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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá nakládáním se splaškovými vodami. Je rozdělena na část 
teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je pojednání o historii, významu a 
druzích stokování, následuje popis kanalizačních objektů, aspekty hydraulického a 
technického návrhu stokové sítě a jejího provozu. 
Praktická část je zpracovaná formou studie. Začíná popisem vybrané lokality, místní části 
Bosyně obce Vysoká u Mělníka, v níž nakládání se splaškovými vodami není vhodně 
řešeno. Na teoretickou část a popis lokality navazuje samotný návrh nakládání se 
splaškovými vodami, který je zpracován ve čtyřech variantách. Ke každé variantě je 
přiložen technický a hydrotechnický popis, rozpočet a stručné hodnocení, v závěru 
praktické části jsou varianty porovnány s ohledem na ekonomické a technické aspekty, 
což umožní investorovi stavby zvolit vhodnou variantu řešení. 
K textové části jsou dále přiloženy výkresy všech variant návrhu. 
 
ABSTRACT 
The master’s thesis is focused on waste water management. It is divided into two parts – 
theoretical and practical. The theoretical part gives a report about history, importance, 
and types of sewerage, it describes sewer related equipment, hydraulic and technical 
aspects of designing and dimensioning a sewer system and its operation. 
Practical part is a study on waste water management in a chosen area. Firstly, the chosen 
area, local part Bosyně of village Vysoká in central Bohemia, where the waste water 
management is unsatisfactory, is described in detail. The description is followed by a 
practical solution, done in four variants. Each variant contains technical and 
hydrotechnical description, cost estimate and brief evaluation. Finally, all the variants are 
compared regarding economical and technical aspects, the final evaluation allows an 
investor to choose the desired solution. 
Following the practical part, technical drawings for all variants are attached.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Kanalizace, stoková síť, typy stokových systémů, materiály pro stokové sítě, kanalizační 
objekty, hydraulický návrh kanalizace, technický návrh kanalizace, hydrotechnický návrh 
kanalizace, provoz kanalizace, potrubí, čerpací stanice, kanalizační přípojka, hydraulika, 
gravitační kanalizace, tlaková kanalizace, odpadní voda, splašková voda, technické 
hodnocení, ekonomické hodnocení. 
 
KEY WORDS 
Sewerage, sewerage types, sewerage materials, equipment related to sewer, hydraulic 
design of sewer, technical design of sewer, hydrotechnical design of sewer, sewerage 
operation, pipes, pumping station, sewer connection, hydraulics, gravity sewer, pressure 
sewer, waste water, sewage, technical evaluation, economical evaluation. 
 
 



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

5 
 
 

Obsah 
1 ÚVOD ................................................................................................................................................ 7 

2 TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 7 

2.1 HISTORIE & DŮLEŽITOST STOKOVÁNÍ ............................................................................................ 7 
2.2 ODPADNÍ VODY .............................................................................................................................. 9 

2.2.1 Splaškové vody ..................................................................................................................... 9 
2.2.2 Dešťové vody ...................................................................................................................... 10 
2.2.3 Průmyslové vody ................................................................................................................ 10 
2.2.4 Infekční vody ...................................................................................................................... 10 
2.2.5 Ostatní odpadní vody ......................................................................................................... 11 
2.2.6 Látky nevhodné pro kanalizační sítě .................................................................................. 11 

2.3 DĚLENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ .............................................................................................................. 11 
2.3.1 Dělení dle tvaru sítě (systémy stokových sítí) ..................................................................... 12 
2.3.2 Dělení dle přepravované odpadní vody (soustavy stokových sítí) ...................................... 12 
2.3.3 Dělení dle hnací síly (druhy stokových sítí) ....................................................................... 14 

2.4 OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI ........................................................................................................... 17 
2.4.1 Kanalizační přípojky .......................................................................................................... 18 
2.4.2 Šachty ................................................................................................................................. 20 
2.4.3 Čerpací stanice .................................................................................................................. 21 
2.4.4 Proplachovací a odvzdušňovací soupravy ......................................................................... 22 
2.4.5 Další objekty ...................................................................................................................... 22 
2.4.6 ČOV ................................................................................................................................... 25 

2.5 HYDRAULIKA PRO NAVRHOVÁNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ ....................................................................... 27 
2.5.1 Hydraulika stok .................................................................................................................. 27 
2.5.2 Postup při navrhování jednotné kanalizace ....................................................................... 31 
2.5.3 Postup při navrhování oddílné splaškové kanalizace ........................................................ 32 

2.6 TECHNICKÉ PODMÍNKY NAVRHOVÁNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ ............................................................... 35 
2.6.1 Tvar a rozměry příčného profilu potrubí ........................................................................... 35 
2.6.2 Materiály pro stokovou síť ................................................................................................. 35 
2.6.3 Směrové a výškové vedení, dispozice, zahloubení a sklony stok ........................................ 38 
2.6.4 Výstavba, zakládání ........................................................................................................... 40 
2.6.5 Mechanické zatížení ........................................................................................................... 42 

2.7 PROVOZ ........................................................................................................................................ 43 

3 PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................... 44 

3.1 POPIS LOKALITY ........................................................................................................................... 44 
3.1.1 Základní informace ............................................................................................................ 44 
3.1.2 Geologické a hydrologické poměry .................................................................................... 46 
3.1.3 Infrastruktura obce ............................................................................................................ 47 
3.1.4 Územní plán obce ............................................................................................................... 48 
3.1.5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací .................................................................................. 50 

3.2 NÁVRH NAKLÁDÁNÍ SE SPLAŠKOVÝMI VODAMI ........................................................................... 51 
3.2.1 Přehled navržených variant ............................................................................................... 52 
3.2.2 Množství odpadních vod..................................................................................................... 53 
3.2.3 Intenzifikace ČOV .............................................................................................................. 54 
3.2.4 Varianta A1 ........................................................................................................................ 55 
3.2.5 Varianta A2 ........................................................................................................................ 58 
3.2.6 Varianta B1 ........................................................................................................................ 61 
3.2.7 Varianta B2 ........................................................................................................................ 65 



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

6 
 
 

3.2.8 Další možné varianty ......................................................................................................... 70 
3.2.9 Porovnání navržených variant ........................................................................................... 71 

4 ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 72 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .............................................................................................. 73 

5.1 LITERATURA ................................................................................................................................ 73 
5.2 SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 77 
5.3 SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................................ 77 
5.4 SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 78 

6 PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 79 

 

 
 
 
  



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

7 
 
 

1 ÚVOD 
Obsahem diplomové práce je stručný pohled na důležitost a způsoby stokování a 
technické, hydraulické a jiné aspekty nezbytné při návrhu a údržbě kanalizace, a samotný 
návrh nakládání se splaškovými vodami ve vybrané konkrétní lokalitě, a to ve formátu 
studie. Návrh je podložen výpočty, modely a respektuje relevantní normy.  
Cílem diplomové práce je představit studii nakládání se splaškovými vodami v místní 
části Bosyně obce Vysoká. Studie obsahuje porovnání čtyř variant s důrazem na 
aplikovatelnost v dané lokalitě, má za úkol pomoci investorovi v nalezení a přijetí 
vhodného řešení. Přílohou této diplomové práce jsou situační a další technické výkresy 
jednotlivých variant.  
  

2 TEORETICKÁ ČÁST 
V teoretické části diplomové práce se krátce podíváme na historii stokování a důležitost 
kanalizace a čištění odpadních vod pro vyspělou civilizaci, která je sebevysvětlující pro 
motivaci v rozvoji kanalizačních sítí pokračovat. Dále budou představeny některé 
základní pojmy, rozdělení kanalizačních sítí, základní objekty na sítích a nezbytné 
technické a hydraulické okolnosti návrhu kanalizace. 
Stokování je inženýrský obor, jehož úkolem je návrh kanalizačních sítí, jejich realizace a 
provoz. 
Kanalizace je soubor technických zařízení a objektů, jejichž úkolem je převádění 
odpadních vod z urbanizovaného území a jejich následné čištění na úroveň kvality 
neohrožující prostředí. [1] 
Zákon č. 274/2001 Sb. definuje kanalizaci jako „provozně samostatný soubor staveb a 
zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod 
společně nebo (…) samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby 
k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.“ [2] 
V teoretické části diplomové práce je důraz kladen na kanalizaci splaškovou, která je 
rovněž předmětem části praktické. 
 

2.1 Historie & důležitost stokování 
„Voda a její osud je pro nás důležitý, neboť my sami jsme z velké části vodou tvořeni, 
stejně tak, jako struktura života uvnitř nás. My jsme vodou, voda je součástí našeho 

žití.“ 
Frederic Vester [3] 

 
Potřeba vody provázela rozvoj lidského druhu a později i civilizace, od prvních 
organizovaných sídlišť až do dnešních dnů. Přítomnost dostatku vody byla hlavní a 



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

8 
 
 

základní podmínkou existence prvních vesnic a měst. Voda znamenala obživu, vláhu, 
ochranu i hrozbu pro naše pravěké předky a totéž znamená i pro nás dnes. 
Vzrůstající hustota populace a usedlý způsob života znamenaly nejen rostoucí potřebu 
kvantity vodních zdrojů, ale také rostoucí produkci odpadů na malých prostorech. Pravěcí 
lidé, neznajíc splachovacích záchodů, hromadili tekuté odpady a exkrementy v jamách a 
bezprostředním okolí svých příbytků. Problém, v dávných dobách vnímaný nejspíš jen 
jako estetický, byl poprvé soustavně řešen v obydlích nejmocnějších vrstev obyvatel. [1] 
Nejstarší kanalizační prvky, jež archeologové datují do doby před zhruba 6 000 lety, byly 
vymožeností mezopotámských palácových komplexů. V prvním tisíciletí před naším 
letopočtem už v některých městech v Řecku a na blízkém východě existovaly otevřené i 
uzavřené systémy na odvádění odpadních vod. Římané, přeborníci starověkého 
inženýrství, zběhlí ve stavbě složitých zásobovacích systémů, zbudovali mezi 6. stoletím 
před naším letopočtem a 1. století našeho letopočtu kanalizační systém města Říma, 
známý jako Cloaca Maxima. Některé jeho části jsou zakomponovány do kanalizační sítě 
italského velkoměsta dodnes.  
Hygienická situace především ve 
městech po zániku antických 
civilizací byla neuspokojivá. 
Splašky byly vylévány přímo na 
ulice, nebo jímány v žumpách, 
které ovšem nebyly hydraulicky 
izolované od městských studní. 
Žalostné podmínky byly příčinou 
vypuknutí či zhoršení mnoha 
epidemií v průběhu celého 
středověku. 
S nástupem průmyslové revoluce 
se rychle mění charakter 
městského osídlení, které se stává 
stále hustší. Estetická nutnost 
odvádění, ale také čištění odpadní 
vody je výrazně urychlena 
epidemiemi nemocí jako 
například cholerou nebo tyfem. 
Rozvíjející se věda odhalila 
spojitost mezi fekálním 
znečištěním a přenosem nemocí. 
Díky technickému a vědeckému 
pokroku se revoluční myšlenky 
na odkanalizování měst (a jejich 
faktická realizace) šíří v druhé 
polovině 19. století celou západní 

Obrázek 2.1.1: Pohled do vnitřku římské stoky Cloaca 
Maxima, jednoho z divů starověkého inženýrství [4]. 
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civilizací a spolu s rozvojem lékařské péče jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů 
významně se prodlužující průměrné délky života za posledních 150 let. [5] 
Zatímco absence či nedostatek infrastruktury umožňujících odvádění a čištění odpadních 
vod je stále příčinou vysokého podílu úmrtí způsobených infekčními nemocemi v mnoha 
chudých částech světa [6], v našich končinách je odvádění tekutých odpadů z domácností 
i veřejných budov samozřejmou součástí našich každodenních životů, a přitom levným, 
ale účinným výdobytkem civilizace. Odvádění a čištění odpadních vod navrací objemný 
nebezpečný odpad s minimalizováním rizik zpět do prostředí, umožňuje však také 
produkci energie a druhotné využití surovin s významným potenciálem do budoucna. 
Kanalizace je nezbytnou infrastrukturou, díky které dnes můžeme žít tak, jak žijeme. 
 

2.2 Odpadní vody 
Jak již bylo několikrát zmíněno, kanalizace převádí odpadní vody. Co vše tento termín 
obsahuje? Mezi odpadní vody se řadí všechny vody převáděné kanalizační sítí, to 
zahrnuje především vody splaškové, průmyslové a dešťové. Mezi odpadní vody se dále 
řadí znečištěné povrchové i podzemní vody z drenáží stavenišť, skládek, odkališť a 
průmyslových objektů, ať už byly znečištěny přímo jejich provozem či nepřímo smyvem 
nečistot z povrchu. [7] Společným znakem odpadních vod je jejich jakost zhoršená po 
použití, především změnou 
v chemickém složení, a také v 
biologických a fyzikálních 
parametrech. Jakost odpadních 
vod je obecně zhoršena natolik, že 
není umožněno jejich vypouštění 
do prostředí (vodního recipientu) 
bez přečištění, neboť hrozí 
narušení přírodního ekosystému a 
možnosti dalšího využívání vod 
pro hospodářské účely. [1] 
 

2.2.1 Splaškové vody 

Splaškové (či komunální) vody 
tvoří důležitou (a v některých 
případech, například v menších 
sídlech, jedinou) složku odpadní 
vody. Splaškové vody pocházejí 
z domácností, objektů občanské 
vybavenosti a jiných staveb. [7] 
Můžeme je dále dělit na vodu 
černou a šedou. Černá voda pochází 

Obrázek 2.2.1: Koláčový graf spotřeby vody 
v domácnostech napovídá též, jaký podíl jednotlivé složky 
mají na produkci odpadních vod. Největší množství vody 

v domácnosti zpravidla spotřebovává sprchování, 
následované splachováním toalety, praním a kuchyní. 

