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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění území vesnického 

charakteru a nakládání se srážkovými vodami ze střech a místních komunikací v zájmovém 

území. Na základě rešerše provedené autorem diplomové práce byla navržena stoková síť 

v zájmovém území, dále byly v této diplomové práci navrženy objekty pro hospodaření se 

srážkovými vodami. V závěru práce autor komentuje navržené řešení a upřesňuje některá 

specifika navržených objektů. 

Klíčová slova: 

Stoková síť, HDV, kanalizace 

Abstract 

This diploma thesis deals with the design of drainage of a village type area and the 

treatment of rainwater from roofs and local roads in the area of interest. Based on the 

research conducted by the author of this thesis sewer network was proposed in the area of 

interest, also in this thesis there are designed objects for management of rainwater. In the 

conclusion, the author comments on the proposed solution and explains some of the 

specifics of the proposed objects. 
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1 Úvod 

V dnešní době představuje otázka odvodnění urbanizovaných území zcela novou 

disciplínu ve vodním hospodářství. V důsledku klimatických změn se stává dosavadní 

přístup k řešení městského odvodnění méně dostatečným. Přístup, kdy bylo snahou 

veškerou vodu ze zastavěného území odvádět co nejkratší cestou pryč pomalu střídá 

přístup, kdy je snahou i v hustě urbanizovaných oblastech umísťovat co nejvíce zeleně a 

hledat řešení, která co nejvěrněji napodobí vodní koloběh ve volné přírodě.  

Dynamicky rozvíjející se disciplínu městského odvodnění představuje hospodaření se 

srážkovými vodami. V důsledku zpřísňování některých pravidel pro hospodaření se 

srážkovými vodami, vznikají nová a neotřelá technická řešení tohoto úkolu. Před každým 

jednotlivým návrhem nějakého z opatření pro hospodaření se srážkovými vodami je nutné 

dobře znát a posoudit každou lokalitu. 

 

 

  



4 
 

2 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout optimální řešení odvodnění budoucí zástavby cca 

32 rodinných domů ve vesnici Ládví, která je součástí obce Kamenice. Konkrétně se jedná o 

návrh oddílné splaškové kanalizace a o řešení hospodaření s dešťovými vodami v této 

budoucí zástavbě. Návrh musí zajistit bezpečné, provozně spolehlivé a hygienické odvádění 

splaškových a srážkových vod z předmětné lokality. Dále je nutné splnit tyto dílčí cíle: 

 provedení literární rešerše 

 seznámení s danou lokalitou 

 posouzení možného napojení na stávající stokovou síť 

 posouzení vhodnosti geologických poměrů pro vsakování srážkových vod 

v dané lokalitě 

 hydrotechnický návrh daného řešení 

  



5 
 

3 Literární rešerše 

Pro tuto část diplomové práce byla vypracována literární rešerše, která napomohla 

lepšímu pochopení jednotlivých souvislostí v problematice městského odvodnění. Rešerše 

se zpočátku dotýká témat jako je samotná koncepce odvodňování urbanizovaných území a 

úrovně znečištění srážkových vod ze střech a místních komunikací. Dále byla pozornost 

zaměřena na problematiku hydrologie a hydrogeologie, která přímo ovlivňuje odvodnění 

a hospodaření se srážkovými vodami na území vesnického charakteru. Dále bylo důležité 

provést rozbor jednotlivých prvků a objektů na stokové síti a objektech sloužících pro 

hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území. Rešerše se v poslední řadě 

dotýká také tématu výhod a nevýhod jednotlivých trubních materiálů stokové sítě. 

3.1 Koncepce odvodnění urbanizovaného území  

Potřeby odvodnění a nakládání s odpadními vodami zrcadlí, jak klimatický trend, tak 

dílčí trendy v rozvoji urbanizovaných území, také se nacházíme v době, kdy dokážeme 

velice podrobně určit složení odpadních vod a na základě toho predikovat dopad těchto vod 

na životní prostředí. Lze říci, že disciplína městského odvodnění se velice dynamicky vyvíjí 

především v oblasti nakládání se srážkovými vodami spolu s těmito trendy a nejnovějšími 

poznatky z jednotlivých oborů, které jsou spjaté s odpadními vodami. 

Zatímco dříve měl hlavní slovo průmysl, dnes se do popředí, a také do podvědomí lidí 

dostává více také potřeba ochrany životního prostředí a zejména srážková voda není již 

nadále vnímána jako „odpadní voda“, jako něco špatného, ale postupně nabývá na větší a 

větší hodnotě a významu i díky extrémnějším klimatickým výkyvům. Zatímco současná 

praxe zaměřuje svoji pozornost především na hospodaření s dešťovými vodami, začínají se 

postupně objevovat vize první aplikace hospodaření s tzv. „barevnými“ vodami, kde je 

maximální snahou jednotlivé komunální odpadní vody na úrovni domácnosti rozdělit na: 

hnědou vodu (fekálie), žlutou vodu (moč)a vodu šedou (kuchyň, koupelna a pevné odpady), 

a dále s nimi hospodařit přímo v místě jejich vzniku. Koncepci odvodnění městských sídel 

můžeme rozdělit na: 

 klasická koncepce odvodnění; 

 moderní koncepce odvodnění. [1] 

 Klasická koncepce odvodnění 

Klasická koncepce odvodnění představuje již nedostačující koncepci odvodnění 

zejména z hlediska přístupu k srážkovým vodám. Tento přístup k odvodnění byl však ještě 

před 10 – 15 lety označovaný za moderní a dostačující. Pohled na tuto koncepci zásadně 

mění nejnovější poznatky a potřeby v nakládání právě s již zmiňovanými srážkovými 

vodami. 
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Za klasickou koncepci, kterou můžeme stále hojně vidět na našem území, zejména 

v menších urbanizovaných celcích, považujeme snahu odvodnit městské území co 

nejrychleji bez dalšího nebo minimálního využití městských vod. V posledních letech 

dochází k dimenzování stokových sítí, které nejsou již tak naddimenzované jako tomu bylo 

v minulosti, ale stále můžeme pozorovat velice nedostačující nebo žádné řešení 

hospodaření se srážkovými vodami. Právě z problematiky hospodaření s dešťovými 

vodami se stává důležitá disciplína při dnešním rozvoji urbanizovaného území a koncepce 

odvodnění. Za klasickou koncepci hospodaření se srážkovou vodou v dnešní době 

považujeme snahu svést srážkové vody do jednotné či oddílné kanalizace odkud putuje 

přímo na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) a odtud dále do recipientu. Za pokročilejší, 

ale dnes již také nedostačující variantu, můžeme považovat svedení srážkových vod z 

městských ploch do oddílné kanalizace, odkud srážková voda putuje přímo do recipientu 

nebo je zachycena v akumulačních nádržích, kde dochází k sedimentaci částic. Tyto nádrže 

mohou také sloužit jako retenční nádrže pro retardaci odtoku ze sídelních celků, při 

dešťových událostech, které mohou chránit recipient. Obecně dřívější snahou bylo 

centralizovat odvodnění městského území, dnes pozorujeme opačný trend. Prvky 

centrálního odvodnění ale stále zaujímají nezbytnou roli při moderním pojetí koncepce 

odvodnění sídelních celků. [1] 

 Moderní koncepce odvodnění 

Za moderní pojetí koncepce odvodnění urbanizovaných území, které naplňuje náročné 

požadavky na dynamický rozvoj sídel a hospodaření s dešťovou vodou, považujeme snahu 

decentralizovat a zadržet co největší množství srážkových vod přímo v místě dopadu 

atmosférických srážek. Důraz je kladen na následné využití těchto vod, nejde jen o umožnění 

vsaku srážkové vody. Snahou je tedy co nejvíce jednotlivé odpadní vody oddělit, což sebou 

přináší také svá provozní úskalí, ale v dnešním čase tento způsob odvodnění měst jeví jako 

nejvíce rozumný. Hospodaření s dešťovou vodou za pomocí decentrálních objektů k tomu 

určených dopomáhá napodobit přirozený koloběh vody v urbanizovaných oblastech, při 

dobrém návrhu může pomoci k zmírnění přehřívání hustě urbanizovaných celků, slouží 

také k rozvoji zeleně a zelených ploch v sídlech. 

Hlavní myšlenkou je tedy oddělit splaškové vody a srážkové vody, přičemž splaškové 

vody putují dále na ČOV a srážkové vody jsou dopraveny do objektů určených k hospodaření 

s dešťovou vodou, odkud jsou dále využívány a za určitých možností je možné tyto vody 

znovu využít. Protože objekty pro hospodaření se srážkovou vodou nemají neomezenou 

kapacitu, tak po jejich přehlcení dochází k přepadu do centrálního systému pro odvod 

dešťových vod, kde je snahou tyto vody také dále využít či zasakovat, případně je 

v rozumném množství vypouštět do vodotečí nebo splaškové kanalizace. Někteří 
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provozovatelé stokových sítí dokonce požadují zaústění určité části dešťové kanalizace do 

kanalizace splaškové pro zmírnění nebo odstranění některých provozních komplikací, které 

jsou spojeny s oddílnou stokovou soustavou. [1][2] 

3.2 Stokové soustavy 

Stokové soustavy rozdělujeme dle způsobu odvádění odpadních vod na: 

 Jednotnou stokovou soustavu 

 Oddílnou stokovou soustavu 

 Modifikovanou oddílnou soustavu [1] 

 Jednotná stoková soustava 

V jednotné soustavě stokové sítě jsou veškeré druhy odpadních vod dopravovány 

trubní sítí směrem na ČOV. Toto technické řešení stokové sítě dobře reaguje na potřebu 

prostorové a investiční hospodárnosti na velkých urbanizovaných územích. Další výhodou 

tohoto řešení je také přirozený proces proplachování stokové sítě při dešťových událostech, 

což výrazně snižuje riziko sedimentace částic ve stokové síti. Jednotná stoková síť sebou 

může přinášet hygienická a ekologická rizika ovlivňující životní prostředí. Rizikovou se 

jednotná stoková síť také může stát pro provoz ČOV při dešťových průtocích. [1] 

Jelikož kapacitu stokové sítě z ekonomických a provozních důvodů není možné 

dimenzovat na průtoky přívalových dešťů, přistoupilo se k osazování odlehčovacích komor 

do stokové sítě. Odlehčovací komory mají za úkol odvádět zředěnou odpadní vodu ze 

stokové sítě do recipientu. Důsledkem využívání komor však dochází ke znečištění 

recipientů, jelikož koncentrace znečištění často přesahují povolené limity znečištění. [1] 

 Oddílná stoková soustava 

Jak je již z názvu patrné, tato stoková soustava je navrhována za účelem odvodu 

různých druhů odpadních vod samostatnými trasami stokové sítě. V daném území můžeme 

nalézt i více než 2 stokové soustavy, každá tato soustava má potom za úkol separátně 

odvádět jiný druh odpadních vod. Za nejrozšířenější technické řešení této soustavy lze 

považovat řešení se 2 soustavami, kde jeden systém odvádí vody převážně splaškové a 

druhý systém odvádí vody srážkové, za dnešní trend lze také považovat snahu separovat co 

největší množství různých druhů odpadních vod, k čemuž může oddílná soustava dobře 

posloužit. [1][2] 

Nevýhodou této soustavy může být vyšší počáteční investice a také investice do 

provozu této soustavy, jelikož se nejedná pouze o jednu stokovou síť, ale hned o několik. 

Z faktu, že se jedná o více stok také vyplývá další nevýhoda, a tou je větší zábor pro výstavbu 

této soustavy. 
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Dnes je žádaným trendem hlavně separovat vody srážkové, které, pokud to daná oblast 

umožňuje, je možné vsakovat přímo v místech dopadu srážky. Další možností je akumulace 

srážkových vod a následné hospodaření s těmito vodami. Hlavním kritériem pro posouzení 

dalšího využití srážkových vod je jejich znečištění. Separováním srážkových vod ze 

splaškové stokové sítě může vést k méně četným výstavbám odlehčovacích komor, a tudíž 

také k menšímu znečištění recipientů. [1] [2] 

 Modifikovaná stoková soustava 

Modifikovaná stoková soustava vzniká kombinací výše popsaných soustav, tedy 

kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy. Principem tohoto systému je odvádění 

splaškových odpadních vod v hluboko uložených stokách, odvod srážkových vod je řešen 

mělce uloženým trubním vedením. 

Tyto dvě trubní sítě jsou propojeny spojovacím potrubím. Při přítoku nejvíce 

znečištěných srážkových vod na začátcích srážkových událostí, je tato znečištěná voda 

odváděna spolu se splašky, k tomu dochází právě díky propojovacímu potrubí, při zahlcení 

splaškové stoky nad úroveň dna dešťové stoky, dochází k postupnému plnění dešťové stoky 

a v trubní síti pro srážkové vody tak teče již relativně čistá voda. Výhodou je odvedení 

největšího znečištění z oplachu místního povrchu na začátku srážkové události a z výplachu 

dešťových stok splaškovou stokou na ČOV. 

Jinou variantou modifikované stokové soustavy, která je signifikantní pro ČR, je to, že 

stoka pro dešťovou vodu odvádí jen dešťové vody, které nejsou nijak výrazně znečišťovány, 

(tzn. srážkové vody ze střech, chodníků, komunikací s nepatrným dopravním provozem 

apod.) převážně přímo do recipientu. Vody z ploch, kde hrozí výraznější znečištění jsou 

odváděny společně se splašky na ČOV. [1][2] 
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3.3 Objekty na stokové síti 

Objekty na stokové síti jsou se navrhují a jsou umisťovány na stokovou síť tak, aby bylo 

zajištěno správné fungování celého stokového systému. Při návrhu daného objektu je 

snahou přizpůsobit návrh tak, aby byla zajištěna stejnou životnost objektu a příslušné stoky. 

Všechny navržené vstupní otvory objektů stokové sítě musí být opatřeny poklopy, které 

musí splňovat „ČSN EN 124 – Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční 

zásady, zkoušení, označování.“. Poklopy se navrhují v závislosti na jejich budoucí zatížení a 

rozdělují se do následujících tříd: A15, B125, C250, D400, E600, F900. Číslo dané třídy 

poklopu označuje nejvyšší možné zatížení poklopu v kN. Nejrozšířenějšími materiály pro 

poklopy jsou beton, litina, plast nebo jejich vzájemná kombinace. Při návrhu výškového 

umístění poklopu, musí být zohledněno to, že poklop nesmí vytvářet překážku (přípustná 

maximální odchylka je -5 mm pod okolní úroveň a + 0 mm nad okolní úroveň). Pokud 

umisťujeme poklop mimo komunikaci, poklop musí vyčnívat nad okolní terén, v intravilánu 

100 mm a v extravilánu 300 mm – 500 mm. Jestliže se poklop nachází v zemědělských 

oblastech musí být označeny směrovou tyčí. Do vozovky se vstupy objektů nenavrhují 

v extravilánu a dálnicích. [2][3] 

 Spadiště 

Objekt spadiště se navrhuje tam, kde sklon dna stoky by byl větší než sklon stoky při 

maximální možné průřezové rychlosti. Maximální povolená výška spadiště činí 4 m pro 

stoky DN 250 – 400, respektive 3 m pro stoky DN 500 – 600. Vyšší spadiště nebo spadiště 

s větším DN jsou navrhována a zhotovována na základě konkrétních požadavků samotného 

správce sítě. 

Ve spadišti je vhodné navrhnout vlastní trubní obtok spadiště, pro převádění malých 

průtoku, to je možné od výšky přepadu 600 mm při trubním obtoku DN 300. Obtok slouží 

k tomu, aby spadiště nebylo zbytečně namáháno účinky dopadající odpadní vody, tudíž při 

malých průtocích je voda převáděna vertikálním trubním obtokem a jakmile dojde 

k zahlcení tohoto obtoku, odpadní voda dále pokračuje k samotnému spadišti, kde přepadá 

a pokračuje dále do stokové sítě. 

Vhodným opatřením spadiště je ochrana samotné konstrukce spadiště před účinky 

dopadající odpadní vody. Tato ochrana musí být zhotovena z dostatečně odolného 

materiálu, jako je například čedič nebo žula. Tímto obkladem se chrání exponovaná místa 

spadiště před účinky dopadajícího vodního paprsku, samotný objekt je také třeba opatřit 

odvodem uvolněného vzduchu. Dle konkrétních případů je možné také navrhovat rozražeče 

dopadajícího vodního paprsku. [1] [4] 
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 Čerpací stanice 

Čerpací stanice se navrhují dle normy „ČSN 75 6560 – Čerpací stanice odpadních vod na 

kanalizační síti“. K návrhu čerpací stanice ve stokové síti se přistupuje, pokud například není 

možné zajistit odvodnění daného území gravitačně nebo pokud nám stávající stoková síť 

výškově nedovoluje gravitační napojení nově budované stokové sítě, dále pokud je třeba 

překonat překážku na trase stokové sítě. Návrh čerpací stanice může být také nezbytný 

v případech, kdy krytí kmenových stok vzrůstá nad hospodárnou mez.  

Konstrukci čerpací stanice tvoří zpravidla podzemní jímka, ta může být členěna na 

mokrou (místo akumulace odpadních vod) a suchou, kde je osazena čerpací technika 

s potřebnou elektroinstalací a části trubních rozvodů. Pokud je navrhován ponorný typ 

čerpadla, jímka je koncipována pouze jako mokrá. Návrh akumulačního prostoru podléhá 

vždy konkrétnímu případu návrhu, ale obvykle jsou čerpací stanice navrhovány na 

akumulaci odpadních vod po dobu 5 – 10 hodin z přítoku Q24.. Při provozu čerpací stanice 

musí být technicky zabráněno vzdutí odpadní vody do přítokové stoky.  

Čerpací stanice mohou být umístěny průběžně na trase stok nebo jako koncové při 

přečerpání odpadních vod do vodního recipientu nebo ČOV. Čerpací stanice, která je 

situována u ČOV není součástí stokové sítě, ale je objektem ČOV. Návrh čerpací stanice na 

tlakové stokové síti se řídí normou „ČSN EN 16932-2 – Odvodňovací a stokové systémy vně 

budov – Čerpací systémy“. Vzniklé poruchy čerpacích stanic jsou automaticky hlášeny do 

míst s trvalou obsluhou, jelikož se jedná o stěžejní objekt na stokové síti [1][3] 

 Revizní a vstupní šachty 

Revizní a vstupní kanalizační šachty slouží ke kontrole, manipulaci a čištění stoky 

provozovateli stokové sítě. Tyto šachty se navrhují všude tam, kde se mění směr nebo sklon 

přímých úseků stok, příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky a 

v místě spojení dvou nebo více stok. Vzdálenost dvou revizních šachet v přímé trati 

průlezných a neprůlezných stok by měl být nejvýše 50 m, přesné požadavky na vzdálenost 

dvou revizních šachet upřesňuje zpravidla provozovatel nebo majitel stokové sítě. 

U průchozích stok, které jsou navrhovány ve výkopu by měla být vzdálenost revizních 

nebo vstupních šachet, dle normy „ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky“, menší 

než 200 m, pokud je vzdálenost větší než 100 m je nutné vyžádat souhlas provozovatele 

nebo vlastníka stokové sítě. Minimální úhel u směrového lomu stoky je 90 , výjimku tvoří 

pouze objekt spadiště. 
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Kanalizační šachty se provádí ve třech sestavách, ty se rozdělují dle výšky kanalizační 

šachty „H“ [mm], a to na: 

 vysokou sestavu (H > 2500 mm); 

 běžnou sestavu (H = 1800 – 2500 mm); 

 nízkou sestavu (H < 800 mm). 

Pokud je vstupní část šachty vyšší než 10 m, řeší se vstup do šachty individuálně, dle 

konkrétního případu. [1] [4] [5] 

 Odlehčovací komory a separátory 

Odlehčovací komory a separátory se navrhují na jednotné stokové síti pro odlehčení 

směsí splaškových a dešťových odpadních vod z jednotné stokové soustavy do recipientu. 

Separátory krom odlehčení stokové sítě umí také oddělovat odpadní vody od jejich 

mechanického znečištění. Separátory také dle TNV 75 6262 nahrazují funkci dešťových 

usazovacích nádrží, nenahrazují však ČOV. 

