévá do rozebíratelných forem umístěných na vibrační plošině. (1) 
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• Spojování 

Spojování potrubí probíhá pomocí pryžových těsnících prstenců, řezání a vrtání 

do potrubí je možné na stavbě pomocí běžného nářadí. (13) 

 

• Použití 

Polymerbeton je moderní materiál původně využívaný na vysoce namáhaná místa 

jako kaskádovitá koryta a obklady. Nyní je používán ve stavebnictví na fasádní prvky 

nebo sanitární zařízení, v kanalizaci a odvodňovacích systémech. (1) 

 

• Vlastnosti 

Polymerbeton se vyznačuje nulovou nasákavostí a tedy mrazuvzdorností, oproti 

betonu má vyšší chemickou odolnost, odolnost proti abrazi, mechanickou pevnost a 

vysokou statickou i dynamickou pružnost, výhodou je i volba libovolného tvaru potrubí. 

Nevýhodou je vysoká cena. (1) 

 

• Vyráběné profily 

 

Obr. 25 - Kanalizační potrubí z polymerbetonu Watec (13) 
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Čedič 

• Materiál 

Čedič je přírodní materiál – kámen. Výroba probíhá ve slévárnách, kdy se 

v šachtové peci při teplotě 1280°C čedič taví a při teplotě 1200°C odlévá do kovových 

nebo pískových forem. Po odlití prochází tunelovými chladícími pecemi a po vychladnutí 

(16 – 21 hodin) rekrystalizuje a získává své vlastnosti důležité pro užití.  (14) 

 

• Spojování 

Čedičové potrubí je spojováno pomocí přírub. (14) 

 

• Použití 

Výrobky z čediče nacházejí velké uplatnění po rozvoji tavení a odlévání ve 

20. století. Nyní se využívá na dlažby, kanalizační potrubí, razící potrubí, přechody, 

oblouky a tvarovky na kanalizaci, kanalizační cihly, ve stokování však nejčastěji jako 

vložky a výstelky do potrubí pro zlepšení otěruvzdorných vlastností a chemické 

odolnosti. (14) 

 

• Vlastnosti 

Mezi výhody patří velmi mimořádná teplotní, chemická a mechanická odolnost, 

pevnost, tvrdost. Nevýhodou je vysoká hmotnost a především cena. (14) 

 

• Vyráběné rozměry 

Společnost EUTIT s.r.o. vyrábí ve své slévárně potrubí DN 300 – DN 600. (14) 

 

Sklolaminát 

• Materiál 

Sklolaminát je kompozitní materiál, kdy plnivem je křemičitý písek a pojivem je 

polyesterová pryskyřice se skelným vláknem. Výroba je možná dvěma 

způsoby – navíjením nebo odstředivým litím do tuhé formy. (1) 
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• Spojování 

Sklolaminátové potrubí je bezhrdlové, vyráběny jsou speciální spojky na tlakové 

i gravitační stokové sítě. (15) 

 

• Použití 

Použití je možné na kanalizační potrubí, a to i nad terénem, jelikož materiál 

nepodléhá korozi. Problémem při výstavbě je správné provedení hutnění. Ze sklolaminátu 

jsou vyráběné i šachty na stokovou síť. (1) 

 

• Vlastnosti 

Výhodami sklolaminátu jsou vysoká pevnost, stálost, nízká hmotnost a 

nevýhodami jsou nízká rázová odolnost a křehkost. (1) 

 

• Vyráběné rozměry 

Běžně vyráběné rozměry pro potrubí jsou DN 200 – 3600. (15) 

 

Tvárná litina 

• Materiál 

Tvárná litina je houževnatá slitina železa a uhlíku, tekuté železo je upravováno 

hořčíkem, což zajistí vykrystalizování grafitu do tvaru kuliček oproti křehčí šedé litině, 

kde je grafit v podobě lamel. (1) (12) 

 

• Spojování 

Potrubí z tvárné litiny se spojuje pomocí hrdlových spojů (násuvný, šroubový, 

ucpávkový), jištěných hrdlových spojů nebo pomocí přírubových spojů. Vodotěsnost je 

zajištěna pomocí integrovaného pryžového těsnění, případně návarků a jistících 

kroužků.  (16) 
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• Použití 

Tvárná litina nachází využití v gravitačním i tlakovém kanalizačním systému, 

vyráběny jsou i tvarovky, armatury, hydranty, tvárná litina se využívá i pro vodovodní 

potrubí. Materiál potrubí i spoje jsou vodotěsné, je jej tedy možné využít všude, kde je to 

požadováno. Své vlastnosti si litina zachovává po celou dobu životnosti. (16) 

 

• Vlastnosti 

Mezi výhody potrubí z tvárné litiny patří odolnost proti korozi, obrusu, 

mechanickému namáhání a vysoká životnost, nevýhodami jsou vyšší cena a vyšší 

hmotnost ztěžující manipulaci na stavbě. (16) 

 

• Vyráběné rozměry 

Pro kanalizační využití je vyráběno potrubí v rozmezí DN 80 až DN 1000 a to jak 

pro hrdlové, tak pro jištěné násuvné hrdlové spoje. (16) 

 

Plasty 

• Materiál 

Plasty neboli polymerní směsi se dělí dle použitého monomeru, pro potrubí se 

využívají vinylové plasty (ethenyly). Polymerací ethenu vzniká polyethylen (PE), 

polymerací ethenylu, kde odtržený vodík nahrazuje chlor, vzniká polyvinylchlorid 

(PVC), polymerací ethylenu, kde odtržený vodík nahrazuje methyl, vzniká polypropylen 

(PP). (17) 

 

• Spojování 

HDPE potrubí (vysokohustotní polyethylen) je spojováno svařováním, do 

průměru 110 mm je možné využít mechanických spojek. PP a PVC potrubí je spojováno 

pomocí hrdlových spojů s pryžovým těsněním. (18) 
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• Použití 

HDPE je využíván pro odvádění agresivnějších vod (splaškové i srážkové vody 

ze silnic), jelikož je odolný vůči kyselinám, zásadám, olejům a rozpouštědlům. Pomocí 

PVC je možné odvádět odpadní vody s pH 2–12 a do teploty 40°C u DN 250 – 500 a do 

teploty 60°C u DN 100 – 200. PVC je považováno za nesnadno hořlavé. PP se používá 

pro vnitřní i venkovní kanalizace, materiál je ve variantě normálně hořlavý nebo trvale 

těžce zápalný. (1) 

 

• Vlastnosti 

Vlastnosti jednotlivých potrubí z plastu se mírně liší, PVC má nízkou hmotnost, 

nízkou hydraulickou drsnost a poměrně vysokou mechanickou odolnost, ale nižší 

únosnost malý rozsah teploty pokládky a velmi neekologická likvidace. PE a PP mají 

velkou teplotní a chemickou odolnost, houževnatost, kruhovou tuhost, ale jsou velmi 

snadno hořlavé. (1) 

 

• Vyráběné rozměry 

PP: DN 100 – 630 

PVC: DN 100 – 1000 

HDPE: DN 110 – 1200 (1) 

 

2.8. Výpočtové postupy pro dimenzování stokových sítí 

Dimenzování stok oddílné dešťové nebo oddílné splaškové soustavy probíhá 

jiným způsobem z důvodu zahrnutí různých vod a různých objemů. Jednotná kanalizace 

se pak dimenzuje na splaškovou i dešťovou odpadní vodu.  (2) 

 

2.8.1. Navrhování stok oddílné splaškové soustavy 

V rámci splaškové soustavy jsou odváděny splašky z domácností, splaškové vody 

z občanské vybavenosti, ze sociálních zařízení v průmyslových závodech. Ve stokové síti 

se mohou objevit i balastní vody, které je nutné do výpočtu zahrnout. Průtok splaškových 
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vod je kolísavý dle průběhu dne, pro zohlednění průtoků dosahujících svého maxima ve 

špičce se používá součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti. S přibývajícím 

počtem obyvatel klesá význam kolísání průtoku a s tím klesá i součinitel.  (2) 

 

Tab. 16 - Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti (1) 

 

 

Pro výpočet je třeba označit či očíslovat jednotlivé úseky, číslování probíhá od 

nejvzdálenějšího bodu od ČOV a pokračuje po toku. Číslování úseků se dále využije do 

tabulkového formuláře.  (2) 

 

Obr. 26 - Číslování úseků stok (2) 
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Tab. 17 - Tabulkový formulář pro výpočet splaškové kanalizace, 

 

kde je k – koeficient hodinové nerovnoměrnosti lineárně interpolovaný dle počtu 

obyvatel [-], 

Q24=O*q [l.s-1] – průměrný denní průtok, (37) 

O – počet obyvatel [ob], 

Q – potřeba vody na 1 obyvatele [l.ob-1.den-1], 

Qmax=Q24*k [l.s-1] – maximální průtok, (38) 

Qdim=2*Qmax [l.s-1] – průtok pro dimenzování stok, (39) 

I – zvolený sklon potrubí [%], 

DN – zvolená dimenze potrubí [mm], 

Qkap – tabulková kapacita potrubí pro daný sklon a dimenzi [l.s-1], 

vkap – tabulková rychlost proudění pro daný sklon a dimenzi [m.s-1], 

λ1=(Q24/Qkap)*100 [%], (40) 

κ – tabulková hodnota [%], 

vs=κ*vkap [m.s-1] – skutečná rychlost, (41) 

λ2=(Qmax/Qkap)*100 [%], (42) 

h – tabulkové hodnoty výšky plnění pro daný profil a sklon [cm]. (2) 

 

Pro výpočet roční potřeby vody se využívá příloha č. 12 k vyhlášce č. 120/2001 Sb. 

Potřeba vody je rozdělena do kategorií dle příjemců a dle vybavenosti. 

 

Bytový fond 

 

Obr. 27 - Potřeba vody pro bytový fond (19) 

 

ÚSEK ROZVOJ VĚTEV k Q24 Qmax Qdim I DN Qkap vkap vs h

[ob] [ob] [ob] [-] [l/s] [l/s] [l/s] [‰] [mm] [l/s] [m/s] [m/s] [cm]

Průtok splašků [l/s]OZNAČENÍ STOKY Návrh

STOKA ÚSEK ŠACHTY

POČET OBYVATEL
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Veřejné budovy a školy 

 

Obr. 28 - Potřeba vody pro veřejné budovy a školy (19) 

 

Stravování 

 

Obr. 29 - Potřeba vody pro stravování (19) 
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Kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení 

 

Obr. 30 - Potřeba vody pro kulturní a sportovní zařízení (19) 

 

Prodejny 

 

Obr. 31 - Potřeba vody pro prodejny (19) 
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2.8.2. Navrhovaní stok oddílné dešťové soustavy 

Oddílná dešťová soustava odvádí pouze vody dešťové a podle toho se i navrhují. 