Tento konkrétní graf je z australského Melbourne z roku 
2015, rámcově podobné hodnoty však platí v celém 

rozvinutém světě. [9] 
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z toalet, někdy se ještě dělí na vodu žlutou (moč a splachovací voda) a hnědou (fekálie, 
toaletní papír a splachovací voda). Voda šedá zahrnuje ostatní odpadní vody z domácnosti 
– z vaření, sprchování, mytí nádobí, praní apod. Rozdělení má význam především 
z pohledu chemické podstaty znečištění a případného dalšího využití vody pro získávání 
surovin. Například moč tvoří řádově pouze okolo 1% odpadní vody, obsahuje však více 
než polovinu draslíku a fosforu a až 80 % dusíku vypouštěného do stokové sítě. [10] 
Složení splaškových vod je, oproti vodám průmyslovým, podobného charakteru bez 
ohledu na lokalitu. Hlavními složkami je organické znečištění z toalet a kuchyně, v menší 
míře chemické znečištění z domácích čistících procesů. [9] 
 

2.2.2 Dešťové vody 

Dešťové vody, atmosférické srážky dopadnuvší na zemský povrch, se v urbanizovaném 
území stávají vodami odpadními. Jejich znečištění významně kolísá v závislosti na 
lokalitě, charakteru povrchu a objemu srážkových vod. Zdrojem znečištění je průchod 
atmosférou, oplach povrchů a v neposlední řadě výplach stok, zejména jedná-li se o stoky 
jednotné (blíže v kapitole 2.3.2.1). Dešťové vody jsou významně znečištěné, oplachují-li 
centra velkých měst, průmyslové a zemědělské areály nebo komunikace s hustou 
dopravou. Úroveň znečištění postupně zpravidla klesá se zvyšujícím se objemem srážek. 
Odtoky z neznečištěných povrchů (okraje sídel, parky, extravilán) není ekonomické čistit 
na ČOV (čistírně odpadních vod), je-li to možné, odvádí se povrchově nebo jsou 
zasakovány. 
Pro dešťové vody je typická extrémní rozkolísanost průtoků. [1]  
 

2.2.3 Průmyslové vody 

Vody průmyslové pochází z průmyslových výrobních procesů, zahrnují vody 
technologické a chladící. Zatímco vody chladící jsou „znečištěny“ vysokou teplotou vody 
(která v recipientu není žádaná), vody technologické mohou být znečištěny celou škálou 
látek v závislosti na druhu provozu. Zvláštní druhy znečištění, které nemohou být 
odstraněny na běžných ČOV, je třeba před vypuštěním do stoky předčišťovat. [1] Pokud 
by průmyslové vody ohrožovaly životní prostředí, konstrukci stoky a objektů na ní či 
zdraví pracovníků ve stokách, nesmějí být do stokové sítě vypouštěny. [8] 
Do průmyslových vod patří též odpadní vody ze zemědělských závodů. [7] Směs vod 
průmyslových s vodami splaškovými (a případně znečištěnými dešťovými) se nazývá 
městskými odpadními vodami. [8] 
 

2.2.4 Infekční vody 

Odpadní vody obsahující velmi nebezpečné mikrobiální znečištění (například zárodky 
infekčních chorob) musí být před vypouštěním do stokové sítě zabezpečeny a 
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předčištěny, nebo být likvidovány samostatně. Zdrojem infekční vody jsou některá 
oddělení nemocnic, léčeben, laboratoře a výzkumná centra. [11] [1] 
 

2.2.5 Ostatní odpadní vody 

Patří sem celá škála vod, které nenáleží do předchozích kategorií a které se ocitnou ve 
stokové síti, jako například oplachové, podzemní z čerpání ze stavebních jam, z havárií 
vodovodů a jiné. Zvláštním druhem jsou vody balastní. 
 

2.2.5.1 Balastní vody 

Podzemní vody, které se do stokové sítě dostaly důsledkem netěsnosti potrubí či jiných 
prvků kanalizace se nazývají balastními, řídčeji mohou pocházet také z havárií na 
vodovodní síti. Balastní vody nejsou v kanalizaci žádoucí, nepotřebují totiž přečištění, a 
tak ředí vody znečištěné a zahlcují stoky a ČOV. Jejich výskytu lze jen obtížně úplně 
zamezit, snaha je objem balastních vod ekonomicky minimalizovat.  
Množství balastních vod je odhadováno z délky stokové sítě nebo velikosti 
odkanalizovávané plochy a vyjadřuje se v % denního bezdeštného množství odpadních 
vod Q24,m (viz. kapitola 2.5.3). [1] [11] 
 

2.2.6 Látky nevhodné pro kanalizační sítě 

Do kanalizace se nesmí dostávat látky a předměty, které ohrožují její činnost tím, že 
ohrožují celistvost potrubí (látky o vysoké teplotě, kyselosti, obsahu síranů), průtočnost 
potrubí (tuky a oleje, zeminy) nebo provoz čerpacích stanic (nerozpustné pevné materiály 
a vláknité materiály). Do kanalizace také nepatří látky, jež ohrožují provoz ČOV nebo na 
ČOV nemohou být snadno eliminovány, jako biocidní a pesticidní látky, minerální oleje, 
syntetické látky a uhlovodíky ropného původu, těžké kovy, rtuť, kyanidy, infekční látky, 
radioaktivní látky, omamné látky, jedy, výbušniny, žíraviny a celá řada dalších 
nebezpečných prvků a sloučenin. Seznam látek, které nesmí být obsaženy v odpadních 
vodách je uveden v příloze zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) a je také zpravidla 
obsažen v kanalizačním řádu (o němž více v kapitole 2.7). [7] [12] 
 

2.3 Dělení stokových sítí 
Stokové sítě lze charakterizovat několika základními vlastnostmi: jaký mají tvar, jaký 
druh odpadní vody převádějí a jakým způsobem to dělají. 
Rozdělení je v některých případech (např. systémy stokových sítí) spíše teoretické. 
Dalším vlastnostem stok, jako jsou stavební materiály nebo výškové vedení, se věnuje 
kapitola 2.6. 
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2.3.1 Dělení dle tvaru sítě (systémy stokových sítí) 

Literatura popisuje čtyři hlavní systémy stokových sítí podle jejich tvaru. Systém radiální 
(nebo také dostředný) je vhodný při odvodnění kotlin, kdy se stoky paprskovitě scházejí 
v nejnižším bodě. Systém větevný náleží do členitého terénu, systém úchytný do 
dlouhých údolí. Pokud je síť rozdělena do více výškových pásem, jejím spojením vznikne 
systém pásmový.  
Cílem koncepce systému stokové sítě je co nejefektivnější návrh s ohledem na odvodnění, 
ale také přečerpávání a dimenzování sítě. [1] 
 

2.3.2 Dělení dle přepravované odpadní vody (soustavy stokových sítí) 

Dle §2 odst. 2 ze zákona č. 274/2001 Sb.: „Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda 
společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace 
přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně 
a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci.“ [2] 
 

2.3.2.1 Soustava jednotná 

Jednotná stoková soustava je označením pro stoky, jejichž úkolem je dopravovat 
splaškové a dešťové odpadní vody přes stejné objekty, stejným potrubím. V případě, že 
území vyžaduje odvodnění komunálních i srážkových vod, jednotná soustava je 
technicky jednodušším a levnějším řešením. Převádění všech odpadních vod společně 
šetří místo a objem výkopů a stavebních materiálů.  

Obrázek 2.3.1: Systémy stokových sítí: a) Radiální; b) Větevný; c) Úchytný; d) Pásmový. [1] 
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Nevýhodou jednotné soustavy je nutnost navrhnout jí na velké průtoky, neboť průtoky 
způsobené atmosférickými srážkami oproti průtokům splaškových vod zpravidla 
dosahují extrémních hodnot. Pro ekonomičnost stavby se ovšem síť nedimenzuje na 
průtoky maximální. Aby nedošlo k zaplavení sítě a přetížení ČOV, je stoková síť 
opatřena takzvanou odlehčovací komorou (podrobně viz 2.4.5.3). V odlehčovací komoře 
dochází k přetékání nadbytečného objemu vody přes přelivnou hranu do recipientu, 
dochází tak k úniku nevyčištěné odpadní vody do prostředí.  
Vzhledem k pokroku v technice i zvyšujícím se ekologickým standardům panuje trend 
od jednotné kanalizační soustavy upouštět. [1] [5] 
 

2.3.2.2 Soustava oddílná 

Oddílná kanalizace umožňuje odvádět dešťové, splaškové a někdy také průmyslové vody 
zvlášť. Toto řešení vyžaduje násobně větší stokovou síť, více technických objektů a místa, 
umožňuje však zefektivnit práci ČOV, která se nemusí vypořádávat s nárazovým 
množstvím převážně neznečištěných srážkových vod, nehrozí tak její přetížení, ČOV také 

Obrázek 2.3.2: Zjednodušené schéma srovnávající jednotnou a oddílnou kanalizaci při 
bezdeštném odtoku a při výraznějších srážkách. V jednotné kanalizaci je všechna odpadní voda 
potrubím sváděna na ČOV, při vysokých průtocích (typicky způsobených intenzivními srážkami) 

je nadbytečná voda převáděna přes přelivnou hranu do recipientu. V oddílné kanalizaci je 
průtok splaškové vody srážkami teoreticky nepostižen a v úplnosti odváděn na ČOV, veškerá 

dešťová voda odchází dešťovou kanalizací do recipientu. [13] 
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díky tomu může být navržena na menší kapacitu. Teoreticky nehrozí ani přetížení stokové 
sítě a odpouštění odpadních vod do recipientu bez přečištění.  
V případě odvádění pouze vod znečištěných lze využít tlakovou či podtlakovou 
kanalizaci. To je výhodné zejména tam, kde reliéf terénu neumožňuje použití gravitační 
kanalizace (nebo pouze za nevýhodných podmínek) nebo tam, kde pro širší gravitační 
kanalizaci již není pod zemí prostor. Tyto technologie lze také provádět bezvýkopově. 
Dešťovou a splaškovou kanalizaci je často možné vést v souběhu. Tam, kde je to možné, 
lze také neznečištěné dešťové vody odvádět povrchově.  
Ve venkovských oblastech lze mnohdy navrhnout pouze samotnou kanalizaci 
splaškovou. [1] [13] 
 

2.3.2.3 Modifikace 

Soustavy oddílné a jednotné kanalizace lze v jedné lokalitě dle potřeby úspěšně 
kombinovat. Na okrajích měst, kde smyv povrchu atmosférickými srážkami neobsahuje 
významné znečištění, lze dešťové vody výhodně odvádět povrchově či oddílnou 
kanalizací, zatímco dešťové vody dopadající na frekventované komunikace či 
průmyslové areály vyvolávají potřebu čištění. [1] 
V centrech velkých měst, kde se nachází hustá zástavba, je kvůli složitým poměrům 
(hustota inženýrských sítí, složitá statická situace, dlouhodobé uzavírky důležitých 
dopravních tepen) nevýhodné měnit staré jednotné stokové sítě. [14] Nezřídka se tak 
v jedné obci setkávají obě soustavy.  
Zvláštní modifikací je takzvaná částečně oddílná (nebo také polooddílná) soustava. V ní 
jsou některé dešťové vody (primárně ty ze znečištěných ploch) odváděny spolu s vodami 
splaškovými na čistírnu, zatímco jiné (odvodnění cest, veřejné zeleně) dešťovou 
kanalizací do recipientu. [15] 
Jiným typem polooddílné soustavy je propojení dešťové stoky spojovacím potrubím se 
šachtami stoky splaškové. Na začátku odtoku srážkových vod, kdy jsou ony nejvíce 
znečištěné prvotním smyvem povrchu, voda přeteče do splaškové stoky. Při zvýšení 
průtoku dojde k zahlcení spojovacího potrubí a šachty na splaškové stoce a přebytečný 
odtok tentokrát už méně znečištěné dešťové vody odchází do recipientu či dešťové 
nádrže. [1] 
 

2.3.3 Dělení dle hnací síly (druhy stokových sítí) 

Další dělení stokových sítí je podle hnací síly, která pohybuje médiem (odpadními 
vodami) z místa znečištění do místa vypouštění/přečištění. Pohyb je buď hnán gravitací, 
nebo je nucený, a to přetlakem (kanalizace tlaková) či podtlakem (kanalizace vakuová) 
v síti. 
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2.3.3.1 Stoky gravitační 

Gravitace je tradičním pohonem převádění odpadních tok. Gravitační kanalizace využívá 
terénního reliéfu, pokud je ve vhodném spádu, kopíruje ho ve vhodné hloubce, v případě 
lokálních nerovností se pak mění zahloubení potrubí. Aby se potrubí nezanášelo, je 
potřeba zachovat minimální spád. Potrubí v úseku je vždy rovné, lomové body na síti se 
nachází v kanalizačních šachtách, které umožňují údržbu stoky.  
Gravitační kanalizaci je kvůli své velikosti a zahloubení navrhována na území 
s příznivými geologickými podmínkami (dostatečně únosné, a přitom bagrovatelné 
zeminy). 
Výhodou gravitační kanalizace jsou především nulové náklady za převedení průtoku. 
Gravitační síť bývá ukončena na ČOV nebo čerpací stanici. [1] 
 

2.3.3.2 Stoky tlakové 

Kanalizace s nuceným pohybem médií je budována tam, kde jsou pro gravitační 
kanalizaci nevhodné podmínky jako: 

 tvar povrchu – příliš se měnící ve směru vedení stoky, nebo naopak příliš rovný, 
nutnost vedení do kopce 

 geologické poměry – neúnosné zeminy (jako tekuté písky) nebo tvrdé horniny, 
nemožnost většího zahloubení 

 hydrogeologické poměry – vysoká hladina spodní vody (spojená s hrozbou 
vyplavání potrubí) 

 prostorové uspořádání – nedostatek prostoru pod zemí pro širší potrubí, 
nedostatek prostoru pro šachty 

 ochranné pásmo vodního zdroje  

 křížení s komunikacemi, železnicí, vodním tokem [16] 
 
To je možné díky libovolnějšímu výškovému vedení a menším průměrům potrubí než u 
gravitační kanalizace. Princip systému spočívá ve vytvoření přetlaku uvnitř kanalizační 
sítě směrem k ČOV nebo čerpací stanici. Přetlak o hodnotě 0,5 – 3 MPa je vytvářen 
kalovými čerpadly, která se nachází v čerpacích šachtách, do nichž je odpadní voda 
povětšinou přepravována gravitačně. Dojde-li k naplnění jímky na určitou úroveň 
(zapínací hladinu čerpadla), čerpadla se spustí a vyvozeným tlakem posouvají médium 
potrubím pryč, a to až do odčerpání splašků na tzv. vypínací hladinu čerpadla. 
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Čerpací jímky mohou být domovní (sloužící pouze jednomu uživateli – domácnosti, 
budově), nebo veřejné – takové se častěji nachází na veřejném pozemku a je do nich 
napojeno více nemovitostí. 
Tlaková kanalizace, podobně jako vodovod, vyžaduje odvzdušňovací, odkalovací a čistící 
soupravu. V případě potřeby je doplněna o veřejné (tzv. zvyšovací) čerpací stanice a 
stanice tlakového vzduchu. Může ústit do ČOV nebo přes šachtu do gravitační kanalizace. 
Nevýhodou tlakové kanalizace jsou stálé náklady na čerpání, závislost na stálých 
dodávkách elektrické energie, vysoké pořizovací náklady na čerpací šachtu (jež někdy 
vedou k neochotě obyvatel přistoupit na připojení ke kanalizaci) a citlivost na ucpání či 
poškození čerpadel, zejména vlivem nedodržování pokynů pro provoz kanalizace. [1] 
[17] [18] 
 