Hlavním návrhovým kritériem těchto objektů je výstupní kvalita vody, proto je dnes 

žádoucí odlehčovací komory osazovat také mechanickým předčištěním. 

Technických řešení odlehčovacích komor je velká řada, základní rozdělení 

odlehčovacích komor dle jejich stavební konstrukce a způsobu odlehčení je: 

 odlehčovací komory s čelním přelivem, šikmým, lomeným, obloukovým; 

 odlehčovací komory s jednostranným bočním přelivem a odlehčovací komory 

s oboustranným bočním přelivem; 

 odlehčovací komory se škrtící tratí; 

 odlehčovací komory s přepadajícím paprskem; 

 odlehčovací komory s horizontální dělící stěnou; 

 odlehčovací komory s plastickou (elastickou) přelivnou hranou; 

 odlehčovací komory štítové 

Separátory pracují s rotačním prouděním, díky čemuž jsou schopné oddělovat 

nerozpuštěné látky. Separátory se rozdělují dle charakteru proudění na: 

 separátory vířivé; 

 separátory vírové; 

 separátory obloukové. [1][3] [6] 
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3.4 Objekty pro hospodaření s dešťovou vodou 

V této kapitole diplomové práce budou blíže popsány některé objekty pro hospodaření 

s dešťovými vodami, a to především vsakovací objekty. Hospodaření se srážkovými vodami 

je velice aktuální disciplínou ve vodním hospodářství, je zde snaha o co nejoptimálnější 

hospodaření s dešťovými vodami především v urbanizovaných oblastech, kde až téměř do 

dnešní doby byla veškerá srážková voda odváděna jednotnou stokovou sítí na ČOV nebo 

oddílnou dešťovou kanalizací do vodního recipientu a nedocházelo k žádnému 

výraznějšímu hospodaření s těmito vodami.  

 Zařízení pro vsakování srážkových vod 

Zařízení pro vsakování lze rozdělit na zařízení: 

 povrchová vsakovací zařízení; 

 podzemní vsakovací zařízení 

tato zařízení mají za úkol vsáknout přiteklé množství srážkových vod do půdního 

profilu, a také případně podpořit jejich výpar, což vede ke zlepšení mikroklimatu 

v urbanizovaných oblastech. [7] 

3.4.1.1 Povrchová vsakovací zařízení 

Plošné vsakování 

Objekt plošného vsakování je objektem, kde není uvažováno s větší retenci dešťové 

vody a natékání do tohoto objektu je rovnoměrné (plošné) z přilehlých komunikací. Je zde 

snahou hydraulicky zatížit vsakovací plochu rovnoměrně. Plošné vsakování znázorňuje 

následující obrázek [7]: 

 

Obrázek 3.1: Ukázka objektu plošného vsakování [7] 
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Vsakovací průleh 

Vsakovací průleh je navrhován tam, kde je vysoký požadavek na prostorovou 

hospodárnost, zejména v uličních prostorech, kde tento prvek pro vsakování nachází hojné 

uplatnění. Průleh je navrhován na co nejkratší dobru prázdnění, aby nedošlo k poškození 

vegetačního krytu průlehu. Ideálním nátokem do tohoto objektu je plošný nátok se 

zatravněnou plochou. Pokud plošný nátok není možný a je nutno uvažovat soustředěný 

nátok, tak tento nátok musí být opevněn a místo pod nátokem by mělo být taktéž opevněno, 

aby nedocházelo k erozivní činnosti v průlehu pod soustředěným nátokem. Vsakovací 

průleh ilustruje následující obrázek [7]: 

 

Obrázek 3.2: Vsakovací průleh s plošným přítokem [7] 

Vsakovací nádrž 

Vsakovací nádrž je využívána především pro větší odvodňované plochy nebo jako 

zařízení pro vyřešení vsakování pro více pozemků najednou. Hloubky vsakovací nádrže se 

pohybují v rozmezí od 0,3 m až do 2,0 m. Objekt bezpečnostního přelivu může být řešen i 

jako sdružený objekt s regulovaným odtokem. Tento vyobrazuje následující obrázek [7]: 
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Obrázek 3.3: Ukázka vsakovací nádrže [7] 

3.4.1.2 Podzemní vsakovací zařízení 

Vsakovací průleh-rýha 

Vsakovací průleh-rýha se navrhuje pro vytvoření preferenční cesty pro vsakování do 

propustnějšího půdního a horninového prostředí, dochází také ke zvýšení retence. 

Podzemní prostor rýhy může být vyplněn štěrkem o frakci 16/32 mm nebo vsakovacími 

bloky. Toto technické řešení popisuje následující obrázek [7]: 

 

Obrázek 3.4: Ukázka vsakovacího systému průleh-rýha [7] 
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Vsakovací rýha s povrchovým plošným přítokem 

Přítok do rýhy musí být řešen jako plošný přes vegetační pás kvůli předčištění. Pro 

dodatečnou ochranu je také vhodná vrchní filtrační vrstva a geotextilie. Toto vsakovací 

zařízení nachází využití v místech, kde je opět kladen velký požadavek na prostorovou 

hospodárnost. Retenční/vsakovací prostor je vyplněn štěrkem o frakci 16/32 mm nebo 

vsakovacími bloky. Řešení je patrné z následujícího obrázku [7]: 

 

Obrázek 3.5: Ukázka vsakovací rýhy s povrchovým přítokem [7] 

Vsakovací rýha s podpovrchovým přítokem 

Rýhu s podpovrchovým přítokem je nutné opatřit objektem pro předčištění, které 

zachytí hrubé a jemné nerozpuštěné látky. Retenční/vsakovací prostor může být vyplněn 

štěrkem frakce 16/32 mm nebo vsakovacími bloky. Zde už je nutné objekt opatřit 

odvzdušněním, které je vyvedeno nad povrch. Řešení ilustruje následující obrázek [7]: 
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Obrázek 3.6: Ukázka vsakovací rýhy s podpovrchovým přítokem [7] 

 Zařízení pro retenci dešťové vody 

V urbanizovaných prostorech je žádoucí srážkovou vodu také retenovat a dále využívat 

pro potřeby městských sídel. K retenci srážkové vody se užívá retenčních nádrží, ty lze dělit 

na: 

 Retenční nádrže povrchové; 

 Retenční nádrže podzemní. [7] 

Retenční nádrže slouží především k zadržení srážkových vod při srážkové události, což 

napomáhá k odlehčení stokového systému a může tak docházet ke snížení počtu odlehčení 

přímo do recipientu. Retenční nádrže lze vytvářet také do systému kaskád a v městských 

prostorech mohou retenční nádrže být součástí komplexního systému městského 

odvodnění. [8] 

Retenční nádrže povrchové 

Už z názvu tohoto druhu retenčních nádrží je patrné, že voda je retenována na zemském 

povrchu. Retenční nádrže mají krom své retenční funkce také funkci krajinotvornou, 

ekologickou, případně mohou sloužit k rekreaci. Řešení je patrné z následujícího obrázku 

[7][8] 
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Obrázek 3.7: Retenční dešťová nádrž se zásobním prostorem [7] 

 

Retenční nádrže podpovrchové 

Tento typ retenčních nádrží disponuje menším objemem než povrchové retenční 

nádrže. Výhodou je, že nádrž je ukrytá pod povrchem a nevyžaduje tolik provozní péče jako 

retenční nádrže povrchové. Nádrže jsou většinou zhotoveny ze železobetonu, ale dnešním 

trendem je zhotovení těchto nádrží i z monolitických bloků pro vsakování při vhodném 

technologickém řešení, které většinou udává výrobce. Retenční podpovrchové nádrže 

mohou tvořit sytém kaskád a tím ještě zvýšit retenci daného území. Následující obrázek 

ukazuje možné řešení podpovrchové retenční nádrže [9]: 
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Obrázek 3.8: Příklad podpovrchové betonové retenční nádrže [9] 

 

  



19 
 

3.5 Modrozelená infrastruktura 

Modrozelená infrastruktura je pojem, který zastřešuje ucelené řešení urbanizovaných 

prostor, které kladou důraz na rozvoj zeleně v urbanizovaných oblastech, a také si tato 

řešení kladou za cíl přiblížit se zpět k přirozenému koloběhu vody v urbanizovaných 

oblastech, především intravilánech měst a obcí. Jedná se poměrně o novou disciplínu 

v oblasti urbanismu a hospodaření s dešťovými vodami na území měst a obcí. Pokud jsou 

problémy vnímány separátně, jak tomu bylo až do dnešní doby, tak vznikají technická 

řešení, která vyžadují velký zábor a jsou často účelná jen pro sebe sama. Pokud se však nad 

problémy spojenými například s klimatickou změnou přemýšlí jako nad celkem, je možné 

vytvořit vhodná ucelená řešení, která přináší osvěžení do současných intravilánů měst a 

obcí. Nejlépe rozdíl mezi vnímáním problémů v uličních prostorech tradiční cestou a cestou 

modrozelené infrastruktury vyobrazuje následující obrázek [10]: 

 

Obrázek 3.9: Ukázka užití modrozelené infrastruktury v uličním prostoru [10] 
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Následující obrázky prvků modrozelené infrastruktury přibližují termín modrozelená 

infrastruktura: 

 

Obrázek 3.10: Bližší ukázka prvků modrozelené infrastruktury na běžných místech v urbanizovaném prostoru 
[10] 
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Obrázek 3.11: Porovnání uličního prostoru bez využití prvků modrozelené infrastruktury (nahoře) a s 
použitím prvků (dole). [10] 
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Obrázek 3.12: Ukázka zelených střech. Nahoře administrativní budova na pražské Pankráci a dole 
novostavba s kořenovoučistírnou na střeše. [11][12] 
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3.6 Způsob dopravy odpadních vod 

Způsob dopravování odpadních vod závisí na mnoha faktorech. Obecně se můžeme 

setkat především s gravitační dopravou odpadních vod. Alternativou pro nepříznivé 

morfologické podmínky nebo pro nevyhovující užitou stokovou soustavu představují řešení 

v podobě kanalizace tlakové, podtlakové, či gravitační malo-profilové. 

 Kanalizace gravitační 

Gravitační kanalizace představuje tradiční způsob odvodnění předmětného území. 

Odpadní voda je zde odváděna gravitačně trubním systémem až do ČOV. Požadavky při 

výstavbě gravitační kanalizace představují především jednoduchost a spolehlivost při 

provozu, pokud je to možné, je také na místě vyhýbat se hladině podzemní vody. Pokud 

místní podmínky neumožňují gravitační dopravu, navrhují se pro dané úseky přečerpávací 

stanice odpadních vod. [1][4] 

 Kanalizace tlaková 

Tlaková kanalizace je nejrozšířenějším typem kanalizace v oblasti alternativní dopravy 

odpadních vod. Principem tlakové kanalizace je vytvoření přetlaku (běžný pracovní přetlak 

cca. 20 – 50 m v.sl.) v hlavním uličním potrubí, kam jsou čerpány odpadní vody z domácích 

čerpacích jímek, kde je ponorné čerpadlo (může být vybaveno řezacím nožem) řízeno 

plováky nebo počítačově. Do domácích čerpacích jímek se odpadní voda dopravuje 

gravitačně z odvodňovaného objektu. Z hlavního uličního potrubí o malém průměru jsou 

splašky tlakově dopravovány na ČOV, případně do úseku stokové sítě, kde jsou odpadní 

vody dopravovány opět gravitačně.  

K výhodám tlakové kanalizace bezpochyby patří snížení investičních nákladů pro 

výstavbu v rovinatých oblastech, jelikož se stoková síť umisťuje pouze do nezámrzné 

hloubky a je zde snahou kopírovat stávající terén, právě kvůli snížení finančních výdajů za 

zemní práce. Další výhodou je snížení podílu balastních vod v dopravované odpadní vodě 

oproti běžné gravitační kanalizaci, to ale za předpokladu vodotěsně zrealizovaných 

domovních čerpacích jímek. 

Mezi nevýhody potom patří poruchovost čerpadel, nutnost pravidelné údržby 

čerpacích jímek a instalované technologie. [1][4] 
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Obrázek 3.13: Ukázka možného uspořádání domácí čerpacíí jímky [13] 

 

 Kanalizace podtlaková 

Podtlaková kanalizace funguje na principu, podtlakové přepravy splaškových vod 

z domovních kanalizačních přípojek. Podtlak v hlavním uličním stokovém potrubí je 

vyvozen podtlakovou stanicí, vytvořený podtlak v hlavní stoce působí skrze potrubí na sací 

ventil sběrné šachty. Tento ventil je dimenzován na určitou hodnotu podtlaku, jakmile je 

tato hodnota překročena, ventil se otevře a odpadní voda opouští sběrnou šachtu vlivem 

podtlaku. Rychlost přepravy odpadních vod bývá kolem 6 – 8 m*s-1. Dalším specifikem 

podtlakové kanalizace je fakt, že odpadní voda není dopravována jako ucelený vodní 

sloupec, ale po jednotlivých dávkách, tyto dávky jsou tvořeny směsí kapek, které jsou 

unášeny proudícím vzduchem směrem do míst s vyšším podtlakem. Odpadní voda je 

dopravována k podtlakové stanici, kde je kumulována v podtlakových nádobách, odkud je 

odčerpána čerpadly na čistírnu odpadních vod. Tento sytém není příliš využíván na území 

naší republiky. Nevýhodou celého systému je vyšší spotřeba elektrické energie a také 

možné ucpání ventilů. [1][4] 



25 
 

 

Obrázek 3.14: Schéma systému podtlakové kanalizace firmy Roevac. [14] 
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3.7 Odpadní vody 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), odpadní vody jsou všechny vody, které mají 

změněnou jakost po jejich použití, např. změněné fyzikální vlastnosti (teplota apod.), 

chemické vlastnosti (pH apod.). [15] 

Dle tohoto zákona za odpadní vody považujeme:  

 všechny druhy vod odváděné stokovou sítí; 

 vody podzemní odčerpávané z hydraulické ochrany u průmyslových objektů – 

rafinérie, sklady ropných látek, odkaliště z rudných, energetických nebo 

chemických výrob, průzkumy těžební činnosti; 

 vody z drenážních systémů jako součásti zařízení k odvodnění pozemních 

staveb; 

 vody, jakkoliv znečištěné z výrobního provozu případně v důsledku vlhkosti 

suroviny; 

 tekuté odpady (např. kejda). [15] 

Česká státní norma 75 6101 nám dále rozděluje odpadní vody dle způsobu a původu 

znečištění na: 

 splaškové (splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, WC, technické občanské 

vybavenosti apod.); 

 průmyslové (vody z technických provozů, chladící vody apod.); 

 infekční (vody z infekčních oddělení nemocnic, z výroben očkovacích látek 

z infikovaných zvířat, z mikrobiologických laboratoří apod.); 

 ze zemědělství a zemědělské výroby (viz ČSN 756190); 

 znečištěné srážkové vody z extrémně znečištěných ploch (dešťové vody včetně 

vod z tání sněhu a ledu); 

 městské odpadní vody (tyto vody blíže specifikuje např. vyhláška 428/2001 

Sb.); 

 ostatní odpadní vody (vody, které nejsou specifikovány výše nebo se dostaly do 

stokové sítě za nepředvídaných okolností). [3] 

  



27 
 

3.8 Srážkové vody 

V této kapitole diplomové práce je přiblížena problematika srážkových vod 

v urbanizovaných oblastech, jejich znečištění a následné možnosti čištění. 

 Tvorba povrchového odtoku 

Srážková voda, která dopadá na určité povodí se rozděluje na dvě části, a to na vodu, 

která je na povodí zadržena vlivem ztrát a na vodu, která odtéká dále, ta se označuje jako 

efektivní déšť. 

Hydrologické ztráty, které vznikají na území povodí jsou funkcí času, dešťové intenzity 

a mnoha dalších veličin, celý tento proces se nazývá tvorba povrchového odtoku. Ztráty, ke 

kterým dochází na území povodí dělíme na: 

 smáčení (intercepce); 

 výpar (evapotranspirace); 

 vsakování (infiltrace); 

 povrchová retence 

 trvalé ztráty. 

Ztráty v průběhu deště nenarůstají lineárně, ani nejsou otázkou určitého časového 

úseku. Při začátku deště dochází k nejdříve ke smáčení povrchu a během toho už začíná 

docházet k výparu, který doprovází srážkovou událost od začátku do konce. Ve chvíli, 

kdy je smáčení povrchu povodí u konce, začíná docházet k infiltraci dešťové vody, 

v momentě, kdy vydatnost deště překročí infiltrační kapacitu půdy se začínají 

vyplňovat prohlubně na povrchu povodí. Jakmile jsou prohlubně v povodí zaplněny 

dochází k povrchovému odtoku, tedy k efektivnímu dešti. Tyto hydrologické procesy 

při tvorbě efektivního deště jsou znázorněny na následujícím obrázku [16]: 

 

Obrázek 3.15: Hydrologické procesy při tvorbě povrchového odtoku. [16] 
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 Povrchový odtok z hlediska znečištění 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá především odvodněním urbanizovaného území 

a blíže se zaměřuje na hospodaření s dešťovými vodami, je zapotřebí si přiblížit 

problematiku nakládání s povrchovým odtokem z hlediska znečištění.  

ČSN 75 6101 rozděluje srážkové vody po styku s povrchem na: 

 znečištěné; 

 neznečištěné. 

Norma také připomíná, že právě s jakoukoliv neznečištěnou vodou by mělo být dále 

nakládáno v místě jejího vzniku ať už opětovným využitím nebo vsakem těchto vod. 

Podmínky pro vsakování neznečištěných vod nám udává Česká státní norma 75 9010, 

která se přímo zaměřuje na návrh objektů pro vsakování srážkových vod. [3] 

Vody, které je možné zasakovat, a ty které není možné zasakovat blíže definuje česká 

státní norma 75 9010. Touto vodou je povrchový odtok ze zpevněných ploch sídelních celků 

nebo ze střech v těchto sídlech, právě plochy, ze kterých povrchový odtok odtéká jsou 

určujícím faktorem při stanovení vhodnosti vsakování povrchového odtoku. Zmíněná 

norma dělí srážkové povrchové vody z hlediska možnosti vsakování na: 

 srážkové povrchové vody přípustné; 

 srážkové povrchové vody podmínečně přípustné. [17] 

Srážkové povrchové vody přípustné 

Jedná se o vody vhodné k vsakování, jedná se o povrchový odtok z následujících ploch: 

 zatravněné plochy obecně (louky, parky kulturní krajiny atd.); 

 střechy o redukované odvodňované ploše Ared <200 m2; 

 terasy a jim podobné plochy; 

 komunikace pro pěší a cyklisty; 

 vjezdy do individuálních garáží a příjezdy k rodinným domům (dále jen RD) 

nebo stavbám určeným k individuální rekreaci; [17] 

Srážkové povrchové vody podmínečně přípustné 

Jedná se o srážkové vody jejichž jakost mohla být zhoršena odtokem ze znečištěných 

ploch a tyto vody mohou obsahovat specifická znečištění, která mohou ohrozit jakost 

podzemních vod a mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Znečištění těchto vod 

je možné zmírnit či úplně odstranit návrhem specifických opatření předčištění. Tyto 

vody jsou povrchovým odtokem s následujících ploch: 

 střechy o redukované odvodňované ploše Ared ≥200 m2; 
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 pozemní komunikace pro motorová vozidla; 

 plochy parkovišť motorových vozidel do 3,5 t a autobusů; 

 letištní plochy pro startování a přistávání letadel 

 komunikace průmyslových a zemědělských areálů. 

Pro podmínečně přípustné povrchové vody je nutné navrhnout vhodný typ předčištění, 

jehož návrh je ovlivněn druhem a silou znečištění, návrh předčištění také ovlivňuje 

navrhovaný typ vsakovacího zařízení. [17] 

3.8.2.1 Druhy znečištění srážkových vod 

Pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území je naprosto nezbytné 

znát míru a druh znečištění, aby mohl být zvolen a navržen vhodný typ předčištění, a tké 

vhodný typ objektu pro hospodaření se srážkovými vodami. Podrobněji se touto 

problematikou zabývá například odvětvová technická norma vodního hospodářství 75 

9011 (dále jen TNV 75 9011). Tato norma podrobně popisuje předpokládaný druh a 

množství znečištění povrchových vod z určité odvodňované plochy. Míra a druh znečištění 

při povrchovém odtoku z jednotlivých ploch je rozebírán dále v této kapitole. 