Výpočet množství dešťových vod a jejich četnost lze zjistit různými metodami: 

• Racionální  

o Součtová metoda 

o Bartoškova metoda  

o Riedova metoda 

o Metoda Hauff-Vicariho 

o Máslova metoda (2) 

• Simulační programy – slouží k posouzení navržených stokových sítí 

s využitím nestacionárního řešení srážkoodtokových jevů. Pro výpočet 

v simulačním modelu se používají syntetické deště. Počítá se, že do 

stokové sítě vtéká pouze efektivní déšť (po zohlednění ztrát smáčením, 

retencí, výparem a infiltrací). (2) 

 

Racionální metody 

Racionální metody vychází z blokových dešťů, které jsou vyvozeny z čáry 

náhradních srážek. Primární pro návrh je základní rovnice pro dimenzování: 

Q=ψ*Ss*qs, (43) 

kde je Q průtok dešťových vod [l.s-1], 

ψ součinitel odtoku [-], 

Ss odvodňovaná plocha [ha], 

 qs intenzita směrodatného deště s periodicitou p [l.s-1.ha-1], 

 p=1 pro oddílnou dešťovou soustavu nebo pro města do 

5000 obyvatel s jednotou soustavou, 

 p=0,5 pro města nad 5000 obyvatel s jednotnou soustavou. (2) 

 

Součtová metoda 

Součtová metoda nachází využití při návrhu stokové sítě malého rozsahu, kdy je 

doba dotoku maximálně 15 minut. Kritický déšť pro tento případ je déšť 
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patnáctiminutový. Výpočet se provádí do formuláře. Návrhový průtok se vypočítá výše 

zmíněnou základní rovnicí pro dimenzování pro každý úsek. (2) 

 

Bartoškova metoda 

Bartoškova metoda se využívá v případě doby dotoku větší než 15 minut. Pro 

výpočet je třeba znát maximální srážkové množství, v této metodě předpokládáme déšť 

se stejnou dobou trvání, jako je doba dotoku. Bartošek myšlenku doplnil o účinnou dobu 

trvání srážek: 

tz=t-(tr+tp), (44) 

kde je tz účinná doba srážky [min], 

t skutečná doba trvání srážky [min], 

tr doba povrchové retence [min], která se vypočte pomocí vzorce: 

tr=(r*t) / (ϕ*ht), (45) 

kde je r povrchová retence [mm], 

pro propustné území r=3 mm, 

pro středně propustné území r=2 mm, 

pro málo propustné území r=1 mm, 

ϕ globální součinitel odtoku [-], 

pro rovinné a propustné území ϕ=0,5, 

 pro propustné území ϕ=0,35, 

 v ostatních případech ϕ=0,75, 

ht celkové množství dešťových srážek za dobu t [mm], 

tp doba povrchového odtoku [min], která se vypočte pomocí vzorce: 

tp=l/(60*v), (46) 

kde je l vzdálenost těžiště odvodňované plochy od vtoku do 

stoky (uvažujeme 50 m), 

v rychlost povrchového odtoku (uvažujeme 0,25 m.s-1). (2) 

 

Před výpočtem je nutné území schematizovat a očíslovat stejně jako u splaškové 

oddílné soustavy. Pomocí účinné doby trvání srážek sestavíme čáru náhradních 
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vydatností (redukované intenzity srážek), ze které odečteme intenzitu deště pro 

příslušnou dobu dotoku. (2) 

 

Obr. 32 - Schéma stokové sítě pro výpočet Bartoškovou metodou (2) 

 

Obr. 33 - Čára náhradních vydatností (2) 
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Součinitel odtoku 

Součinitel odtoku je koeficient, který snižuje množství dešťové vody o objem 

vody, která se v prostředí zadrží nebo odteče jinou cestou. Jedná se o povrchovou retenci, 

infiltraci, smáčení a výpar. Zbývající objem vody, který je odváděn dešťovou stokou, je 

nazýván jak efektivní déšť. (2) 

Pro výpočet se využívají součinitele odtoku uvedené v ČSN 75 6101. Nízké 

hodnoty součinitele odtoku znamenají vysoké ztráty před odtokem do kanalizace, a tedy 

vyšší využití dešťové vody v místě vzniku. Naopak vysoké hodnoty jsou typické pro 

města s hustou zástavbou a malým množstvím zelených ploch, kdy většina dešťové vody 

je odváděna kanalizační sítí. (20) 

 

Tab. 18 - Součinitel odtoku využívaný při výpočtu racionálními metodami (3) 
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Obr. 34 - Efektivní déšť (20) 

 

Odvodňované území 

Odvodňované území je ohraničený intravilán zvětšený o území dle spádnic až po 

hranici hydrologického rozvodí. Od plochy jsou odečtena území přirozeně odvodněná a 

plochy extravilánu, které přirozeně odvodněné být mohou v případě vystavění 

záchytných příkopů s odvodem do recipientu. V současné době se mezi odvodňované 

plochy započítávají jen veřejné plochy bez systému vsaku. Vlastnící soukromých 

pozemku jsou nyní povinni hospodařit s dešťovou vodou v místě vzniku. (1) 

 

Intenzita směrodatného deště 

Intenzita deště je velikost vrstvy vody, která dopadne na jednotkový povrch po 

dobu trvání srážky. Vyjadřuje se jako výška za čas [mm.min-1 nebo mm.s-1]. Vydatnost 

deště se často formuluje stejně, ale jednotky veličin jsou rozdílné. (2) 

Intenzita deště: i=h/t [mm.s-1]. (47) 

Vydatnost deště: q [l.s-1.ha-1]. (2) (48) 

Pro výpočet racionálními metoda je třeba mít informaci o intenzitě deště pro 

konkrétní území. Hodnoty je možné získat měřením na ombrogramu a konstrukcí čáry 

náhradních srážek nebo využít katalogu historických dešťů. (2) 

  



66 

 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Vymezení a charakteristika zájmového území 

3.1.1. Základní informace 

Obec Semanín leží ve východní části Čech v blízkosti Svitavské pahorkatiny 

jihozápadně od České Třebové. Katastrální území Semanín, ve kterém obec leží, má 

rozlohu 886 ha. Dle ČSÚ žilo k 1. 1. 2019 v obci 631 obyvatel. Hustota zalidnění obce je 

asi 72 ob/km2, což je málo oproti okresu Ústí nad Orlicí s hustotou 110 ob/km2 a oproti 

Pardubickému kraji se114 ob/km2. V obci nalezneme 169 čísel popisných, z toho 159 

patří rodinným domům. Semanín se rozkládá v nadmořské výšce 

420 – 480 m n.m. (21) (22) 

 

3.1.2. Širší vztahy 

Obec Semanín (č. 555240) leží v Pardubickém kraji (č. 94), v okrese Ústí nad 

Orlicí s číselným označením 3611. Obec se rozkládá v jediném katastrálním území, a to 

Semanín s číselným označení 747157. Semanín spadá pod obec s rozšířenou působností 

Česká Třebová s číslem 5301. (22) 

Semanín sousedí na severozápadě s obcí Kozlov, na severu s městem Česká 

Třebová, na východě s obcí Rybník, na jihovýchodě s obcí Třebovice, na jihu s obcí 

Opatov a na východě s Obcí Janov. (22) 

Pro obec nejvýznamnější je silniční komunikace III. třídy č. 35847, která spojuje 

obec s městem Česká Třebová, kde je možnost dálkového vlakového i autobusového 

spojení do okresního města Ústí nad Orlicí, ale i do Pardubic, do Hradce Králové, do 

Prahy nebo do Olomouce. (23) (24) (25) 

 

3.1.3. Klimatické podmínky 

Zájmové území se dle Quitta (1970) nachází v mírně teplé klimatické oblasti 

(MT2) - krátké léto, mírně chladné, mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, 

s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná až 

chladná, mírně suchá s normální až dlouhou sněhovou pokrývkou. Je charakterizována 

následujícími údaji: 
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Tab. 19 - Klimatické poměry (26) 

 

 

V meteorologické stanici Ústí nad Orlicí (9 km od Semanína) byly naměřeny tyto 

hodnoty: 

• Maximální teplota: 36,5 °C (13. 8. 2003), 

• Minimální teplota: -29,9 °C (7. 1. 1985), 

• Nejvyšší srážky: 60,4  mm (5. 9. 2011). (27) 

 

3.1.4. Geologické poměry 

Z hlediska geologického podloží se řešené území nachází v soustavě Českého 

masivu – pokryvné útvary a postvariské magmatity, oblast kvartér, terciér a křída. 

Radonový index je 1 - nízký. Území je tvořeno kenozoikumickými a mezozoikumickými 

horninami – jíly, prachovce, jílovec, slínovec, pískovec. Na jižním okraji území je spraš 

a sprašová hlína, v západní části území se nalézá vápnito-jílový a glaukonický 

pískovec. (28) 

Plošně největší zastoupení typů půd dosahují v řešeném území hydromorfní a 

hnědé půdy. V údolích a nivách vodních toků jsou zastoupeny převážně nivní půdy 

glejové. Poměrně častým typem je rovněž pseudoglej. Z hlediska zrnitosti půd převládají 

hlinité půdy. (28) 

Počet letních dnů 20 – 30

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°a více 140 – 160

Počet mrazových dnů 110 – 130

Počet ledových dnů 40 – 50

Průměrná teplota v lednu  -3 až-4°C

Průměrná teplota v červenci 16 – 17°C

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7°C

Průměrná teplota v říjnu 6 – 7°C

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období 450 – 500 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 – 100

Počet dnů zamračených 150 – 160

Počet dnů jasných 40 – 50 



68 

 

Krajinná charakteristika: Okolní krajina řešeného území je pahorkatinná s bohatě 

tvarovaným reliéfem. Řešené území je oproti okolí rovinatější, obec se mírně svažuje 

jedním směrem. Území vyplňují především smíšené lesy, následně louky a v menší míře 

plochy zoraných polí. Oblast patří do Českomoravského mezofytika, Českomoravského 

mezihoří, Kozlovské vrchoviny. Charakteristické jsou především acidofilní bučiny – 

výskyt především buku, jedle a dalších rostlin snášejících kyselé půdní prostředí. (28) 

 

Obr. 35 - Geologická mapa (28) 
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Obr. 36 - Legenda geologické mapy (28) 

 

3.1.5. Půdní poměry 

Na řešeném území se nalézají především pseudogleje, které jsou významné svým 

periodickým provlhčením profilu. (29) 

 

3.1.6. Hydrologické podmínky 

V oblasti Ústí nad Orlicí je v posledních letech velmi malá vydatnost pramenů, 

velmi nízká hladina podzemní vody v mělkých vrtech a v hlubokých vrtech hladina 

stagnuje nebo klesá. (27) 

Obcí protéká od západu k východu Semanínský potok (hydrologické pořadí toku 

č. 1-02-02-0510) s plochou povodí asi 7 km2, vodní tok je ve správě 

Lesy České republiky, s. p. Semanínský potok v blízkosti místní komunikace, ve střední 
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části obce lemuje silnici III/35846 a ve východní části obce vede podél silnice III/35847. 

V jižní části obce je bezejmenný potok, LP Třebovky, který odvádí srážky z jižní části 

obce, na potoce leží dva rybníky. V západní a severní části katastrálního území Semanín 

se nachází několik pramenů, na Semanínském potoce leží bezejmenný rybník. (30) 

 

Obr. 37 - Semanínský potok (30) 
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Obr. 38 - Povodí Semanínského potoka (č. 1-02-02-0510) (30) 

 

Obr. 39 - Povodí LP Třebovky (č. 1-02-02-050) (30) 

 

3.1.7. Topologie 

Obec leží v bezprostřední blízkosti Svitavské pahorkatiny, západní část obce je 

více svažitá s doznívající členitostí terénu. Východní část obce je již mírnější a směrem 

k městu Česká Třebová je svažitost v opačném směru. Středem obce protéká Semanínský 

potok s menším rybníkem. Na jihu obce je pramen tekoucí do kaskády dvou menších 

rybníků. (22) 

 

3.1.8. Ochrana přírody 

V řešené lokalitě se nenachází žádné chráněné území. Nejbližší chráněné území 

je PR Psí kuchyně, a to 1 km jižně od řešené lokality, severovýchodně nalezneme PP 

Třebovské stěny, PR U Kaštánku a PR Lanškrounské rybníky, jihovýchodně se nalézá PP 

Rychnovský vrch. (31) 
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Obr. 40 - Chráněná území (31) 

V k.ú. Semanín, Janov u Litomyšle, Mikuleč, Opatov v Čechách je definovaná 

evropsky významná lokalita Psí kuchyně o rozloze 268,6 ha. Jde o přírodní rezervaci 

s rozsáhlým lesním komplexem převážně jedlových bučin (květnaté bučiny, acidofilní 

bučiny, hercynské dubohabřiny, suťové lesy a údolní jasanovo-olšové luhy). Řešená 

lokalita se tohoto území nedotýká. (31) 

 

Obr. 41 - Natura 2000 (31) 
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3.1.9. Dopravní a technická infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Obcí prochází dvě silnice III. třídy. První je III/35847 vedoucí do města Česká 

Třebová, kde se napojuje na silnici I/14, která spojuje I/43 a vede pod Orlickými horami, 

Krkonošemi, Jizerskými horami až do Liberce. Druhá je silnice III/35846, která vede 

z Litomyšle k silnici I/43. Silnice III. třídy jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, právo 

hospodařit s majetkem kraje připadá na Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Místní 

komunikace v obci a místní komunikace vedoucí do České Třebové západní cestou jsou 

ve vlastnictví i ve správě obce Semanín. (22) (23) 

 

Obr. 42 - Dopravní infrastruktura v obci Semanín (23) 

V obci se nachází dvě autobusové zastávky, odkud je možné cestovat do měst 

Svitavy, Litomyšl, Česká Třebová. Autobusové spojení zajišťuje společnost 

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. V jihovýchodní části katastrálního území Semanín, asi 3 km 

od kraje obce, se nachází vlaková stanice Semanín odkud je možné cestovat do České 

Třebové, Ústí nad Orlicí, do Brna nebo do Svitav, spojení zajišťuje společnost 

České dráhy, a.s. (24) (25) 
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Technická infrastruktura 

Obec má částečnou vodohospodářskou infrastrukturu. V obci není vybudována 

soustavná kanalizační síť. Částečná kanalizační síť je zajištěna v nové zástavbě v severní 

části obce. Odpadní voda je čištěna v čistírně odpadních vod o kapacitě 100 EO. 