2.3.3.3 Stoky podtlakové 

Zatímco stoky tlakové (vakuové) fungují na principu vytvoření přetlaku v potrubí od 
znečišťovatelů, ve stokách podtlakových dochází k pohybu média v potrubí směrem 
k vakuové stanici, která vytváří podtlak, a to v hodnotách 40–80 kPa, odkud je odváděna 
na ČOV. Ve srovnání s gravitační kanalizací přináší podobné výhody, jako kanalizace 
tlaková: menší objem zemních prací, možnost provedení při nevhodných geologických 
podmínkách nebo méně potřebného prostoru. 
Přípojka do podtlakové kanalizace má minimální odběr elektrické energie. Tvoří jí jímka, 
do které jsou splašky vedeny převážně gravitačně (podobně, jako u přípojky tlakové). 
V jímce se odpadní voda hromadí a zaplavuje sací potrubí, to je vakuovým ventilem 
oddělené od potrubí vakuového. V případě dosažení spínací hladiny se ventil automaticky 
otevře a odpadní voda je pod tlakem nasáta do sítě. [1] [16] [19] 

Obrázek 2.3.3: Schéma tlakové kanalizace. Odpadní voda je z vnitřních rozvodů stavby 
gravitačně svedena do jímky (šachty), která je osazena čerpadlem. Odtud je po částečném 

naplnění čerpána do stokové sítě a odváděna na ČOV. Jednotlivé čerpací jímky mohou fungovat 
nezávisle na sobě, nebo mohou spolupracovat pro zvýšení efektivity. [17] 
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V podtlakové stokové síti se odpadní voda pohybuje velkou rychlostí. Odpadá jak 
proplachování stoky, tak údržba čerpadel. Netěsnosti a poruchy sítě jsou zjištěny takřka 
okamžitě, hrozba úniku odpadní vody do prostředí, stejně jako přítoku balastních vod je 
minimální. Vakuová kanalizace má oproti tlakové nižší spotřebu energie a nižší provozní 
náklady. Oproti tlakové kanalizaci se však (kvůli nižší síle tvořené pod tlakem) nehodí 
tam, kde je potřeba překonat vyšší převýšení – tedy do kopcovitého terénu. Využívá se 
nejčastěji v rovinatém terénu, kde by výstavba gravitační kanalizace vyžadovala její 
přílišné zahloubení. [20] 
Nevýhodou vakuové kanalizace jsou vysoké nároky na dílčí komponenty. Při poruše 
několika sacích ventilů na přípojkách dochází k výpadku funkčnosti v celém systému. 
Také z toho důvodu je nutná preventivní údržba systému, která je častá a časově náročná. 
[1] [19]  
 

2.3.3.4 Pneumatická kanalizace, výtlak 

Mnohé oblasti a místní části mají vybudovaný stokový systém (často i gravitační), ovšem 
bez vlastní ČOV. Z těchto vzdálenějších oblastí je, zejména kvůli investičním nákladům 
za zemní práce a náročnosti směrového vedení, výhodné budovat výtlačné potrubní 
spojení s nejbližší ČOV či stokovou sítí na ní vedoucí. 
Výtlak začíná v čerpací stanici. Ta mívá podobu podzemní betonové jímky osazené 
kalovými čerpadly, zapínajícími a vypínajícími se podle úrovně hladiny splašků v jímce.  
Alternativou ke kalovým čerpadlům je pneumatická kanalizace. Systém funguje na 
principu vytlačování odpadní vody z jímky stlačeným vzduchem. Namísto čerpadel jsou 
instalovány kompresory, dopravované splašky jsou provzdušněny. Pneumatická 
kanalizace je výhodná pro malé průtoky, velké vzdálenosti a převýšení. [1] [16] 
 

2.4 Objekty na stokové síti 
Ústředním prvkem stokové sítě je potrubí, jímž je odváděno medium (odpadní voda) 
z místa její produkce do místa její retence, přečištění nebo vypouštění. Návrhu a 
charakteristikám potrubí se podrobně věnují kapitoly 2.5 a 2.6. 
Ve vzácných případech (teoreticky pouze u dešťové kanalizace) může být odpadní voda 
vedena povrchově strouhami. 
Kromě potrubí je stoková síť osazena množstvím dalších objektů, které umožňují nebo 
vylepšují její fungování. Tato kapitola se blíže věnuje především těm, které jsou použité 
v návrhu nakládání se splaškovými vodami v praktické části, další prvky jsou zmíněny a 
stručně popsány v části 2.4.5.  
Některé objekty se vyskytují pouze na gravitačních či tlakových stokách, jiné na všech 
druzích kanalizace v závislosti na jiných faktorech. Přehledné schéma nabízí tabulka 
2.4.1. 
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2.4.1 Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojka je část 
infrastruktury sloužící 
k odvádění odpadní vody 
z místa její produkce – typicky 
nemovitosti (poté se hovoří o 
přípojce domovní), ale i objektu 
občanské vybavenosti či 
průmyslového podniku. Někdy 
se mezi přípojky řadí i napojení 
dešťových vpustí (blíže viz 
2.4.5.1).  Na každou na 
kanalizaci napojenou 
nemovitost náleží jedna 
přípojka, výjimky jsou možné, 
nikoliv žádané. Přípojky jsou 
nasazovány přes vložky nebo 
odbočky, které jsou zpravidla 
instalovány do míst předpokládaného napojení již během výstavby kanalizace, do 
kanalizační stoky, výjimečně mohou být zaústěny rovněž do šachet. V případě 
dodatečného napojování do kanalizace je možné dle materiálu stoky použít navrtávací 
pasy nebo jiné způsoby dodatečného vyříznutí otvoru pro uložení přípojky. Dodatečné 
napojování přípojek není zpravidla možné do stok s výstelkou nebo ze železobetonu.  

Obrázek 2.4.1: Plastová tvarovka pro odbočku. Obdobné 
tvarovky jsou používané jak pro vnitřní rozvody 
nemovitosti, tak pro kanalizační přípojky. [30] 

Tabulka 2.4.1: Nejčastější kanalizační objekty přiřazené k typu kanalizace, na 
kterém se vyskytují. 

Splašková Jednotná/Dešťová

Přípojka
Šachta
Čerpací stanice
Vzdušník, kalník
Dešťová vpusť
Dešťová nádrž
Odlehčovací komora
Shybka, podchod
Spadiště
Stanice tlakového vzduchu
Uzávěry
Vakuová stanice
Výust do recipientu

Gravitační
Tlaková PodtlakováObjekt/Typ kanalizace
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Přípojky do stoky míří pod úhlem 90° nebo 45°, samotné napojení je pod 45°, zaústění je 
do horní poloviny profilu stoky. [1] [8] 
 

2.4.1.1 Gravitační přípojky 

Gravitační přípojka směřuje nejkratší možnou trasou od nemovitosti ke stoce, 
v konstantním sklonu. Minimální sklon přípojky je vyšší než u stoky (1–2 % dle profilu), 
profily mohou být menší (min. DN 150), umístěné do nezámrzné hloubky tak, aby bylo 
možné odkanalizovat nejníže položené místnosti nemovitosti. Přípojka bývá opatřena 
revizní šachtou umožňující její údržbu a čištění. Šachty jsou umisťovány na pozemcích 
připojených nemovitostí. Gravitační přípojky odvádějí splaškovou, dešťovou či smíšenou 
odpadní vodu. 
 

2.4.1.2 Tlakové přípojky 

Tlakové přípojky jsou klíčovou součástí systému tlakové 
kanalizace. Nejen, že přivádějí odpadní vodu do sítě, ale také 
vytvářejí tlak potřebný k transportu vody do místa sběru či 
čištění. Splašky jsou z nemovitostí odváděny gravitačně do 
jímky, ve které se nachází čerpadlo (schéma na obrázku 2.3.3), 
to se spouští a vypíná podle úrovně hladiny, vodu pod tlakem 
žene do stokové sítě. Na stokách s více přípojkami je 
pravděpodobné spuštění několika čerpadel naráz. To umožňuje 
vytvořit dostatečný tlak i v potrubích o větších profilech. Každé 
čerpadlo vytváří přetlak typicky v hodnotách 0,8 – 1,0 MPa 
(80–100 m vodního sloupce). Přípojka je osazena zpětnou 
klapkou, aby při nečinnosti čerpadla nedocházelo k výtoku 
splašků ze stoky do jímky. 
Nachází-li se odkanalizovávaný objekt na úrovni, která 
znemožňuje odvedení splašků gravitačně, může být zřízená 
tlaková přípojka i do gravitační kanalizace. Přetlak je poté 
tvořen jen v přípojce. Čerpadlo pro takovou přípojku může mít 
nižší výkon než čerpadla pro tlakové kanalizace. 
Kalové čerpadlo nasává kromě vody též pevné částice, je tak náchylné na ucpání. 
Čerpadla proto bývají osazována mělnícím zařízením pro snazší nasátí splašků. I tak je 
třeba se vyvarovat splachování vláknitých materiálů (hygienických potřeb, textilií) do 
odpadní vody. 
Tlakovými přípojkami bývají odváděny pouze splaškové odpadní vody. 
 

Obrázek 2.4.2: Kalové 
čerpadlo Noria Luca pro 

přípojky tlakových 
kanalizací. [21] 
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2.4.2 Šachty 

Šachta je zásadním objektem gravitační kanalizace. Všechny změny směru (s výjimkou 
obloukových úseků u průlezných a průchodných stok, kde se šachty umisťují na začátek 
a konec těchto úseků) probíhají právě v šachtách, stejně jako napojení i rozdělování stok. 
Šachty se tak na běžné gravitační kanalizaci nacházejí v každém vrcholovém bodu, na 
každém spoji stok a také v přímých úsecích v nejmenší vzdálenosti 50 metrů, výjimku 
znovu tvoří průchozí stoky s minimální vzdáleností šachet 100 m. Minimální vzdálenost 
může být prodloužena po dohodě s provozovatelem. Šachtou jsou rovněž stoky 
ukončeny.  
Účelem šachet je umožnit vstup do stoky. Šachta umožňující vstup pracovníkům pro 
kontrolu, čištění, údržbu či revize se nazývá šachtou vstupní, neumožňuje-li vstup, je 
šachtou revizní. Šachta na soutoku stok se nazývá spojnou, opačnou funkci (bifurkaci 
stok) plní šachta rozdělovací. Při vyústění výtlaku do gravitačního potrubí se může 
umístit šachta uklidňovací, která má za úkol ztlumit kinetickou energii proudící vody. 
Šachta, ve které se nachází zařízení k měření průtoku je šachtou měrnou, šachta osazená 
stavítkem pro dočasné zadržení vody a následné vytvoření proplachové vlny je šachtou 
proplachovací. Zvláštním druhem je šachta spadišťová (blíže viz 2.4.5.5). Druhů šachet 
je celá řada, jedná se mnohdy pouze o teoretické rozdělení, šachty jsou často 
multifunkční. Kromě výše zmíněných účelů slouží také k odvětrávání a zavzdušnění. 
Funkce šachet mohou na velkých stokách nahradit komory o větších rozměrech.  
Šachty jsou často umisťované v silnicích. Jsou uzavřené poklopem, který musí vydržet 
zatížení, typicky od automobilové dopravy. Od poklopu směrem dolů se šachta zpravidla 
rozšiřuje kvůli komfortu pracovníků. Typický průměr šachty je 60 cm u povrchu (průměr 
poklopu) a 1 m v těle šachty a u dna. Zeď je osazena stupadly. Dno šachty je opatřeno 
žlábkem, ve kterém se v plynulém oblouku mění směr proudění vody z jednoho úseku 
potrubí do druhého. V případě 
soutoku stok je proud z obou 
vtoků plynule usměrňován 
k výtoku. Úhel mezi přítokem a 
odtokem nesmí být menší než 
90°.  
Hlavním materiálem šachty je 
beton či železobeton, 
prefabrikovaný nebo 
monolitický, poklopy bývají 
litinové, mimo pojezdné plochy 
též plastové. Dno šachty může 
být opatřeno plastovou či 
čedičovou výstelkou, zvláště 
v místech s vyšším rizikem 
obrusu. [1] [22] [8] 

Obrázek 2.4.3: Prefabrikované šachtové dno z betonu 
s plastovou výstelkou pro mechanickou a chemickou 

ochranu materiálu. V horní části patrné stupadlo. [22] 
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Revizní šachty se nacházejí též na gravitačních přípojkách. Tyto bývají menšího průměru, 
často plastové, pouze s jednoduchým poklopem. 
 

2.4.3 Čerpací stanice 

Čerpací stanice odpadní vody je zařízení k přepravě vody tam, kde by to gravitačně 
nebylo možné nebo výhodné – v příliš plochém nebo příliš proměnlivém terénu či do 
kopce. Díky přečerpávání mohou být splašky převáděny z gravitačně odkanalizovaného 
území přes terénní nerovnosti do další části stokové sítě či na čistírnu odpadních vod (oba 
případy se vyskytují v návrhu v praktické části, viz kapitoly 3.2.4-5), čerpání je ale někdy 
nutné i z ČOV do recipientu nebo k převádění kalu z dešťových nádrží.  
Čerpání vody je drahou položkou provozních nákladů, proto k němu nebývá přistupováno 
u dešťových a jednotných kanalizací, mnohdy je však jedinou rozumnou možností při 
řešení nakládání s odpadními vodami. 

Obrázek 2.4.4: Čerpací stanice, obec Vysoká, místní část Střednice. Na obrázku 
je vidět betonová čerpací jímka, uvnitř se nachází dvě čerpadla a prostor pro 

retenci splašků. Dále vidíme tři poklopy, dva pro uložení čerpadel, jeden vstupní 
pro obsluhu ČS, držák pro přenosný jeřábek, s jehož pomocí lze s čerpadly 

manipulovat a za betonovou jímkou umístěnou elektroskříň. 