 Druh odvodňované plochy však není tím jediným znečišťujícím faktorem povrchového 

odtoku. Znečištění srážkových vod v městských oblastech je také do značné míry ovlivněno 

obsahem znečišťujících látek obsažených v ovzduší, to je ovlivněno především množstvím 

a intenzitou emisních zdrojů, hydrologickými podmínkami dané lokality, a také morfologií 

území. [7][17] 

Střešní plochy 

Znečištění střešních ploch je závislé na konstrukci dané střechy případně na skladbě 

ploché střechy, dnešním trendem, a v některých městech již povinností, je užívání zelených 

střech. Míru a druh znečištění ovlivňuje také typ zelené střechy, a to, zdali se jedná o 

intenzivní, či extenzivní zelenou střechu. Dnes se již objevují dokonce první střechy, které 

slouží jako kořenová čistírna odpadních vod. Z tabulky 3.1 lze říci, že střechy s vegetačním 

krytem jsou schopny zachytit více znečištění než ploché střechy bez jakékoliv ochrany. 

Pokud jsou užity neošetřené kovové plechy, tak se do odtoku dostává také značné množství 

těžkých kovů. [17] 

Zatravněné plochy 

Pokud se jedná o plochy, kde je možný odtok do odvodňovacího zařízení, tak největší 

znečištěním může být značné množství nerozpuštěných látek v důsledku eroze. [7][17] 
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Komunikace pro chodce a cyklisty 

Odtok z ploch určených pro pohyb chodců a cyklistů je znečištěn především hrubými a 

jemnými nerozpuštěnými látkami (hlína, písek, štěrk, obrus). Znečištění těchto ploch také 

představují nejrůznější druhy odpadků, listí, zvířecí exkrementy atd. Intenzitu a druh 

znečištění je také u těchto ploch závislý na ročním období, kdy v zimě může docházet 

k frekventované údržbě těchto ploch za pomoci posypových materiálů, které jsou 

zastoupeny nerozpuštěnými látkami a solemi (chloridy). [7][17] 

Parkoviště a pozemní komunikace 

Znečištění odtoku z těchto ploch je způsobeno převážně emisemi ze spalování 

pohonných hmot, či jejich únikem. Dále je možné znečištění způsobeno únikem 

nejrůznějších kapalin z motorových vozidel, problém představuje také samotné opotřebení 

materiálu aut (stáří karoserie, obrus brzdného soustrojí atd.), dále tyto plochy mohou být 

v zimně udržovány stejně jako komunikace pro chodce a cyklisty. Největší problém 

představuje vysoká koncentrace nerozpuštěných látek, chloridů, těžkých kovů (zinek, měď, 

uhlovodíky z pohonných hmot). 

Míra znečištění srážkových vod je závislá na intenzitě dopravy, dále na podílu nákladní 

dopravy a na četnosti čištění těchto komunikací. Zejména otázka stanovení intenzity 

znečištění na těchto plochách z hlediska intenzity dopravy je velmi problematická, protože 

TNV 75 9011 rozděluje intenzitu dopravy do tří kategorií, a to do těchto skupin: 

 málo frekventovaná (<300 automobilů za 24 hodin); 

 frekventovaná (300 automobilů – 15000 automobilů za 24 hodin); 

 vysoce frekventovaná (nad 15000 automobilů za 24 hodin). 

Zde je vidět značný nepoměr mezi málo frekventovanou a frekventovanou intenzitou 

dopravy, protože rozsah 300 – 15000 automobilů za 24 hodin je opravdu veliký. [7][17] 

Plochy u skladišť, manipulační plochy 

Přístup k posouzení znečištění těchto ploch musí být vnímán individuálně dle 

skladovaného/manipulovaného materiálu a dle využité manipulační techniky. Zejména se 

jedná o znečištění v důsledku úniku pohonných hmot, úniku manipulovaného materiálu, 

netěsnosti obalů atd. [7][17] 

Komunikace zemědělských areálů 

Znečištění ploch komunikací přilehlých k zemědělským areálům je nutno posuzovat 

individuálně, protože je zde mnoho faktorů, které ovlivňují znečištění odtoku z těchto ploch. 

Obecně se srážkový odtok z těchto ploch řadí, dle tabulky 3.1, mezi vysoce znečištěný. 

Typické znečištění těchto vod bývá vysoká koncentrace nerozpuštěných látek organického 
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nebo anorganického původu, zvýšená koncentrace těžkých kovů, znečištění způsobené 

doplňováním či únikem provozních kapalin zemědělských strojů, nakládání s hnojivy 

a živočišnými odpady, objevit se mohou také zvýšené koncentrace patogenních organismů. 

[7] 

Tabulka 3.1: Rozdělení typů ploch, druh a intenzita znečištění srážkových vod po dopadu na tyto plochy. [7] 
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3.8.2.2 Předčištění srážkových vod při vsakování 

Jelikož dopadem srážkové vody na určitou plochu v povodí dochází k její znečištění dle 

druhu plochy, na kterou voda dopadá, je v některých případech nutné zvolit vhodný typ 

předčištění srážkových vod. Některá technická řešení předčištění srážkových vod při 

vsakování uvádí přímo norma ČSN 75 9010, tato řešení představuje následující tabulka: 

Tabulka 3.2: Možné způsoby odstranění jednotlivých druhů znečištění. [7] 

Zachycení hrubých nečistot 

Zachycení hrubých nečistot je důležité pro další stupně čištění, kde by hrubé nečistoty 

mohly poškodit další stupeň čištění. Hrubé nečistoty jsou zachytávány pomocí vtokových 

mřížek, lapačů listí, česlí a různých sít. [7] 
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Vsakování přes zatravněnou humusovou vrstvu 

Tento způsob předčištění nachází uplatnění u povrchového plošného vsaku, při 

vsakování v průlezích, v kombinovaných systémech a ve vsakovacích nádržích. Předčištění 

přes humusovou vrstvu je buďto primárním prvkem předčištění nebo je navrhován 

v kombinaci s jinými prvky předčištění. 

Při návrhu tohoto typu předčištění platí několik následujících zásad týkajících se 

tloušťky a složení svrchní vrstvy půdy: 

 minimální vrstva je 20 cm, optimálně 30 cm humusové krycí vrstvy; 

 obsah jílu by měl být přibližně 10 %; 

 obsah humusu by měl být minimálně 3 %; 

 je vhodné, aby se Ph pohybovalo v rozmezí 6 až 9; 

 hydraulická vodivost K= 10-4 m*s-1 až 10-5 m*s-1. 

Pro návrh podkladní vrstvy půdy platí následující: 

 minimální tloušťka je 30 cm, optimální potom 50 cm písčitojílovité půdy; 

 obsah jílu by měl být 10 % až 35 %; 

 obsah humusu menší než 1 %. [7] 

Gravitační separace látek 

Pro zabránění kolmatace vsakovacího objektu se budují kalové jímky či usazovací 

nádrže, kde dochází k sedimentaci usaditelných látek. Za pomoci procesu sedimentace je 

možné také snížit obsah těžkých kovů a organických sloučenin v dešťové vodě. Aby bylo 

zachyceno plovoucí znečištění, je do zařízení navrhována norná stěna. 

Na principu gravitační separace látek fungují také odlučovače lehkých kapalin, které 

segregují uhlovodíky s hustou menší, než má voda (pohonné hmoty, ředidla, maziva apod.). 

V odlučovačích lehkých kapalin je také kalový prostor, který je určen pro usazování tuhých 

minerálů (kaly, bahna a písky). [7] 

Mechanická filtrace 

Mechanická filtrace zachytává hrubé a jemné částice za pomoci mechanické filtrace 

(pískové a štěrkové filtry, geotextilie). Je možno kombinovat i s biologickými procesy, pokud 

jsou tyto filtry například porostlé. Filtrační zařízení musí být chráněno předřazeným 

sedimentačním zařízením, které odstraňuje usaditelné a plovoucí látky. 

Nejvyšší doporučenou filtrační rychlostí je dle normy TNV 75 9011 15 m*hod-1, norma 

také doporučuje následující skladbu:  
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 Krycí vrstva: štěrk 4/8 mm, tl. 10 cm; 

 Filtrační vrstva: vymývaný štěrk 2/4 mm, tl. 50 cm; 

 Vsakovací vrstva: štěrk 16/32 mm, tl. 25 cm 

 Mezi vrstvami: geotextilie. 

Porost filtru krom biologických procesů také napomáhá k snížení nákladů na provoz tohoto 

zařízení, jelikož odpadá odstraňování tzv. filtračního koláče. [7] 

Filtrace přes adsorpční materiál 

Účinnost této efektivní metody filtrace závisí především na použitém druhu 

adsorpčního materiálu, těmito materiály jsou: 

 aktivní uhlí (těžké kovy, uhlovodíky, organické látky); 

 zeolity (uhlovodíky, těžké kovy, nesmí se používat při solení komunikací); 

 granulované hydroxidy železa a hliníku (v kombinaci s vápnitým pískem 

adsorbují velké množství těžkých kovů); 

 adsorbenty olejů. 

Adsorpční materiály je nutno chránit předčištěním nebo geotextiliemi. Tyto materiály je 

možné využít ve větších vsakovacích šachtách nebo jako různé moduly v liniových 

vsakovacích objektech. Tento stupeň čištění srážkových vod je používán jako dočištění po 

mechanickém čištění. [7] 

 Podmínky pro vsakování srážkových vod 

Výše jsou dešťové vody popsány z hlediska jejich znečištění, aby bylo možné dobře 

rozlišit s jakými vodami můžeme dále hospodařit, případně je vhodnými způsoby předčistit. 

V této kapitole diplomové práce jsou více přiblíženy hydrologické a geologické podmínky 

pro vsakování a hospodaření se srážkovými vodami.  

3.8.3.1 Geologické podmínky 

Vsakování dešťových vod je jedním ze způsobů, jak nakládat se srážkovými vodami 

přímo v místě dopadu srážky. Pro navržení vyhovujícího technického řešení vsakování je 

naprosto nezbytné správně posoudit jakost srážkových vod a geologické podmínky zájmové 

lokality a vyhodnotit možná rizika při zasakování srážkových vod. TNV 75 9011 popisuje 

zásadní aspekty ovlivňující technické řešení vsakování z hlediska geologie, a těmi jsou: 

 vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí, kam navrhujeme 

vsakovací objekt, ta nám určuje velikost potřebné vsakovací plochy; 

 mocnost špatně propustných krycích vrstev, ovlivňující technické a konstrukční 

řešení vsakovacího objektu; 
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 vzdálenost hladiny podzemní vody od základové spáry vsakovacího objektu, ta 

by dle ČSN 75 9010 měla být alespoň 1 m. 

Specifickými geologickými podmínkami a způsoby, jak je zjistit se zabývá česká státní 

norma 75 9010. Ta říká, že před specifickým návrhem vsakovacího zařízení musí být 

nejdříve vyhotoven geologický průzkum daného rozsahu daného touto normou, 

výstupy z tohoto geologického průzkumu je pak nutno respektovat při dalším návrhu 

vsakovacích zařízení. [7][17] 

Geologický průzkum 

Jak je zmíněno výše v této diplomové práci, geologický průzkum je nezbytnou součástí 

každého návrhu vsakování srážkových vod. Rozsah geologického průzkumu a jeho výstupů 

dělí norma ČSN 75 9010 dle náročnosti stavby a dle náročnosti přírodních poměrů. Rozsah 

geologického průzkumu dle druhu stavby je dělen na: 

 nenáročné stavby: redukovaný půdorys odvodňované plochy Ared <200 m2; 

 náročné stavby: redukovaný půdorys odvodňované plochy Ared ≥200 m2. 

Dále je rozsah geologického průzkumu dělen z hlediska přírodních poměrů, a to na: 

 jednoduché: geologická stavba je horizontálně a vertikálně monotónní, horniny 

lze zařadit do skupin V.1 a V.4, viz tabulky 3.3, hladina podzemní vody (dále jen 

HPV) není napjatá a nachází se 2 a více metrů pod úrovní terénu; 

 složité: daná oblast je tvořena horninami, které mají rozličné fyzikálně-

mechanické a hydrofyzikální vlastnosti, horniny spadají do skupin V.2, V.3, V.5 

nebo V.6, viz tabulky 3.4, v území se nachází 2 nebo více oddělených 

hydrogeologických kolektorů, HPV je napjatá nebo se nachází méně než 2 metry 

pod úrovní terénu, zájmové území leží v ochranném pásmu vodního zdroje 

(podrobněji definuje vyhláška č. 137/1999 Sb.) nebo vlivem provozu objektu 

pro vsakování může dojít k ohrožení vodního zdroje pro individuální 

zásobování, jedná se o významné vodohospodářské území nebo se jedná o 

inundační území. Jedná se o území se zjištěnými sesuvy a jinými svahovými 

deformacemi (podrobněji definuje zákon č. 62/1998 Sb., § 17), kde průměrný 

úhel svahu překračuje hodnotu 15° nebo se jedná o území s ekologickou zátěží. 
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Tabulka 3.3: Kategorizace zemin. [17] 

Skupina Popis podle 
ČSN EN ISO 14688-1a) 

Zatřídění podle 
ČSN EN ISO 14688-2b) 

Popis podle 
ČSN 73 6133a) 

Zatřídění podle 
ČSN 73 6133b) 

V.1 velký balvan, balvan, 
valoun, štěrk 
hrubozrnný, štěrk 
jemnozrnný, písek 
hrubozrnný, písek 
středně zrnitý, 
navážka c) 

Bo, Co, Gr, Sa, coGr, 
cosaGr, saGr, grSa, 
sasiGr, Mg 

štěrk, štěrk 
s příměsí 
jemnozdrnné 
zeminy, písek, 
písek 
s příměsí 
jemnozrnné 
zeminy 

G1 GW, G2 GP, 
G3 G-F, S1 SW, 
S2 SP, S3 S-F 

V.2 písek jemnozrnitý, 
prach hrubozrnný, 
jílovitý písek, hlinitý 
písek, navážka c) 

Si, clSa, saSi, sagrSi, 
siSa, grsiSa, siGr, 
orSa, saclGr, Mg 

štěrk hlinitý, 
písek hlinitý, 
štěrk jílovitý, 
štěrkovitá 
hlína, písčitá 
hlína 

G4 GM, S4 SM, 
S5 SC, G5 GC, 
F1 MG, F3 MS 

V.3 prach středně zrnný, 
prach jemnozrnný, 
jíl, písčitý jíl, jílovitý 
prach, organická 
zemina c), navážka c) 

Cl, Or, sagrCl, siCl, 
clSi, saclSi, saOr, 
siOr, clOr, orCl, orSi 

štěrkovitý jíl, 
písčitý jíl, 
hlína, jíl 

F2 CG, F4 CS, 
F5 (Ml, ML), 
F6 (CL, Cl), 
F7 (MH, MV, ME), 
F8 (CH, CV, CE) 

a)    Pro jednoduché poměry, nenáročné stavby, orientační průzkum na základě 
makroskopického popisu. 

b)    Pro složité poměry, náročné stavby, podrobný průzkum na základě laboratorních 
zkoušek. 

c)    Podle charakteru a samostatného posouzení 

Legenda:  

Bo – Balvany 

Gr – Štěrk 

Si – Prach 

Or – Organická zemina 

 

Co – Valouny 

Sa – Písek 

Cl – Jíl 

Mg – Navážka (výsypka, sypanina) 

 

Tabulka 3.4: Kategorizace dalších druhů zemin. [17] 

Skupina Vzdálenost diskontinuita) 

[mm] 

Rozevření diskontinuita) 

[mm] 

V.4 malá (<60) rozevřené (>2,5) 

V.5 střední (60 až 200) otevřené (0,5 až 2,5) 

V.6 velká (>200) sevřené (<0,5) 

a)    Upraveno podle ČSN EN ISO 14689-1. 

 

Jakmile jsou definovány počáteční podmínky stavby, je třeba navrhnout a uskutečnit 

rozsah geologického průzkumu k získání potřebných informací pro vybudování objektů pro 

vsakování srážkových vod. Každy geologický průzkum sestává z různých etap průzkumu, ty 

se dělí, pro vsakování srážkových vod, na: 
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 orientační průzkum: pro nenáročné stavby a v jednoduchých poměrech, s cílem 

ověření vsakovacích poměrů daného území nebo zdali je vůbec vhodný přístup 

vsakování srážkových vod, jako hospodaření s dešťovými vodami. Tento 

průzkum lze zhotovit výčtem informací ze specializovaných map vsakovacích 

poměrů; 

 podrobný průzkum: pro náročné stavby nebo složité poměry. Cílem je získat 

vhodné podklady pro detailní návrh objektů pro vsakování dešťových vod; 

 doplňkový průzkum: pro všechny typy staveb. Klade si za cíl doplnit údaje o 

vsakovacích poměrech při změnách v projektu v průběhu realizace stavby. 

Když jsou jednoduché poměry a je nenáročná stavba, nahradí se informacemi 

z map vsakovacích poměrů; 

 analýzu rizika při realizaci vsakování: vypracovává se v případě, že by relizací 

vsaku mohlo dojít k ohrožení významného vodního zdroje nebo pokud tak 

požaduje dotčený orgán státní správy. [17] 

Orientační geologický průzkum 

Orientační geologický průzkum je rešerší archivních materiálů ze základního 

geologického výzkumu, a také rešerší všech předcházejících geologických prací v daném 

území. Dále je provedena rešerše informací o klimatických a hydrologických poměrech, 

ochranných pásmech vodních zdrojů, geotechnických poměrech ve vztahu k okolní 

zástavbě, dále jsou využity údaje z pasportizace jímacích zdrojů zásobování vodou a 

odvodňovacích zařízení v nejbližším okolí zájmové lokality, stanovení hloubky HPV, 

dokumentace přirozených a umělých odkryvů, posouzení morfologie a stability území, 

ověření průběhu podzemních inženýrských sítí. 

Výstupem této etapy geologického průzkumu je závěrečná zpráva o vsakovacích 

poměrech lokality. Závěrečná zpráva obsahuje: hodnocení o možnosti vsaku dešťových vod, 

kvalifikovaný odhad koeficientu vsaku, posouzený vliv na jímací zdroje, ochranná pásma, 

stabilitu území, základy okolních objektů atd., definici podmínek pro realizaci vsaku, 

doporučení pro návrh vsakovacích objektů a případná doporučení dalších etap 

geologického průzkumu. [17] 

Podrobný geologický průzkum 

Etapa podrobného geologického průzkumu se provádí vždy, pokud nebyl proveden 

orientační geologický průzkum nebo na základě zjištění potřeby provedení této etapy při 

orientačním geologickém průzkumu.  
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Podrobný geologický průzkum sestává z rešerše archivních materiálů, a také z prací, 

které vedou k detailnímu objasnění geologických poměrů v lokalitě, cílem je doporučit nebo 

vyloučit vsakování srážkových vod.  

Výstupem je závěrečná zpráva o vsakovacích poměrech zájmové lokality, musí 

obsahovat hodnocení možnosti vsakování srážkových vod na lokalitě, stanovení koeficientu 

vsaku získaný ze vsakovací zkoušky, posouzení vlivu na jímací zdroje, ochranná pásma, 

stabilitu území, základy okolních objektů, ekologickou zátěž atd., definování podmínek pro 

realizaci vsaku a doporučení pro návrh vsakovacích objektů. [17] 

Doplňkový geologický průzkum 

Provádí se, pokud dojde ke změně způsobu hospodaření s dešťovými vodami 

v průběhu projektové přípravy nebo v průběhu realizace stavby. Je založen na poznatcích 

z předchozích etap geologického průzkumu pro vsakování, z inženýrskogeologického 

průzkumu pro výstavbu nebo ze znalostí nabytých při odborném geologickém dozoru při 

výstavbě. 