Přečištěné odpadní vody jsou odváděny do přilehlé vodoteče. Kanalizační síť spravuje 

obec. Ve vlastnictví obce je i částečná dešťová kanalizace o délce 0,5 km z betonových 

trub DN 300. Zbývající dešťové vody jsou vsakovány. (32) 

V Semaníně je vybudován veřejný vodovod, který je ve vlastnictví i ve správě 

VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Voda je čerpána z vrtu HS-1 do vodojemu Semanín a do 

spotřebiště je dopravována gravitačně. Hydrogeologický vrt HS-1 je severovýchodně od 

obce, vyhlouben byl v roce 1983 a hluboký je 180 m. Vodojem v obci je jednokomorový 

zemní s objemem 120 m3. Kvalita i množství vody pro zásobování obce je 

dostatečné. (32) 

 

• Odpadové hospodářství 

V obci je zajištěn svoz tuhého komunálního odpadu společností EKO BI s.r.o. 

jednou týdně, a to ve středu. Pro občany je k dispozici také sběrný dvůr pro odkládání 

velkoobjemového odpadu, ten je možné využít v provozních hodinách, pro rok 2019 jsou 

stanoveny na středu v odpoledních hodinách. K dispozici jsou i kontejnery a tříděný 

odpad- -papír, plasty a sklo, svoz zajišťuje společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci 

s Pardubickým krajem. (33) 

 

• Zásobování elektrickou energií 

Do obce Semanín je přivedeno vedení vysokého napětí, které je ve dvou 

trafostanicích v obci transformováno na nízké napětí. Zásobování elektrickou energií 

probíhá ze stávající rozvodny TR 110kV Česká Třebová. Rozvod elektrické energie 

nízkého napětí je zajištěn podzemním i nadzemním vedením. Zásobování elektrické 

energie v obci zajišťuje společnost ČEZ ICT Services, a.s. (34) 
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• Ostatní technická infrastruktura 

Obec disponuje také sítí sdělovacího vedení, které je ve vlastnictví společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., obec je tedy napojena na telefonní a 

internetovou síť. V sousedním městě Česká Třebová je jednotka požární ochrany, kterou 

zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová. Podél hlavní komunikace je 

rozvedeno veřejné osvětlení, Obecní rozhlas rozmístěný po zastavěném území je umístěn 

na sloupech veřejného osvětlení. (35) (36) 

 

3.1.10. Demografické údaje 

V obci žilo k 1. 1. 2019 631 obyvatel, z toho 312 mužů a 319 žen, Celkový 

věkový průměr a průměr mužů je 39,3 let a věkový průměr žen je 39,4 let. (21) 

 

Obr. 43 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2013 – 2019 (21) 

 

3.1.11. Historie území 

Existence obce se předpokládá již od druhé poloviny 13. století, ale až v roce 1347 

je o obci Semanín první zmínka v listině, která upravovala rozdělení majetku mezi 

klášterním konventem a vznikajícím biskupstvím. Obec má velmi dlouhou historii a 

vznikala již v dobách českých králů z rodu Přemyslovců. (33) 

Semanín v historii patřil pod Litomyšl, vznikal při osidlování lesů v okolí 

Litomyšle litomyšlským premonstrátským klášterem. Až v novodobé historii patří 
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Semanín pod Českou Třebovou a okres Ústí nad Orlicí, v letech 1976 – 1998 byl dokonce 

součástí města Česká Třebová. Od roku 1998 hospodaří obec sama, z důvodu neshod byl 

dokonce změněn správce vodovodu z Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. na 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. (33) 

V Semaníně se nachází také několik kulturních památek. Na návsi byla na počátku 

17. století postavena obranná zvonice se zděnou spodní částí a bedněným patrem. 

Zvonice je v blízkosti hřbitova a kostela. Současná budova kostela svatého Bartoloměje 

pochází také ze 17. století, ale zmínka o původním kostelu je již z roku 1350. Nejstarší 

památkou obce je pravděpodobně kamenný smírčí kříž v bukovém lese nad obcí. (33) 

 

3.1.12. Služby 

V obci je základní občanská vybavenost. Semanín disponuje mateřskou školou 

s kapacitou 25 dětí, základní školou prvního stupně se třemi třídami, kdy první třída je 

samostatná, druhá a třetí jsou sloučeny a čtvrtá s pátou třídou jsou také sloučeny, kapacita 

školy je 45 žáků. Ve středu obce je maloobchodní prodejna potravin a denního zboží, 

které provozuje společnost KONZUM, obchodní družstvo, v blízkosti TJ Semanín je 

hostinec s každodenním večerním provozem s nabídkou alkoholický a nealkoholických 

nápojů a studené kuchyně. V budově obecního úřadu se nachází knihovna s otevírací 

dobou jednoho odpoledne v týdnu. TJ Semanín nabízí několik možností sportovního 

vyžití a to jezdeckou školu, agroturistiku, volejbal, tenis, fotbal. V zimním období je 

k dispozici i kluziště s přírodním ledem. (33) 

 

3.1.13.  Územní plán 

Územní plán obce Semanín byl schválen 28. 12. 2006 a s ním i obecně závazná 

vyhláška o jejím dodržování. Změna č. 1 byla provedena a schválena 14. 9. 2009, 

obsahovala změny v plochách bydlení venkovského typu, trvalý travní porost, sady a 

parky. Další změna byla provedena v roce 2016 a schválena 22. 6. 2016, změněn byl 

obsah textové i výkresové části. Územní plán byl zpracován společností TIPOS 

projektová kancelář, s.r.o. (33) 
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Obr. 44 - Územní plán obce  (33) 

 

Obr. 45 - Legenda územního plánu obce  (33) 
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Obsah dokumentace ÚP: 

• Textová část ÚP 

• Grafická část ÚP 

A. Hlavní výkres      1:5 000 

B.a. Inženýrské sítě      1:5 000 

B.b. Veřejně prospěšné stavby    1:5 000 

B.c. Zábor ZPF, vyhodnocení PUPFL   1:2 880 

B.d. Širší vztahy      1:25 000 (33) 

 

Obr. 46 - Pozemky v majetku obce (22) 
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3.1.14. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Kanalizace 

V obci není vybudována soustavná kanalizační síť ani centrální čistírna odpadních 

vod. V obci je vystavěna dešťová kanalizace v majetku obce v délce 500 m a dílčí 

splaškové kanalizace v majetku fyzických či právnických osob, které jsou vyústěny do 

meliorace nebo do domovní ČOV. Dle PRVKÚK aktualizovaného v roce 2017 jsou 

v obci 5 domovních ČOV, 79 septiků, 45 jímek na vyvážení s přepadem a 3 jímky na 

vyvážení. V roce 2010 byla vystavěna kanalizační síť a ČOV pro 100 EO v rozvojové 

oblasti pro nové rodinné a bytové domy. (32) 

V koncepčním materiálu PRVKUK pro Semanín je uvažováno s výstavbou 

mechanicko-biologické ČOV a splaškové kanalizace rozdělené do dvou částí dle 

soustředění zástavby. Odtoky z ČOV mají být zaústěny do Semanínského potoka. 

Oddílná splašková kanalizace se předpokládá jako gravitační s využitím ČS pro 

překonání rovinatějšího terénu, celková délka kanalizace je 2,3 km. PRVKUK 

předpokládá likvidaci odpadních vod a kalů z DČOV, septiků a jímek na 

ČOV Česká Třebová. (32) 

 

Obr. 47 - Situace kanalizace dle PRVKUK (32) 



80 

 

 

Obr. 48 - Legenda PRVKUK (32) 

 

Vodovod 

V obci Semanín je zaveden vodovod pro zásobování pitnou vodou obyvatelstva i 

ostatních odběratelů. Zdrojem pitné vody je hydrogeologický vrt HS-1 s vydatností 14 l/s, 

v roce 2015 byla průměrná potřeba 0,8 l/s. Povolení k odběru vody je vydáno na množství 

47 000 m3/rok (1,5 l/s). Voda je čerpána do vodojemu a poté vedena gravitačně do 

spotřebiště. Z pohledu jakosti je voda vyhovující dle příslušné vyhlášky. V lokalitě je 

k dispozici ještě vrt UBS Semanín, který není v současnosti využíván. (32) 

V rámci rozvoje se předpokládá navýšení kapacity vodojemu a rozšíření 

vodovodní sítě do rozvojových oblastí současně s výstavbou nových rodinných domů. 

PRVKÚK také předpokládá rekonstrukci ocelových řadů, kde nastávají časté 

poruchy. (32) 
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3.2. Návrh oddílné splaškové kanalizace v obci Semanín 

3.2.1. Současný stav 

V obci Semanín není vystavěna soustavná kanalizační síť ani centrální ČOV. 

V severní části obce, kde se nachází nova zástavba rodinných i bytových domů je 

kanalizační síť pro několik domů a ukončena je v ČOV TopolWater pro 100 EO, 

přečištěná voda je vypouštěna do vod povrchových. S činností této ČOV není vedení obce 

spokojeno, při návrhu bude zohledněno v kapacitě ČOV případné napojení odpadních 

vod z této malé ČOV. Pro nakládání s vodami jsou rodinné domy v obci vybaveny 

vsakovacími jímkami, septiky, žumpami a některé odpadní vody jsou přímo vypouštěny 

do vod povrchových. (32) 

Pod chodníkem hlavní silnice je vedena dešťová kanalizace v délce 500 m. 

Ostatní dešťové vody jsou vsakovány v místě vzniku nebo vypouštěny do vod 

povrchových (Semanínský potok, dva bezejmenné potoky). (32) 

 

Oddílná splašková kanalizace je navržena ve dvou variantách, varianta I 

předpokládá čištění odpadních vod v obci Semanín, varianta II přečerpává odpadní vody 

na ČOV Česká Třebová. 

 

Obr. 49 - Schéma variantního řešení návrhu oddílné splaškové kanalizace v obci Semanín 
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3.2.2. Varianta I 

Jako první z variant byl zvolen gravitační systém, sklonové poměry obce 

umožňují gravitační soustavnou stokovou síť s konečným přečerpáváním odpadních vod 

na ČOV. Při návrhu byl brán ohled na členitost terénu a sklony stok navrhovány pro 

splnění minimálního sklonu potrubí a potřebného krytí v komunikaci. Výběr pozemku 

pro ČOV byl prováděn s ohledem na územní plán, na majetkové poměry a umístění 

vzhledem k vodnímu toku. Pro Semanínský potok není vypracována záplavová mapa, ale 

dle průtoků a dle vzdálenosti ČOV od Semanínského potoka se nepředpokládá ohrožení 

při Q100. 

 

Gravitační kanalizace 

Navržená gravitační kanalizace odvádí většinu odpadních vod z obce, zbývající 

odpadní vody jsou likvidovány na současné místní ČOV. Celková délka navrženého 

gravitační potrubí je 4736 m. Dle rozložení obce byla určena jedna hlavní stoka, stoka A, 

která začíná v západní části obce a vede zástavbou v silnici III. třídy až k navržené ČS, 

která přečerpává odpadní vody přímo do ČOV ostatní kanalizační stoky jsou navrženy 

jako řady připojující se do hlavní stoky A. Pro gravitační potrubí byly zvoleny variantně 

kameninové a plastové trouby dimenze DN 250 pro celé řešené území. Kapacita 

navrženého potrubí splňuje potřeby odvodnění obce i v případě zvýšení zástavby 

v rozvojových oblastech. 
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Tab. 20 - Délka a sklon gravitačních stok 

 

 

• Stoka A 

Stoka A odvádí odpadní vody především ze západní a střední části obce. Stoka má 

dvě části, jednu hlavní, stoku A, která vede přes celou obec a druhou výrazně kratší, stoku 

A-1 která odvádí odpadní vody z nejsevernější části Semanína. Tyto dvě části stoky se 

stékají na severu obce, kde je osazena čerpací stanice pro přečerpání odpadních vod do 

ČOV. Do stoky A se postupně napojují stoky A11, A10, C, A9, A8, A7, A6, B, A5, A4, 

A3, A2 a A1. Celková délka stoky A je 1524,9 m a stoka A-1 měří 83,3 m. Sklon stoky 

je proměnlivý dle sklonu terénu, pohybuje se mezi 19 a 48 ‰. Stoka je vedena 

v komunikaci, částečně v místní komunikaci a částečně v silnici III. třídy, kde je 

předpokládané krytí 1,8 m. Ve východní části obce je využito zeleného pásu u 

komunikace, kde se předpokládá minimální krytí 1 m. Na stoce A se nachází čtyřicet 

jedna kontrolních šachet (Š1 – Š41), na stoce A-1 je pět kontrolních šachet (Š42 – Š46). 