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

22 
 
 

Typická čerpací stanice (jako ta na obrázku 2.4.4) sestává z kalových čerpadel a 
retenčního prostoru (nádrže nebo jímky), princip práce je stejný, jako u tlakových 
přípojek (kapitola 2.4.1.2), rozdílem je (kromě měřítka) přítomnost rezervního čerpadla 
(či čerpadel) pro případ poruchy čerpadla pracujícího. [1] [23] 
 

2.4.4 Proplachovací a odvzdušňovací soupravy 

Proplachovací soustava je zařízení umožňující proplach znečištěného potrubí tlakovou 
vodou, vzduchem či jejich kombinací. Umisťuje se na konce stok či do nejnižších míst 
(prohlubní), zvlášť před překážky (např. podchody), kde hrozí zvýšená sedimentace 
pevných částic, které mohou v konečném důsledku až ucpat potrubí. 
Do nejvyšších míst se umisťuje zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava, jejímž úkolem 
je ze sítě odpouštět bubliny vzduchu, či naopak vzduch pouštět do stoky, aby nedocházelo 
k podtlakům, obojí zajišťuje funkčnost stokového systému. 
Zařízení s obdobnými funkcemi (a lehce odlišným provedením), kalník a vzdušník, jsou 
umisťována ve větší míře na vodovodní sítě. [18] [24] 
 

2.4.5 Další objekty 

2.4.5.1 Dešťové vpusti 

Dešťová vpusť je prostup mezi povrchem a dešťovou nebo jednotnou kanalizací, sloužící 
k povrchovému odvodnění dešťových vod (vzácnějí i jiných vod, např. při havárii 
vodovodu).  Jedna vpusť má odvodňovat území o rozloze do 400 m2, vzdálenost dvou 
vpustí má být do 60 m.  
Vpusť nacházející se ve vozovce je vpustí uliční, v chodníku chodníkovou, v obrubníku 
obrubníkovou, do odvodňovaných míst s velkým sklonem se umisťuje vpusť horská. 
Tam, kde kromě dešťové vody přinášejí velké množství pevných nečistot se umisťuje 
lapák splavenin. V místech, kde je vyžadována větší bezpečnost odvodnění ve větší šířce 
(např. u železničních přejezdů) se místo klasické vpusti navrhuje žlab. 
Vzhledem ke svému umístění v dopravou zatěžovaných plochách jsou uliční vpusti a 
jejich poklopy dimenzované na značné zatížení. Vpusť bývá betonová či železobetonová, 
poklop kovový. [8] [1] [25] 
 

2.4.5.2 Dešťové nádrže 

Dešťové nádrže plní řadu funkcí na stokách dešťové a jednotné kanalizace. Mezi hlavní 
z nich patří akumulace a transformace vlny dešťových vod protékajících stokovou sítí. 
Dešťová nádrž může být navržena na zaústění dešťové stoky do jednotné kanalizace pro 
snížení kulminačního průtoku, díky čemu je možné snížit použitý profil stoky a také snížit 
riziko přetížení sítě (zaplnění potrubí či neúnosný odtok z odlehčovací komory). Se 
stejným účelem může být budována na stoce jednotné kanalizace (i dodatečně), pro 
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ochranu recipientu před mechanickým poškozením a znečištěním též na odlehčovací 
stoce (stoce vedoucí z odlehčovací komory do recipientu), v takovém případě z ní mohou 
být sedimenty dále čerpány zpět do stokové sítě. [1] 
 

2.4.5.3 Odlehčovací komory 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.3.2.1, ve stokách jednotné kanalizace se při srážkách 
dešťová voda mísí s vodou splaškovou (a také vyplavuje v potrubí usazené nečistoty). 
Stoky jsou navrženy na převod průtoku návrhové srážky, je-li průtok větší, dochází 
k potenciálnímu ohrožení ČOV. Tomu je zamezeno odlehčovací komorou, jejíž funkcí je 
„upuštění“ části vody ze stoky. Upuštění (čili rozdělení průtoku) probíhá přes přelivnou 
hranu, horizontální dělící stěnu, přepadající paprsek aj. Kromě ochrany ČOV komora také 
zabraňuje přetížení (přeplnění) samotné stoky, které by mohlo vyústit v samovolné 
přetečení např. šachtou na povrch. 
Pro správné fungování komory (a tím i celé sítě) je kritické řádně zpracovat její 
hydraulický a technický návrh. [1] [8] 
 

2.4.5.4 Shybky, podchody 

Křižování stok s danými objekty (vodními toky, železnicí, silničními tělesy v extravilánu 
atd.) je samostatným objektem, parametry křížení jsou upraveny zvláštními normami 
(např. ČSN 73 6820 pro křížení s vodními toky, aj.) Pro umožnění bezvýkopové opravy 
potrubí jsou truby v podchodu (podzemním křížení) umisťovány do chráničky – 
ochranného potrubí o větším profilu. To platí pro všechny druhy kanalizace. 
Není-li možné podejít objekt s únosným zahloubením stoky, vyvstává nutnost použití 
shybky. Shybka je sníženou částí potrubí, fungujícím na principu spojených nádob. Je to 
tedy část gravitační stoky s tlakovým režimem proudění. Aby nedocházelo k zanášení, 
navrhuje se profil shybky na rychlost vyšší než 0,75 m/s při průměrném bezdeštném 
průtoku. 

 

Obrázek 2.4.5: Schéma shybky pod stokou nebo zatrubněným potokem. [1] 
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2.4.5.5 Spadiště, spadišťová šachta, skluz 

Spadiště je objekt, který umožňuje 
překonávat strmé sklony či terénní stupně 
bez přílišného zahloubení či vyspádování 
stok, které by mělo za účinek příliš vysoké 
průtočné rychlosti potrubí. Umisťuje se před 
šachtu, tzv. spadišťovou. Potrubí je do 
šachty i z ní vedeno ve standardním spádu, 
voda překonává výškový rozdíl právě ve 
spadišti, tím je tlumena kinetická energie. 
Spadiště je vertikálně směřované potrubí 
převádějící bezdeštné průtoky do dna šachty, 
zatímco dešťové průtoky protékají přívodní 
trubkou ve stálém spádu do stěn šachty. 
Spadiště proto musí být chráněno před 
mechanickým poškozením, časté je obložení 
z čediče. Spadiště je stejným způsobem 
užíváno i na splaškových stokách. Je-li 
výškový rozdíl mezi přívodním a odvodním 
potrubím menší než 0,6 m, spadiště se 
neumisťuje, celý průtok je v takovém případě převeden malým skluzem uvnitř šachty 
nebo směřován na dno a stěny šachty, kde se uklidňuje, taková šachta bývá opatřena 
výstelkou. 
Tam, kde by byla výstavba spadiště náročná či přímo nemožná (typicky u velkých stok), 
může být stejný účel, tedy překonání výškových rozdílů, řešen skluzem. Skluz je úsek 
stoky s velkým spádem, kde voda teče rychlostí vyšší, než je připuštěno v běžném 
potrubí. Skluz je budován z velmi odolného materiálu a vybaven zařízením na tlumení 
kinetické energie na jeho konci. [1] 
 

2.4.5.6 Stanice tlakového vzduchu 

Stanice tlakového vzduchu je stálým zařízením na stokách tlakové kanalizace. Má dvojí 
účel: pravidelné provzdušňování splaškové vody a výplach stoky. Provzdušňování 
splašků zamezuje nepříznivým chemickým (anaerobní reakce) a fyzikálním procesům 
(usazování), které zhoršují funkčnost sítě a čistitelnost vody na ČOV. 
K provzdušňování se přistupuje pouze na trvale stoupajících úsecích. 
Vyprazdňování stoky (výplach tlakovým vzduchem) je prováděn tam, kde není 
dosahována žádaná rychlost proudění nebo kde probíhá výměna vody v potrubí méně než 
dvakrát denně. 
Stanice tlakového vzduchu se může nalézat na stoce nebo být součástí vystrojení 
tlakových přípojek. [18] 
 

Obrázek 2.4.6: Šachta se spadištěm. [1] 
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2.4.5.7 Uzávěry 

Uzávěry umožňují odstavit část sítě, aniž by došlo k narušení funkčnosti zbytku systému. 
Na tlakových a podtlakových sítí se nachází řada uzávěrů, umisťují se na odbočky, 
přípojky, větvení stok (na přítocích a někdy též na odtoku), při podchodech vodních toků 
a jiných objektů, na koncové body stok (uvažuje-li se s jejich případnou expanzí) a na 
dlouhých trasách po 300 m. 
Užívanými druhy uzávěru bývají nejčastěji šoupátka a kulové ventily. Materiálem těla 
uzávěru je litina nebo bronz, pryž se používá na těsnění. [18] 
 

2.4.5.8 Vakuová stanice 

Vakuová (či podtlaková) stanice je klíčovým objektem podtlakové kanalizace. Nachází 
se na jejím konci a vytváří podtlak v celém potrubí, díky němuž jsou splašky 
transportovány právě na vakuovou stanici. Podtlak dosahuje hodnot 40–80 kPa. 
Základními komponenty vakuové stanice jsou vývěvy, podtlaková nádoba, trubní 
rozvody, řídící zařízení a záložní generátor. Podtlak je vytvářen vývěvou (plynovým 
čerpadlem), která splašky se vzduchem nasává do podtlakové nádoby, nádrže, ve které 
jsou splašky hromaděny. Odtud jsou tlakovým čerpadlem odváděny na ČOV. Záloha 
v podobě generátoru je nezbytná pro funkčnost sítě i v případě výpadku elektřiny. [20] 
[19] [1] 
 

2.4.5.9 Výusti 

Výusť je objekt sloužící k vypouštění vod do recipientu. V našich podmínkách jsou 
vypouštěny buď smíšené odpadní vody z jednotné kanalizace z dešťových nádrží nebo 
odlehčovacích komor, dešťové vody z dešťové kanalizace nebo přečištěné odpadní vody 
z ČOV. 
Výústní objekty mají být budované tak, aby byla odpadní voda dobře mísena s vodou 
v recipientu, aby nedocházelo k vymílání dna a břehů, zanášení výústního objektu ani 
k vzdouvání vod zpět do přívodního potrubí nebo koryta. To bývá gravitační. Ochrana 
před vzdutím (zpravidla na úroveň dvacetileté nebo stoleté vody) může být zajištěna 
výškovým vedením přívodního potrubí nebo uzávěrem (zpětnou klapkou či stavidlem). 
Dno výusti se umisťuje nad úroveň hladiny Q355 (průtok, který je v toku průměrně 
dosažen nebo překročen 355 dní v roce). 
Výusti jsou betonové nebo kamenné. [1] [8] 
 

2.4.6 ČOV 

Čistírna odpadních vod není součástí stokové sítě, ale přímo na ní navazuje. Na ČOV jsou 
odváděny odpadní vody ze všech kanalizací (s výjimkou stok striktně dešťových). Na 
čistírnách jsou odpadní vody čištěny mechanicky, chemicky a biologicky, většina čistíren 
využívá kombinaci těchto druhů čištění.  



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

26 
 
 

Mechanické čištění obsahuje česle, lapák písku a sedimentační nádrž. Biologické čištění 
obsahuje aktivační a dosazovací nádrže a kalové hospodářství a je z běžných metod 
nejpokročilejší, ale také nejcitlivější, a to na různé druhy chemického znečištění, ale také 
teplotu vody. 
Chemické čištění má za úkol zbavit odpadní vodu chemických látek a případných 
patogenů. 
Moderním způsobem čištění vody je použití membránových technologií – mikrofiltrace, 
ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmózy (rozdělení podle velikosti ok filtru). Tyto 
technologie jsou drahé a náročné na energii, dokáží ale zajistit lepší jakost vypouštěné 
vody. 
Při navrhování stokové soustavy musí být brána v potaz kapacita ČOV, a to jak z hlediska 
průměrných, tak z hlediska maximálních průtoků, obzvlášť na jednotné síti. Rovněž musí 
být brána v potaz kvalita odpadní vody v síti – její fyzikální a chemické vlastnosti 
především s ohledem na různé druhy chemického znečištění. 
Čistíren odpadních vod se v ČR dotýká celá řada legislativních předpisů. Základní 
normou pro návrh ČOV je ČSN EN 12255 – Čistírny odpadních vod. [8] [2] [18] [1] 
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2.5 Hydraulika pro navrhování stokových sítí 

2.5.1 Hydraulika stok 

Produkce odpadní vody v domácnostech i přítok srážkové vody se v čase mění, proudění 
vody v kanalizační síti je ve skutečnosti neustálené. Protože se ale potrubí dimenzuje 
podle maximálních průtoků, uvažuje praktický výpočet pro jednoduchost s prouděním 
ustáleným, rovnoměrným. Dalším zjednodušením je uvažování proudění čisté vody bez 
pevných částic znečištění. [18]  
Výpočet vychází z rovnice kontinuity: 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆      (1) 
Kde: Q – průtok [m3/s] 
 v – rychlost proudění [m/s] 
 S – průtočná plocha [m2] 
 

2.5.1.1 Proudění s volnou hladinou 

Ačkoliv je vedení odpadní vody zatrubněné, dochází v gravitační kanalizaci povětšinou 
k proudění s volnou hladinou. Pro výpočet slouží např. Manningova rovnice: 

𝑄 = 𝑆 √𝑖𝑅 /      (2) 

Kde: Q – průtok s volnou hladinou [m3/s] 
 S – průtočná plocha [m2] 

n – Manningův drsnostní součinitel [n] 
i – sklon čáry energie (roven sklonu dna potrubí) [-] 
R – hydraulický poloměr (poměr mezi průtočnou plochou S a omočeným 

obvodem O) [m] 
 
Manningův drsnostní součinitel souhrnně charakterizuje odpor koryta (potrubí) 

proti proudění. Zahrnuje v sobě odpor materiálu potrubí, výstupků na něm, znečištění na 
stěnách a spojů jednotlivých dílců. Nejpřesněji se získává měřením, zpravidla se však 
určuje z tabulkových hodnot podle materiálu a jiných charakteristik potrubí. Pro kruhový 
tvar průřezu, který je pro kanalizační vedení nejtypičtější, existují konsumpční a 
rychlostní křivky, s jejichž pomocí je možné rychle odečíst hodnotu průtoku a rychlosti 
pro různou úroveň hladiny v potrubí, a to se znalostí jejich hodnot při plně zatopeném 
potrubí (viz obrázek 2.5.1). 
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Důležitou veličinou uplatněnou při návrhu kanalizace je tečné napětí ve dně stoky. Pro 
provozuschopnost stok je nezbytné, aby nedocházelo k jejich zanášení jemným 
materiálem, čemuž v potrubí zamezí dostatečné tečné napětí. To se vypočítá následovně: 