Výstupem jsou dodatečné podklady pro návrh vsakovacích zařízení. Rozsah 

průzkumných terénních prací, odpovídá potřebám na doplnění relevantních údajů 

zjištěných v předchozích etapách geologického průzkumu pro vsakování. [17] 

Analýza rizik při realizaci vsakování 

Analýza je prováděna jen v konkrétních případech, kdy jsou poměry v lokalitě složité, 

především pokud se jedná o možné ohrožení významného vodního zdroje nebo pokud 

analýzu vyžaduje dotčený orgán státní správy. Analýza se také může zabývat posouzením 

možností šíření znečištění v nesaturované i v saturované zóně, rychlosti a vývoje znečištění 

z hlediska procesů přirozeného atenuace, identifikace a hodnocení rizika ohrožení vodního 

zdroje, shrnutí celkového rizika při realizaci vsakování, doporučení dalšího postupu a 

nápravných opatření. Analýza je prováděna za pomoci matematického modelu směru a 

rychlosti proudění podzemní vody, sledování jakosti podzemní vody a dlouhodobý 

monitoring ohroženého hydrogeologického kolektoru. 

Rozsah terénních a laboratorních prací, podle dané etapy geologického průzkumu, 

popisuje následující tabulka [17]: 
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Tabulka 3.5: Rozsah geologického průzkumu. [17] 

 

Jendotka na 
500 m2 

odvodňované 
plochya) 

Orientační 
průzkum 

Podrobný 
průzkum 

Doplňkový 
průzkum 

Analýza rizika 

Počet vrtů 
(sond) 
ukončených 
nad HPV 

ks  -  2 1 b) 

Počet vrtů 
ukončených 
pod HPV 

ks  -  1 1 b) 

Laboratorní 
klasifikační 
zkoušky 

ks  -  2 1 b) 

Laboratorní 
zkoušky 
propustnosti 

ks  -   -   -  b) 

Vsakovací 
zkoušky 

ks  -  2 1 b) 

Laboratorní 
analýza 
jakosti 
podzemní 
vody 

ks  -  1 1 b) 

Matematický 
model 
proudění 
podzemní 
vody 

ks  -   -   -  1 

a)    U liniových staveb na 0,2 km délky. 

b)    Podle složitosti poměrů a požadavků dotčených orgánů státní správy (min. rozsah 
podrobného průzkumu). 

 

Vsakovací zkouška 

Jedním z nejdůležitějších výstupů geologického průzkumu je koeficient vsaku kv, který 

nám definuje propustnost horninového prostředí. Zjištění tohoto koeficientu se provádí za 

pomoci vsakovací zkoušky, jejíž program určuje řešitel průzkumných prací. Zkouška si 

klade za cíl simulovat funkci vsakovacího objektu a prováděna je ve vrtech. Vsakovací 

zkoušky rozděluje ČSN 75 9010 na: 

 zkoušky s ustálenou hladinou vody: objekt se naplní vodou maximálně do 

hloubky 0,7 m. Během zkoušky je měřen přítok vody do objektu Qzk. Minimální 

objem vsáknuté vody při vsakovací zkoušce je 1 m3. Sleduje se hladina vody 

v objektu, hladina podzemní vody v okolních monitorovacích objektech a 
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podzemní podlaží přilehlých stavebních objektů. Zkouška je doporučena pro 

zeminy skupin V.1 a V.4 (viz tabulky 3.3 a 3.4) 

 zkoušky s proměnnou hladinou vody: objekt se naplní vodou do hloubky max. 

0,7 m pod úroveň terénu. Měří se pohyb hadiny vody v objektu. Když dojde 

k zaklesnutí hladiny na 1/3 výšky sloupce za méně než 6 hodin od zahájení 

zkoušky, zkouška se opakuje. Tento proces se provádí minimálně 24 hodin. 

Pozorována je také HPV v okolních monitorovacích objektech, jsou také 

sledovány podzemní podlaží přilehlých stavebních objektů. Zkouška je 

doporučena pro zeminy skupin V.2, V.3, V.5 a V.6 (viz tabulky 3.3 a 3.4) 

Vyhodnocení vsakovacích zkoušek je prováděno dle následující rovnice [17]: 

 𝑘 =
𝑄

𝐴
 (3.1)

kde kv je koeficient vsaku [m3 * s-1], Qzk přítok vody do průzkumného objektu během 

zkoušky [m3 * s-1] a Azk je zkušební vsakovací plocha během zkoušky [m2] (viz obrázek 3.16). 

Koeficient vsaku je nepřípustné zaměňovat s koeficientem hydraulické vodivosti ani se 

součinitelem infiltrace. [17] 

Obrázek 3.16: Schéma vsakovací zkoušky [17] 
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3.8.3.2 Hydrologické podmínky 

V této kapitole se práce detailněji zaměřuje na hydrologické podmínky, které zásadně 

ovlivňují vsakování, jelikož se jedná o vsakování srážkových vod.  

Atmosférické srážky vnímáme jako srážky horizontální a jako srážky vertikální, v obou 

případech vznikají kondenzací vodních par obsažených v atmosféře. 

 Horizontální srážky se tvoří přímo na povrchu země, na předmětech, či na povrchu 

rostlin, to vše kondenzací vodních par. Za horizontální srážky považujeme například rosu, 

jinovatku či ledovku. Horizontální srážky, přestože jsou v množství menší než vertikální 

srážky, tak mají velký význam například v zemědělství. 

Vznik vertikálních srážek se odehrává ve volné atmosféře, kde samotný vznik srážky je 

přímo ovlivněn meteorologickými podmínkami. Pokud jsou meteorologické podmínky 

příznivé pro vznik vertikálních srážek, začne docházet ke kondenzaci vodních par, které 

začnou kondenzovat na tzv. „kondenzačních jádrech“, což jsou v urbanizovaných územích 

především částice prachu a kouře. Pokud meteorologické podmínky umožňují kondenzaci 

nebo mrznutí vodních par a ve volné atmosféře se nachází také potřebné množství 

kondenzačních jader, dochází ke vzniku kapek vody nebo vzniku ledových krystalů. Dále se 

typy srážek dělí na: 

 konvektivní: srážky lokálního významu, různá intenzita, krátká doba trvání, ale 

mohou způsobit záplavy na lokální úrovni; 

 orografické: jejich výskyt je spjat s horskými oblastmi, intenzita i doba trvání se 

různí na základě meteorologických podmínek v daném území; 

 frontální: srážky dopadající na velké území, v našem podnebí hlavním zdrojem 

srážek. [1] 

Dešťová data a jejich vyhodnocování 

Pro úlohy, které jsou závislé na hydrologii v urbanizovaném území, je naprosto 

nezbytné získávat a vyhodnocovat dešťová data. Při získávání a vyhodnocování srážkových 

dat je důraz kladen zejména na intenzitu, dobu trvání a periodicitu srážkové události.  

Pro jednoduché výpočetní postupy využívané zejména v menší projekční praxi je 

zapotřebí získat náhradní řady dešťů, kde je intenzita deště stálou (průměrnou) hodnotou. 

Náhradní řady dešťů jsou stanoveny tak, že se zvolí určitý časový interval (pro městské 

inženýrství 5 – 120 minut) a v tomto intervalu se hledá maximální sklon čáry součtové čáry 

deště (toto se provádí na všech naměřených deštích za určité měřené období v konkrétní 

srážkoměrné stanici). Maximální intenzita v určitém časovém úseku je poté stanovena 

tangentou. Při volbě různých délek časových intervalů a odpovídajícím intenzitám, je 
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výsledkem sestupná náhradní řada intenzit, ta jest tedy řadou průměrných intenzit. 

Důležitým návrhovým parametrem je periodicita deště. Pro projekční praxi ve vodním 

hospodářství je užívána periodicita p= 5 – 0,02. Norma ČSN 75 9010 pro navrhování 

vsakovacích zařízení využívá periodicity srážek p= 0,2 a 0,1 rok-1, podmínky pro volbu 

konkrétní návrhovou periodicitu deště uvádí ČSN 75 9010, viz tabulka 3.6. Znamená to, že 

při periodicitě p= 0,1 se návrhová intenzita deště objeví v dané oblasti 1 za 10 let, obecně 

také platí, že čím kratší doba trvání srážky, tím je intenzita deště větší. [17] 

Návrhovým podkladem pro projekční praxi při řešení jednoduchých úloh, kde není 

zapotřebí matematického modelování, jsou velmi cenným materiálem tzv „Truplovy 

tabulky“, které jsou součástí práce, která byla vydána v roce 1958 „Intensity krátkodobých 

dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy“, modifikaci těchto tabulek využívá pro navrhování 

vsakovacích objektů právě i již několikrát zmíněná norma ČSN 75 9010, ukázka z tabulek 

viz tabulka 3.7. [17] 

Tabulka 3.6: Návrhová periodicita srážek. [17] 

Riziko při přeplnění vsakovacího zařízení Návrhová periodicita srážek p 

[rok-1] 

Při přetečení vsakovacího zařízení je možný 
odtok srážkové vody ze vsakovacího zařízení 
po povrchu terénu nebo přepadovým 
potrubím mimo budovy nebo podzemní 
dopravní zařízení. 

Při zppětném vzdutí v dešťové kanalizaci, 
která je zaústěna do vsakovacího zařízení, je 
možný odtok srážkové vody z dešťové 
kanalizaci po povrchu terénu mimo budovy 
nebo podzemní dopravní zařízení 

Prostory odvodněné do dešťové kanalizace 
nacházející se pod hladinou zpětného vzdutí 
jsou proti vniknutí vzduté vody z dešťové 
kanalizace chráněny technickým opatřením 
podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760. 

0,2 

Pokud není splněna některá z podmínek 
uvedených v předcházejícím řádku této 
tabulky, např. u vsakovacích zařízení a/nebo 
vstupů do budov nacházejících se pod úrovní 
okolního terénu nemohou být před vodou 
přetékající ze vsakovacího zařízení chráněny. 

0,1 

V případech, kdy je zpracován generel 
odvodnění nebo generel kanalizace zájmového 
území a obsahuje návrhovou periodicitu 
srážek. 

Hodnota podle generelu 

V souladu s hydraulickou spolehlivostí 
vybudované protipovodňové ochrany. 

Individuálně stanovená hodnota 
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Tabulka 3.7: Truplovy tabulky, měrná stanice Praha-Hostivař. [18] 

Doba 
trvání 
deště  

[min] 

Intenzita deště [l*s-1*ha-1] při periodicitě p 

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 120 185 240 298 377 437 497 

10 75,8 122 163 210 275 325 376 

15 56,7 93,3 126 164 217 258 300 

20 45,0 73,8 100 131 176 211 246 

30 32,3 52,8 72,2 94,8 129 156 184 

40 25,5 41,5 56,9 75,2 103 126 149 

60 18,1 29,6 40,7 53,8 74,8 91,9 109 

90 12,9 20,9 28,8 38,3 53,8 66,5 79,5 

120 10,1 16,3 22,5 30,2 42,5 52,7 63,1 

 

Zatěžovací deště 

Užití konstantní periodicity při návrhu stokových sítí je možné jen při použití 

jednoduchých racionálních metod. Dnes výpočetní technika a moderní výpočetní postupy 

umožňují aplikaci celé řady nejrůznějších dešťů. Zatěžovací deště užívané při výpočtech na 

stokových sítích lze klasifikovat takto: 

 blokové deště; 

 syntetické deště; 

 selektované reálné deště a dešťové katalogy; 

 historická dešťová řada; 

 reálné deště. [4] [19] 

Blokový déšť 

Tento druh deště je odvozený z výše zmíněných sestupných náhradních řad srážkových 

intenzit (konstantní intenzita po celou dobu trvání). Tento déšť je užíván při 

dimenzování stokových sítí racionální metodou, použitelný je však jen pro úlohy, kde je 

cílem zjistit objem. Pro matematické modelování představuje skokový nárůst v čase t=0 

na hodnotu q a následný skok na nulovou hodnotu v čase t=T nebezpečí ohledně 

stability řešení. [4] [19] 
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Obrázek 3.17: Blokový déšť. [4] 

Syntetické deště 

Pro pokročilejší návrhové či provozní úlohy v městském inženýrství se blokový déšť, 

s konstantní intenzitou po dobu jeho trvání, začal jevit jako nedostatečný, a proto začala 

vznikat celá řada syntetických dešťů, které uspokojili potřeby pro nestacionární úlohy.  

Syntetické deště mají proměnnou intenzitu v čase, ale stále se drží jistých konvencí, 

protože snahou je napodobit co nejvěrněji reálné dešťové události. Pro tuto potřebu se 

přistoupilo ke konstrukci deště, který má zpravidla takovou plochu na záznamu, která 

odpovídá úhrnu blokového deště pro danou lokalitu. Konstrukce syntetických dešťů 

totiž vychází taktéž nejčastěji z náhradních sestupných řad. Je třeba mít na paměti, že 

již samotné blokové deště jsou výsledkem určité pravděpodobnosti výskytu deště a 

pokud modelujeme tvar tohoto deště, je pravděpodobnost výskytu takového tvaru 

deště ještě menší než výskyt deště s parametry blokového deště. [4][16] 

Šifaldův déšť 

Tento typ syntetického deště je dodnes velmi užívaným deštěm v dnešní praxi. Jedná se 

téměř trojúhelníkový tvar deště. Déšť byl modelován jako průměr historických dešťů, 

ale přitom by měl stále zachovat objem blokového deště pro odpovídající intenzitu. 

Publikace tohoto deště v roce 1973 měla velký vliv pro následné modelování dešťů 

v Bavorsku a později i ve Švédsku. Výsledky těchto dalších vyhodnocení jsou s českými 

dešti natolik podobné, že je možné považovat tvar podle Šifaldy za obecně platný. 

Šifaldův déšť se aplikuje tam, kde je cílem ověřit pravděpodobné chování daného 

systému při extrémních dešťových podmínkách o kterých nejsou dostatečně podrobná 

data, použití je vhodné také všude tam, kde jsou menší nároky na přesnost výsledků. 

Mezi výhody tohoto deště patří jednoduchá konstrukce, ale jelikož jeho maximum je 

poměrně vysoké, může dojít k lehkému naddimenzování profilů stokové sítě. 
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Samotná anatomie deště je rozdělena na 3 části, a to na předdéšť (I), hlavní déšť (II) a 

následný déšť (III). Jsou zde užity 2 hlavní parametry, a to ip a T, kde ip je průměrná 

intenzita v intervalu T. Obecně lze říci, že z celkového objemu spadlých srážek obsahuje 

hlavní část 56 %, předdéšť obsahuje 14% a následný déšť 30%. Detailnější popis tvaru 

Šifaldova deště je patrný z následujícího obrázku [19]: 

 

Obrázek 3.18: Šifaldův déšť [19] 

Selektované reálné deště a dešťové katalogy 

Jedná se o typ návrhových dešťů, kde není přesně definována metodika výběru těchto 

dešťů z historické řady a jejich použití při modelování. Některé matematické modely 

mají svou vlastní knihovnu z oblastí, kde matematický mosdel vznikal, jako je tomu 

například u modelu MOUSE (DHI), který vznikl na území Dánska. Dešťové katalogy jsou 

katalogy dešťů, kde se uplatnili i nové metodologické (užití neuronových sítí apod.) 

postupy spolu se standardními statistickými postupy. [4] 

Historická dešťová data 

Historická dešťová data jsou někdy užívána jako přímý vstup do výpočetních modelů. 

Tyto dešťové události se řadí dle deklarovaných výběrových parametrů do dešťových 

řad. Pokud dochází k selekci těchto řad pro specifické úlohy dle specifických kritérií 

(např. úhrn, rozmezí max. intenzit atd.), nazývá se vybraná řada jako dešťová série. [4] 

Reálné deště 

Data z reálných dešťových událostí se využívají zejména pro verifikaci a kalibraci 

matematických modelů, ale hlavně jako vstupní parametr při řízení stokových systémů 

v reálném čase. Data mohou být získávána z přenosných měřících zařízení při různě 

dlouhých měrných kampaních.  
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3.9 Dimenzování stokové sítě a vsakovacích objektů 

Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na bližší specifikaci výpočetních postupů a 

zásad při dimenzování stokových sítí a objektů sloužících k vsakování srážkových vod. 

Snahou při dimenzování stokové sítě nebo objektů pro hospodaření s dešťovou vodou je 

stanovit takové dimenze těchto objektů, aby byl návrh co nejhospodárnější a zároveň 

technicky vyhovující, dále je snahou docílit co nejvíce bezproblémového provozu již 

zmíněných objektů. Dnes je také v popředí vztah navrhované stavby k životnímu prostředí. 

 Dimenzování stokové sítě jednotné a oddílné splaškové soustavy 

Pro vhodný návrh stokové sítě je zapotřebí stanovit možný průtok odpadních vod touto 

sítí.  

Česká technická norma ČSN 75 6101 udává, že pokud v jednotné soustavě bezdeštný 

průtok přesahuje 10 % návrhového průtoku dešťových vod, dimenzují se stoky na celkový 

největší průtok všech odváděných odpadních vod. Pokud množství bezdeštného průtoku 

nepřesáhne 10 % navrhovaného dešťového průtoku, je možné bezdeštný průtok v jednotné 

stokové síti zanedbat. [3] 

Pokud se jedná o splaškové stokové sítě oddílné soustavy, průtok, na který se dimenzuje 

stoková síť je dvojnásobek maximálního hodinového průtoku. Jedná-li se o tlakový režim 

proudění v této síti, dvojnásobek maximálního hodinového průtoku se neuvažuje. [3] 

3.9.1.1 Splaškové (domovní) odpadní vody ve stokové síti 

Průtok splaškových vod by se měl stanovit z výsledků měření zajištěného provozem, ne 

vždy, ale jsou tato data k dispozici, proto se, v projekční praxi, používají data daná přílohou 

číslo 12 ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. Tato příloha vyhlášky definuje průměrnou roční 

spotřebu vody na jednu osobu 35 m3 pro bytový fond, pokud se jedná o rodinný dům, je tato 

hodnota navýšena o 1 m3 kvůli očistě a provozu rodinného domu. Ať už se hodnota 

průměrná hodnota denního průtoku splaškových vod určí jakoukoliv z výše uvedených 

metod, je nutné vždy při návrhu zohlednit výhledový stav obyvatelstva, vybavenosti, 

průmyslu a opatření ovlivňující spotřebu vody.  

Kýžený maximální hodinový průtok splaškových vod z určité zástavby Qh,max [l*hod-1] se 

určí dle následující rovnice [3]: 

 𝑄 , =
𝑄 ,

24
⋅ 𝑘 ,  (3.2)

kde Q24,m je průměrný denní průtok splaškových vod [l*den-1], kh,max součinitel 

maximální hodinové nerovnoměrnosti, který se stanoví dle tabulky 3.8. Naopak minimální 

hodinový průtok ze zástavby Qh,min [l*den-1] se stanoví dle následujícího vztahu [3]: 
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 𝑄 , =
𝑄 ,

24
⋅ 𝑘 ,  (3.3)

 

Tabulka 3.8: Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti. [3] 

Počet připojených 
obyvatel 1) 30 40 50 75 100 300 400 500 

Součinitel maximální 
hodinové 
nerovnoměrnosti 
kh,max 

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

Součinitel minimální 
hodinové 
nerovnoměrnosti 
kh,min 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet připojených 
obyvatel 1) 2) 1000 2000 5000 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000 

Součinitel maximální 
hodinové 
nerovnoměrnosti 
kh,max 

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

Součinitel minimální 
hodinové 
nerovnoměrnosti 
kh,min 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

POZNÁMKY: 

1)    Počet připojených obyvatel se uvažuje podle počtu obyvatel v příslušné sběrné ploše povodí stoky. 

2)    Součinitelé hodinové nerovnoměrnosti pro větší počet připojených obyvatel než 100 000 se určují 
přímým měřením. Byli-li hodnoty součinitelů hodinových nerovnoměrností získány měřením, použijí 
se pro výpočet přednostně. (Mají být stanoveny ve vztahu k ročnímu průměrnému průtoku.) 