 

• Stoka A1 

Stoka A1 odvádí odpadní vody od několika domů ze severovýchodní části obce. 

Stoka A1 má celkovou délku 69,30 m, potrubí kopíruje terén a navrženo je ve sklonu 

Stoka Délka [m]

A 1524.87 19 - 48

A-1 83.33

A1 69.30

A2 85.60

A3 113.05

A4 280.44

A5 419.11

A6 146.49

A7 119.22

A8 81.79

A9 117.37

A10 52.42

A11 355.05 20 , 90

A11-1 67.24

B 403.60 54 , 18

B-1 48.23

C 403.73

C-1 209.40

C-2 156.19

Celkem 4736.43

44

110

25

88, 48, 30

58

21

Sklon [‰]

60.00

37

25

33

18

18

18

18

24

19
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60 ‰. Na stoku A se napojuje v šachtě Š3 v nadmořské výšce 408,81 m n.m. Stoka vede 

v místní komunikaci, kde je zohledněno minimální krytí 1,8 m. Na stoce A1 jsou celkem 

čtyři kontrolní šachty (Š51-Š54). 

 

• Stoka A2 

Stoka A2 odvodňuje pouze několik nemovitostí ve východní části obce. Stoka má 

celkovou délku 85,6 m, navržená stoka obkresluje sklon terénu a navržena je ve sklonu 

37 ‰. Stoka A2 se napojuje na stoku A v kontrolní šachtě Š8 na kótě 413,20 m n.m. 

Stoka je vedena výhradně v místní komunikaci, zohledněno je normované minimální 

krytí. Na stoce A2 jsou navrženy tři kontrolní šachty (Š55 – Š57). 

 

• Stoka A3 

Stoka A3 odvádí odpadní vody z vedlejší ulice, kde je umístěn kromě rodinných 

domů i sběrný dvůr. Celková délka stoky A3 je 113,05 m. Sklon navrženého potrubí je 

25 ‰, tak aby kopírovalo sklon terénu. Stoka A3 se napojuje a stoku A v šachtě Š11 

v nadmořské výšce 415,68 m n.m. Stoka je vedena v místní komunikaci, krytí je 

uvažováno dle normy, na stoce A3 je šest kontrolních šachet (Š58 – Š63) 

 

• Stoka A4 

Stoka A4 odvádí odpadní vody ze severní části v blízkosti nové zástavby. Celková 

délka stoky A4 je 280,44 mm, sklon potrubí je stejný se sklonem terénu a to 33 ‰, Stoka 

A4 se napojuje na stoku A v šachtě Š13 na kótě 417,38 m n.m. Stoka A4 je vedena místní 

komunikací, nachází se na ni devět kontrolních šachet (Š64 – Š72). 

• Stoka A5 

Stoka A5 odvodňuje jihovýchodní část obce, kde se dle územního plánu 

předpokládá výstavba rodinných domů, a tedy i množství odpadních vod bylo v návrhu 

dimenze potrubí zohledněno. Celková délka stoky je 419,11 m se sklonem 18 ‰, což 

způsobuje zahloubení stoky, jelikož sklon terénu je pouze zhruba 14 ‰. Stoka A5 se 

napojuje na hlavní stoku A v šachtě Š16 na kótě 419,37 m n.m., šachta Š16 má hloubku 
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4,1 m. Stoka je navržena v komunikaci, po celé délce v silnici III/35847, dodrženo musí 

být tedy minimální krytí 1,8 m. Na stoce A5 je navrženo devět šachet (Š73 – Š81). 

 

• Stoka A6 

Stoka A6 je jednou z kratších a odvádí odpadní vodu od několika domů v jižní 

části obce. Celková délka stoky A6 je 146,49 m. Sklon terénu je pouze 5 ‰, navržený 

sklon stoky je tedy 18 ‰ z důvodu minimálního sklonu a zamezení zanášení. Stoka A6 

se napojuje na hlavní stoku A v šachtě Š21 v nadmořské výšce 423,89 m n.m. Stoka A6 

vede v místní komunikaci, kde je předpokládané krytí dle normy. Na stoce A6 jsou čtyři 

kontrolní šachty (Š95 – Š98). 

 

• Stoka A7 

Stoka A7 vede vedlejší ulicí od stoky A6 a odvádí odpadní vodu také pouze od 

několika domů a od zázemí pro sportovce u fotbalového hřiště. Celková délka stoky je 

119,22 m. Sklon potrubí je navržen stejně jako u stoky A6, tedy 18 ‰, kdy způsobuje 

větší zahloubení stoky, jelikož sklon terénu je jen 10 ‰. Stoka se na hlavní stoku napojuje 

v šachtě Š23 v nadmořské výšce 426,98 m n.m. a vede v místní komunikaci. Na stoce A7 

jsou celkem čtyři kontrolní šachty (Š99 – Š102). 

 

• Stoka A8 

Stoka A8 je jedna z nejkratších navrhovaných stok a slouží pro odvádění 

odpadních vod od čtyř domů a domu ve vlastnictví obce s účelem pro bydlení. Délka 

stoky A8 je 81,79 m. Stoka je navržena ve sklonu 18 ‰, což se sklonem terénu asi 7 ‰ 

způsobuje mírné zahloubení, stoka A8 se pak do hlavní stoky A napojuje v šachtě Š25 na 

kótě 430,09 m n.m. Stoka A8 je vedena po obecním pozemku v ose místní komunikace. 

Na stoce jsou čtyři kontrolní šachty (Š103 – Š106). 

 

• Stoka A9 

Stoka A9 odvádí odpadní vody především od místního hostince u sportoviště a 

dále od několika rodinných domů. Celková délka stoky je 117,37 m, sklon potrubí zhruba 
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odpovídá sklonu terénu a je 24 ‰. Stoka se napojuje ve stejné šachtě jako stoka A9, a to 

v šachtě Š25 na kótě 430,15 m n.m. Trasa je vedena místní komunikací v blízkosti 

kostela. Na stoce jsou celkem čtyři kontrolní šachty (Š109 – Š110). 

 

• Stoka A10 

Stoka A10 je nejkratší a slouží pro odvedení vod jen od tří domů. Délka stoky je 

52,42 m, navržený sklon potrubí je minimální možný, aby se nezanášelo a to 21 ‰. Stoka 

A10 se napojuje na hlavní stoku v šachtě Š27 v nadmořské výšce 432,12 m n.m. Stoka je 

vedena v místní komunikace, skrz zelený pás a přes silnici III/35846, kde se napojuje na 

stoku A. Na stoce A10 jsou jen dvě kontrolní šachty (Š111 – Š112). 

 

• Stoka A11 

Stoka A11 odvádí odpadní vody z jihozápadní části obce, na stoku je připojeno 

12 rodinných domů, na stoku A11-1 2 rodinné domy. V blízkosti stoky A11 se dle 

územního plánu předpokládá rozvoj až 18 rekreačních domů, které jsou zahrnuty do 

výpočtu.  

Stoka A11 má délku 355,05 m, sklon je navržený 20 ‰ a v poslední části 90 ‰. 

Stoka A11 se napojuje na hlavní stoku v šachtě Š31 v nadmořské výšce 437,56 m n.m. 

Stoka je vedena v místní komunikace s předpokládaným krytím 1,8 m. Na stoce je celkem 

9 kontrolních šachet (Š134 – Š142). 

Délka stoky A11-1 je 67,24 m se sklonem 110 ‰. Stoka A11-1 se napojuje na 

stoku A11 v šachtě Š134 na kótě 440,30 m n.m. Stoka vede v místní komunikaci s krytím 

dle normy. Na stoce jsou jen dvě kontrolní šachty Š143 a Š144. 

 

• Stoka B 

Stoka B odvádí odpadní vody ze střední části obce. Stoka se rozděluje ještě na 

stoku B1, která vede k nové zástavbě. Na stoku B je připojeno 15 rodinných domů, obecní 

úřad a mateřská škola s kapacitou 28 dětí. Na stoku B1 jsou připojeny 4 rodinné domy. 
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Stoka B má délku 403,6 m s navrženým sklonem 54 ‰ v první části a 18 ‰ 

v části druhé. Napojení na hlavní stoku je v šachtě Š20 na kótě 423,27. Stoka je vedena 

v místní komunikaci s krytím 1,8 m. Na stoce je celkem jedenáct kontrolních šachet 

(Š82 – Š92). 

Stoka B1 má délku 48,23 m a sklon 25 ‰, napojení na stoku B je v šachtě Š85 

v nadmořské výšce 425,39 m n.m. Stoka je vedena místní komunikací s krytím 1,8 m. Na 

stoce jsou jen dvě kontrolní šachty, a to Š93 a Š94. 

 

• Stoka C 

Stoka C je největším podřadem, rozděluje se ještě na stoku C1 a C2. Odvodňuje 

severozápadní část obce a umožňuje napojení i pro zemědělský komplex na severu obce. 

Na stoce C je připojeno devět rodinných domů, jeden rekreační dům a základní škola 

s kapacitou 45 žáků. Stoka C1 slouží k odvodnění čtyř rodinných domu a stoka C2 odvádí 

odpadní vody z osmi rodinných domů.  

Potrubí stoky C je dlouhé 403,73 m, sklon první části je 88 ‰, druhá část je 

navržena ve sklonu 48 ‰ a třetí 30 ‰. Stoka C se připojuje k hlavní stoce A stejně jako 

stoka A10 v šachtě Š27 v nadmořské výšce 432,13 m n.m. Stoka je vedena částečně 

v místní komunikaci a částečně v silnici III/35846. Na stoce C je celkem jedenáct 

kontrolních šachet (Š113 – 123).  

Stoka C1 měří 209,4 m, navržený sklon potrubí je 58 ‰. Stoka C1 se ke Stoce C 

připojuje v šachtě Š113 na kótě 432,93 m n.m. Stoka vede v místní komunikaci 

s předpokládaným minimálním krytím 1,8 m. Na stoce je šest kontrolních šachet 

Š124 – Š129.  

Délka stoky C2 je 156,19 m a sklon je 44 ‰. Stoka C2 vedoucí v místní asfaltové 

komunikaci s krytím dle normy se na stoku C napojuje v šachtě Š115 ve výšce 

437,25 m n.m.  

 

Výtlačné potrubí 

V rámci varianty I je navrženo výtlačné potrubí, které zajišťuje přečerpávání 

odpadních vod z celé obce do navržené čistírny odpadních vod. Čerpací stanice je osazena 
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na obecním pozemku v blízkosti místní komunikace v severní části obce, tlakové potrubí 

je vedeno místní komunikací a následně silnicí III/35847 až k ČOV, kde není potřebné 

další přečerpání do nátokové výšky zvolené kontejnerové čistírny. Délka potrubí je 

290,14 m, požadovaná minimální rychlost je 0,7 m/s pro zachování samočistící 

schopnosti. Výpočet potrubí pro tlakového proudění byl proveden dle kapitoly 

2.7.4. Hydraulika stok, součinitel tření λ vypočten dle rovnice White-Colebrook. 

Návrhové parametry a výpočet zobrazuje tab. 21. 

 

Tab. 21 - Návrh výtlačného potrubí – varianta I 

 

 

Pro výtlak bylo zvoleno potrubí z PE DN 75. Pro čerpací stanici by bylo v dalším 

stupni řešení projektu zvoleno odpovídající čerpadlo, s minimálními parametry Q=2,5 l/s, 

H=5 m, které vycházejí z vypočteného požadovaného průtoku a potřebné výtlačné výšky 

včetně hydraulických ztrát. 