𝜏 = 𝜌𝑔𝑅𝐼      (3) 

Tabulka 2.5.1: Manningův drsnostní součinitel pro částečně plněné uzavřené potrubí (typické 
pro gravitační kanalizaci). [26] 

Obrázek 2.5.1: Konsumpční a rychlostní křivky pro kruhový profil. Y je úroveň plnění, D vnitřní 
průměr potrubí, poměr W/Wd a Q/Qd vyjadřují rychlost, respektive průtok při úrovni plnění Y ku 
rychlosti, respektive průtoku při plně zatopeném potrubí. Maximální průtok při netlakovém 
režimu nastává při zatopení cca 95 % vnitřního průměru potrubí. [26] 
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Kde: I – sklon dna stoky [-] 
 
Doporučený minimální sklon se získá z následujícího vztahu: 

𝐼  ≥ ( ) ( )      (4) 

Kde:  Imin – minimální sklon dna stoky 
 
Doporučené tečné napětí ve dně je minimálně 4 Pa. Pro tuto hodnotu a pro Manningův 
drsnostní součinitel n = 0,014 pro odpadní vodu platí: 

𝐼 ≥  
,

     (5) 

 
Hodnoty rychlosti a hydraulického poloměru jsou uvažovány u splaškové oddílné 
kanalizace pro průměrný denní průtok (viz kapitola 2.5.2). [1] [26] 

 

2.5.1.2 Tlakové proudění  

K proudění v tlakovém režimu vždy dochází v tlakové kanalizaci, ale také v kanalizaci 
gravitační, dojde-li k jejímu zahlcení nebo ve shybkách. Průtočná plocha je rovna ploše 
průřezu potrubí, pro kruhové potrubí platí: 

  

𝑆 = 𝜋 ∗       (6) 

Kde: D – vnitřní průměr potrubí [m] 
 
Pro vyjádření výškových a tlakových poměrů a zakomponování okrajových podmínek je 
užívána Bernoulliho rovnice: 
 

 
 

(7) 
Kde: h – geodetická (nadmořská) výška [h] 
 p – tlak v kapalině [Pa] 
 ϱ – hustota kapaliny [kg/m3] 
 g – gravitační zrychlení [m/s2] 
 α – Coriolisovo číslo (součinitel kinetické energie, zpravidla α = 1) 
 Z – ztrátová výška [h] 
 
Určení ztrát je klíčové pro vyřešení rovnice a určování poměrů v potrubí. Ztráty v potrubí 
jsou součtem ztráty třením a ztrát místních. 
Ztráty třením jsou způsobené kontaktem tekoucí vody s materiálem potrubí. Výpočet pro 
rovnoměrné proudění v potrubí o neměnném průměru probíhá podle Darcy-Weisbachovy 
rovnice následovně: 
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𝑍 =  𝜆       (8) 

Kde: Zt – ztrátová výška [m] 
 λ – součinitel ztráty třením 
 L – délka potrubí [m] 
 
Součinitel ztráty třením λ je funkcí Reynoldsova čísla a relativní drsnosti. Reynoldsovo 
číslo se spočítá jako: 

𝑅𝑒 =  
∗

      (9) 

Kde: ν – kinematická viskozita kapaliny [m2/s] (závisí na teplotě kapaliny) 

 
Relativní drsnost Δ/D je poměrem hydraulické drsnosti Δ (vyjádřitelné jako ekvivalentní 
výška výstupků na potrubí) a vnitřního průměru kruhové potrubí D. Hodnota hydraulické 
drsnosti se získává z tabulek, závisí na materiálu a stavu potrubí. 
Nejsnazší a všeobecně rozšířenou inženýrskou metodou pro určení součinitele ztráty tření 
je jeho odečet z Moodyho diagramu (viz obrázek 2.5.2). Proudění ve stokové síti 
nejčastěji náleží do kvadratické oblasti.  

Další možností je výpočet, literatura popisuje několik užívaných rovnic v závislosti na 
druhu proudění a drsnosti potrubí. Česká technická norma ČSN 75 6101 zmiňuje výpočet 
dle Colebrooka a Whitea: 

√
=  −2𝑙𝑜𝑔

,

√
+  

 ,
    (10) 

Kde:  k – hydraulická drsnost [m] 
 R – hydraulický poloměr [m] [8] 

Obrázek 2.5.2: Moodyho diagram pro určení součinitele ztráty třením λ. [26] 
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 Místní ztráty jsou způsobené deformací rychlostního profilu důsledkem nepravidelnosti 
potrubí, např. změnou směru, změnou průřezu, přípojkou, odbočkou, vtokem, výtokem 
nebo uzávěrem. Vypočtou se jako: 

𝑍 =  𝛴𝜁       (11) 

Kde:  ζ – součinitel místní ztráty 
 
Součinitel místní ztráty se odečítá z tabulek podle druhu a charakteristiky místní ztráty. 
[26] 
 

2.5.2 Postup při navrhování jednotné kanalizace 

Klíčový parametr při dimenzování oddílné dešťové kanalizace a při dimenzování 
jednotné kanalizace je hodnota návrhového průtoku srážkových (či dešťových) vod Qsráž. 
Návrh je nejčastěji založen na metodách vycházejících z racionální metody: 

𝑄 áž =  𝛹𝐴𝑞     (12) 
Kde:  Ψ – součinitel odtoku 
 A – odvodňovaná plocha [m2; ha] 
 q – intenzita návrhové deště [l/s] 
 
Součinitel odtoku udává, jaký poměr ze srážkové vody odteče do kanalizační sítě. Vliv 
na jeho hodnotu má druh a stav povrchu povodí, pedologické a geologické poměry, sklon 
terénu, vegetace, zasakovací objekty aj. 
Intenzita návrhové deště se odvíjí od oblasti, kde návrh probíhá a od návrhové periodicity 
(doby opakování) a délky trvání deště. Z technických a ekonomických důvodů není síť 
dimenzována na maximální hodnotu. Četnost překročení návrhové hodnoty (a tedy 
přípustnost přetížení stoky) závisí na druhu odvodňovaného území – historická centra 
měst a strategické průmyslové objekty jsou chráněny více než menší města, a ta jsou 
chráněna více než venkovská sídla. Návrhové četnosti výskytu jsou nejčastěji 1, 2, 5 a 
10 let. 
Doba trvání deště závisí na době koncentrace čili čase, za který voda z hydraulicky 
nejodlehlejšího místa odvodňovaného území doteče do uzávěrného profilu. U malých 
povodí se uvažuje s deštěm s dobou trvání 15 minut. [8] 
Stoky oddílné dešťové kanalizace jsou navrhovány na výše zmíněný návrhový průtok 
srážkových vod.  
Stoky jednotné kanalizace jsou navrhovány: 

a) Na Qsráž – pokud nejvyšší bezdeštný průtok (= průtok splaškových a balastních 
vod) nepřekročí 10 % návrhového srážkového průtoku 

b) Na celkový nejvyšší součet průtoků srážkových a odpadních vod – pokud nejvyšší 
bezdeštný průtok překročí 10 % návrhového srážkového průtoku 
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2.5.3 Postup při navrhování oddílné splaškové kanalizace 

Dimenzování splaškové kanalizace se provádí na základě návrhového průtoku 
splaškových vod. Preferovanou variantou je určení průtoku z provozních měření. Tento 
však často není k dispozici, tehdy se návrh provádí podle spotřeby vody v řešeném území. 
Kanalizaci je třeba navrhovat s ohledem na výhledový stav řešeného území, norma ČSN 
75 6101 udává minimálně 30letý výhled, do kterého je třeba počítat se změnami 
v demografii, spotřebě vody a s plánovaným rozvojem území. Kritériem není pouze 
průtok, ale také životnost sítě a obtížnost sanačních prací. [8] 
Směrná čísla spotřeba vody – a tedy předpokládaná produkce odpadních vod – je 
stanovena vyhláškou ministerstva zemědělství. Spotřeba na jednoho obyvatele bytu se 
udává 35 m3/rok (96 l/den). Vyhláška dále poskytuje podrobný výčet spotřeby vody pro 
objekty občanské vybavenosti, podniky nebo zvířata v zemědělské výrobě. [27]  
V lokalitách, ve kterých je odběr vody silně ovlivněn sezónností, je třeba dimenzovat síť 
na vyšší zatížení s ohledem na počet přechodných obyvatel. 

Z roční spotřeby se přepočtem získá průměrný denní průtok splaškových vod (Q24,m). 
Produkce odpadní vody není konstantní, mění se v průběhu dne i v průběhu roku.  
Pro určení maximálního denního průtoku se používá součinitel denní nerovnoměrnosti. 
Jeho velikost je určena tabulkově podle velikosti (počtu obyvatel) spotřebiště. Pro 
maximální denní průtok platí: 

𝑄 , =  𝑄 , 𝑘       (13) 

 
Kde:  kd – součinitel denní nerovnoměrnosti 
 
Pro určení maximálního a minimálního hodinového průtoku se používá součinitel 
hodinové nerovnoměrnosti. Pro maximální hodinový průtok platí: 

Tabulka 2.5.2: Směrná čísla roční spotřeby vody pro restaurace a vinárny dle 
vybavení provozovny. [27] 
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𝑄 , =  , 𝑘 ,       (14) 

Kde:  kh,max – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 
 
Obdobný vztah platí pro výpočet minimálního hodinového průtoku, a to se součinitelem 
minimální hodinové nerovnoměrnosti. Doporučené hodnoty součinitelů závisí na počtu 
připojených obyvatel. 
Množství splaškových vod ze sociálních zařízení a průmyslových provozů je časově 
rozděleno podle směnnosti provozu, přičemž nejvyšší odtok nastává během poslední 
hodiny pracovní směny, na kterou je uvažováno 50 % produkované odpadní vody. 

Přítok na ČOV nebo ČS a průtok tlakovou a podtlakovou kanalizací je uvažován roven 
Qh,max, zatímco potrubí gravitační splaškové kanalizace je dimenzováno na jeho 
dvojnásobek. Pokud jsou sítí odkanalizovány obytné domy i provozy, dimenzuje se síť 
obdobně na jednonásobek či dvojnásobek maximálního součtu odtoku z těchto objektů. 
[8] [1] 
U gravitačních stok je třeba k vodám splaškovým připočítat ještě vody balastní (viz 
kapitola 2.2.5.1). V závislosti na navrhovaném materiálu jsou vyjadřovány v % Q24,m, 
standardně do 15%. 
Při samotném dimenzování stok je síť vhodně rozdělena na úseky, každý úsek má 
přidělen daný počet ekvivalentních obyvatel, na němž závisí koeficient hodinové 
nerovnoměrnosti a návrhový průtok, dle návrhu směrového a výškového vedení stoky 
jsou dále doplněny hodnoty pro délku a sklon úseku. Na navrženém profilu a materiálu 
poté závisí kapacitní průtok a rychlost proudění při něm dosažená. [1] 
Výpočet může být proveden ručně či simulován za pomoci výpočetního softwaru. 
Příkladem programu pro výpočet návrhu gravitační kanalizace je americký volně 
dostupný program SWMM. [28] 

Tabulka 2.5.3: Doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti. [1] 
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U tlakových (a podtlakových) systémů dochází vlivem retence vody v čerpací jímce 
k opožděnému odtoku, kdy je většina objemu jímky (objem splašků mezi zapínací a 
vypínací hladinou) odčerpána naráz. Průtok sítí tedy časově neodpovídá spotřebě vody. 
Návrhový průtok je definován počtem naráz sepnutých čerpadel a objemem čerpané 
vody. Počítačovými simulacemi bylo dokázáno, že vliv denní nerovnoměrnosti je u sítí 
s desítkami a více přípojkami zanedbatelný. Počet součinně sepnutých čerpadel lze pro 
konkrétní případy simulovat nebo hodnoty získat z předchozích simulací získaných 
tabulek. [18] 
Výpočet je prováděn zpravidla počítačem, pro návrh tlakové kanalizace je využíván 
například program EPANET od stejné organizace jako program SWMM. Při simulaci se 
zkoumají hodnoty maximálních a minimálních rychlostí a tlaků, eventuálně též stáří 
vody. [28] 

Tabulka 2.5.4: Příklad pracovního formuláře pro návrh a posouzení jednotlivých úseků stoky 
oddílné gravitační splaškové kanalizace. 

úsek EO na úsek EO celkem kh Q24 Q24+bal Qh Qh+bal Qdim i DN Qkap
Qkap>Qdim

vkap

- - l/s l/s l/s l/s l/s  ‰ mm l/s m/s

stoka A 0 340 340 3.76 0.472 0.52 1.78 2.30 4.59 - 250 -  - přítok -
1 7 347 3.76 0.482 0.53 1.81 2.34 4.68 33.6 250 109.01 VYHOVUJE 2.22
2 0 358 3.75 0.497 0.55 1.87 2.41 4.82 57.7 250 142.85 VYHOVUJE 2.91
3 15.5 374 3.74 0.519 0.57 1.94 2.51 5.03 102.2 250 190.11 VYHOVUJE 3.87
4 3.5 378 3.74 0.525 0.58 1.96 2.54 5.08 107.6 250 195.07 VYHOVUJE 3.97

Obrázek 2.5.3: Snímek obrazovky s prací v programu Epanet. Program umožňuje modelování 
tlakové sítě s využitím základních prvků (potrubí, lomové body, čerpadla, nádrže, tlakové nádrže) 
a využívá se pro dimenzování a posuzování vodovodních řadů a stok tlakové kanalizace. Prvky 
jsou znázorněny jako uzly (vrcholové body, čerpadla, jímky, uzávěry) nebo spojnice (potrubí). 
Na obrázku jsou pro uzly vypsány hodnoty tlaku v metrech vodního sloupce a pro spojnice
hodnoty střední rychlosti proudění v metrech za sekundu. 
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2.6 Technické podmínky navrhování stokových sítí 

2.6.1 Tvar a rozměry příčného profilu potrubí 

Tvar kanalizačního potrubí je vybírán na základě zhodnocení ekonomických, 
hydraulických, stavebních, provozních, hydraulických a dalších hledisek. Normou ČSN 
75 6101 doporučené tvary jsou kruhový, vejčitý a tlamový. 