 

3.9.1.2 Dešťové vody ve stokové síti 

Pro vyhovující návrh stokové sítě bylo v minulosti vyvinuto mnoho různých metod pro 

mnoho různých podmínek srážkového odtoku. Jelikož srážkový odtok není jednoduchým 

fyzikálním procesem, kterým se lze při navrhování stokové sítě zabývat do detailu, každá 

z metod počítá s určitým zjednodušením. Metody simulace srážkového odtoku pro 

dimenzování trubní sítě lze dělit na: 

 Jednoduché empirické (racionální) metody: rovnoměrný a stacionární odtok, 

rychlost proudění při kapacitním plnění může být použita k výpočtu doby 

odtoku. Tyto metody nachází využití při navrhování malých systémů. 

 Jednoduché výpočetní metody: umožňují simulaci nerovnoměrného a 

ustáleného odtoku, zahrnují také retenci a retardaci odtoku, nelze simulovat 

nestacionární odtok. Využití nachází u navrhování velkých stokových systémů, 

posouzení stávajících systémů nebo při dlouhodobé simulaci z řady dešťů. 
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 Hydrodynamické metody: umožňují simulaci nerovnoměrného 

nestacionárního odtoku i při přehlcení nebo zpětném vzdutí. Použití nalézají u 

posouzení odvodňovacích systémů při povodňových stavech. [3] 

Při návrhu stokové sítě při využívání racionálních metod se sytém navrhuje na 

příslušnou intenzitu srážky, dle její periodicity, tu stanovuje především vodoprávní úřad. 

Tato periodicita se však liší od návrhové periodicity, jež udává ČSN 75 9010, jelikož zde je 

snahou navrhnout stokový systém na srážku, která způsobí největší průtok a bude při něm 

moci dojít k přehlcení profilu ve stokové síti. Při napojování navrhované stokové sítě na již 

stávající stokovou síť je zapotřebí brát ohled na intenzitu deště na jíž byla navržená stávající 

stoková síť. Periodicitu popisuje následující tabulka: 

Tabulka 3.9: Návrhová periodicita pro stokovou síť. [3] 

Druh lokality Četnost výskytu1) návrhových 
dešťů 

Periodicita návrhových dešťů1) 

P [rok-1] 

Venkovská území 1 x za 1 rok 1,00 

Obytná území 1 x za 2 roky 0,50 

Městská centra, území 
průmyslová a drobných 
provozů 

1 x za 5 let 0,20 

Podzemní dopravní zařízení a 
podjezdy 

1 x za 10 let 0,10 

1)    Při použití návrhového deště nesmí u nově navrhovaných stok docházet ke zpětnému vzdutí. 

 

Tato práce se dále zaměřuje především na racionální metody výpočtu srážkového 

odtoku a dimenze stokové sítě dle těchto metod.  

Racionální metody 

Racionální metody vychází ze základního vztahu 3.4, dle kterého lze dimenzovat každou 

jednu stoku na průtok dešťových vod.  

 𝑄 = 𝜓 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝐴 (3.4)

Kde Qr představuje maximální odtok dešťových vod [l*s-1], ψ je bezrozměrný součinitel 

odtoku, jehož stanovení je popsáno dále v této diplomové práci, i je intenzita 

směrodatného deště uvažované periSodicity [l*s-1*ha-1]. Návrhová periodicita srážky 

pro určení intenzity návrhové srážky se stanoví dle tabulky 3.9. [4][16][17] 
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Součinitel odtoku ψ 

Při výpočtech za použití racionální metody je důležitým krokem stanovení odtokového 

součinitele ψ. Před stanovením číselné hodnoty odtokového součinitele je zapotřebí 

porozumět významu samotného součinitele. 

Odtokový součinitel napomáhá vnést do výpočtu realističtější stanovení odváděné vody 

z daných ploch, jelikož znázorňuje ztráty, ke kterým dochází při tvorbě povrchového 

odtoku. Odtokový součinitel tak vnáší do výpočtu ztráty výparem, retencí a vsakem, jako 

okamžitou ztrátu, ta snižuje odtokové maximum. Při výpočtu kanalizací se uvažuje tento 

součinitel jako vrcholový, okamžitý, jeho číselná hodnota je také podstatně nižší než 

součinitele objemového, kterého se využívá při výpočtu vsakovacích zařízení. 

 Pokud je řešeno území většího rozsahu a pouze orientačně, lze užít orientačních 

součinitelů odtoku, jak je udává norma ČSN 75 6101 v následující tabulce: 

Tabulka 3.10: Orientační součinitel odtoku pro území většího rozsahu. [3] 

Způsob zástavby a druh pozemku 

Součinitel odtoku ψ při konfiguraci území 

rovinné při 
sklonu do 1 % 

svažité při 
sklonu 1 až 5 % 

Prudce svažité 
při sklonu 
nad 5 % 

Budovy 

v uzavřených 
blocích 
(vydlážděné 
nebo zastavěné 
dvory) 

0,70 0,80 0,90 

v uzavřených 
blocích (uvnitř 
bloku zahrady) 

0,60 0,70 0,80 

v otevřených 
blocích 

0,50 0,60 0,70 

při volné 
zástavbě 
(izolované) 

0,40 0,50 0,60 

Rodinné domky 

sdružené 
v zahradách 

0,20 0,40 0,50 

izolované 
v zahradách 

0,20 0,30 0,40 

Tovární objekty 

starší typ 
(hustější 
zástavba) 

0,50 0,60 - 

nový typ (volné 
a travnaté 
plochy) 

0,40 0,50 - 

Zpevněné pozemní komunikace 
(např. asfalt, beton, dlažba) 

0,70 0,80 0,90 
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Nezpevněné pozemní komunikace 
(např. štěrk) 0,50 0,60 0,70 

Železniční pozemky 0,25 - - 

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

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

Lesy 0,00 0,05 0,10 

 

Pokud se jedná o podrobný výpočet stokové sítě, norma doporučuje užití součinitelů 

odtoku v následující tabulce: 

Tabulka 3.11: Podrobné odtokové součinitele pro jednotlivé druhy ploch. [3] 

Druh odvodňované plochy; 
druh úpravy povrchu 

Sklon povrchu 

do 1 % 1 % až 5 % nad 5 % 

Součinitele odtoku ψ 

Střechy o půdorysném průmětu 
odvodňované plochy do 100 m2 
včetně 

1,001) 1,001) 1,001) 

Střechy o půdorysném průmětu 
odvodňované plochy větším než 
100 m2 

0,901) 0,901) 0,901) 

Asfaltové a betonové plochy, 
dlažby se zálivkou spár 

0,70 0,80 0,90 

Dlažbu s pískovými spárami 0,50 0,60 0,70 

Upravené štěrkové plochy 0,30 0,40 0,50 

Neupravené a nezastavěné 
plochy 

0,20 0,25 0,30 

Komunikace ze zatravňovacích 
tvárnic 

0,20 0,30 0,40 

Komunikace ze vsakovacích 
tvárnic 

0,20 0,30 0,40 

Sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zatravněné plochy 0,05 0,10 0,15 

1)    U střech s propustnou horní vrstvou (vegetačních střech) může být součinitel odtoku 
nižší. 

 

Součinitel je také závislý na čase a nasycenosti zemského povrchu vodou.  

Užívání těchto hodnot však může být zavádějící, jelikož s postupem času dochází ke 

kolmataci a v důsledku toho se může číselná hodnota tohoto součinitele přibližovat 

k hodnotě 1. [20] 
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Součtová metoda 

Touto jednoduchou racionální metodou mohou být navrhovány stokové sítě s malým 

plošným rozsahem (do 200 ha), to znamená s krátkou dobou dotoku, ta nepřesáhne 15 

minut. Jako kritický návrhový déšť je zde užíván 15 minutový déšť, který není nijak 

redukován. Návrhový průtok se počítá dle následujícího vztahu: 

 𝑄 = 𝑆 ⋅ 𝜓 ⋅ 𝑞  (3.5)

kde Ss je plocha povodí dimenzovaného úseku stoky [ha], ψs představuje součinitel 

odtoku a qs vydatnost deště 15 minut trvání a příslušné periodicity [l*s-1*ha-1]. [4][16] 

Bartoškova metoda 

Tato metoda výpočtu je v naší projekční praxi stále hojně využívána především kvůli 

její jednoduchosti a zvládnutelné pracnosti. Využívá se v případech, kdy průtok trvá déle 

než 15 minut. Nevýhodou této metody je to, že je obtížné ji aplikovat pro disproporční 

povodí, například kyjovitá povodí. 

Bartoškova metoda zavádí do výpočtu redukční zákon, který stanoví účinnou dobu 

trvání srážky, ta se vypočítá dle následujícího vztahu: 

 𝑡 = 𝑡 − 𝑡 + 𝑡  (3.6)

kde tz je účinná doba trvání srážky, zkrácený čas, kdy déšť působí na stokovou síť [min], ta 

do návrhu zavádí úvahu povrchovou retenci území a dobu povrchového odtoku. Člen t 

představuje skutečnou dobu trvání srážky [min]. Právě člen tr vnáší do výpočtu dobu 

povrchové retence [min] daného území a vypočte se dle následující rovnice: 

 𝑡 =
𝑟 ⋅ 𝑡

𝜓 ⋅ ℎ
 (3.7)

kde r je povrchová retence[mm], vyjádřená fiktivní mezerovitostí, která je uvažována dle 

následující tabulky: 

Tabulka 3.12: Fiktivní mezerovitost pro stanovení doby povrchové retence. [3] 

Typ území Povrchová retence r [mm] 

Propustné území 3,00 

Středně propustné území 2,00 

Málo propustné území 1,00 

 

t vyjadřuje skutečnou dobu trvání srážky [min] a ψ bezrozměrný součinitel odtoku, který 

jehož hodnoty uvádí tabulka níže: 
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Tabulka 3.13: Stanovení součinitele odtoku. [3] 

Typ území Odtokový součinitel ψ [-] 

Propustné a rovinné území 0,35 

Ostatní 0,75 

celkový vodní sloupec srážky za celou dobu trvání srážky zastupuje člen h [mm v. sl.]. 

Posledním členem v rovnici dle Bartošky je tp, což je doba povrchového odtoku [min] a je 

stanovena níže uvedeným vzorcem: 

 𝑡 =
𝑙

60 ⋅ 𝑣
 (3.8)

kde l je vzdálenost nejodlehlejšího bodu odvodňované plochy, norma ČSN 75 6101 

doporučuje volit hodnotu 50 m, člen v je rychlost povrchového odtoku, normou doporučená 

hodnota je 0,25 m*s-1. 

Při dimenzování stokové sítě touto metodou se počítá s intenzitou srážky z redukované čáry 

náhradních srážkových intenzit pro čas tz, jehož doba trvání se rovná době odtoku vody 

stokovou sítí k posuzovanému profilu. Když redukovaná čára náhradních srážkových 

intenzit převyšuje neredukovanou intenzitu 15 minutového deště, počítá se 

s neredukovanou intenzitou 15 minutového deště. [3][19] 

3.9.1.3 Hydraulické výpočty stokové sítě 

Ve stokové síti se zavádí zjednodušení počátečních podmínek, a to to takové, že se 

proudění uvažuje jako ustálené rovnoměrné. Přestože užívané výpočetní metody jsou 

totožné s běžnými hydraulickými výpočty, jsou zde odlišnosti především ve fyzikálních 

vlastnostech dopravované kapaliny (odpadní vody), která se mnohdy může chovat jako 

kapalina nenewtosnká. Další odlišnost spočívá v proudění s volnou hladinou v uzavřeném 

potrubí. 

Stokovou síť, kde je odpadní voda dopravována gravitačně, je zapotřebí navrhnout tak, 

aby nedocházelo k sedimentaci částic a následnému zanášení profilu stoky. Proto je nutné 

navrhnout sklon a profil tak, aby odpadní voda měla dostatečnou unášecí sílu, Čížek udává, 

že by tato unášecí síla je dostatečná, když je na dně stoky tečné napětí vyšší než 4 Pa, aby 

nedocházelo k zanášení stok. Tečné napětí se vypočte dle následujícího vztahu [3][4]: 

 𝜏 = 𝜌 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑖 (3.9)

kde ρ je průměrná hustota odpadní vody [kg*m-3], g je gravitační zrychlení [m*s-2], 

R hydraulický poloměr [m] a i je sklon dna stoky [-]. Hydraulický poloměr se stanoví 

z následujícího vzorce: 
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 𝑅 =
𝑆

𝑂
 (3.10)

kde S je průtočná plocha [m2] a O omočený obvod [m]. Z hlediska provozování stokové sítě 

je více než vhodné, když v navržené stokové síti dochází periodicky k proplachům sítě. 

Přirozeného proplachu stokové sítě lze docílit, zejména u menších profilů (menší než 

DN/ID 300 nebo DN/OD 315), pokud průřezová rychlost proudění odpadních vod doshauje 

hodnoty nejméně 0,7 m/s nebo při minimálním sklonu 1:D (D je vnitřní průměr potrubí 

v metrech). Pokud není možno docílit požadovaného minimálního sklonu, je nutné 

navrhnout umělý proplach sítě nebo jiné opatření napomáhající transportu částic ve 

stokové síti. Dnešní provozní společnosti, při návrhu nové oddílné sítě, přistupují k tomu, 

aby do oddílné splaškové kanalizace bylo zaústěno několik dešťových uličních vpustí, což 

vyřeší proplach v síti.  

Při návrhu stokové sítě je dobré navrhnout minimální sklon dna imin ten se navrhne dle 

vztahu: 

 𝑖 ≥
𝜏

𝜌 ⋅ 𝑔
⋅

1

𝑣 ⋅ 𝑛
 (3.11)

kde ρ je průměrná hustota odpadní vody [kg*m-3], člen g představuje gravitační zrychlení 

[m*s-2], n jest součinitel drsnosti, v průřezová rychlost v příčném profilu ve stoce [m*s-1] a 

τu tečné napětí na dně stoky [Pa]. Drsnostní součinitel n se využívá dle Manninga, technický 

standard pro hlavní město Prahu požaduje užití hodnoty n= 0,014 ve všech případech, 

hodnoty v následující tabulce [5] [21]: 

Tabulka 3.14: Drsnostní součinitele. [21] 

Materiál 
Manning 

Hazen-
Williams 

White-Colebrook 

n [-] c [-] kmin [mm] kstr [mm] kmax [mm] 

PVC, PE, PP 0,008 150 0,001 0,01  

Sklolaminát 0,008 150 0,001 0,01  

Plastbeton 0,009 145 0,001 0,02  

Azbestocement 0,011 140 0,100 0,40 0,60 

Kamenina, 
nová kvalitní 0,010 130  0,25  

Kamenina – 
výpočtová 
hodnota 

0,012 125  0,40  

Kamenina, 
použitá 

0,013 100 0,300  1,50 

Ocel, bezešvá 
nová 

0,010 140 0,015 0,05 0,009 
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Ocel, 
svařovaná 
nová 

0,010 140 0,040  0,10 

Ocel, s nátěrem 
nová 

0,010 135 0,050 0,10 0,015 

Ocel, použitá 
vyčištěná 

0,011 130 0,150  0,40 

Ocel, mírně 
zrezivělá, lehce 
inkrustovaná 

0,012 120 0,250 0,40 1,00 

Ocel, silně 
inkrustovaná 

0,015 85 2,000 3,00 >4,00 

Litina, nová 
s výstelkou 

0,010 135 0,100  0,30 

Litina, nová 
bez výstelky 

0,011 125 0,150 0,30 0,60 

Litina, 
zrezivělá, lehce 
inkrustovaná 

0,013 110 1,000  1,50 

Litina, silně 
inkrustovaná 

0,015 85 2,00 3,00 >4,00 

Potrubí 
s novou 
cementovou 
vystýlkou 

0,010 125 0,050 0,20 0,80 

Betonové 
trouby, kvalitní 
hlazený povrch 

0,012 110 0,200  0,50 

Betonové 
trouby, běžně 
po použití 

0,013 95 0,500 1,00 1,50 

Betonové 
trouby, po 
dlouhé době 
provozu, hrubý 
povrch 

0,015 85 1,000 3,00 >5,00 

Beton, 
monolitický – 
ocelové 
bednění 

0,010 130 0 0,15 0,018 

Beton, 
monolitický – 
dřevěné 
bednění 

0,012 110 0,060  0,60 

Keramický 
vyzdívka 

0,010 125 0,100 0,20 0,50 

 

V praxi se často přistupuje k volbě sklonu dle místních technických standardů, které 

udávají požadovaný minimální sklon dna potrubí dle jeho průměru, tyto standardy bývají 
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mnohdy přísnější než samotný návrh na potřebné tečné napětí. V následující tabulce jsou 

ukázány požadované minimální sklony dna potrubí na území hlavního města Prahy [5]: 

 

 

Tabulka 3.15: Požadavky na minimální sklon potrubí dle standardu hl. města Prahy. [5] 

Profil DN 

[mm] 

Kanalizace splašková 

[‰] 

Kanalizace jednotná a dešťová 
[‰] 

250 18,00 12,00 

300 14,00 9,00 

400 9,00 6,00 

500 7,00 5,00 

600 6,00 4,00 

800 5,00 3,00 

1000 4,00 2,50 

1200 3,00 1,60 

1400 2,00 1,30 

1600 a větší 2,00 1,00 

600/1100 5,00 3,00 

700/1250 4,00 2,50 

800/1430 3,00 2,00 

900/1600 2,50 1,70 

1000/1750 2,00 1,50 

1100/1875 2,00 1,30 

1200/2000 2,00 1,20 

1300/2100 2,00 1,10 

1400/2200 a větší 2,00 1,00 

 

Průtok se vypočítá pro rovnoměrné proudění vody ve stoce s volnou hodinou dle 

Chézyho rovnice: 

 𝑄 = 𝑆 ⋅ 𝐶 ⋅ √𝑅 ⋅ 𝑖 (3.12)

kde Q je průtok vody [m3*s-1], S je průtočná plocha [m2], C rychlostní součinitel podle 

Chézyho [m1/2*s-1], R hydraulický poloměr [m] a i sklon čáry energie (pokud je uvažováno 

s rovnoměrným prouděním je číselně roven sklonu dna stoky) [-]. Chézyho rychlostní 

součinitel se dále vypočte s užitím vztahu dle Pavlovského: 
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 𝐶 =
1

𝑛
⋅ 𝑅  (3.13)

kde n je součinitel drsnosti [-], obvykle hodnota n = 0,014 [-]. R zde reprezentuje 

hydraulický poloměr [m]. Pro exponent y platí vztah: 

 𝑦 = 2,5 ⋅ √𝑛 − 0,13 − 0,75 ⋅ √𝑅 ⋅ √𝑛 − 0,10  (3.14)

Dále se z Manningovy rovnice stanoví průřezová rychlost v příčném profilu stoky [m*s-1]: 

 𝑣 =
1

𝑛
⋅ 𝑅 ∕ ⋅ √𝑖 (3.15)

kde n je Manningův drsnostní součinitel [-], jeho hodnoty viz tabulka 3.14. Člen i je sklon 

čáry energie, kde je opět za předpokladu rovnoměrného proudění, roven sklonu dna stoky. 

Rovnice kontinuity má potom tvar: 

 𝑄 = 𝑣 ⋅ 𝑆 (3.16)

kde v je průřezová rychlost v příčném profilu [m*s-1] a S je průtočná plocha [m2]. 

Pokud je průtočný profil částečně plný a hladina uvnitř se stále zvyšuje, tak je omylným 

tvrzením, že se s narůstající hladinou v profilu bude zvyšovat i průtok. K nárůstu průtoku 

v průtočném profilu dochází jen do určité výšky profilu a od této výšky se zvyšuje rychleji 

přírůstek omočeného obvodu a průtočná plocha roste pouze nepatrně, to znamená, že 

hydraulický poloměr klesá a tím pádem i průřezová rychlost a průtok. Průběh přírůstku 

průtoku a rychlosti v různých profilech stok popisuje následující obrázek [4]: 

 

Obrázek 3.19: Průběh průtoku a rychlosti při částečném plnění profilů o různém tvaru. [4] 
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3.9.1.4 Profily a rozměry stok 

Pro stoky je doporučeno užití základních a osvědčených tvarů a rozměrů stok. Mezi 

základní, nejvíce využívané, tvary patří kruhový profil, tlamový profil a vejčitý profil. Volba 

tvaru profilu záleží na místních hydraulických, geologických, ekonomických a jiných 

podmínkách. Všechny tyto tvary je možno modifikovat dle potřeb místních podmínek. 