 

Objekty na stokové síti 

• Vstupní šachty 

Nejvýznamnějšími objekty na stokové síti jsou vstupní kontrolní šachty. Osazení 

šachet je provedeno ve zlomových bodech, a to v případě změny směru, změny sklonu 

Navrhované potrubí DN [mm] 75

Průměr potrubí D [m] 0.066

Hydraulická drsnost Δ [mm] 0.01

Relativní drsnost Δ/D [-] 0.00015

Rychlost proudění volená v [m/s] 0.8

Kinematická viskozit ν [m
2
/s] 1.20E-06

Reynoldsovo číslo Re [-] 4.40E+04

Součinitel tření volený λ [-] 0.0220

Součinitel tření vypočtený λ [-] 0.0220

Délka potrubí l [m] 290.14

Hydraulické ztráty hv [m] 3.15

Sklon čáry energie JE [-] 0.011

Rychlost proudění vs [m/s] 0.8

Průtočná plocha A [m2] 0.003

Průtočné množství Q [l/s] 2.7
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potrubí, v místech spojení stok, na začátku stok. Šachty jsou osazeny v maximální 

vzdálenosti 50 m, mezi šachtami je potrubí vedeno v přímé trase.  

V rámci gravitační sítě oddílné splaškové soustavy bylo navrženo 138 vstupních 

šachet osazených ve zlomových bodech. V blízkosti čistírny odpadních vod je navržena 

1 uklidňovací šachta, která by měla být opevněna například čedičem a těsně před čistírnou 

navržena 1 šachta rozdělovací, která bude rovnoměrně přerozdělovat průtok mezi dvě 

linky čistírny odpadních vod. 

Pro gravitační kanalizaci byla navržena betonová skružová šachta s vnitřním 

průměrem 1000 mm. Jednotlivé skruže skládané na sebe jsou zhotoveny ze železobetonu 

s pevností C35/45, na skružích jsou pro jednoduchý vstup osazeny žebříková stupadla. 

Dno šachty je zhotoveno z betonu s pevností C12/15. Správné úhly mezi napojovacím 

potrubím ve spojných šachtách je zajištěno výrobou dle projektu. Pro přechod mezi 

vnitřním průměrem 1000 mm a velikostí poklopu 600 mm je použit kónus 

s vyrovnávacím prstencem. Pro každou šachtu je nutné připravit vibrovaný štěrkový 

podsyp o tloušťce 200 mm a železobetonovou základovou desku.  

 

• Čerpací stanice 

V rámci návrhu oddílné splaškové kanalizace je jedním z prvků i výtlačné potrubí, 

pro které je nezbytné osazení čerpací jímky, čerpací stanice s hladinovými čidly a řezacím 

zařízením. V pokročilejším návrhu je třeba vhodně zvolit čerpadlo dle požadovaného 

průtoku a výtlačné výšky. Z hlediska bezpečnosti v případě výpadku elektrické energie 

je důležitý návrh správné velikosti čerpací jímky. Pro bezproblémový chod čistírny 

odpadních vod je vhodnější častější čerpání menšího množství odpadních vod pro 

minimalizování vírů a proudění v usazovací části ČOV.  

 

Čistírna odpadních vod 

• Výpočet návrhových parametrů 

Výpočet a návrh parametrů pro stokovou síť a čistírnu odpadních vod je 

nejvhodnější získat měřením pro konkrétní obec, jelikož data nejsou k dispozici, návrh je 

proveden s pomocí přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 
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Nejvíce odpadních vod v obci produkují obyvatelé, těch bylo k 1. 1. 2019 dle 

Českého statistického úřadu 631. K nynějším obyvatelům byli připočítáni obyvatelé dle 

předpokládaného rozvoje podle územního plánu. Pro výpočet množství odpadních vod a 

zatěžovacích parametrů na ČOV byli připočteni i odpadní vody z občanské vybavenosti 

(základní a mateřská škola, obchod, kulturní dům, hostinec a obecní úřad).  

Podrobný výpočet znečištění, a to i pro výhledový počet obyvatel je znázorněn 

v následující tabulce. 
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Tab. 22 - Výpočet zatěžovacích parametrů na ČOV Semanín 

 

Měrná 

jednotka
Současný stav Výhledový stav

Počet obyvatel O EO 522 601

Specifická potřeba vody q l/den 115 115

Průměrný denní průtok Q24,obyv l/den 60 030 69 115

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd - 1.5 1.5

Maximální denní průtok Qd,obyv l/den 90 045 103 673

Součinitel max. hod. nerovnoměrnosti kh - 2.82 2.44

Maximální hodinový průtok Qh,obyv l/hod 10 580 10 540

Součinitel min. hod. nerovnoměrnosti kmin - 0.16 0.38

Minimální hodinový průtok Qmin,obyv l/hod 1 663 3984

Počet rekreantů Or os. 24 96

Specifická potřeba vody q l/den 115 115

Průměrný denní průtok Q24,r l/den 1 380 5 520

Maximální denní průtok Qd,r l/den 2 070 8 280

Maximální hodinový průtok Qh,r l/hod 243 842

Minimální hodinový průtok Qmin,r l/hod 38 318

Počet zaměstnanců POV os. 57 57

Specifická potřeba vody q l/den 115 115

Průměrný denní průtok Q24OV l/den 6 578 6 578

Maximální denní průtok Qd,OV l/den 9 867 9 867

Maximální hodinový průtok Qh,OV l/hod 5 550 5 550

Minimální hodinový průtok Qmin,OV l/hod 872 2 098

Objem balastních vod (5% z celkového objemu odp. vod) QB l/den 3 071 3 732

PRŮMĚRNÝ DENNÍ PRŮTOK Q24 l/den 71 059 84 945

MAXIMÁLNÍ DENNÍ PRŮTOK Qd l/den 105 053 125 551

MAXIMÁLNÍ HODINOVÝ PRŮTOK Qh l/hod 11 363 11 948

MINIMÁLNÍ HODINOVÝ PRŮTOK Qmin l/hod 73 632 91 345

NÁVRHOVÝ PRŮTOK Qn l/s 6.31 6.64

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÝCH OV QROK m
3
/rok 24 800 28 730

Měrná 

jednotka
Současný stav Výhledový stav

Počet obyvatel O EO 522 601

Počet rekreantů (EO = os./2) Or os. 24 96

Počet zaměstnanců  - občanská vybavenost POV os. 57 57

POČET EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL EO EO 591 706

mg/l 499 499

kg/den 35 42

mg/l 998 998

kg/den 71 85

mg/l 458 457

kg/den 33 39

mg/l 92 91

kg/den 6.50 7.77

mg/l 21 21

kg/den 1.48 1.77

Biologická spotřeba kyslíku - pětidenní BSK5

VÝPOČET PRODUKCE ODPADNÍCH VOD - OBEC SEMANÍN

Veličina

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD - OBYVATELSTVO

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD - REKREAČNÍ OBJEKTY (předpoklad využití 1/2 roku)

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD -  OBČANSKÁ VYBAVENOST

BALASTNÍ VODY

VÝPOČET CHEMICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - OBEC 

SEMANÍN

Veličina

VÝPOČET EO

ZNEČIŠTĚNÍ

Celkový obsah fosforu PC

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr

Obsah nerozpuštěných látek NL

Celkový obsah dusíku NC
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• Výběr typové čistírny 

V rámci varianty I byla navržena typová čistírna odpadních vod společnosti 

ENVI-PUR, s.r.o. Z jednotlivých kontejnerových čistíren odpadních vod byla vybrána 

biologická čistírna odpadních vod BioCleaner, která je certifikovaná dle normy 

ČSN EN 12566-3+A2. Konkrétně ČOV BC 4x200 SLIM (určena pro 800 EO). Navržená 

čistírna odpadních vod odpovídá návrhovým parametrům obce Semanín: 

• Počet ekvivalentních obyvatel: 706 

• Přítok na čistírnu (Q24): 78,71 m3/den 

• Znečištění BSK5: 42 kg/den 

Čistírna odpadních vod BioCleaner je biologická ČOV s kontinuálním 

provozem. Technologie BioCleaner zajišťuje vysokou účinnost odstranění 

organického znečištění, minimální provozní náklady díky gravitačnímu toku odpadní 

vody mezi jednotlivými nádržemi bez potřeby čerpadel. Čistírna odpadních vod je 

vyrobena z nerecyklovaných plastů s příslibem precizního dílenského zpracování, 

potřeba obsluhy je minimální. (37) 

 

Obr. 50 - Čistírna odpadních vod BioCleaner  (37) 
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Čistírna odpadních vod je složena z jednotlivých nádrží dle počtu EO a 

připravena v kontejneru pro osazení do terénu. Pro 800 EO (varianta 6) je vytvořena 

ČOV s dvěma linkami, které je možné provozovat nezávisle na sobě nebo jednu 

odstavit bez ovlivnění linky druhé.  (37) 

 

Obr. 51 - Typová řada BC 200 – 800, parametry sestav kontejnerových ČOV, rozložení 

nádrží  (37) 

U čistírny odpadních vod je osazen technický domek, kde je umístěna řídící 

jednotka COMFORT PLUS, řízení je automatické díky čidlům, sondám a řídící 

jednotce, která stanovuje dávkování jednotlivých elementů. Moderní technologie 

umožňuje i řízení na dálku pomocí počítače a WiFi. Oznámení chyby probíhá pomocí 

SMS, světelné signalizace a akustického hlásiče.  (37) 

 

Obr. 52 - Schéma řízení ČOV  (37) 
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• Technologie čistírny odpadních vod 

Čistírna odpadních vod se skládá z několika částí, nejdříve je osazena kalová 

jímka pro každou z linek zajišťující mechanické odstranění plovoucích a 

sedimentujících nečistot. Následuje samotný kontejner pro biologické čištění. Každý 

kontejner je dimenzován na 200 EO, pro každou linku jsou určitě dva kontejnery na 

biologické čištění.  (37) 

 

Obr. 53 - Schéma ČOV BC EXCLUSIVE (37) 

V kontejneru jsou tři nádrže, mezi kterými voda samovolně protéká. Při 

nátoku do kontejnerů protéká odpadní voda přes česle, které mají zachytit poslední 

hrubé nečistoty. Následuje denitrifikační zóna, kde probíhá redukce dusičnanů a 

dusitanů na plynný dusík. K přeměně je potřeba anoxické prostředí (bez přítomnosti 

kyslíku), aby byl spotřebovávaný kyslík odebrán z dusičnanů a dusitanů, a ne ze 

vzduchu. (37) 

Voda následně přetéká do nitrifikační nádrže, kde se přeměňuje amoniak na 

dusitany a následně na dusičnany za přítomnosti kyslíku, to zajišťuje aerace 

(jemnobublinné provzdušňování), do nitrifikační zóny se také dávkují hlinité nebo 

železité soli pro srážení fosforu. (37) 
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Odpadní voda dále samovolně přetéká do dosazovací nádrže, kde je 

automatické stahování plovoucích nečistot a odsávání usazených nečistot ze dna 

dosazovací nádrže. Sedimentované částice z dosazovací nádrže jsou odvedeny jako 

vratný aktivovaný kal zpět do denitrifikační nádrže. (37) 

Vyčištěná voda je odváděna středovým přepadem z dosazovací nádrže na 

terciální čištění, kde je vyčištěná voda dezinfikována UV zářením a odtokem 

odváděna do recipientu. (37) 

Současná technologie umožňuje velmi účinné biologické čištění odpadních 

vod, parametry vody vyčištěné pomocí ČOV BioCleaner ukazuje výrobce 

v tab. 23. (37) 

 

Tab. 23 - Parametry vyčištěné vody dle výrobce ENVI-PUR (37) 

 

 

Čistírna odpadních vod BioCleaner od společnosti ENVI-PUR nabízí tři stupně 

výbavy dle požadavků spotřebitelů. Od výbavy se odvíjí i cena za ČOV.  
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Obr. 54 - Volitelná výbava pro ČOV BC (37) 

 

Tab. 24 - Stupeň výbavy ČOV BC (37) 
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Obr. 55 - Stavební připravenost ČOV BC 800 EO (37) 

 

Investiční a provozní náklady varianty I 

Pro výpočet investičních nákladů byl jako podklad použit dokument 

z Ministerstva pro místní rozvoj - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

(aktualizace 2019). Investiční náklady varianty I byly vypočteny v dalších svou 

podvariantách lišících se pouze použitým materiálem pro gravitační kanalizaci. Varianta 

I-A je vypočtena pro gravitační kanalizaci s přečerpáváním do centrální ČOV, kde je 

použitý materiál na gravitační kanalizaci kamenina. Varianta I-B je vypočtena pro 

gravitační kanalizaci s přečerpáváním do centrální ČOV, kde je použitý materiál na 

gravitační kanalizaci plastové trouby - PVC. 