Nejtypičtější tvar příčného profilu je kruhový, jenž je nejsnazší na výrobu, montáž a 
čištění. Z kruhového potrubí jsou budovány takřka všechny sítě tlakové kanalizace, 
podtlakové kanalizace a neprůlezné profily gravitační kanalizace. 
Vejčitý tvar se používá pro stoky velkých průměrů. Je nejvýhodnější staticky i 
hydraulicky, nejméně se zanáší při malých průtocích. Nevýhodou je požadavek vysoké 
výšky nadloží. 
Tlamový tvar stoky je staticky vhodný nejméně, oproti kruhovému profilu však umožňuje 
převedení vyšších průtoků při zachování stejné výšky. Je používán pro stoky velkých 
průměrů ve stísněných výškových poměrech. 
Kromě doporučených tvarů je možné je navrhnout celou škálu profilů s kynetou. 
Vyjma ocelového potrubí jsou rozměry profilu definované vnitřním průměrem potrubí v 
milimetrech („DN 250“) pro potrubí kruhové a poměrem šířky k výšce (b:h) pro profily 
vejčité a tlamové. Vnitřní průměr potrubí je důležitý pro hydraulický návrh, vnější pro 
návrh stavební. 
Nejmenší doporučený průměr stoky pro gravitační kanalizaci je DN 250. [1] Maximální 
rozměry nejsou stanoveny. 
Profil s výškou alespoň 1500 mm a šířkou alespoň 600 mm je pokládán za průchozí, 
profil s výškou alespoň 800 mm a šířkou alespoň 600 mm za průlezný, menší profily jsou 
neprůlezné. [8] 
 

2.6.2 Materiály pro stokovou síť 

Výčet materiálů pro stokové sítě je široký, zahrnuje zdivo, plasty, kameninu, horniny, 
beton, železobeton, kovy, vláknocement či sklolaminát. Výběr vhodného materiálu je 
prováděn s ohledem na jeho cenu, dostupnost, odolnost (mechanickou i chemickou), 
životnost a vodotěsnost. Použité prvky a jejich spoje by měly spolehlivě fungovat 

Obrázek 2.6.1: Základní tvary příčného profilu kanalizace: kruhový, vejčitý, tlamový. [29] 
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přinejmenším po dobu návrhové životnosti. Stejná odolnost je vyžadována také od šachet 
a dalších prvků na kanalizační síti. [1] 
Stoky jsou budovány z trubek, mohou být také monolitické či montované z prefabrikátů.  
Pro zvýšení mechanické a chemické odolnosti potrubí proti odpadní vodě jsou v 
některých trubách budovány obklady – výstelky, povlaky či vyzdívky, často z dražších, 
avšak trvanlivějších materiálů.  
Použití typických materiálů je ošetřeno příslušnými normami (ČSN 6464 pro plasty, 
ČSN EN 295-4 pro kameninu, ČSN EN 598 pro tvárnou litinu aj.), jiné materiály mohou 
být použity pouze s doloženou certifikací o jejich vhodnosti.  [8] 
 

2.6.2.1 PE (polyethylen) 

Polyethylen je termoplast (plast tavitelný teplem), produkt polymerace ethenu. Pro 
kanalizace se využívá forma HDPE (high-density polyethylen čili polyethylen s vysokou 
hustotou), má vysokou chemickou, mechanickou a tepelnou odolnost, využívá se často 
na tlakové a podtlakové sítě. Truby se spojují svařováním. [30] 
 

2.6.2.2 PVC (polyvinylchlorid)  

PVC je termoplast, základní surovinou pro jeho výrobu je VNC (vinylchlorid). Má nízkou 
hmotnost a hydraulickou drsnost, je pružný a chemicky odolný, avšak méně než PE, 
používá se proto pro méně agresivní odpadní vody. Z používaných plastů je PVC 
nejlevější, pro svou cenu, lehkost a nižší pevnost (v porovnání s neplastovými materiály) 
je vhodný zejména pro gravitační stoky o menších průměrech. Potrubí je spojováno 
hrdlově, hrdla jsou opatřena pryžovým těsněním. [30] [1] 
 

2.6.2.3 PP (polypropylen) 

Polypropylen, stejně jako PVC nebo PE je termoplastem. Má vysokou odolnost proti 
chemii a vysokým teplotám, je proto vhodný pro vnitřní rozvody (nejen) odpadní vody 
nebo pro odpadní vody průmyslové. Trubky se spojují svařováním nebo hrdlově. [30] [1] 
 
Souhrnnou vlastností plastových potrubí je vysoká pružnost, nízká hmotnost (a s tím 
spojená snadná manipulovatelnost při přepravě a pokládce) a cena, využití nalézají 
především ve stokách o menších profilech. 
Plasty jsou někdy využívány i jako výstelka (viz obrázek 2.4.3). [30] [1] 
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2.6.2.4 Kamenina 

Kamenina je souhrnný název 
pro keramické materiály 
vypalované z jílu, často s 
přídavkem šamotu, vápence 
nebo křemenného písku. 
Potrubí z kameniny má 
dlouhou životnost a skvělou 
odolnost proti otěru, korozi, 
vysokým i nízkým teplotám a 
chemikáliím. Je také dobře 
recyklovatelné. Nevýhodou je 
křehkost a vysoká hmotnost a 
cena. Kameninové truby jsou opatřeny hrdlovými spoji, dotěsnění (užívá se pryž, 
konopné provazce, asfaltový tmel) je nezbytné. Kamenina je používána především pro 
menší profily. [31] 
 

2.6.2.5 Tvárná litina 

Litina je slitinou železa a uhlíku, s vyšším obsahem uhlíku než ocel. Tvárná litina 
obsahuje grafit ve formě kuliček. Je tvrdá, pevná, odolná vůči obrusu a korozi, má 
dlouhou životnost. Potrubí z litiny je díky své pevnosti používáno do výtlaků a úseků s 
vysokými průtočnými rychlostmi. Kromě potrubí se z litiny vyrábějí i armatury a 
hydranty. Nevýhodou materiálu je vysoká cena, hmotnost a křehkost. Trubky se spojují 
v hrdlech, povětšinou mají integrované pryžové těsnění. [1] [32] 
 

2.6.2.6 Beton a železobeton 

Beton je tvarově stálý, tepelně a mechanicky odolný, dostupný, snadno recyklovatelný a 
poměrně levný stavební materiál s dlouhou životností. Pro zvýšení odolnosti proti obrusu 
a chemikáliím se obkládá odolnějšími materiály, beton samotný musí být proveden tak, 
aby byl odolný chemické korozi (XA), případně mrazu (XF) Stoky z betonu (prostého 
nebo vyztuženého – železobetonu) mohou být monolitické (lité do bednění na místě) nebo 
z prefabrikovaných dílců, a to jak pro profily kruhové, tak pro vejčité a nepravidelné (s 
kynetou). Beton slouží jako stavební materiál pro stoky všech velikostí a tvarů, díky jeho 
pevnosti se často využívá pro velké profily (průlezné a průchodné stoky). Je častým 
materiálem dešťové a jednotné kanalizace. Kromě potrubí je beton častým materiálem 
pro šachty a další objekty na kanalizační síti. Nevýhodou je vysoká hmotnost (a s tím 
spojené pokládání) a obtížné vysazování přípojek a odboček na již existující síti. 
Spojování dílců je obvykle prováděno za pomocí integrovaného pryžového těsnění. 
Odolnější verzí je polymerbeton, kde pojivem není cement, ale syntetická pryskyřice. 
Lepší chemické a mechanické vlastnosti jsou vyváženy vyšší cenou. [25] [1] [8] 

Obrázek 2.6.2: Potrubí z kameniny. [31] 
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2.6.2.7 Čedič 

Čedič (či také bazalt) je zásaditá vyvřelá hornina. Při výrobě potrubí se taví a posléze 
vylévá do forem, kde tuhne. Vyniká svou životností, pevností a vysokou resistencí proti 
obrusu a chemikáliím. Potrubí z čediče je spojováno přírubami, pro svou vysokou cenu 
je však tavený čedič často využíván jen jako výstelka na dno potrubí či do spadišť a 
spadišťových šachet. Z čediče se rovněž vyrábějí kanalizační cihly. Je výhodný všude 
tam, kde je kvůli zvláštní povaze přepravovaného média (horké, chemicky agresivní nebo 
silně abrazivní odpadní vody) vyžadován zvláště odolný materiál. [33] [1] 
 

2.6.2.8 Ostatní 

Pro vyzdívání stok o velkých profilech (zejména průchozích) se tradičně využívají 
keramické cihly. Kanalizační cihly jsou plné, odolné proti obrusu a korozi, s nízkou 
nasákavostí. [34] 
Alternativou pro plastové a kovové potrubí jsou truby ze sklolaminátu, jehož hlavní 
devízou je odolnost proti korozi, dále nízká hmotnost a pevnost, jedná se však o materiál 
značně křehký. V zahraničí je pro kanalizační potrubí častěji využíván také 
vláknocement. 
Prvky na kanalizačních objektech jako poklopy, stupadla, mřížování, žebříky a zábradlí 
mohou být vyvedeny z jiných materiálů, povětšinou z oceli. Vzhledem k agresivnímu 
prostředí musí být opatřeny protikorozní ochranou, nebo být samy proti korozi odolné. 
[1] 
 

2.6.3 Směrové a výškové vedení, dispozice, zahloubení a sklony stok 

Stoky jsou převážně vedeny v přímých úsecích – stoky gravitační mezi šachtami (vzácněji 
i mezi jinými objekty na stokové síti), stoky tlakové a podtlakové mezi lomovými body. 
Průlezné a průchodné gravitační stoky mohou měnit směr v obloukových úsecích. 
Potrubí je nejčastěji situováno do pozemních komunikací, výhodné je využití zelených 
ploch. Dešťová a jednotná kanalizace se obvykle umisťuje do osy komunikace, oddílná 
splašková do osy nebo mimo ni dle dispozice. Snahou je umisťovat šachty tak, aby 
nedocházelo k přílišnému přejíždění vozidel přes poklopy, což vyvolává nežádoucí hluk 
a namáhá vozidla. Preferované je umisťovat kanalizaci do veřejných pozemků. [1] [8]  
Vedení více inženýrských sítí v souběhu je nejen výhodné při stavbě kvůli úspoře 
zemních prací, v mnoha případech se jedná o nezbytnost z důvodu hustoty zasíťování a 
nedostatku prostoru. Sítě musí být uloženy tak, aby se vzájemně neohrožovaly a aby byl 
umožněn přístup v případě údržby či havárie. Umisťování stok přímo nad či pod stávající 
potrubí či jiné inženýrské sítě a podélně pod vodní toky je nepřípustné, stoky se 
neumisťují ani pod stávající objekty, nesmí se budovat pod stromy kvůli prorůstání 
kořenů. Obdobně ani nové objekty nebo stromy nemohou být umisťovány nad existující 
kanalizaci. V průřezu uličním profilem se splašková kanalizace nalézá zpravidla 
nejhlouběji – oproti kabelovému vedení je důležité zachovat nezámrznou hloubku, 
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odpadní voda musí také být pro případ průsaků nebo havárií umístěna níže než vodovod, 
aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody. Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti mezi 
inženýrskými sítěmi jsou dány normou ČSN 73 6005 (ukázka v tabulce 2.6.1). Při 

navrhování směrového vedení kanalizace je třeba vyhnout se velmi ostrým úhlům. 
V potaz se též bere ochranné pásmo samotné kanalizace i ostatních objektů. Ochranné 
pásmo je oblast okolo objektu, kde lze provádět stavbu pouze s povolením správce 
objektu, k němuž pásmo přísluší. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ochranné 
pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm činí 1,5 m, pro větší průměry poté 
2,5 m.Typickými ochrannými pásmy, v nichž se kanalizace nacházejí, jsou pásma 
inženýrských sítí (vodovodů, plynovodů, sdělovacích a silových kabelů aj.) a silničních 
komunikací. [18] [35] 
Bezpečná vzdálenost kanalizačních objektů od jiných stavebních objektů je dána 
vzdáleností dna výkopu kanalizace od obrysu základu objektu a závisí na vlastnostech 
zeminy. Vypočítá se dle vzorce: 

𝐿 =        (15) 

Kde:  φ – úhel vnitřního tření zeminy 
 L – vodorovná vzdálenost mezi výkopem a stávajícím objektem 
 H – hloubka nového výkopu 
 h – hloubka stávajícího objektu 
 
Stejný vztah platí pro vzdálenost nových výkopů od stávajícího kanalizačního vedení. 
Hloubka kanalizačního vedení je limitována několika faktory. Minimální zahloubení je 
dáno nezámrznou hloubkou (1,0 m) ve volném či nezatěžovaném terénu, pod 

Tabulka 2.6.1: Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu vybraných podzemních 
sítí v metrech dle normy ČSN 73 6005. 
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zatěžovaným terénem (typicky silniční komunikace) je z důvodů mechanického působení 
vozidel třeba větší zahloubení (1,8 m).  Maximální zahloubení omezeno není, norma 
doporučuje 6,0 m. Velké zahloubení není ekonomické z důvodu složité výstavby (objemy 
zemních prací, pažení, pravděpodobnější výskyt hornin a podzemní vody) ani praktické 
z důvodu případné údržby. Přesná hloubka uložení stoky je odvozena od průměrné 
hloubky podzemních odkanalizovávaných prostor, aby tyto mohly být přes přípojku 
napojeny (viz obrázek 2.6.3). 
Zahloubení potrubí závisí rovněž na jeho podélných sklonech. Rozhodujícím faktorem je 
rychlost proudění, která by neměla být ani moc nízká, neboť by docházelo k zanášení 
stok, ani moc vysoká z důvodu zvýšené abraze (obrusu). Minimální sklon nebo rychlost 
se určují například ze vzorců pro tečné napětí ve dně stoky (viz kapitola 2.5.1.1), u 
tlakových a výtlakových potrubí je doporučená konkrétní hodnota 0,8 m/s. Maximální 
sklon je limitován maximální rychlostí proudění, a to podle použitých materiálů, u 
betonových stok je to 5 m/s, u odolných materiálů (čedič, litina, kamenina, plasty při 
doložení certifikace) až 10 m/s. 
Provozovatelé stok mohou vyžadovat přísnější parametry pro minimální sklony potrubí 
v závislosti na rozměru kanalizace a druhu odpadní vody. 
 