V praxi samotný návrh tvaru podléhá samostatnému návrhu. V této kapitole budou blíže 

popsány jednotlivé tvary stok, jejich rozměry a přednosti. Tvarová rozmanitost stok je 

patrná z následujícího obrázku [3][4]: 

Obrázek 3.20: Ukázky tvarů profilů stok. [4] 

Kruhový profil 

Kruhový profil patří mezi nejrozšířenější a mezi nejvíce dostupné profily stok. Uložení 

kruhové stoky také patří k těm jednodušším. Z hlediska hydrauliky a statiky patří 

k průměrným, naopak co se týče čištění, tak se řadí mezi ty nejvýhodnější tvary. Kruhový 

profil je definován jmenovitou světlostí DN nebo vnitřním průměrem D, hodnoty jsou 

uváděny v mm, např. DN300 atd. U plastových a sklolaminátových potrubí je jmenovitá 

světlost vztažena k vnějšímu průměru DN/OD nebo k vnitřnímu průměru DN/ID, u jiných 
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materiálů je vztažena k vnitřnímu průměru DN/ID. Základní řadu vyráběných a 

používaných profilů představuje následující tabulka [3][4]: 

Tabulka 3.16: Základní řady vyráběných kruhových profilů potrubí. [XXX] 

DN 

[mm] 

250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 

1800 2200 2200 2400 Větší je doporučeno navrhovat po 200 mm. 

 

Hydraulické výpočty kruhového profilu uvádí následující vztahy: 

 𝑅 = 0,5 ⋅ 𝑟 (3.17)

 𝑆 = 3,1416 ⋅ 𝑟  (3.18)

 𝑂 = 6,2832 ⋅ 𝑟  (3.19)

 

 

Obrázek 3.21: Kruhový profil a jeho náležitosti. [4] 

 

Vejčitý profil 

Největší výhodou vejčitého profilu je jeho statická únosnost, mezi jeho další přednosti 

patří to, že koncentruje i relativně malé průtoky ve spodní části svého profilu. Naopak mezi 

jeho nevýhody patří potřebná výška nadloží pro uložení tohoto profilu. Profil je definován 

jako poměr šířky a výšky b:h. Nejběžněji užívané profily tzv. Pražského typu uvádí 

následující tabulka [3][4][5]: 
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Tabulka 3.17: Základní vyráběné profily Pražského typu. [5] 

b/h 

[mm] 

600/1100 700/1250 800/1430 900/1600 1000/1750 

1100/1875 1200/2000 1300/2100 1400/2200 1500/2300 

 

Tabulka 3.18: Jednotlivé parametry geometrie vejčitého profilu Pražského typu. [5] 

Š/H 

[mm] 

H1 

[mm] 

H2 

[mm] 

H3 

[mm] 

H4 

[mm] 

H5 

[mm] 

R1 

[mm] 

R2 

[mm] 

R3 

[mm] 

R4 

[mm] 

R5 

[mm] 

600/1100 600 500 450 
185,7 94,3 

150 900 860 420 220 

700/1250 700 550 525 175 1050 910 470 270 

800/1430 800 630 600 213,8 108,4 200 1200 1044 538 308 

900/1600 900 700 675 
232,1 117,9 

225 1350 1150 600 350 

1000/1750 1000 750 

750 

250 1500 1200 650 400 

1100/1875 1050 825 825 129,6 300 1550 1320 715 440 

1200/2000 1100 900 

278,6 141,4 

350 1600 1440 780 480 

1300/2100 1150 950 400 1650 1490 830 530 

1400/2200 1200 1000 450 1700 1540 880 580 

1500/2300 1250 1050 500 1750 1590 930 630 

 

 

 

 

Obrázek 3.22: Vejčitý profil dle pražských technických standardů. [5] 
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Tlamový profil 

Tlamový profil nachází využití především v místech, kde jsou geologické poměry velice 

stísněné. Mezi nevýhody tohoto profilu patří jeho nevhodný tvar z hlediska statiky a 

hydraulicky je také nejméně vhodný z výše uvedených tvarů stok, proto je vhodné do jeho 

dna umístit kynetu pro koncentraci odtoku. Profil je definován poměrem šířky ku výšce b:h. 

Nejběžněji používané profily uvádí následující tabulka: 

Tabulka 3.19: Nejběžněji užívané typy tlamového profilu. [4] 

b/h 

[mm] 

1400/890 1600/1010 1800/1140 2000/1270 

2200/1390 2400/1520 2600/1650  

 

Hydraulické výpočty tlamového profilu uvádí následující vztahy [4]: 

 𝑟 = 𝑏/2 (3.20)

 𝑆 = 1,9331 ⋅ 𝑟  (3.21)

 𝑂 = 5,236 ⋅ 𝑟  (3.22)

 𝑅 = 0,3692 ⋅ 𝑟  (3.23)

 

 

 

 

  

Obrázek 3.23: Geometrie tlamového profilu [4] 
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3.9.1.5 Směrové a výškové vedení stok a objektů pro vsakování dešťových vod  

Směrové a výškové vedení stok a vsakovacích objektů je velmi důležité, hlavně proto, 

že při špatném návrhu výškového a směrového vedení jakýchkoliv inženýrských sítí může 

docházet k rapidnímu snížení životnosti navrhované sítě. Výškové a směrové vedení 

inženýrských sítí řeší ČSN 73 6005, konkrétněji zaměřenou normou na dispoziční řešení 

stokových sítí je norma ČSN 75 6101. Dispoziční umístění vsakovacích zařízení potom řeší 

norma ČSN 75 9010. [2][3][22][23] 

Stokové sítě  

Stokové sítě musí být vedeny v přímých úsecích mezi revizními a vstupními šachtami 

stokové sítě, pokud se nejedná o průlezné nebo průchodné stoky. Dále je snahou umisťovat 

stoky do veřejných ploch a pozemních komunikací, návrh musí být v souladu s ČSN 73 6005. 

Pokud jsou stoky umisťovány do komunikace, je zde snahou umístit kanalizační šachty tak, 

aby během provozu nedocházelo k neustálému pojíždění poklopů vozidly. Gravitační 

stoková síť se umisťuje pod vodovodní potrubí a je nepřípustné, aby byla stoka situována 

nad vodovodní potrubí, pokud se jedná o tlakovou síť, tak je možné vést stoku nad 

vodovodním potrubím, jen po dohodě s provozovatelem dotčené sítě. Minimální krytí podle 

typu plochy uvádí tabulka 3.20. Vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti od ostatních 

inženýrských sítí popisují tabulky 3.21 3.22.  

V urbanizovaném území je současnou snahou aktivně hospodařit se srážkovou vodou, 

což může vést k hustší výsadbě stromů v uličních prostorech. Žádná ze současných norem 

neuvádí odstupovou vzdálenost stromů a stokové sítě, zde je také potřeba znát přesněji i 

umístění stokové sítě od určité části stromu v jeho dané vývojové fázi. Jedinou zmínkou 

zůstává zákon číslo 274/2001 Sb., který udává akorát ochranné pásmo stokové sítě. V praxi 

tak provozovatel stokové sítě určí případný odstup stromu od stokové sítě sám, dle svých 

dosavadních zkušeností s provozem stokové sítě v urbanizovaném území. 

[2][3][22][23][24] 

 

Tabulka 3.20: Minimální krytí podle typu plochy. [24] 

 
Nejmenší krytí [m]1) 

Chodník Vozovka Volný terén 

Stokové sítě a 
kanalizační přípojky 

Podle místních podmínek – doporučuje se min. 

1,00 1,80 1,00 

1)    Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy potrubí a ochranné konstrukce 
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Tabulka 3.21: Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti inženýrských sítí. [24] 
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Poznámky: 

1)    Vzdálenosti mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo 

kolejnice bližší k vedení. 

2)    Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a 

ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 386410. Pro vysokotlakou přípojku do 

regulační stanice se vzdálenosti podle tabulky 5 ČSN 386410 zkracují v pol. 2, 3, 4 a 7 

na polovinu. Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01. 

3)    Nechráněné. 

4)    V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300. 

5)    Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 

6)    Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem. 

7)    Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka chráničky 1500 mm na 

každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší 

než 1500 mm, ochranné opatření odpadá. 

8)    Nebezpečné vlivy vedení vn, nn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle 

ČSN 33 2160. 

9)    Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně. 

10)    Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR 

se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm. 

11)    Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při 

tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno 

kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými 

kabely platí vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 

200 mm, možno snížit na 800 mm. 

12)    Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 

400 mm. 

13)    Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm. 

14)    Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701:1983). 

15)    Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m. [24] 
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Tabulka 3.22: Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti inženýrských sítí. [24] 
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Poznámky: 

1)    Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné 

konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení. 

2)    Plynovody provedené z IPE: viz. technická pravidla COPZ G 702 01 – Plynovody a 

přípojky z polyethylenu. Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého 

plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro 

vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti podle ČSN 38 6410 tabulka 

5 zkracují v položkách 2, 3, 4 a 7 na polovinu. 

3)    Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná vedení je nutné 

vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl. 4.7.3. Pro křížení parního 

tepelného vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 

250 mm. 

4)    Nechráněné. 

5)    V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300. 

6)    Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Pro kabel bez 

ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení ntl plynovodu s kabely do 

35 kV na 400 mm, při křížení stl plynovodu s kabely do 10 kV na  1000 mm, s kabely do 

35 kV na 1500 mm. 

7)    Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit. 

8)    Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 

9)    Kabel nižšího napětí uložen v chráničce. 

10)    Kabely vn uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 

2000 mm. 

11)    Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce 

přesahující místo křížení na obě strany minimálně 2000 mm. 

12)    Vliv kabelu vvn na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem podle ČSN 33 2160. 

13)    Kabely vvn uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku 

tloušťky nejméně 300 mm a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce 

přesahující místo křížení nejméně 1000 mm u ntl plynovodu a 2000 mm u stl 

plynovodu. Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozní opatření. 

14)    Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spojové kabely a kabely DR ve 

vzdálenosti 700 mm. 
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15)    Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o 

kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na 

každou stranu o 1000 mm. 

16)    Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně 

však 150 mm, opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na 

každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. 

17)    Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či 

kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost 

vodovodního potrubí musí být 350 mm. [24] 
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Pokud je stoka navrhována v blízkosti stávajících budov nebo jiných staveb je naprosto 

nezbytné zkontrolovat nejdříve technický stav stávající stavby před návrhem a realizací 

stokové sítě. Ověření stavu budovy či jiné stavby může být provedeno pasportizací 

stávajícího objektu. Dále je zapotřebí stanovit bezpečnou vzdálenost dna výkopu rýhy pro 

stoku od obrysu základu stávajícího objektu, stanovení bezpečné vzdálenosti popisuje 

následující vztah [3]: 

 𝐿 =
𝐻 − ℎ

𝑡𝑔𝜑
 (3.24)

kde H, h jsou hloubky dna výkopu nebo základu objektu dle obrázku 3.24 od terénu, 

respektive od srovnávací úrovně [m], φ je úhel vnitřního tření zeminy, při výpočtu se 

většinou užívá jeho efektivní hodnota φ´. Tento vztah je možné využít pouze v případech, 

kdy je podloží homogenní. [3] 

 

Obrázek 3.24: Určení bezpečné odstupové vzdálenosti. [3] 

Vsakovací objekty 

Pro vsakovací objekty platí také některé zásady umisťování těchto objektů. Umístění a 

stanovení odstupové vzdálenosti vsakovacích objektů řeší norma ČSN 75 9010. Při návrhu 

vsakovacího objektu je nezbytné, aby svým umístěním a provozem objekt nezpůsobil škody 

na odvodňovaných stavbách, sousedních budovách, komunikacích a jiných zařízeních, 

zřetel je také nutné brát na studny. Pokud je stanovována odstupová vzdálenost, je nutné 

brát ohled na hladinu podzemní vody, kterou vsakovací objekt způsobí, musí být taková, 

aby neohrozila podzemní prostory budovy. Dále se vsakovací zařízení nesmí umisťovat do 

zásypu výkopu pro základy budovy, riziko také vzniká z hlediska vztlaku pro dotčené 

podzemní objekty. Odstupová vzdálenost od studen pro zásobování pitnou vodou se stanoví 

na základě geologického průzkumu. Pokud je objekt pro však navrhován do míst s výskytem 

podzemní vody je nutné, aby základová spára vsakovacího zařízení byla alespoň 1,0 m nad 

maximální hladinou podzemní vody, tato vzdálenost může být snížena ve výjimečných 

případech na základě geologického průzkumu. Následující vztah popisuje stanovení 
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odstupové vzdálenosti vsakovacího zařízení od budovy jejíž úroveň podzemního podlaží se 

nachází pod maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení (tento případ popisuje 

obrázek číslo 3.25)[17] : 

 𝑋 = 𝑋 + 𝑋  (3.25)

vzdálenost X1 [m] se stanoví následujícím vztahem: 

 𝑋 =
ℎ + 0,5

15 ⋅ 𝑘 , + 2 (3.26)

kde kv je koeficient vsaku [m*s-1], h je rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve 

vsakovacím zařízení Y1 a úrovní podzemního podlaží Y2 [m]; pokud se maximální hladina 

vody ve vsakovacím zařízení Y1 nachází pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží Y2, dosazuje 

se do vztahu h=0 m a X2 je rozšíření dna výkopu [m]. Veličiny užité v rovnicích 3.25 a 3.26 

popisuje následující obrázek [17]: 

 

Obrázek 3.25: Stanovení bezpečné odstupové vzdálenosti vsakovacího zařízení. [17] 

 

  



69 
 

 Dimenzování vsakovacích objektů 

Při dimenzování objektů pro vsakování srážkových vod je jednou z nejdůležitějších 

úloh stanovit retenční objem a dobu prázdnění vsakovacího zařízení. V této kapitole 

diplomové práce jsou popsány principy a zásady dimenzování vybraných vsakovacích 

objektů, jak je uvádí ČSN 75 9010. [17] 

Pokud je řešeno území, které má plochu do 3 ha, tak se retenční objem vsakovacího 

objektu stanové dle rovnice 3.27. Jestliže je odvodňovaná plocha větší než 3 ha norma 

doporučuje retenční objem stanovit za pomoci dlouhodobé nestacionární simulace 

srážkoodtokového děje s využitím závazných, místně platných hydrologických podkladů.  

 𝑉 =
ℎ

1000
⋅ (𝐴 + 𝐴 ) −

1

𝑓
⋅ 𝑘 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑡 ⋅ 60 (3.27)

kde Vvz je retenční objem vsakovacího zařízení [m3], hd je návrhový úhrn srážek při dané 

periodicitě návrhové srážky [mm], návrhová periodicita srážky se zvolí dle tabulky číslo 3.6, 

člen Ared představuje redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2], f je 

součinitel bezpečnosti vsaku (volí se f ≥ 2), kv koeficient vsaku [m*s-1], Avsak je vsakovací 

plochou vsakovacího zařízení [m2], Avz plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen povrchové 

vsakovací zařízení) [m2] a tc je doba trvání srážky určité periodicity [min]. Výpar vody se do 

výpočtu retenčního objemu nevnáší, jelikož je zanedbatelný vzhledem k časové délce 

prázdnění objektu. Výpočet objemu zařízení se počítá pro všechny srážkové úhrny s dobou 

trvání srážky od 5 minut do 72 hodin. Kýžený retenční objem vsakovacího zařízení se 

uvažuje jako maximální vypočtený retenční objem dle rovnice 3.28. Redukovaný půdorysný 

průmět odvodňované plochy se vypočítá ze vztahu [17]: 

 𝐴 = 𝐴 ⋅ 𝜓  (3.28)

kde Ai je půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu [m2], člen ψi je součinitel 

odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu a člen n je počet 

odvodňovaných ploch daného druhu. Součinitel odtoku se zvolí dle druhu plochy 

z následující tabulky, případně z tabulek číslo 3.10 a 3.11: 

Tabulka 3.23: Součinitel odtoku dle uvažované plochy. [17] 

Druh odvodňované plochy; 
druh úpravy povrchu 

Sklon povrchu 

do 1 % 1 % až 5 % nad 5 % 

Součinitele odtoku ψ 

Střechy s propustnou horní 
vrstvou (vegetační střechy) 

0,40 až 0,701) 0,40 až 00,701) 0,50 až 0,701) 

Střechy s vrstvou kačírku na 
nepropustné vrstvě 

0,70 až 0,901) 0,70 až 0,901) 0,80 až 0,901) 
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Střechy s nepropustnou horní 
vrstvou 1,00 1,00 1,00 

Střechy s nepropustnou horní 
vrstvou o ploše větší než 
10 000 m2 

0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové plochy, 
dlažby se zálivkou spár 

0,70 0,80 0,90 

Dlažby s pískovými spárami 0,50 0,60 0,70 

Upravené štěrkové plochy 0,30 0,40 0,50 

Neupravené a nezastavěné 
plochy 0,20 0,25 0,30 

Komunikace ze zatravňovacích 
tvárnic 

0,20 0,30 0,40 

Sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

Zatravněné plochy 0,05 0,10 0,15 

1)    Podle tloušťky propustné horní vrstvy (s rostoucí tloušťkou horní vrstvy se součinitel 
odtoku srážkových povrchových vod snižuje až na uvedenou dolní mezní hodnotu). 

 

nyní je důležité stanovit vsakovaný odtok, ten se urči z následující rovnice: 

 𝑄 =
1

𝑓
⋅ 𝑘 ⋅ 𝐴  (3.29)

kde f je součinitel bezpečnosti vsaku (doporučená hodnota f ≥ 2), kv je koeficient vsaku 

[m*s-1] a Avsak je plocha vsakovacího zařízení [m2]. Důvodem proč se doporučuje hodnota 

bezpečnostního součinitele doporučuje 2 a více je ten, že v čase dochází ke změnám 

horninového prostředí a může tak docházet ke snížení vsakovací schopnosti prostředí. 

Koeficient vsaku musí být dle normy ČSN 75 9010 stanoven výhradně geologickým 

průzkumem pro vsakování. Vsakovací plocha se stanoví pro podzemní prostor 

s propustnými stěnami následujícím vztahem [17]: 

 𝐴 = 𝐿 ⋅ 𝑏 = 𝐿 ⋅
ℎ

2
+ 𝑏  (3.30)

a pro vsakovací šachtu s propustnými stěnami platí vztah: 

 𝐴 = 𝜋 ⋅ 𝑅 = 𝜋 ⋅ 𝑅 +
ℎ

4
 (3.31)

kde L je délka podzemního prostoru [m], b je šířka podzemního prostoru [m], b' je šířka 

vsakovací plochy podzemního prostoru [m], hvz je výška propustných stěn [m], R je poloměr 

vsakovací šachty [m] a R' je poloměr vsakovací plochy vsakovací šachty [m]. Tyto parametry 

jsou patrné z obrázků číslo 3.26 a 3.27.  
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Obrázek 3.26: Stanovení vsakovací plochy podzemního vsakovacího objektu [17] 

 

Obrázek 3.27: Stanovení vsakovací plochy průlehu [17] 

  



72 
 

Obrázek 3.28: Vsakovací šachta. [17] 
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Posledním důležitým krokem při dimenzování vsakovacího zařízení je výpočet doby 

prázdnění vsakovacího zřízení, to se stanoví dle následujícího vzorce: 

 𝑇 =
𝑉

𝑄
 (3.32)

kde Vvz je největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení [m3] a Qvsak je 

vsakovaný odtok [m3*s-1]. Tato doba nesmí překročit 72 hodin, ale z provozního 

hlediska je snahou navrhovat zařízení tak, aby tato doba nepřesáhla 24 hodin. [17]. 
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3.10 Technické parametry stokových sítí 

V této kapitole jsou blíže specifikovány jednotlivé materiály užívaných při budování 

stokových sítí, jejich spojování a jaké výhody tyto materiály mají. Dále je zde blíže popsáno 

prostorové uspořádání stokových sítí. 