Provozní náklady byly vypočteny velmi orientačně z dat dostupných u různých 

provozovatelů čistíren odpadních vod a dle zkušeností zaměstnance VRV a.s. Pro 

zohlednění trvanlivosti materiálu je předpoklad životnosti kameninového potrubí 100 let 

a životnost plastového potrubí 70 let. 
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Tab. 25 - Investiční náklady varianty I-A (38) 

 

 

Tab. 26 - Provozní náklady varianty I-A (39) 

 

Kapacita
Kapacita 

[EO]

Jednotková 

cena [Kč/EO]

Investiční náklady 

[Kč]

4x200 EO 800 19 000 Kč 15 200 000 Kč

materiál
délka [m] 

počet [ks]

nezpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

zpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

Stoka A - DN 250 kamenina 1524.87 222.40 9 300 Kč 1302.47 14 600 Kč 21 084 442 Kč

Stoka A-1 - DN 250 kamenina 83.33 15.00 9 300 Kč 68.33 14 600 Kč 1 137 118 Kč

Stoka A1 - DN 250 kamenina 69.30 0.00 9 300 Kč 69.30 14 600 Kč 1 011 780 Kč

Stoka A2 - DN 250 kamenina 85.60 0.00 9 300 Kč 85.60 14 600 Kč 1 249 760 Kč

Stoka A3 - DN 250 kamenina 113.05 0.00 9 300 Kč 113.05 14 600 Kč 1 650 530 Kč

Stoka A4 - DN 250 kamenina 280.44 0.00 9 300 Kč 280.44 14 600 Kč 4 094 424 Kč

Stoka A5 - DN 250 kamenina 419.11 0.00 9 300 Kč 419.11 14 600 Kč 6 119 006 Kč

Stoka A6 - DN 250 kamenina 146.49 0.00 9 300 Kč 146.49 14 600 Kč 2 138 754 Kč

Stoka A7 - DN 250 kamenina 119.22 0.00 9 300 Kč 119.22 14 600 Kč 1 740 612 Kč

Stoka A8 - DN 250 kamenina 81.79 0.00 9 300 Kč 81.79 14 600 Kč 1 194 134 Kč

Stoka A9 - DN 250 kamenina 117.37 0.00 9 300 Kč 117.37 14 600 Kč 1 713 602 Kč

Stoka A10 - DN 250 kamenina 52.42 8.00 9 300 Kč 44.42 14 600 Kč 722 932 Kč

Stoka A11 - DN 250 kamenina 355.05 0.00 9 300 Kč 355.05 14 600 Kč 5 183 730 Kč

Stoka A11-1 - DN 250 kamenina 67.24 0.00 9 300 Kč 67.24 14 600 Kč 981 704 Kč

Stoka B - DN 250 kamenina 403.60 0.00 9 300 Kč 403.60 14 600 Kč 5 892 560 Kč

Stoka B-1 - DN 250 kamenina 48.23 0.00 9 300 Kč 48.23 14 600 Kč 704 158 Kč

Stoka C - DN 250 kamenina 403.73 0.00 9 300 Kč 403.73 14 600 Kč 5 894 458 Kč

Stoka C-1 - DN 250 kamenina 209.40 0.00 9 300 Kč 209.40 14 600 Kč 3 057 240 Kč

Stoka C-2 - DN 250 kamenina 156.19 0.00 9 300 Kč 156.19 14 600 Kč 2 280 374 Kč

Nátok na ČOV - DN 250 kamenina 10.00 10.00 9 300 Kč 0.00 14 600 Kč 93 000 Kč

Přípojky DN 150 - dl. 10 m kamenina 172.00 113.52 5 700 Kč 58.48 5 100 Kč 945 312 Kč

Výtlak V1 - HD PE DN 75 PE 290.14 11.00 1 740 Kč 279.14 6 880 Kč 1 939 623 Kč

Čerpací stanice do 5 l/s 1 500 000 Kč 500 000 Kč

15 200 000 Kč

68 889 630 Kč

1 939 623 Kč

500 000 Kč

86 529 253 Kč

ČOV

Výtlak

G
ra

v
it

ač
n
í 

k
an

al
iz

ac
e

CELKEM

ČERPACÍ STANICE

VÝTLAK

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Stoky

ČOV

Popis objektu

Varianta I-A - gravitační kanalizace, centrální obecní čov, materiál kamenina
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Tab. 27 - Investiční náklady varianty I-B (38) 

 

 

Tab. 28 - Provozní náklady varianty I-B (39) 

 

 

Kapacita
Kapacita 

[EO]

Jednotková 

cena [Kč/EO]

Investiční náklady 

[Kč]

4x200 EO 800 19 000 Kč 15 200 000 Kč

materiál
délka [m] 

počet [ks]

nezpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

zpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

Stoka A - DN 250 PVC 1524.87 222.40 7 600 Kč 1302.47 12 150 Kč 17 515 300 Kč

Stoka A-1 - DN 250 PVC 83.33 15.00 7 600 Kč 68.33 12 150 Kč 944 210 Kč

Stoka A1 - DN 250 PVC 69.30 0.00 7 600 Kč 69.30 12 150 Kč 841 995 Kč

Stoka A2 - DN 250 PVC 85.60 0.00 7 600 Kč 85.60 12 150 Kč 1 040 040 Kč

Stoka A3 - DN 250 PVC 113.05 0.00 7 600 Kč 113.05 12 150 Kč 1 373 558 Kč

Stoka A4 - DN 250 PVC 280.44 0.00 7 600 Kč 280.44 12 150 Kč 3 407 346 Kč

Stoka A5 - DN 250 PVC 419.11 0.00 7 600 Kč 419.11 12 150 Kč 5 092 187 Kč

Stoka A6 - DN 250 PVC 146.49 0.00 7 600 Kč 146.49 12 150 Kč 1 779 854 Kč

Stoka A7 - DN 250 PVC 119.22 0.00 7 600 Kč 119.22 12 150 Kč 1 448 523 Kč

Stoka A8 - DN 250 PVC 81.79 0.00 7 600 Kč 81.79 12 150 Kč 993 749 Kč

Stoka A9 - DN 250 PVC 117.37 0.00 7 600 Kč 117.37 12 150 Kč 1 426 046 Kč

Stoka A10 - DN 250 PVC 52.42 8.00 7 600 Kč 44.42 12 150 Kč 600 503 Kč

Stoka A11 - DN 250 PVC 355.05 0.00 7 600 Kč 355.05 12 150 Kč 4 313 858 Kč

Stoka A11-1 - DN 250 PVC 67.24 0.00 7 600 Kč 67.24 12 150 Kč 816 966 Kč

Stoka B - DN 250 PVC 403.60 0.00 7 600 Kč 403.60 12 150 Kč 4 903 740 Kč

Stoka B-1 - DN 250 PVC 48.23 0.00 7 600 Kč 48.23 12 150 Kč 585 995 Kč

Stoka C - DN 250 PVC 403.73 0.00 7 600 Kč 403.73 12 150 Kč 4 905 320 Kč

Stoka C-1 - DN 250 PVC 209.40 0.00 7 600 Kč 209.40 12 150 Kč 2 544 210 Kč

Stoka C-2 - DN 250 PVC 156.19 0.00 7 600 Kč 156.19 12 150 Kč 1 897 709 Kč

Nátok na ČOV - DN 250 PVC 10.00 10.00 7 600 Kč 0.00 12 150 Kč 76 000 Kč

Přípojky DN 150 - dl. 10 m PVC 172.00 113.52 4 500 Kč 58.48 4 100 Kč 750 608 Kč

Výtlak V1 - HD PE DN 75 PE 290.14 11.00 1 740 Kč 279.14 6 880 Kč 1 939 623 Kč

Čerpací stanice do 5 l/s 1 500 000 Kč 500 000 Kč

15 200 000 Kč

57 257 712 Kč

1 939 623 Kč

500 000 Kč

74 897 336 Kč

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

VÝTLAK

ČERPACÍ STANICE

CELKEM

Varianta I-B - gravitační kanalizace, centrální obecní čov, materiál PVC

Popis objektu

ČOV

Stoky

G
ra

v
it

ač
n

í 
k

an
al

iz
ac

e

Výtlak

ČOV

22691

80 KčCena stočného [Kč/m
3
]

Varianta I-B

Odhadové fakturované množství OV [m
3
/rok]

Položka

Elektrická energie

mzdy

opravy, udržba, materiál

likvidace kalu, rozbory

prostředky na obnovu

Celkem

994 363.55 Kč

1 809 364 Kč

Provozní náklady

200 000 Kč

350 000 Kč

200 000 Kč

65 000 Kč
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3.2.3. Varianta II 

V rámci studie byla vypracována druhá varianta odkanalizování obce, oproti 

variantě I se liší pouze ve způsobu nakládání s odpadními vodami. Zatímco v rámci 

varianty I jsou likvidovány odpadní vody v místě vzniku, tedy čištěny v navržené čistírně 

odpadních vod na severovýchodním konci obce. Naopak varianta II přečerpává odpadní 

vody do sousedního města Česká Třebová, kde je čistírna odpadních vod pro 20 000 EO 

a kapacitně stále dostačující pro napojení blízkých obcí. Varianta II se skládá z gravitační 

kanalizace a výtlaku. Návrh gravitační kanalizace je zcela totožný s variantou I, rozdíl 

nastává ve výtlačném potrubí, kdy vody nejsou čerpány do ČOV, ale výtlakem vedeny 

v silnici III. třídy a v místní komunikaci do napojovacího bodu kanalizační sítě města 

Česká Třebová. 

 

Výtlačné potrubí 

Výtlačné potrubí je oproti variantě I výrazně delší, převýšení větší a hydraulické 

ztráty významnější. Výtlak vede z čerpací stanice osazené na obecním pozemku 

v blízkosti místní komunikace v severní části obce místní komunikací, dále asi 140 m 

v silnici III/35847 a poté se hned za obcí odděluje a je veden mimo obec v místní 

komunikaci ve správě obce Semanín, zhruba po 720 m přechází do katastrálního území 

Česká Třebová (č. 621757), kde je navržen v místní komunikaci ve správě města Česká 

Třebová až k poslední kontrolní šachtě oddílné splaškové soustavy. Tuto šachtu, jako 

napojovací bod, by bylo při realizaci nutno opevnit například čedičovou výstelkou pro 

zachování kvality objektu. Celková délka potrubí je 1718,70 m, pro zachování 

samočistící funkce potrubí byla navržena rychlost 0,8 m/s. Výpočet potrubí pro tlakového 

proudění byl proveden dle kapitoly 2.7.4. Hydraulika stok, součinitel tření λ vypočten dle 

rovnice White-Colebrook. Návrhové parametry a výpočet zobrazuje tab. 29. 
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Tab. 29 - Návrh výtlačného potrubí – varianta II 

 

 

Objekty na stokové síti 

• Vstupní šachty 

Pro variantu II jsou navrženy totožné vstupní šachty i ve stejném množství, tedy 

138 vstupních šachet. Odlišnost je v chybějících šachtách u ČOV, která není předmětem 

varianty II. V rámci varianty II je nutné zajistit opevnění v šachtě napojovacího bodu, kde 

je zaústěno výtlačné potrubí. 

 

• Čerpací stanice 

Oproti první variantě je v tomto případě nutné navrhnout čerpací stanici s výrazně 

větší výtlačnou výškou při totožném průtoku. Nutnost větší výtlačné výšky je způsobena 

nejen převýšením mezi čerpací stanicí a napojovacím bodem, ale i výraznými ztrátami 

tření, které ve variantě II dosahují zhruba pětinásobku.  

 

Investiční náklady varianty II 

Výpočet investičních a provozních nákladů pro variantu byl vypočten téměř 

totožně. V provozních nákladech je navíc zohledněn poplatek za likvidaci odpadních vod 

v ČOV Česká Třebová, který zásadně ovlivňuje konečnou cenu stočného. 