2.6.4 Výstavba, zakládání 

Existuje několik metod výstavby kanalizační sítě. Klasickou, tradiční a nejčastěji 
používanou je výkopová technologie, s rostoucím zahuštěním uličních prostor a rozvojem 
techniky jsou čím dál častější takzvané technologie bezvýkopové. 
Při užití výkopové technologie dochází ke strojnímu či ručnímu vyhloubení otevřeného 
výkopu. Dno rýhy je kopáno ručně, aby byla základová spára neporušena těžkou 

Obrázek 2.6.3: Obecné zahloubení stoky v závislosti na hloubce připojovaných odvodňovaných 
objektů. [1] 
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technikou. Rýha je pro bezpečnost práce obvykle zajištěna pažením, při výskytu 
podzemní vody se zřizuje drenáž. Druh pažení je volen dle jeho vlastností v závislosti na 
geologických a jiných místních podmínkách, šířka rýhy je určena profilem potrubí, šířka 
pracovního prostoru okolo ostatních objektů na stokové síti (typicky šachet a čerpacích 
stanic) se doporučuje minimálně 1,2 m, nejmenší povolená šířka je pak 0,5 m. [36] Kvůli 
podzemní a dešťové vodě se kanalizace staví „proti proudu“ toku gravitační vody. 
Výkopová technologie je možná pro provádění všech druhů kanalizací o všech profilech 
a tvarech. [1]  

Od devadesátých let se v Česku rozmáhají také technologie bezvýkopové. Jak již název 
napovídá, není pro pokládku potrubí potřeba stavební rýhy po celé jeho délce, tím dochází 
ke značné úspoře zemních prací (a tím také peněz), rovněž odpadají rozsáhlé dočasné 
zábory komunikací a blokování dopravy. Bezvýkopové technologie jsou používané 
především pro pokládku plastových potrubí menších profilů nebo sanaci stávajícího 
vedení. Pro instalaci nového potrubí je nejčastěji užíváno metod protlaku, řízeného 
horizontálního vrtání, pluhování nebo mikrotuneláže.  
Řízené horizontální vrtání (viz obrázek 2.6.4) je prováděno vrtnou soupravou, která 
z malé stavební jámy vytváří naváděnou vrtnou hlavicí prostup do daného bodu (další 
jámy). Po průniku první vrtné hlavy je vrt rozšiřován a následně je otvorem protahováno 
samotné potrubí.  
Protlak funguje na podobném principu jako horizontální vrtání, rozdílem je, že potrubí je 
vtahováno za pístovou hlavicí současně s jejím průnikem zeminou, směr hlavice je u 
neřízeného protlaku nastaven ve startovací jámě. Protlak může být rovněž řízený. 
Pluhování je jednoduchou a levnou metodou, která najde využití zejména při pokládce 
dlouhých úseků v extravilánu. Speciální pluhovací stroj poháněný výkonným tahačem 
ryje drážku v zemi, do které okamžitě pokládá potrubí. Rýha se většinou sama uzavírá, u 
větších profilů je potřeba ji uzavřít mechanicky. [30] [18] 

Obrázek 2.6.4: Schéma řízeného horizontálního vrtání. Vrt je prováděn naváděnou hlavicí 
z vrtné soupravy z jedné jámy do druhé, opačným směrem je poté potrubí protahováno do nově 

vzniklého prostupu, jenž je současně rozšiřován. [30] 
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Mnohé bezvýkopové technologie (například burstlining, relining či close-fit) jsou 
založeny na vkládání nového materiálu do stávajícího potrubí, nacházejí využití při 
opravách a sanačních pracích u nevyhovujícího potrubí. [30] 
Zakládání stok se odvíjí od geologických, hydrologických a prostorových podmínek 
v dané lokalitě. Minimální hloubka umístění potrubí závisí na několika faktorech (blíže 
již v 2.6.3), právě geologické podmínky mohou být určujícími pro volbu druhu kanalizace 
či metody výstavby. Při provádění výkopovými technologiemi je při vhodných 
podmínkách (výskyt homogenní jemnozrnné zeminy) možno potrubí pokládat přímo na 
dno stavební rýhy, v opačném případě je podkladní vrstva (lože) provedena z písku či 
štěrkopísku, další možností je použití příčných nosníků či zakládání do betonu. Lože 
dosahuje nad dno potrubí. Vrstva obklopující potrubí ze strany se nazývá boční obsyp, 
vrstva překrývající potrubí do určené výšky krycí obsyp, mezi nímž a povrchem (či 
tělesem komunikace) se nachází hlavní zásyp. Pažení je odstraňováno během provádění 
účinné vrstvy (sestává z lože a obsypu), zásyp bývá hutněn. Vlastnosti zemin vhodných 
pro obsypy a zásypy jsou specifikované normou ČSN EN 1610. Žádané je využití 
stávající (odtěžené) zeminy i pro následný obsyp, pokud toto není možné, je třeba použít 
jiný materiál. [36] Grafické znázornění uložení je přehledně vidět na výkresu Vzorové 
uložení potrubí v příloze diplomové práce. 
 

2.6.5 Mechanické zatížení 

Na těleso potrubí působí celá řada vnějších sil. Patří mezi ně zatížení: 

 stálé 

 vlastní tíhou 

 tíhou náplně trub 

 zeminou  

 nahodilé 

 dopravou (vozidly) 

 přetlakem v potrubí 
Odolnost trub proti zatížení je určena jejich mechanickými vlastnostmi – pevností a 
pružností, které jsou dány materiálem, tvarem a tloušťkou stěny potrubí. Truby jsou 
vyráběny v různých pevnostních třídách, jejich značení se liší dle materiálu. Volba 
pevnosti potrubí záleží na druhu kanalizace a jejím umístění, největší vliv na výběr má 
úroveň přetlaku, je-li v síti přítomen. Pakliže není, dalším určujícím faktorem je druh 
povrchu nad potrubím (nezpevněná plocha, komunikace). Potrubí též musí být dostatečně 
tvrdé, aby nedošlo jeho porušení vrypem tvrdých částic (kamenů v obsypu). [1] 
Tvarově stálé materiály (beton, litina, kamenina) jsou roztříděny podle pevnosti v tlaku. 
U plastových a sklolaminátových trub, u nichž je přípustná deformace řádově vyšší, se 
určuje takzvaná kruhová tuhost (označovaná písmeny SN) a její hodnota v kN/m2. Truby 
se někdy dále charakterizují hodnotou SDR (standard dimension ratio), což je poměr mezi 
vnějším průměrem trouby a sílou stěny. Potrubí s nižším SDR se vyznačují schopností 
vydržet větší tlak. [30] [25] [32]  
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2.7 Provoz 
Po dokončení stavby jsou před uvedením stokové sítě do provozu provedeny zkoušky 
vodotěsnosti a průtočnosti a geodetické zaměření a vytýčení daných bodů a kontrolováno 
skutečné provedení stavby. Vizuální kontrola po zasypání potrubí a objektů zahrnuje 
kontrolu směrového a výškového uspořádání podle projektové dokumentace a jakost 
spojů, deformací aj. Na základě kontroly je vypracována dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS). Může být provedena také zkouška hutnění. Zkouška 
vodotěsnosti je v šachtách prováděna vodou, v potrubí vodou, nebo vzduchem. Zkoušky 
jsou ošetřeny příslušnými normami (ČSN EN 1610 aj.) [36] [8] [1] 
V ideálním případě je kanalizace po uvedení do provozu převážně bezúdržbová. V praxi 
však může nastávat množství problémů, které je třeba průběžně řešit a odstraňovat. Mezi 
typické potíže patří usazování pevných látek, usazování tuků a olejů (obzvláště 
v městském prostředí), koroze potrubí, koroze a netěsnosti spojů a prvků na síti a zápach. 
Všechny zmíněné problémy se mohou vyskytovat v různých úrovních, od neškodných po 
závažné. Neřešený problém může nejen ohrozit momentální funkčnost stoky a ČOV, ale 
také způsobit škody na zdraví a majetku v okolí kanalizace. Extrémními případy je 
vyplavení nemovitostí odpadní vodou přes přípojky v důsledku ucpání, podmáčení půdy 
a objektů nebo kontaminace pitné vody v důsledku úniku odpadní vody.  
Údržba stokové sítě probíhá čištěním vodou a vzduchem, u gravitační kanalizace může 
čištění probíhat se vstupem či bez vstupu pracovníků do stoky, u tlakových sítí vždy 
externě. Stav kanalizace může být sledován mobilním kamerovým systémem, který je 
spouštěn do kanalizace.  Pro správné fungování kanalizace je třeba správný návrh a také 
chování uživatelů sítě. [12] [18] 
Chování uživatelů je ošetřeno kanalizačním řádem. Kanalizační řád stanovuje podmínky, 
za jakých mohou uživatelé (tj. ti, kdož především přes přípojky vypouští odpadní vodu 
do kanalizace) kanalizaci používat. Ošetřuje množství a kvalitu odpadních vod, 
koncentraci a povahu znečištění a vyjmenovává látky, jež nesmí být do kanalizace 
vypouštěny (již zmíněno v kapitole 2.2.6). Kanalizační řád má za úkol chránit funkčnost 
stokového systému, funkčnost ČOV, kvalitu životního prostředí a život a zdraví 
pracovníků stokové sítě. 
Manipulace se stokovou sítí je v kompetenci jejího provozovatele a je ošetřena provozním 
řádem. Provozní řád kanalizace, jakožto vodního díla, se řídí vyhláškou č. 195/2002 Sb. 
a ještě specifičtěji normou TNV 75 6911 a je základním předpisem pro provoz kanalizace. 
Obsahem provozního řádu je technický a hydraulický popis kanalizace, informace o 
recipientu, jednotlivých úsecích sítě a možnostech jejich obtoku a seznamy: uložených 
strojů, objektů a zařízení, stok ohrožených vnějšími vlivy, zvláštních znečišťovatelů, míst 
měření průtoků a odběru vzorků a bezpečnostních předpisů. Dále obsahuje pokyny pro 
provoz kanalizace, a to: povinnosti provozovatele, postupy provozních činností při různé 
manipulaci se stokovou sítí, provozní opatření v zimě a při zvláštních událostech a 
pokyny pro bezpečnost a hygienu práce. [37] [38] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis lokality 

3.1.1 Základní informace 

Obec Vysoká se nachází ve Středočeském kraji v okrese Mělník, přibližně 30 km severně 
od Prahy a 8 km severoseverovýchodně od Mělníka při severním okraji středočeského 
Polabí, spadá pod obec s rozšířenou působností Mělník. Vesnice si po staletí udržuje svůj 
venkovský ráz, jež se obtiskl i do jejího znaku, jemuž dominují klasy pšenice. 
Širší okolí lokality bylo prokazatelně stále obydleno již před 7 000 lety. První zmínka o 
samotné obci Vysoká se datuje do roku 1227, z roku 1384 pochází zmínka o kostelu sv. 
Václava, předchůdci dnešního kostela, jenž je dominantou obce. Dlouhou historii místa 
potvrzují i místní hřbitovy: katolický, evangelický a také židovský, připomínající tuto zde 
již zaniklou komunitu. [39] [40] 
Obec se skládá z katastrálních území Bosyně, Chodeč, Strážnice, Střednice a Vysoká. 
Obec Vysoká má 925 obyvatel, z toho 131 připadá na Bosyni, kde se nachází 88 čísel 
popisných, z nich 79 tvoří kompaktně osídlenou oblast, zbytek je odlehlých. Díky své 
lokaci je Bosyně rekreačně obývána několika desítkami přechodných obyvatel, počet 
rekreačních objektů (chat) je 43. [40] [41] [42] 
Nadmořská výška souvisle obydleného území Bosyně se pohybuje mezi 325 a 302 metry, 
nadmořská výška katastrálního území Bosyně je 327 až 224 m, velikost území je 2840 ha 
(28 km2). Katastrální území místní části se celé nachází v Chráněné krajinné oblasti 
Kokořínsko-Máchův kraj, nalézají se zde pískovcové skalní útvary, území protíná několik 
značených turistických tras. Celé obydlené území Bosyně se nachází v ochranném pásmu 
vodního zdroje 2. stupně. [40] [43] 

Obrázek 3.1.1: Letecký snímek území se zvýrazněnou hranicí místní části Bosyně, vpravo dole 
vyznačení lokality na mapě Česka. [44] 
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Zástavba v Bosyni se nachází v kopcovitém terénu, je obklopena poli, na východě sousedí 
s lesem, který se prudce svažuje dolů k malé vodní nádrži Harasov na potoku Pšovka. 
Vodní nádrž samotná k obci nepatří, avšak k ní přilehlé rekreační objekty jsou součástí 
katastrálního území. [43] 
Dlouhodobá průměrná roční teplota v oblasti se pohybuje kolem 8,5 °C, patří k teplejším 
lokalitám Česka s 50 - 60 letními dny s teplotou nad 25 °C, počet dní s mrazem je 
100 – 110 v roce. Průměrné roční srážky dosahují okolo 650 mm, nejvíce srážkové vody 
připadá na léto. Proudění vzduchu převažuje severozápadní a jihovýchodní. [39] 
Zájmové území diplomové práce (území, jež bude odvodněno) zahrnuje výše zmíněnou 
„kompaktně osídlenou oblast“ místní části Bosyně se 79 odkanalizovávanými 
nemovitostmi. Graficky je zobrazeno na obrázku 3.1.5 na straně 51. Území leží mimo 
zátopovou oblast. 
 