 Materiály stokových sítí 

Při výstavbě či rekonstrukci stokové sítě, je volen vhodný materiál, ze kterého bude 

stoková síť zhotovena dle účelu a plánované životnosti stokové sítě. Dále je při volbě 

vhodného materiálu stokové sítě kladen důraz na vodotěsnost a na dostatečnou 

mechanickou, chemickou a biologickou bezpečnost daného materiálu. Roli, při volbě 

vhodného materiálu, může také hrát požadavek provozovatele navrhované stokové sítě 

nebo technologie spojování daného materiálu. 

Stoky mohou být zhotoveny jako monolitické (betonované nebo zděné na místě) nebo 

ze stavebních dílců (tzv. prefabrikátů). Třída a vlastnosti betonu jsou navrhovány 

v závislosti na požadované životnosti a působícím prostředí. 

Volba vhodného materiálu je přímo závislá na statické únosnosti potrubí potrubí. 

Statická únosnost zajistí výdrž proti statickým a dynamickým vlivům prostředí po dobu 

kýžené životnosti. Mezi nejvíce sledované veličiny patři napětí, ohybový moment, únosnost 

v kruhovém nebo podélném směru, odolnost vůči ztrátě stability a proti deformaci 

kruhového prstence. 

Podle chování trub vůči vnějšímu zatížení se trouby rozdělují do 3 základních skupin, a 

to do [3] [5]: 

 trouby tuhé (beton, železobeton, polymerbeton, kamenina a čedič); 

 trouby pružné (PP, PVC, PE, sklolaminát); 

 trouby polotuhé (tvárná litina). 

3.10.1.1 Trouby tuhé 

Trouby tuhé jsou zhotovovány z tvarově stálých materiálů, tudíž dochází ke 

koncentraci zatížení ve vrcholu trouby. Zatížení, které je vyvozeno hmotností zeminy 

nadloží, přitížením terénu a sedáním zeminy, je přenášeno do stěn trub. Jelikož je patrný 

tento jev u tuhých trub, podklad pro uložení tuhých trub musí stávat z kvalitně navržené a 

realizované podkladní konstrukce. Například betonové trouby uložené do pískového lože 

mají nižší únosnost než trouby ložené na betonová sedla. Tuhé trouby jsou velice kruhově 

tuhé, tudíž nedochází k výrazným tvarovým deformacím. [5] 

  



75 
 

Beton a železobeton 

Betonové a železobetonové trouby nacházejí využití především v místech, kde je 

odpadní voda dopravována gravitačně a v místech, kde není kladen tak vysoký nárok na 

vodotěsnost stokové sítě. Využívá se především pro odvod dešťových vod, jelikož tento 

materiál hůře odolává agresivnímu prostředí, i když je možné, díky zakázkové výrobě, 

vyrobit trouby z betonu do agresivního prostředí. Standardní výrobní rozměry jsou 

DN 300 až DN 1400. 

Výhodami betonových stok je jejich veliká rozměrová a tvarová flexibilita a relativně 

technologicky jednoduché spojování jednotlivých trub. Pokud jsou trouby dobře uloženy 

dle požadavků výrobce nebo technických standardů dané oblasti, jsou stoky z betonu a 

železobetonu velice odolné vůči vrcholovému zatížení od nadloží.  Trouby z těchto 

materiálů je také možné, pro zvýšení odolnosti vůči abrazi a korozi, opatřit vystýlkou 

z odolnějších materiálů a tím zvýšit jejich celkovou životnost a tím snížit náklady na provoz 

stokové sítě. Další výhodou jsou také relativně nízké investiční náklady. 

Nevýhodou tohoto trubního materiálu je jeho vysoká hmotnost, pro uložení jakéhokoliv 

průměru betonových trub je zapotřebí mechanizace, což zvyšuje náklady na realizaci 

stokové sítě. Vysoký nárok je také kladen na realizaci uložení betonových a 

železobetonových trub, jelikož prostý beton špatně odolává tahovému zatížení. Proto je 

nutné betonové a železobetonové trouby klást na kvalitně zpracovanou podkladní 

konstrukci. Při uložení je zapotřebí docílit podpory trub po celé jejich délce. Mezi další 

nevýhody tohoto materiálu patří horší odolnost vůči abrazi, ke které může docházet již při 

rychlosti proudění v = 3 m*s-1, betonový materiál také hůře odolává agresivnímu prostředí.  

Spojování betonových trub se provádí za pomoci hrdlových spojů s integrovaným 

pryžovým těsněním. [5] [2] 
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Obrázek 3.29: Ukázka betonového vejčitého profilu (nahoře) a kruhového profilu s kynetou (dole). [25] 
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Kamenina 

Kamenina patři k tradičním a ověřeným materiálům při výstavbě stokových sítí. 

V tomto materiálovém provedení jsou vyráběny celé systémy, takže není třeba kameninu 

kombinovat s jinými materiály. Jedná se o nejrozšířeněji užívaný materiál stokových 

systémů. Zvýšené pozornosti je třeba klást při provádění stokových sítí z tohoto materiálů, 

jelikož pro správnou funkčnost je technologie ukládání naprosto zásadní. Mezi standardně 

vyráběné rozměry patří DN 100 až DN 600, větší rozměry jsou řešeny zakázkovou výrobou. 

Mezi výhody kameniny patří její vysoká životnost (až 150 let), dále určitě stojí za 

zmínku její chemická odolnost. Kamenina velice dobře odolává agresivním vodám, a to jak 

kyselým, tak zásaditým, je proto využívána pro jednotné stokové systémy i pro oddílnou 

stokovou soustavu. Mechanické vlastnosti jsou také dobré, hlavně pokud je potrubí 

glazurováno uvnitř potrubí, poté nedochází k zachytávání materiálu na stěnách stoky. Mezi 

další mechanické přednosti kameniny patří odolnost vůči teplotám a odolnost vůči abrazi. 

Další výhodou je i bezvýkopová možnost ukládání potrubí. Kamenina je také specifická tím, 

že je možné potrubí z tohoto materiálu recyklovat.  

Nevýhodou kameniny jsou vysoké investiční náklady, její křehkost. S křehkostí 

kameniny souvisí i vysoké požadavky na technologii provádění uložení kameniny. Další 

nevýhodou jsou kratší výrobní rozměry potrubí, to obnáší více spojů a větší pracnost při 

provádění stok z kameniny. 

Spojování kameniny je prováděno za pomoci hrdlových spojů se zabudovaným 

těsněním z polyuretanu či kaučuku. [2][26] 

 

 

Obrázek 3.30: Ukázka trouby z kameniny [26] 
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Čedič 

Čedič je pro své výtečné mechanické vlastnosti navrhován do extrémně namáhaných 

míst stokové sítě. Kde materiál, který je dopravován stokou může způsobit abrazi potrubí. 

Je tedy užíván hlavně do úseků s velkými rychlostmi proudění, anebo je využíván formou 

dlaždic či čedičových cihel jako obklad stoky v místech pod spadišti, na rozdělovacích 

objektech atd. Čedičové potrubí je vyráběno tavením čediče a následně je vylit do forem. 

Vyráběné rozměry jsou DN 300 až DN 600. 

Mezi výhody čediče patří jeho veliká mechanická odolnost a také odolnost vůči 

chemickým vlivům. Je také náležitě tvrdý a dobře odolává teplotnímu zatížení. 

Nevýhodami čediče je jeho hmotnost a vysoká cena, vzhledem k omezeným 

technologickým možnostem, což se promítá i do malé délky trub. 

Čedičové potrubí je spojováno přírubami. [2][27] 

 

Obrázek 3.31: Ukázka užití čediče ve stokové síti. [27] 

3.10.1.2 Trouby pružné 

Trouby pružné hůře odolávají tlakům zeminy z hlediska deformace, protože disponují 

nižší kruhovou pevností. Deformace způsobuje zmenšení profilu ve svislém směru a 

rozšíření ve vodorovném směru. U pružných trub jsou zvýšené požadavky na technologii 

pokládání těchto trub, pozornost je zaměřena zejména na kvalitu základové spáry, obsyp a 

jeho zhutnění a následné správné provedení nadsypu a zpětného zásypu a jejich hutnění.  
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Polyvinylchlorid (PVC) 

Potrubí z PVC je velice rozšířené a dobře známé řadě provozovatelů stokových sítí. PVC 

patří mezi nejstarší plasty užívané při budování stokových sítí. Jsou také velice dobře 

dostupné, a to hlavně v nižších pevnostních třídách. Vyráběné dimenze jsou DN 100 až 

DN 800. Dnes je technologie PVC trub dále a dodávají se v pevnostních třídách SN4 až SN16. 

[4][28] 

Trouby z PVC jsou velmi mechanicky odolné, mají nízkou hydraulickou drsnost, dále 

dobře odolávají obrusu, PVC je nesnadno hořlavý materiál. Trouby dále disponují nízkou 

hmotností, což usnadňuje pokládku potrubí, jednoduchý je také systém spojování, což 

snižuje riziko špatného provedení lidským faktorem. Trouby z PVC mají také velkou škálu 

tvarovek a doplňků. Výhodou je také, že u vyšších pevnostních tříd je dnes již možné 

pokládat PVC potrubí i v -10 °C. [4][28] 

Mezi nevýhody PVC patří omezená únosnost trub, u některých pevnostních tříd nebo 

někteří výrobci stále udávají, že není možné potrubí pokládat při teplotách nižších, než je 

5 °C. Mezi problémové vlastnosti také patří samotný materiál, jehož likvidace je velmi 

neekologická. Nevýhodou je také maximální teplota dopravovaného média, ta by 

dlouhodobě neměla přesáhnout 40 °C. 

Spojování trub z PVC je prováděno pomocí hrdlového spoje s pryžovým těsněním za 

přítomnosti spojovacího maziva. 

 

Obrázek 3.32: Ukázka potrubí z PVC [28] 
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Polypropylen (PP) 

Trubní systémy z polypropylenu disponují velkou houževnatostí a jsou z hlediska 

obrusu nejodolnějším plastem. Polypropylen je k vidění především ve své korugované 

podobě, žebra zajišťují větší tuhost a pevnost. Výrobními dimenze se pohybují v rozsahu 

DN 110 až DN 1200, a to v pevnostní třídě až SN12. 

Bez pochyby mezi přednosti tohoto materiálu patří jeho velká houževnatost, nízká 

hydraulická drsnost, možnost dopravovat krátkodobě médium o teplotě až 90 °C a 

dlouhodobě 60 °C. Další výhodou je samotný materiál, kterému nevadí instalace v nízkých 

teplotách, a to v teplotách až -15 °C, materiál je také možné dobře recyklovat. Stejně jako u 

PVC disponuje také velmi nízkou hmotností a jednoduchým systémem spojování.  

Mezi nevýhody PP trub patří to, že je materiál lehce hořlavý a není tak odolný na 

namáhání tlakovým čištěním. Opět zde figuruje také snížení životnosti celého systému 

vlivem lidského faktoru při pokládání trub. 

Spojování je prováděno za pomoci hrdlových spojů s pryžovým těsněním za 

přítomnosti instalačního maziva. [4][28] 

 

Obrázek 3.33: Ukázka trub z polypropylenu [28] 
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Polyethylen (PE) 

Polyethylen nachází využití při výstavbě stokových sítí především ve variantě 

provedení s označením PE – HD (High Density). Trouby z tohoto materiálu mají 

dostatečnou kruhovou tuhost a vyrábí se v dimenzích DN 100 až DN 1200. 

Mezi výhody polyethylenu, jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, patří vysoká 

kruhová tuhost, chemická odolnost, materiál je také ekologicky recyklovatelný. PE odolává 

dlouhodobě 50 °C a krátkodobě až 60 °C. Trouby z PE nachází široké využití i v jiných 

odvětvích a je možné je použít při bezvýkopovém provedení stokové sítě. 

Mezi nevýhody patří hořlavost materiálu, velká tepelná roztažnost a menší odolnost při 

tlakovém čištění. 

PE umožňuje spoje, které se mohou svařovat natupo, elektrotvarovkami a je zde také 

možnost spojování i za pomoci přírubových spojů. [4][29] 

 

Obrázek 3.34: Ukázka svařování PE potrubí. [29] 

Sklolaminát 

Trouby ze sklolaminátu tvoří plnivo v podobě křemičitého písku, pojivem je 

polyesterová pryskyřice a toto vše ztužují skelná vlákna. Trouby se vyrábí buď navíjením či 

odstředivým litím do forem. Výsledné trouby disponují velkou pevností. Vyrábí se 

v dimenzích DN 110 až DN 3600. 
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Výhodou sklolaminátu je jeho již zmíněná pevnost, také chemická odolnost a nízkou 

hydraulickou drsností. Vzhledem ke specifickému procesu výroby má sklolaminát mnoho 

tvarových a rozměrových možností. 

Nevýhodou sklolaminátu je stejně jako jeho výhodou v mnoha směrech jeho výroba. Je 

komplikované dodatečné napojování potrubí, odbočky musí být vyráběny dle projektové 

dokumentace v předstihu. Sklolaminát má také nízkou rázovou pevnost. 

Stoky ze sklolaminátu se spojují pomocí speciálních spojek s pryžovým těsněním, jsou 

zde i varianty spojek, které umožňují přechod na PVC materiál. [4][30] 

 

Obrázek 3.35: Ukázka potrubí ze sklolaminátu. [30] 

3.10.1.3 Trouby polotuhé 

V této kategorii materiálů pro stokové sítě se nachází pouze trouby z tvárné litiny. Za 

polotuhé se označují, protože dochází k mírným deformacím, tím je zatížení přenášeno do 

bočního obsypu stoky. Využití nachází polotuhé trouby tam, kde se v průběhu času mění 

základové podmínky (například nadměrné sedání podloží). Vzhledem k jednoduchosti 

instalace celého systému je zde také sníženo riziko spojené s lidským faktorem. 

Tvárná litina 

Tvárná litina je houževnatý železo-uhlíkatý materiál, v němž je převážná část uhlíku 

přítomna ve formě volného grafitu. Od šedé litiny se liší hlavně formou, v jaké se objevují 
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grafitové částice. U šedé litiny je grafit v podobě lamel a u tvárné litiny v podobě kuliček. 

Výrobní dimenze jsou DN 80 až DN 1000.  

Mezi výhody patří vysoká odolnost proti korozi, obrusu, mechanickému namáhání. 

Trouby z tvárné litiny jsou jednoduché na technologii provedení a mají velkou životnost. 

Někteří výrobci udávají, že potrubí nevadí ani rychlosti proudění dosahují hodnot 

 20 m*s-1.  

Nevýhodou tvárné litiny je její pořizovací cena a také hmotnost, která vychází 

z charakteru materiálu. Vyšší hmotnost komplikuje ukládání provedení a zvyšuje tak 

finanční nároky na výstavbu stokové sítě.  

Tvárná litina se spojuje za pomoci hrdlových spojů s těsněním, kterých je také více 

druhů. Tyto trouby je také možné spojovat přírubami. [4][31] 

 

Obrázek 3.36: Ukázka potrubí z tvárné litiny. [31] 
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4 Praktická část 

Tato část diplomové práce se zabývá charakteristikou řešeného území a následným 

návrhem oddílné splaškové kanalizace a návrhem vsakovacích objektů, jako objektů pro 

hospodaření se srážkovými vodami. V zájmové lokalitě je investičním záměrem vybudovat 

32 nových RD a místní komunikaci. 

4.1 Vymezení a charakteristika zájmového území 

 Základní informace 

Ládví je vesnicí, která se nachází na území okresu Praha-východ ve Středočeském kraji, 

též je součástí obce Kamenice. Ládví má své katastrální území „Ládví k.ú. 662445 o rozloze 

6,05 km2. V současnosti je v Ládví evidováno 412 adres. ČSÚ uvádí, že v roce 2011 zde žilo 

595 obyvatel. Zájmová lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 465 m n.m. [32][33] 

Řešená oblast pro návrh stokové sítě a hospodaření se srážkovými vodami je 

v současné chvíli nezastavěným územím s několika málo stromy, objekty a okolní zástavbou 

v ulicích Lísková a Lužanská. Okolní zástavbou jsou zejména Rodinné domy (dále jen RD) a 

objekty sloužící pro rekreaci, v řešené oblasti se také nachází stávající studna. Celé území je 

v současném stavu mírně svažité. 

 Širší vztahy 

Vesnice Ládví leží ve Středočeském kraji a z na jižní straně sousedí s vesnicemi Ládaves 

a Čakovice, větším sousedícím celkem je město Týnec nad Sázavou. Na severozápadní straně 

poté leží obec Kamenice a přímo na severní straně se nachází obec Velké Popovice. Na 

západní straně je větším přilehlým celkem město Pyšely. Celou vesnicí Ládví prochází 

silnice II/603, tzv. Stará benešovská. [32][33] 

 Klimatické podmínky 

Zájmová oblast vesnice Ládví se nachází, dle Quittova (1970) dělení, v mírně teplé 

klimatické oblasti (MT10), tedy v oblasti, kde je jaro mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, 

teplé a suché, podzim bývá mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká. 

Předmětné území charakterizuje následující tabulka [34][35]: 

Tabulka 4.1: klimatické podmínky v zájmové oblasti dle Quitta. [34] 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a 
více 

140 - 160 

Počet dní s mrazem 110 – 130 

Počet ledových dní 30 – 40 

Průměrná lednová teplota [°C] -2 až -3 
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Průměrná červencová teplota [°C] 17 - 18 

Průměrná dubnová teplota [°C] 7 - 8 

Průměrná říjnová teplota [°C] 7 - 8 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a 
více 

100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 – 250 

Celkový srážkový úhrn [mm] 600 - 700 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet zatažených dní 120 – 150 

Počet jasných dní 40 - 50 

 

 Geologické a půdní poměry 

V předmětném území byl proveden 05/2020 hydrogeologický průzkum společností 

Glaukos s.r.o. Dle závěrečné zprávy této společnosti je zájmová lokalita součástí okrajové 

části středočeského plutonu. Skalní podloží je tvořeno biotitickým granodioritem s 

amfibolem. Kvartérní pokryv je představován převážně deluviálními jílovitými a písčitými 

sedimenty proměnlivé mocnosti. Granity a granodiority středočeského plutonu bývají 

obvykle více zvětrány do větších hloubek, což by mělo umožnit dobrý průsak 

atmosférických srážek.  

Dne 24. 3. 2020 byly provedeny 3 jádrové vrty L1 – L3 (jejich polohu popisuje obrázek 

4.1), zjištěný litologický profil popisují následující tabulky: 

Tabulka 4.2: Vrt L1. 

Hloubkový interval [m] Stratigrafie 

0,00 – 0,60 Hlinitopísčitá navážka 

0,60 – 3,00 Rezavě hnědé eluvium žuly. Zrnitost písčitá 
hlína, pevná F3 MS 

Hladina podzemní vody Nezastižena 
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Tabulka 4.3: Vrt L2. 

Hloubkový interval [m] Stratigrafie 

0,00 – 0,10 Hlinitopísčitá navážka 

0,10 – 2,50 Rezavě hnědé, postupně s hloubkou hnědošedé 
eluvium (nepřemístěné zvětraliny) žuly. 

Zrnitostně hlinitý písek S4 SM 

2,50 – 3,00 Zvětralá žula, světle hnědošedá R5 

Hladina podzemní vody Nezastižena 

 

Tabulka 4.4: Vrt L3. 

Hloubkový interval [m] Stratigrafie 

0,00 – 0,20 Hlinitopísčitá navážka 

0,20 – 2,80 Rezavě hnědé eluvium žuly. Zrnitost písčitá 
hlína, pevná F3 MS 

2,80 – 3,00 Zvětralá žula, světle hnědošedá R5 

Hladina podzemní vody Nezastižena 

 

 

Obrázek 4.1: Umístění provedených vrtů v zájmovém území.  

Dále byly pro tyto vrty stanoveny hodnoty koeficientu vsaku vsakovací zkouškou, která 

byla provedena jednorázovým nalitím objemu 10 l vody do vrtu a následném pozorování 

zaklesnutí hladiny vody ve vrtu, hodnoty koeficientu vsaku jsou následující: 

 L1 – kv = 2,50.10-5 m*s-1; 

 L2 – kv = 8,52.10-6 m*s-1; 

 L3 – kv = 1,76.10-5 m*s-1. 