Navrhované potrubí DN [mm] 75

Průměr potrubí D [m] 0.066

Hydraulická drsnost Δ [mm] 0.01

Relativní drsnost Δ/D [-] 0.00015

Rychlost proudění volená v [m/s] 0.8

Kinematická viskozit ν [m
2
/s] 1.20E-06

Reynoldsovo číslo Re [-] 4.40E+04

Součinitel tření volený λ [-] 0.0220

Součinitel tření vypočtený λ [-] 0.0220

Délka potrubí l [m] 1718.70

Hydraulické ztráty hv [m] 18.69

Sklon čáry energie JE [-] 0.011

Rychlost proudění vs [m/s] 0.8

Průtočná plocha A [m2] 0.003

Průtočné množství Q [l/s] 2.7
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Tab. 30 - Investiční náklady varianty II-A (38) 

 

 

Tab. 31 - Provozní náklady varianty II-A (39) 

 

materiál
délka [m] 

počet [ks]

nezpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

zpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

Investiční náklady 

[Kč]

Stoka A - DN 250 kamenina 1524.87 222.40 9 300 Kč 1302.47 14 600 Kč 21 084 442 Kč

Stoka A-1 - DN 250 kamenina 83.33 15.00 9 300 Kč 68.33 14 600 Kč 1 137 118 Kč

Stoka A1 - DN 250 kamenina 69.30 0.00 9 300 Kč 69.30 14 600 Kč 1 011 780 Kč

Stoka A2 - DN 250 kamenina 85.60 0.00 9 300 Kč 85.60 14 600 Kč 1 249 760 Kč

Stoka A3 - DN 250 kamenina 113.05 0.00 9 300 Kč 113.05 14 600 Kč 1 650 530 Kč

Stoka A4 - DN 250 kamenina 280.44 0.00 9 300 Kč 280.44 14 600 Kč 4 094 424 Kč

Stoka A5 - DN 250 kamenina 419.11 0.00 9 300 Kč 419.11 14 600 Kč 6 119 006 Kč

Stoka A6 - DN 250 kamenina 146.49 0.00 9 300 Kč 146.49 14 600 Kč 2 138 754 Kč

Stoka A7 - DN 250 kamenina 119.22 0.00 9 300 Kč 119.22 14 600 Kč 1 740 612 Kč

Stoka A8 - DN 250 kamenina 81.79 0.00 9 300 Kč 81.79 14 600 Kč 1 194 134 Kč

Stoka A9 - DN 250 kamenina 117.37 0.00 9 300 Kč 117.37 14 600 Kč 1 713 602 Kč

Stoka A10 - DN 250 kamenina 52.42 8.00 9 300 Kč 44.42 14 600 Kč 722 932 Kč

Stoka A11 - DN 250 kamenina 355.05 0.00 9 300 Kč 355.05 14 600 Kč 5 183 730 Kč

Stoka A11-1 - DN 250 kamenina 67.24 0.00 9 300 Kč 67.24 14 600 Kč 981 704 Kč

Stoka B - DN 250 kamenina 403.60 0.00 9 300 Kč 403.60 14 600 Kč 5 892 560 Kč

Stoka B-1 - DN 250 kamenina 48.23 0.00 9 300 Kč 48.23 14 600 Kč 704 158 Kč

Stoka C - DN 250 kamenina 403.73 0.00 9 300 Kč 403.73 14 600 Kč 5 894 458 Kč

Stoka C-1 - DN 250 kamenina 209.40 0.00 9 300 Kč 209.40 14 600 Kč 3 057 240 Kč

Stoka C-2 - DN 250 kamenina 156.19 0.00 9 300 Kč 156.19 14 600 Kč 2 280 374 Kč

Nátok na ČOV - DN 250 kamenina 10.00 10.00 9 300 Kč 0.00 14 600 Kč 93 000 Kč

Přípojky DN 150 - dl. 10 m kamenina 172.00 113.52 5 700 Kč 58.48 5 100 Kč 945 312 Kč

Výtlak V1 - HD PE DN 75 PE 1718.70 850.00 1 740 Kč 868.70 6 880 Kč 7 455 656 Kč

Čerpací stanice do 5 l/s 1 750 000 Kč 750 000 Kč

68 889 630 Kč

7 455 656 Kč

750 000 Kč

77 095 286 Kč

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

VÝTLAK

ČERPACÍ STANICE

CELKEM

Stoky
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Výtlak

Varianta II-A - gravitační kanalizace, přečerpávání odpadních vod na ČOV Česká Třebová, materiál kamenina

22691

32 Kč

83 KčCena stočného [Kč/m
3
]

Varianta II-A

mzdy

Elektrická energie

Položka

Poplatek za nakládání s OV [Kč/m
3
]

Odhadové fakturované množství OV [m
3
/rok]

Celkem

prostředky na obnovu

opravy, udržba, materiál 100 000 Kč

770 952.86 Kč

1 158 453 Kč

Provozní náklady

200 000 Kč

87 500 Kč
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Tab. 32 - Investiční náklady varianty II-B (38) 

 

 

Tab. 33 - Provozní náklady varianty II-B (39) 

 

  

materiál
délka [m] 

počet [ks]

nezpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

zpevněný 

povrch [m]

Jednotková 

cena [Kč/m]

Investiční náklady 

[Kč]

Stoka A - DN 250 PVC 1524.87 222.40 7 600 Kč 1302.47 12 150 Kč 17 515 300 Kč

Stoka A-1 - DN 250 PVC 83.33 15.00 7 600 Kč 68.33 12 150 Kč 944 210 Kč

Stoka A1 - DN 250 PVC 69.30 0.00 7 600 Kč 69.30 12 150 Kč 841 995 Kč

Stoka A2 - DN 250 PVC 85.60 0.00 7 600 Kč 85.60 12 150 Kč 1 040 040 Kč

Stoka A3 - DN 250 PVC 113.05 0.00 7 600 Kč 113.05 12 150 Kč 1 373 558 Kč

Stoka A4 - DN 250 PVC 280.44 0.00 7 600 Kč 280.44 12 150 Kč 3 407 346 Kč

Stoka A5 - DN 250 PVC 419.11 0.00 7 600 Kč 419.11 12 150 Kč 5 092 187 Kč

Stoka A6 - DN 250 PVC 146.49 0.00 7 600 Kč 146.49 12 150 Kč 1 779 854 Kč

Stoka A7 - DN 250 PVC 119.22 0.00 7 600 Kč 119.22 12 150 Kč 1 448 523 Kč

Stoka A8 - DN 250 PVC 81.79 0.00 7 600 Kč 81.79 12 150 Kč 993 749 Kč

Stoka A9 - DN 250 PVC 117.37 0.00 7 600 Kč 117.37 12 150 Kč 1 426 046 Kč

Stoka A10 - DN 250 PVC 52.42 8.00 7 600 Kč 44.42 12 150 Kč 600 503 Kč

Stoka A11 - DN 250 PVC 355.05 0.00 7 600 Kč 355.05 12 150 Kč 4 313 858 Kč

Stoka A11-1 - DN 250 PVC 67.24 0.00 7 600 Kč 67.24 12 150 Kč 816 966 Kč

Stoka B - DN 250 PVC 403.60 0.00 7 600 Kč 403.60 12 150 Kč 4 903 740 Kč

Stoka B-1 - DN 250 PVC 48.23 0.00 7 600 Kč 48.23 12 150 Kč 585 995 Kč

Stoka C - DN 250 PVC 403.73 0.00 7 600 Kč 403.73 12 150 Kč 4 905 320 Kč

Stoka C-1 - DN 250 PVC 209.40 0.00 7 600 Kč 209.40 12 150 Kč 2 544 210 Kč

Stoka C-2 - DN 250 PVC 156.19 0.00 7 600 Kč 156.19 12 150 Kč 1 897 709 Kč

Nátok na ČOV - DN 250 PVC 10.00 10.00 7 600 Kč 0.00 12 150 Kč 76 000 Kč

Přípojky DN 150 - dl. 10 m PVC 172.00 113.52 4 500 Kč 58.48 4 100 Kč 750 608 Kč

Výtlak V1 - HD PE DN 75 PE 1718.70 850.00 1 740 Kč 868.70 6 880 Kč 7 455 656 Kč

Čerpací stanice do 5 l/s 1 750 000 Kč 750 000 Kč

57 257 712 Kč

7 455 656 Kč

750 000 Kč

65 463 368 KčCELKEM

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

VÝTLAK

ČERPACÍ STANICE

Varianta II-B - gravitační kanalizace, přečerpávání odpadních vod na ČOV Česká Třebová, materiál PVC
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Výtlak

Stoky

22691

32 Kč

89 KčCena stočného [Kč/m
3
]

Varianta II-B

Poplatek za nakládání s OV [Kč/m
3
]

mzdy

opravy, udržba, materiál

prostředky na obnovu

Celkem

Odhadové fakturované množství OV [m
3
/rok]

Položka

Elektrická energie

1 287 524 Kč

200 000 Kč

87 500 Kč

100 000 Kč

900 023.88 Kč

Provozní náklady
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3.2.4. Porovnání varianty I a varianty II 

Pro objektivní porovnání jednotlivých variant byly zohledněny investiční i 

provozní náklady ve výhledu 30, 50 a 100 let. Varianta I-A má nejvyšší investiční 

náklady, ale naopak nejnižší náklady provozní. Naopak Varianta II-B má nejnižší 

investiční náklady a nejvyšší provozní náklady. Z tab. 34 a tab. 35 je zřejmé, že 

z dlouhodobého hlediska je nejvýhodnější varianta I-A, ale rozdíl mezi celkovými 

náklady není příliš vysoký. Při volbě určité varianty záleží na preferencích obce, zda je 

možné při výstavbě investovat více a v průběhu provozu fakturovat obyvatelům nižší 

stočné nebo naopak investovat nyní nižší částku a obyvatelům fakturovat částku vyšší. 

Volbu ovlivní jistě i podrobněji rozpočtené provozní náklady.  

 

Tab. 34 - Porovnání nákladů jednotlivých variant ve výhledu 30, 50 a 100 let 

 

 

Tab. 35 - Porovnání nákladů jednotlivých variant ve výhledu 30, 50 a 100 let se zohledněním 

dotace MŽP ve výši 63 % investičních nákladů (40) 

 

  

Varianta
Investiční 

náklady [Kč]

Provozní náklady 

[Kč/rok]
Výhled 30 let Výhled 50 let Výhled 100 let

I-A 86 529 253 Kč 1 680 293 Kč 136 938 029 Kč 170 543 880 Kč 254 558 506 Kč

I-B 74 897 336 Kč 1 809 364 Kč 129 178 242 Kč 165 365 513 Kč 255 833 691 Kč

II-A 77 095 286 Kč 1 884 549 Kč 133 631 752 Kč 171 322 729 Kč 265 550 172 Kč

II-B 65 463 368 Kč 2 013 620 Kč 125 871 965 Kč 166 144 362 Kč 266 825 356 Kč

Varianta
Investiční 

náklady [Kč]

Dotace MŽP 

63 %

Investice obce 

[Kč]

Provozní náklady 

[Kč/rok]
Výhled 30 let Výhled 50 let Výhled 100 let

I-A 86 529 253 Kč 54 513 429 Kč 32 015 824 Kč 1 680 293 Kč 82 424 600 Kč 116 030 450 Kč 200 045 077 Kč

I-B 74 897 336 Kč 47 185 321 Kč 27 712 014 Kč 1 809 364 Kč 81 992 921 Kč 118 180 192 Kč 208 648 369 Kč

II-A 77 095 286 Kč 48 570 030 Kč 28 525 256 Kč 1 884 549 Kč 85 061 722 Kč 122 752 699 Kč 216 980 142 Kč

II-B 65 463 368 Kč 41 241 922 Kč 24 221 446 Kč 2 013 620 Kč 84 630 043 Kč 124 902 440 Kč 225 583 434 Kč
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4. ZÁVĚR 
Dle tématu diplomové práce byla v teoretické části sestavena rešerše literatury od 

historie stokování přes koncepce odvodnění, způsoby odvádění odpadních vody, různé 

soustavy a systémy stok až k technickým parametrům při navrhování stokové sítě. 

V praktické části byl řešen konkrétní případ nakládání s městskými vodami, byla 

charakterizována lokalita dle geografické polohy, geologických, klimatických i 

hydrologických podmínek. Pro co nejvěcnější návrh byl vzat v potaz současný plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací pro příslušnou obec a územní plán obce. Řešení bylo 

navrženo ve dvou variantách a každá varianta propočtena z hlediska investičních a 

provozních nákladů v dalších dvou podvariantách. Posuzovaly se varianty 

centralizovaného stokového systému s čistírnou odpadních vod v obci oproti 

centralizovanému stokovému systému s přečerpáváním odpadních vod na ČOV Česká 

Třebová. V podvariantách bylo zhodnoceno kameninové a plastové potrubí. Dle 

propočtených investičních a provozních nákladů s výhledem delším než 30 let se 

jednotlivé varianty liší pouze o jednotky procent. Mou volbou by byla varianta I-A 

(kameninové potrubí stokové sítě a centrální čistírna odpadních vod v obci Semanín) 

zejména z ekologického pohledu vzhledem k materiálu potrubí a samostatnosti obce 

v rámci nakládání s městskými vodami. Významným důvodem je i skutečnost, že v rámci 

varianty II není zajištěno napojení na stokovou síť města Česká Třebová. Splašková 

kanalizace města je vedena i pod tělesem železniční dráhy a vlastníkem této části 

kanalizace je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projednání 

s SŽDC, s.o., jako dotčeného orgánu, by mohlo realizaci výrazně zpomalit nebo až 

znemožnit. 
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Příloha č. 1.1 - Psaný podélný profil gravitačních splaškových stok

STOKA A

Šachta Stoka
Výška 
terénu Vzdálenost

Sklon 
terénu

Sklon 
potrubí

Dno 
šachty

Hloubka 
šachty Přítok Výška Rozdíl Přítok Výška Rozdíl

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m] [m n.m.] [m] [m n.m.] [m]
41 A 454.14 451.64 2.50
31 A 439.87 404.73 35 35 437.50 2.37 A11 437.56 0.07
27 A 434.44 193.62 28 28 432.10 2.35 C 432.13 0.03 A10 432.12 0.02
25 A 433.04 79.90 18 26 430.04 3.00 A9 430.15 0.11 A8 430.09 0.05
23 A 429.97 97.34 32 32 426.95 3.02 A7 426.98 0.03
21 A 427.80 66.77 32 48 423.79 4.02 A6 423.89 0.10
20 A 427.01 33.21 24 19 423.17 3.84 B 423.27 0.10
16 A 423.47 127.43 28 30 419.37 4.10 A5 419.37 0.00
13 A 419.96 97.49 36 21 417.34 2.62 A4 417.38 0.04
11 A 418.33 85.76 19 20 415.64 2.69 A3 415.68 0.04

8 A 415.31 120.97 25 21 413.12 2.19 A2 413.20 0.08
3 A 410.91 201.09 22 22 408.71 2.20 A1 408.81 0.10

ČS A 410.67 16.57 14 22 408.37 2.30

STOKA A-1

Šachta Stoka
Výška 
terénu Vzdálenost

Sklon 
terénu

Sklon 
potrubí

Dno 
šachty

Hloubka 
šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
46 A-1 412.45 - - - 409.95 2.50

ČS A 410.67 83.33 21 19 408.38 2.29

1/5



Příloha č. 1.1 - Psaný podélný profil gravitačních splaškových stok

STOKA A1

Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty
[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]

54 A1 415.74 - - - 413.24 2.50
3 A1 410.91 69.30 64.75 60.00 408.81 2.10

STOKA A2
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
57 A2 418.84 - - - 416.34 2.50

8 A 415.31 85.60 41 37 413.20 2.11

STOKA A3
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
63 A3 420.99 - - - 418.49 2.50
11 A 418.33 113.05 24 25 415.68 2.65

STOKA A4
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
72 A4 429.11 - - - 426.61 2.50
13 A 419.96 280.44 33 33 417.38 2.58

2/5



Příloha č. 1.1 - Psaný podélný profil gravitačních splaškových stok

STOKA A5
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
81 A5 429.40 - - - 426.90 2.50
16 A 423.47 419.11 14 18 419.37 4.10

STOKA A6
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
98 A6 428.61 - - - 426.51 2.10
21 A 427.80 146.49 5 18 423.89 3.92

STOKA A7
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
102 A7 431.21 - - - 429.11 2.10

23 A 429.97 119.22 10 18 426.98 2.99

STOKA A8
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
106 A8 433.65 - - - 431.55 2.10

25 A 433.04 81.79 7 18 430.09 2.95

STOKA A9
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
110 A9 435.45 - - - 432.95 2.50

25 A 433.04 117.37 20 24 430.15 2.89
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Příloha č. 1.1 - Psaný podélný profil gravitačních splaškových stok

STOKA A10
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
112 A10 435.30 - - - 433.20 2.10

27 A 434.44 52.42 16 21 432.12 2.33

STOKA A11
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
144 A11-1 450.11 - - - 447.61 2.50
134 A11 442.59 67.24 112 110 440.30 2.29

142 A11 449.20 - - - 446.70 2.50
134 A11 442.59 324.73 20 20 440.22 2.37

31 A 439.87 30.32 90 90 437.56 2.30
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Příloha č. 1.1 - Psaný podélný profil gravitačních splaškových stok

STOKA B
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
94 B1 429.08 - - - 426.58 2.50
85 B 428.04 48.23 22 25 425.39 2.65

92 B 443.27 - - - 440.77 2.50
85 B 428.04 285.78 53 54 425.38 2.66
20 A 427.01 117.82 9 18 423.27 3.73

403.60
STOKA C
Šachta Stoka Výška terénu Vzdálenost Sklon terénu Sklon potrubí Dno šachty Hloubka šachty

[m n.m.] [m] [‰] [‰] [m n.m.] [m]
133 C2 446.59 - - - 444.09 2.50
115 C 439.69 156.19 44 44 437.25 2.44

129 C1 447.53 - - - 445.03 2.50
113 C 435.00 209.40 60 58 432.93 2.07

123 C 465.05 - - - 462.55 2.50
115 C 439.69 288.49 88 88 437.23 2.46
113 C 435.00 95.09 49 48 432.71 2.29

27 A 434.44 20.15 28 30 432.13 2.32
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Příloha č. 1.2 - Návrh dimenze potrubí

I DN Qkap vkap λ1 κ vs λ2 h h τu

Šachta Úsek Rozvoj EO Popis Úsek Větev k Q24 Qmax Qdim [‰] [mm] [l/s] [m/s] % % [m/s] % [%] [cm] [Pa]

A 41-31 16 0 53 - 6.65 0.07 0.49 0.99 35 250 113.2 2.31 0.066 14.1 0.33 0.436 6.3 1.6 3.5
A11 142-134 12 9 70 - 6.39 0.10 0.62 1.24 20 250 85.5 1.74 0.114 16.7 0.29 0.727 6.7 1.7 2.1
A11-1 144-143 (134) 2 0 7 - 7.20 0.01 0.07 0.13 110 250 201 4.09 0.005 6.4 0.26 0.033 5.6 1.4 9.8
A11 134 (31) 0 0 0 76 6.28 0.11 0.67 1.34 90 250 181.7 3.7 0.059 13.7 0.51 0.369 6.1 1.5 8.8
A 31-27 6 0 20 149 5.53 0.21 1.15 2.31 28 250 101.2 2.06 0.206 19.9 0.41 1.141 7.3 1.8 3.2
C 123-115 7.5 2 32 - 7.15 0.04 0.32 0.63 90 250 181.7 3.7 0.024 10.5 0.39 0.173 5.8 1.5 8.4
C2 133-130 (115) 8 0 27 - 7.20 0.04 0.27 0.53 44 250 127 2.59 0.029 11.1 0.29 0.210 5.9 1.5 4.1
C 115-113 2 0 16.7 ZŠ 23 81 6.20 0.11 0.71 1.41 46 250 129.8 2.65 0.088 15.4 0.41 0.543 6.4 1.6 4.7
C1 129-124 (113) 4 0 13 - 7.20 0.02 0.13 0.27 58 250 145.8 2.97 0.013 8.7 0.26 0.092 5.7 1.4 5.3
C 113 (27) 0 0 0 95 5.99 0.13 0.79 1.58 30 250 104.8 2.13 0.126 17.2 0.37 0.756 6.7 1.7 3.2
A10 112-111 (27) 3 0 10 - 7.20 0.01 0.10 0.20 21 250 87.6 1.79 0.016 9.3 0.17 0.114 5.7 1.4 1.9
A 27-25 0 0 0 254 4.75 0.35 1.68 3.37 26 250 37.5 1.99 0.947 31.4 0.63 4.493 12.3 3.1 4.9
A9 110-107 (25) 3 2 5.37 SK, hostinec22 - 7.20 0.03 0.22 0.44 24 250 93.7 1.91 0.033 11.5 0.22 0.236 5.9 1.5 2.3
A8 106-103 (25) 4 0 13 - 7.20 0.02 0.13 0.27 18 250 81.1 1.65 0.023 10.3 0.17 0.165 5.8 1.5 1.7
A 25-23 2 0 22 KD, obchod29 318 4.24 0.44 1.88 3.77 32 250 108.2 2.21 0.411 24.5 0.54 1.741 8.3 2.1 4.1
A7 102-99 (23) 3 1 13 - 7.20 0.02 0.13 0.27 18 250 81.1 1.65 0.023 10.3 0.17 0.165 5.8 1.5 1.7
A 23-21 2 0 7 338 4.06 0.47 1.92 3.83 48 250 132.6 2.7 0.356 23.5 0.63 1.446 7.8 2.0 5.9
A6 98-95 (21) 3 1 13 - 7.20 0.02 0.13 0.27 18 250 81.1 1.65 0.023 10.3 0.17 0.165 5.8 1.5 1.7
A 21-20 1 0 3 354 3.91 0.50 1.94 3.88 19 250 83.3 1.7 0.595 27.3 0.46 2.326 9.1 2.3 2.7
B 92-85 11 0 2.8 OÚ 39 - 6.92 0.05 0.38 0.76 54 250 140.7 2.87 0.039 12.1 0.35 0.270 6.0 1.5 5.1
B-1 94-93 (85) 4 0 13 - 7.20 0.02 0.13 0.27 25 250 95.6 1.95 0.019 9.8 0.19 0.140 5.8 1.4 2.3
B 85-82 (20) 4 0 10.4 MŠ 24 76 6.28 0.11 0.67 1.34 18 250 81.1 1.65 0.131 17.4 0.29 0.825 6.9 1.7 2.0
A 20-16 7 0 23 454 3.02 0.63 1.91 3.83 30 250 104.8 2.13 0.605 27.5 0.59 1.826 8.4 2.1 3.9
A5 81-73 (16) 17 9 86 - 6.12 0.12 0.74 1.48 18 250 81.1 1.65 0.149 18.1 0.30 0.910 7.0 1.7 2.0
A 16-13 2 0 7 546 2.56 0.76 1.96 3.92 21 250 87.6 1.79 0.872 30.7 0.55 2.236 9.0 2.2 3.0
A4 72-64 (13) 12 0 40 - 6.91 0.06 0.38 0.77 33 250 109.9 2.24 0.051 13.1 0.29 0.350 6.1 1.5 3.2
A 13-11 1 0 3 590 2.53 0.82 2.08 4.17 20 250 85.5 1.74 0.964 31.6 0.55 2.438 9.3 2.3 2.9

Průtok splašků [l/s]

Stoka

Počet domů OV EO
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Příloha č. 1.2 - Návrh dimenze potrubí

I DN Qkap vkap λ1 κ vs λ2 h h τu

Šachta Úsek Rozvoj EO Popis Úsek Větev k Q24 Qmax Qdim [‰] [mm] [l/s] [m/s] % % [m/s] % [%] [cm] [Pa]

A3 63-58 (11) 5 0 17 - 7.20 0.02 0.17 0.33 25 250 95.6 1.95 0.024 10.5 0.20 0.175 5.8 1.5 2.3
A 11-8 6 0 20 626 2.50 0.88 2.19 4.38 21 250 87.6 1.79 0.999 31.9 0.57 2.498 9.4 2.3 3.1
A2 57-55 (8) 2 0 7 - 7.20 0.01 0.07 0.13 37 250 116.4 2.37 0.008 7.5 0.18 0.057 5.7 1.4 3.3
A 8-3 4 0 13 646 2.48 0.90 2.24 4.49 22 250 89.7 1.83 1.007 32.0 0.59 2.501 9.4 2.3 3.2
A1 54-51 (45) 2 0 7 - 7.20 0.01 0.07 0.13 60 250 148.3 3.02 0.006 7.0 0.21 0.045 5.6 1.4 5.4
A 3-ČS 0 1 3 656 2.48 0.92 2.27 4.54 22 250 89.7 1.83 1.023 32.2 0.59 2.531 9.4 2.4 3.2

Stoka

Počet domů OV Průtok splašků [l/s]EO

2/2