V zájmovém území se nachází především kambizemě a luvizemě. [36] 
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 Dopravní a technická infrastruktura řešeného území 

4.1.5.1 Dopravní infrastruktura řešeného území 

Vesnicí Ládví prochází silnice II/603 tzv. Stará benešovská. Do řešeného území je 

zajištěn přístup ulicemi Liliová, Lísková a Lužanská. Ulice Liliová a Lísková mají asfaltový 

povrch a zajišťují tak dobrou obslužnost pro budoucí výstavbu v zájmové lokalitě. Šířka 

asfaltových komunikací je 3,5 m až 5 m. Ulice Lužanská je zpevněnou polní cestou. 

V současné chvíli jsou v řešeném území připraveny pouze drobné výškové terénní 

úpravy pro výstavbu místních komunikací pro plánované RD. 

 

Obrázek 4.2: Současný stav komunikací v zájmové lokalitě (pohled směrem do Lískovové ulice). [37] 

4.1.5.2 Technická infrastruktura řešeného území 

Řešená lokalita od ulice Lužanská nemá doposud vodovodní ani stokovou síť. Právě 

stoková síť je předmětem návrhu této diplomové práce. 

Stávající stoková a vodovodní síť se dle podkladů provozovatele VHS Benešov s.r.o. 

nachází v ulici Lísková, kde je ve vjezdu do lokality kanalizační šachta, do které je dle 

podkladů VHS Benešov s.r.o. možné napojení navrhované stokové sítě (viz obrázek 4.3). 

Stávající stoková síť je svedena do čistírny odpadních vod Ládví, která je provozována 

společností VHS Benešov s.r.o.  
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Obrázek 4.3: Napojovací bod pro navrhovanou stokovou síť v ulici lísková. [37] 

 

V předmětné lokalitě se dále nachází stávající plynovod provozovaný společností 

GASNET s.r.o. 

Dále se na daném území nachází sdělovací podzemní kabely s kolektorem provozované 

společností CETIN a.s. Právě trasa této inženýrské sítě se stala problematickou pro 

plánovanou výstavbu RD, jelikož se kolektor nachází v místech, kde by měly v budoucnu stát 

RD. Díky této skutečnosti, po vzájemné dohodě s provozovatelem sítě, dojde ke zrušení 

stávajícího vedení. Kolektorovou šachtu ukazuje následující obrázek: 

 

Obrázek 4.4: Stávající šachta kolektoru pro podzemní vedení sdělovacích kabelů. [37] 

Podzemní kabely nízkého napětí a vysokého napětí se také objevují v předmětné 

lokalitě, tyto inženýrské sítě jsou provozovány společností ČEZ a.s.  
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4.2  Oddílná splašková kanalizace v předmětné lokalitě 

V předmětné Lokalitě Kamenice-Ládví je investičním záměrem vybudovat 32 RD. Jak je 

patrné z předešlých kapitol, tak pro tento investiční záměr není stávající technická 

infrastruktura vyhovující, a tudíž se tato kapitola zaměřuje na podrobný návrh oddílné 

splaškové kanalizace.  

 Navržené řešení stokové sítě 

Celá stoková síť byla navržena jako gravitační oddílná splašková kanalizace. Navržená 

kanalizace je rozdělena na 2 stoky, a to na „Stoku A“ a „Stoku B“. Detailněji jsou jednotlivé 

stoky popsány v dalších kapitolách. Jako napojovací bod na stávající kanalizaci byla 

navržena nová kanalizační šachta „ŠA1“ na stávající stokové síti v ulici Lísková, kde je 

stávající kanalizační potrubí z PVC o dimenzi DN300. 

Na nové stokové síti bylo navrženo 17 kanalizačních šachet, které slouží k revizím stok 

a také slouží jako lomové směrové body trasy navržené sítě. 

Požadavkem budoucího provozovatele stokové sítě byla dimenze potrubí, konkrétním 

požadavkem byla dimenze DN300. Jako materiál pro potrubí stokové sítě byl navržen 

polypropylen. Polypropylen byl navrhnut především pro své dobré vlastnosti z hlediska 

rychlosti a jednoduchosti výstavby. Výhody tohoto materiálu jsou více popsány v kapitole 

3.10.1.2. 

Celkové délky jednotlivých stok a jejich sklony popisuje následující tabulka: 

Tabulka 4.5: Celková délka navržených stok.  

Název stoky Délka [m] Sklon [‰] 

Stoka A 266,44 14 

Stoka B 139,81 16 

 

4.2.1.1 Výpočet produkce splaškových vod pro předmětnou lokalitu a návrh dimenze 

Pro výpočet produkce splaškových vod bylo uvažováno s počtem 128 ekvivalentních 

obyvatel (dále jen EO). Množství splaškových vod za rok bylo určeno dle potřeby vody, která 

je popsána v kapitole 3.9.1.1. Množství balastních vod bylo uvažováno jako 5 % z průměrné 

roční spotřeby. Výsledné množství uvažovaných splaškových vod pro návrh stokové sítě je 

znázorněn v následující tabulce: 
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Tabulka 4.6: Vypočtené hodnoty produkce splaškových vod. 

 

Dále bylo přistoupeno k ověření provozovatelem požadované dimenze potrubí, zdali 

nebude docházet ke kapacitnímu plnění, kdyby tento fakt nastal, byla by zvětšena dimenze 

potrubí nebo sklon po vzájemné dohodě s budoucím provozovatelem navržené stokové 

sítě. Toto ověření popisuje tabulka na následující stránce:  
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Tabulka 4.7: Ověření návrhu výpočtem. 
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Při výpočtu byly součinitele „Lambda a kapa“ interpolovány z hydraulických tabulek. 

Z těchto tabulek byly odečteny také hodnoty kapacitního průtoku profilu při daném sklonu 

a taktéž hodnoty rychlosti při kapacitním plnění Qkap a vkap Ostatní veličiny byly vypočteny, 

jak je popsáno v kapitole 3.9.1. Stoková síť byla posouzena v napojovacích bodech, tedy 

před šachtami ŠA1 a ŠA4 = ŠB1. 

Jak je patrné z tabulky výše, ke kapacitnímu plnění nedošlo a ve stokové síti se nebudou 

objevovat ani žádné výrazně vysoké rychlosti. S nízkými rychlostmi je spojen problém 

s nízkým tečným napětím na dně profilu, a tudíž zanášením stoky. Možné řešení tohoto 

problému je popsáno v kapitole „Závěr“ této diplomové práce. 

 Stoka A 

Stoka A je hlavní a nejdelší stokou v navržené síti. Jak bylo zmíněno výše, celá trasa je 

navržena v dimenzi potrubí z polypropylenu DN300 s podélným sklonem dna potrubí 

14 ‰. Tento malý sklon byl navržen především kvůli špatné topografii území. Stoka je 

navržena po většinu trasy v ose uvažované místní komunikace. Bylo navrženo minimální 

krytí stoky 1,80 m pod povrchem budoucí vozovky. V místě kanalizační šachty ŠA4 je do 

Stoky A napojena Stoka B. 

Mezi šachtami „ŠA1 – ŠA4=ŠB1“ nebylo možné dodržet minimální krytí 1,80 m pod 

povrch vozovky, jelikož stávající kanalizace, na kterou je stoková síť napojena v místě nově 

zbudované kanalizační šachty ŠA1, kde je hloubka dna stávajícího kanalizace 1,74 m 

(měřeno od vozovky). Tudíž v této trase bylo navrženo obetonování potrubí z betonu 

C12/15 dmax 8 mm. Přesný způsob obetonování je uveden v příloze D.1.2. 

Na stoce bylo navrženo celkem 12 kanalizačních betonových šachet. Jejich konstrukční 

řešení je blíže patrné z přílohy D.1.3 – D.1.5. 

 Stoka B 

Stoka B je kratší ze dvou navrhovaných stok a napojuje se do stoky A v šachtě ŠA4 = ŠB1. 

Celá stoka je uvažována jako kruhový profil z polypropylenu o dimenzi DN300. Podélný 

sklon potrubí byl zvolen jednotný, a to jako 16 ‰. Celá stoka byla trasována především do 

osy uvažované místní komunikace s krytím 1,80 m po povrch této komunikace. V celé délce 

stoky bylo dodrženo minimální krytí.  

Na stoce bylo navrženo celkem 5 kanalizačních šachet jejichž konstrukční řešení je 

patrné z příloh D.1.3 – D.1.5.  
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4.3 Hospodaření se srážkovými vodami 

Dalším úkolem v praktické části bylo vyřešit systém hospodaření se srážkovými vodami 

v předmětné lokalitě. V předmětné lokalitě je uvažováno s výstavbou 32 nových RD. 

Všechny tyto RD mají plochy, které je zapotřebí odvodňovat a dále nějak hospodařit s těmito 

vodami. K těmto RD byla investorem naprojektována místní komunikace, kterou je třeba 

taktéž odvodnit a dále naložit s touto srážkovou vodou. 

 Popis celkového navrženého technického řešení 

Pro potřebu hospodařit se srážkovými vodami v předmětné lokalitě bylo navrženo 

celkem 44 vsakovacích zařízení, z toho 32 vsakovacích zařízení bylo navrženo pro potřeby 

vsaku RD a 12 vsakovacích objektů pro potřeby vsaku srážkové vody z místní navržené 

komunikace. Území po návrhu vsakovacích zařízení má retenci 325,11 m3. Při výpočtech byl 

užit nejvíce nepříznivý koeficient vsaku, a to hodnota kv = 8,52.10-6 m*s-1. Toto by mělo 

zajistit delší životnost navržených objektů. 

4.3.1.1 Vsakovací zařízení pro budoucí RD 

Jeden uvažovaný RD má 110,15 m2 střechy. Střecha je uvažovaná jako sklonitá, 

odtokový součinitel byl použit jako ψ = 1,0. Dále bylo zapotřebí odvodnit plochu 79,27 m2 

obslužné komunikace RD. Tato komunikace byla uvažována jako komunikace s betonovou 

dlažbou a písčitými spárami, proto byl zvolen odtokový součinitel ψ = 0,6. Odtok z obslužné 

komunikace RD je vyřešen za pomoci liniového žlabu, který odvádí dešťovou vodu dále do 

sběrného potrubí, kam jsou svedeny i vody z okapů střech. Výpočet byl proveden, jak je 

popsáno v kapitole 3.9.2. Objekt je dimenzován na periodicitu srážky p = 0,1. Podrobný 

výpočet ukazuje tabulka 4.8. 

Výsledným návrhem je podzemní vsakovací zařízení z plastových boxů (například 

výrobce Wawin) s retenčním objemem 5,18 m3. Rozměr zařízení je 3,6x2,4x0,6 m. Přítok 

dešťové vody je zajištěn potrubím PVC-KG-DN160. Doba vyprázdnění objektu vsakem je 49 

hodin. Přesné umístění jednotlivých objektů je patrné z přílohy C.3. 
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Tabulka 4.8: Výpočet vsakovacího zařízení pro RD. 
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4.3.1.2 Vsakovací zařízení pro místní komunikace 

Návrh vsakovacích zařízení pro potřeby odvodnění místní komunikace byl 

komplikovaný z hlediska prostorového uspořádání budoucí uvažované výstavby 32 RD. 

Zástavba je navržena jako velmi zahuštěná pro maximální využití ekonomického potenciálu 

této lokality. Tudíž se naskytlo pouze několik málo ploch, které bylo možné využít pro návrh 

povrchového vsakování. Snahou bylo vytvořit návrh, který bude svým řešením co 

nejjednodušší a nejefektivnější. Při bližším prozkoumání lokality byl zvolen systém 

převážně povrchového vsakování hlavně pro jeho jednoduchost a efektivitu. Celý návrh 

respektuje projektovanou komunikaci s výjimkou příčných sklonů komunikace. Ten byl na 

základě dohody s projektantem komunikace obrácen směrem do zeleně právě pro možnost 

povrchového přítoku do průlehů. 

Celá komunikace byla rozdělena do dílčích povodí a pro tato dílčí povodí bylo 

vypočteno množství srážkových vod, jak je to uvedeno v kapitole 3.9.1.2. Toto množství bylo 

uvažováno jako množství, které je potřeba vsáknout v daném místě, aby nedocházelo ke 

zbytečným rozlivům do komunikace. 

Pro potřebu hospodaření se srážkovými vodami bylo navrženo celkem 12 vsakovacích 

objektů, a to 6 objektů jako vsakovací průleh s podpořenou retencí a 6 objektů jako 

kombinovaný systém vsakovací průleh-rýha. Rýha objektu průleh-rýha je vyplněna 

vsakovacími boxy pro retenci srážkové vody po dobu vsakování, to je blíže patrné z přílohy 

D.1.6. 

U standardních průlehů byla retenční kapacita navýšena pomocí vsakovacích boxů 

pode dnem těchto průlehů, tato varianta byla zvolena, jelikož při vyšších hloubkách průlehu, 

než je 0,1 m by docházelo k nepřípustným záborům v lokalitě. To je taktéž blíže patrno 

z přílohy D.1.6. Vsakovací boxy v objektu průlehu nebyly uvažovány při výpočtu vsaku, 

jedná se pouze o navýšení potřebné retence pro zachycení srážkové vody. Výpočet byl 

proveden pro periodicitu srážky p=0,1. Celý povrch komunikace byl uvažovaný jako povrch 

z betonové dlažby se spárami z písku, vzhledem k postupné kolmataci povrchu byl zvolen 

odtokový součinitel ψ = 0,8 a v jednom případě ještě vyšší.  Výpočet je patrný 

z následujících tabulek: 
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Tabulka 4.9: Výpočet kýženého retenčního objemu pro periodicitu srážky p=0,1. 
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Tabulka 4.10: Návrh vsakovacích zařízení pro odvodnění místní komunikace. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodné řešení odvodnění a hospodaření se 

srážkovými vodami budoucí zástavby v části obce Kamenice – Ládví. Práce se blíže zaměřuje 

na odvádění splaškových a dešťových vod z rodinných domů, a také na hospodaření se 

srážkovými vodami, které dopadají na povrch přilehlých komunikací.  

V teoretické části této diplomové práce byla zpracována rešerše dostupné literatury s 

ohledem na současné trendy v problematice stokování a nakládání se srážkovými vodami. 

Tato rešerše byla sestavena tak, aby poskytla ucelený pohled na problematiku stokování a 

hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných oblastech a umožnila tak vhodný 

návrh stokové sítě a objektů pro hospodaření se srážkovou vodou. Literární rešerše byla 

blíže zaměřena na jednotlivé koncepce odvodnění, způsoby odvádění odpadních vod a jejich 

znečištění, postupně se rešerše dostává k samotným specifikům návrhu stokové sítě a 

objektů na ni. Důležitou částí literární rešerše je také vhled do problematiku hospodaření 

se srážkovými vodami, kde rešerše popisuje možné znečištění srážkových vod jejich 

následné způsoby čištění dle daného znečištění. Dále se část rešerše zaměřená na 

hospodaření s dešťovými vodami, zabývá samotným návrhem a výčtem objektů 

umožňujících hospodaření s těmito vodami. 

Praktická část této diplomové práce byla zaměřena na návrh oddílné splaškové 

kanalizace a na návrh vsakovacích objektů dešťových vod pro budoucí výstavbu rodinných 

domů v předmětné oblasti Kamenice – Ládví. Návrh těchto objektů se ukázal jako mírně 

problematický zejména kvůli samotným topografickým podmínkám předmětného území 

(ty jsou patrné z přílohy číslo D.1.1), kvůli nimž bylo přistoupeno při návrhu jednotlivých 

stok k velmi malým podélným sklonům potrubí. Další komplikaci představuje stávající 

studna, v jejímž ochranném pásmu leží samotný rodinný dům, tato studna nebyla 

uvažována jako zdroj pitné vody, vzhledem k tomu, že území stávající zástavby je zajištěno 

vodovodní sítí, která byla uvažována pro potřebu této diplomové práce jako zdroj pitné 

vody pro budoucí zástavbu rodinných domů v předmětném území. Plánovaná výstavba RD 

je navržena tak, že v předmětném území nenechává příliš prostoru pro návrh objektů pro 

hospodaření se srážkovými vodami. Což je problémem při návrhu vsakovacích zařízení, 

jelikož potřebují nějaký čas vodu retenovat než ji vsáknou. Tento problém byl vyřešen 

návrhem podzemních vsakovacích objektů s vysokým retenčním objemem v místech, kde 

to bylo nezbytné. 

Pro předmětné území byla v této diplomové práci navržena oddílná splašková stoková 

síť pro odvod splaškových vod z budoucí zástavby RD. Potrubí je v obou větvích uvažováno 

jako polypropylenové. Polypropylen byl zvolen pro jeho snadnou montáž a rychlou 
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výstavbu, což se jeví jako vhodné pro výstavbu tohoto charakteru. Vzhledem k plánovanému 

podélnému profilu budoucí komunikace bylo přistoupeno k návrhu podélného sklonu 

potrubí „Stoky A“ 14 ‰. Vzhledem k nedostatečné hloubce stávající stokové sítě v ulici 

„Lísková“, která je napojovacím bodem pro navrhovanou stokovou síť nebude dodrženo 

minimální krytí potrubí pod komunikací. Kvůli této skutečnosti bylo navrženo obetonování 

potrubí v úseku mezi šachtami „ŠA1 – ŠA4 = ŠB1“. Tento problém by bylo možné řešit i 

volbou vyšší pevnostní třídy potrubí, a to pevnostní třídou SN16. Dalším řešením by mohla 

být volba kameninového potrubí v tomto úseku, která je schopna odolávat vyšším zatížením 

při správné technologii provedení. Již zmiňované ochranné pásmo stávající studny zasahuje 

i do návrhu domovní přípojky u RD číslo 16. Toto by bylo v dalších projekčních krocích 

řešeno přímo s budoucím provozovatelem stokové sítě, který by definoval nezbytná 

opatření. Dalším problémem ve stokové síti jsou nízké hodnoty tečného napětí, což by 

mohlo způsobit zanášení stoky, především v místech, kde je na stokovou síť napojeno malé 

množství RD. Tento problém by bylo možné vyřešit návrhem proplachovacích šachet, či 

návrhem uliční vpusti, která by byla svedena do stokové sítě, díky níž by docházelo 

k periodickému proplachu stokové sítě.  

Dalším navrhovaným objektem v praktické části této diplomové práce byl návrh 

podzemního vsakovacího zařízení ze vsakovacích bloků. Každý RD plánované výstavby je 

opatřen tímto vsakovacím zařízením, kam je svedeno odvodnění veškerých ploch náležících 

právě RD. Vsakovací zařízení bylo navrženo tak, že dochází k vsaku dešťových vod do 49 

hodin, což napomáhá vyšší bezpečnosti navrženého objektu, v případě, kdy by zájmové 

území zasáhly 2 deště s vysokou intenzitou rychle po sobě. 

Posledním úkolem v praktické části této diplomové práce bylo navržení vsakovacích 

zařízení dešťových vod z komunikací, které přiléhají plánovaným RD. Jelikož je výstavba 

uvažována jako velmi hustá, jsou možnosti pro vsakování srážkových vod velmi omezené z 

hlediska prostoru. V celém území bylo navrženo 6 vsakovacích průlehů s podporou retence 

pod jeho dnem v podobě vsakovacího boxu, průleh je hluboký 0,1 m. Průlehy jsou schopny 

vsakovat navrhované množství dešťových vod. Vzhledem k špatným prostorovým 

podmínkám bylo navrženo i 6 vsakovacích objektů průleh-rýha, kde je rýha vyplněna taktéž 

vsakovacími boxy, aby bylo možné vodu někde retenovat po dobu jejího vsaku. Původním 

návrhem byly pouze průlehy bez retenční funkce, které by stavbu nijak výrazně finančně 

nezatížily, jelikož je možné je zhotovovat při závěrečných terénních úpravách, ke kterým 

určitě dojde, jelikož se jedná o plán nové zástavby. Ale právě od tohoto řešení bylo potřeba 

ustoupit, jelikož zde vznikl poměrně vysoký požadavek na retenci srážkových vod po dobu 

jejich vsakování. Takto navržené vsakovací objekty jsou schopny vsáknout veškerou 
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uvažovanou srážkovou vodu ze všech odvodňovaných ploch, a to i s jistou bezpečnostní 

rezervou v případě snižování jejich účinnosti v čase. 
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