Obrázek 3.1.2: Vodní nádrž Harasov. Vodní plocha, náležící do I. zóny CHKO Kokořínsko – 
Máchův Kraj, se nachází v bezprostředním sousedství katastru Bosyně. 
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3.1.2 Geologické a hydrologické poměry 

3.1.2.1 Geologie a hydrogeologie 

Obec Vysoká se nachází v soustavě 
Českého masivu. Podklad je budován 
předkvarterními horninami středního a 
svrchního turonu, které jsou 
zastoupeny zejména dobře 
propustnými světlešedými, 
zelenošedými a slinitými pískovci o 
mocnosti cca 130 m a na nich se 
rozkládajícími nepropustnými slabě 
vápnitými slínovci o mocnosti 
cca 20 m. Průzkumné vrty v letech 
1975 a 1978 nezjistily žádné 
tektonické narušení podkladu. 
Podkladní hornina je na většině území 
překryta kvartérními pokryvnými 
útvary. Nejvýznamnějšími z nich jsou 
málo propustné spraše a sprašové 
hlíny, pokrývající prakticky celou 
osídlenou oblast Bosyně. Průměrná 
mocnost sprašové vrstvy je 6-7 m. Na 
svazích přilehlého zalesněného území 
se nacházejí deluviální (svahové) 
sedimenty – písčité až jílovité hlíny. 
Dna lokálních depresí jsou pokryta splachovými sedimenty – hlinitými písky a 
jílovopísčitými hlínami.  
Hydrogeologické situace vyplývá z geologických poměrů. Srážková voda prosakuje přes 
sprašové sedimenty na nepropustný slínovec, po kterém částečně odtéká ve směru spádu 
horniny, částečně se přes pukliny zasakuje do propustných pískovců. Jen malá část odteče 
povrchově. Záznamy o hloubce podzemní vody z Bosyně nejsou známy, vrty v okolí 
(Vysoká, Chodeč, Střednice) zastihly hladinu podzemní vody v nejmělčí zvodni v 
hloubce 5-7 m, vzhledem k podobným geologickým poměrům lze podobné hodnoty 
očekávat i v Bosyni, kde při mělčích vrtech podzemní voda zastižena nebyla. 
Spraše a sprašové zeminy jsou soudržné, špatně propustné, pórovité a prosedavé. Vlivem 
srážkové vody snadno rozbředají, při promáčení dochází k prosedání a borcení struktury 
zeminy a tím i staveb na ní. 
V zájmové lokalitě jsou příznivé podmínky pro sesouvání zemin, jmenovitě množství 
svahů, svažitost slínovcového podkladu a značná mocnost pokryv ze sprašových zemin. 
Bezprostřední příčiny napomáhající vzniku sesuvů jsou podmáčení zemin a porušení 
stability výkopy. V minulosti již v Bosyni došlo k sesuvu půdy z důvodu malé stability 

Tabulka 3.1.1: Výsledky fyzikálně mechanické 
analýzy vzorků sprašových zemin ze zájmového 

území [45] 
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svahu, v roce 1978 sesuv poškodil vozovku a zapříčinil poškození dvou domů s nutností 
jejich demolice. Oblast sesuvu (viz obr. 3.1.3) byla uklidněna, podzemní voda z oblasti 
nad ní je odváděna soustavou vrtů. Obdobné problémy se vyskytovaly i v blízkém okolí 
(Vysoká, Chodeč). Při zemních pracích je nutné brát stabilitu svahů obzvlášť v potaz. 
[45]  

 

 

3.1.2.2 Hydrologie 

Bosyně náleží do povodí Labe a úmoří Severního moře. V katastru obce se nenachází 
žádná stálá vodoteč, srážkové vody se vsakují a odtékají po povrchu v občasných, 
nevýznamných tocích. Na východě katastrální území místní části přímo sousedí s malou 
vodní nádrží Harasov a potokem Pšovka, na němž je nádrž postavena. Pšovka o několik 
kilometrů po proudu ústí do Labe. 
Výtok z ČOV Vysoká, která se nabízí k čištění odpadních vod z obce Bosyně, je zaústěn 
do bezejmenného toku, který se vlévá do Pšovky jižně od Vysoké. [45] 

3.1.3 Infrastruktura obce 

Infrastruktura Vysoké odpovídá venkovské lokalitě obce. Občanská vybavenost zahrnuje 
knihovnu, ordinaci praktického lékaře, kadeřnictví, pedikúru, poštu, obchod se smíšeným 
zbožím, hospodu, cukrárnu s vinárnou a kavárnou. Sportovní vyžití umožňuje fotbalové 

Obrázek 3.1.3: Katastrální mapa s leteckým snímkem s vyznačeným místem, ve kterém 
došlo k sesuvu půdy v roce 1978. Sesuv nenávratně poškodil dva domy a silnici. [43] 
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hřiště, tenisové kurty, dětské hřiště, sokolovna a několik cyklotras. Vzdělání zajišťuje 
Základní a mateřská škola Vysoká. Obec křižují silnice III. třídy spojující jí s okolními 
sídlišti: Mělníkem, Liběchovem, Lhotkou, Střemami a Dolní Zimoří. Vysoká je 
zasíťována vodovodem, silovým vedením vysokého (VN) a nízkého (NN) napětí, 
sdělovacími kabely a kanalizací (blíže v kapitole 3.1.4). 
V místní části Bosyně nejsou přítomny ani plánovány žádné objekty občanské 
vybavenosti. Nachází se zde malý průmyslový areál s 25 zaměstnanci a sídlem firmy Inet. 
Nachází se zde jedna autobusová zastávka obsluhovaná jedním spojem Mělník – Dobřeň. 
Bosyně je zasíťována podzemním vedením NN a nadzemním vedením VN i NN, 
sdělovacími kabely a vodovodem. [46] [23] [41] [47] [48] 
 

3.1.3.1 Kanalizace 

V obci Vysoká byla v roce 2015 vybudována oddílná splašková kanalizace a ČOV. Stoky 
jsou převážně gravitační s připojením několika tlakových sběračů, odpadní voda je 
odváděna na ČOV Vysoká o kapacitě 300 EO, přičemž navržená technologie čističky 
umožňuje provoz v rozsahu 30–120 % návrhového zatížení. 
V od Bosyně odlehlejších místních částech Strážnice a Střednice je rovněž vybudována 
společná oddílná splašková síť s odvodem na ČOV Střednice, síť a čistička byly 
dokončeny v roce 2021. 
Místní část Bosyně odkanalizována není, s výjimkou několika nemovitostí při hranici s 
katastrálním územím Vysoká, které jsou přes tlakový sběrač připojeny na stokovou síť 
obce Vysoká.  
Srážkové vody jsou v zájmovém území odváděny povrchově soustavou příkopů, 
vzhledem k charakteru zástavby tento způsob odvodnění postačuje, o výstavbě dešťové 
kanalizace není uvažováno. [23] [40] 
 

3.1.4 Územní plán obce 

Územní plán je dokument, v němž je stanoveno prostorové uspořádání území a jeho 
možné současné a budoucí využívání. Aktuální verze územního plánu (ÚP) obce Vysoká 
byla schválena v únoru 2020, nová aktualizace proběhne nejpozději do 4 let od vydání 
této poslední změny. 
Zájmové území je z větší části klasifikováno jako sídelní plocha pro individuální bydlení, 
7 dosud nezastavěných pozemků je navržených k individuálnímu bydlení do budoucna. 
[46] 
 

3.1.4.1 Doprava 

V zájmovém území se dále nachází silnice III. třídy č. 2733 z Mělníka na Kokořín, dále 
místní komunikace přístupové a propojovací, územím procházejí cyklistické a pěší 
turistické trasy z Vysoké do údolí k vodní nádrži Harasov. Zájmové území je 
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obsluhováno autobusovou dopravou přes zastávku Vysoká – Bosyně, větší část území 
náleží do docházkové vzdálenosti 500 m. [46] 
 

3.1.4.2 Pitná voda 

Zájmové území je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mšeno, jež byl 
vybudován v 70. letech a jehož rekonstrukce byla provedena v roce 1990. Zájmová oblast 
je zásobována gravitačně zásobním řadem DN 100. Do budoucna není v oblasti 
uvažováno rozšíření zásobování. [46] [49] 
 

3.1.4.3 Energetika 

Zájmové území je protkáno trasou podzemního i nadzemního vedení o napětí 22 kV a 
110 kV. Nacházejí se zde tři transformační stanice. Do budoucna je uvažován vznik další 
spolu s rozšířením kabelového vedení, uvažován je taktéž středotlaký plynovod. [46] 
 

3.1.4.4 Ochrana přírody a zeleň 

V zájmovém území rostou čtyři stromy klasifikované jako významné, celé území je také 
součástí CHKO Kokořínsko – Máchův Kraj. Nedaleko zástavby se nachází lesy, jež jsou 
přírodní rezervací, o něco dále potom regionální biocentrum Nebuželský důl, náležící do 
první zóny CHKO. [46] 
 

3.1.4.5 Veřejně prospěšné stavby a kanalizace 

Územní plán počítá s výstavbou kanalizace a plynovodu v zájmovém území, zároveň 
vyhrazuje jeden z obecních pozemků pro technickou vybavenost pro odkanalizování a 
čištění odpadních vod. V návrhu v této diplomové práci je daný pozemek využit jako 
lokalita pro stavbu čerpací stanice (kapitola 3.2.1). Zákres vedení kanalizace podle ÚP je 
podobný s vlastním návrhem, směrově i rozsahem (obrázek 3.1.5 na straně 51). [46] 



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

50 
 
 

 

3.1.5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) je „dokument, který obsahuje koncepci 
řešení zásobování pitnou vodou (…) a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod 
v daném územním celku.“ [49] Je výchozím dokumentem pro dlouhodobou koncepci 
v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování, na jehož základě probíhá např. 
přidělování dotací, bez nichž by mnohé z obcí nemohly své záměry realizovat. Každá 
obec má zpracovanou kartu s popisem stávajícího stavu a nástinem budoucího vývoje. 
První karty PRVK byly vytvořeny v roce 2004, aktualizují se jednou ročně podle potřeby. 
Všech 5 místních částí obce Vysoká (Vysoká, Bosyně, Chodeč, Strážnice, Střednice) 
postoupilo aktualizaci karty v roce 2010. Pro všechny části s výjimkou Strážnice, jejíž 
karta byla změněna ještě v roce 2017, se jedná o aktuální verzi. 
Ve výhledu pro místní část Bosyni z roku 2004 je uvedeno „V souladu se schváleným 
územním plánem je v místní části Bosyně navržena splašková kanalizace v celkové délce 
cca 2,5 km. Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce 
Vysoká a následně likvidovány na centrální ČOV ve Vysoké.“ 

Obrázek 3.1.4: Obecní pozemek, jenž je územním plánem obce určen pro technickou vybavenost 
pro odkanalizování a čištění odpadních vod. 
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V aktualizovaném výhledu karty z roku 2010 je upraven přístup k čištění odpadních vod, 
které mají být po přečištění na domovních čistírnách odpadních vod odváděny na 
centrální kořenovou čistírnu odpadních vod. [49] 

 

3.2 Návrh nakládání se splaškovými vodami 
Návrh nakládání se splaškovými vodami v místní části Bosyně porovnává 2x2 reálné 
varianty odkanalizování z hlediska pořizovacích nákladů a širších okolností, dále 
diskutuje další teoretické varianty. Je založen zejména na osobní prohlídce zájmové 
lokality a konzultaci s potenciálním investorem (obcí Vysoká). Návrh rámcově odpovídá 
výhledu v Územním plánu obce i v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.  
Všechny čtyři hlavní srovnávané varianty pracují s odvodem splaškové odpadní vody na 
stávající ČOV v obci Vysoká, návrh počítá s její intenzifikací. 

Obrázek 3.1.5: Územní plán obce Vysoká po změně číslo 6 - část kanalizace s legendou. Tlustá 
zelená čára vymezuje zájmové území studie. [46] 
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3.2.1 Přehled navržených variant 

Ve studii jsou navrženy dvě varianty odvádění odpadních vod od zdrojů znečištění: 
A – Převážně gravitační stoky 
B – Tlakové stoky 

Dále jsou navrženy dvě varianty převádění odpadních vod ze stok na ČOV Vysoká: 
1 – Napojení nové kanalizace do stoky „A“ stávající kanalizace obce Vysoká 
2 – Výtlačné potrubí ze zájmového území přímo na ČOV Vysoká 

 
Varianty jsou kombinovány do čtyř koncových, celostních variant: 
 Varianta A1 – Odkanalizování převážně gravitačními stokami, směřujícími na 
čerpací stanici (ČS), z níž jsou vody čerpány výtlačným potrubím do stávající stokové 
sítě obce Vysoká 
 Varianta A2 – Odkanalizování převážně gravitačními stokami, směřujícími na ČS, 
z níž jsou vody čerpány výtlačným potrubím přímo na ČOV Vysoká 
 Varianta B1 – Odkanalizování tlakovými stokami, jež ústí do stávající stokové 
sítě obce Vysoká 
 Varianta B2 – Odkanalizování tlakovými stokami, jež dlouhým výtlačným 
potrubím odvádějí odpadní vody přímo na ČOV Vysoká 
 
Návrh vychází z následujících podkladů: 

 Vysoká – Kanalizace a ČOV, dokumentace pro provedení stavby, PIK Vítek 
s.r.o., 2014. 

 Územní plán obce Vysoká 

 Katastrální mapy k.ú. Vysoká a k.ú. Bosyně 

 Polohy stávajících inženýrských sítí – podklady od jednotlivých správců 

 Vrstevnice z výškopisu ZABAGED® 

 Zpráva o inženýrskogeologickém mapování oblasti Vysoké se zaměřením na 
stabilitu území, Josef Sekal, 1985 

 Rešeršní geotechnické posouzení: Vysoká – kanalizace a ČOV, prof. Jaroslav 
Pašek 

 Jednání s investorem – obcí Vysoká  

 Osobní prohlídka zájmové lokality, ČOV Vysoká a jejich okolí 
 
Návrh gravitační sítě a výtlačného potrubí proběhl na základě výpočtu dimenzování dle 
rovnic vypsaných v kapitole 2.5, pro návrh tlakové sítě a posouzení výtlačného potrubí 
byl použit program Epanet. 
Investiční náklady na jednotlivé varianty byly zpracovány podle jednotkových 
tabulkových cen za technickou infrastrukturu od Ústavu územního rozvoje – Průměrné 
ceny dopravní a technické infrastruktury obcí (v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021), 
dále od Ministerstva zemědělství z Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu 
pořizovací ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, 
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pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 
kanalizací. [50] [51] Ceny bezvýkopových technologií a objektů na tlakové kanalizaci 
(vzdušníky a proplachovací soupravy), se kterými výše zmíněné materiály nepracují, byly 
odvozeny procentuálně z cen technologií výkopových dle cenových nabídek konkrétních 
dodavatelů nebo převzaty z katalogů. [52] [53] [54] [24] 
Výpočet investičních nákladů stavby je pouze orientační, slouží pro ekonomické 
porovnání variant a hrubou představu nákladů spojených s výstavbou. Ceny jsou bez 
DPH. Výpočet provozních nákladů není předmětem této diplomové práce. 
Životnost navrženého systému je 100+ let.  
 

3.2.2 Množství odpadních vod 

Obec Vysoká má 925 obyvatel, z toho 131 připadá na Bosyni, kde se nachází 88 čísel 
popisných, z nich 79 tvoří kompaktně osídlenou oblast, zbytek je odlehlých. Díky své 
lokaci je Bosyně rekreačně obývána několika desítkami přechodných obyvatel, počet 
rekreačních objektů (chat) je 43. [40] [41] 

 
 

Počet obyvatel stávající 120  = 120 EO
Počet obyvatel výhledový 24  = 24 EO
Počet rekreantů (poloviční spotřeba) 60  = 30 EO

celkem 174 EO
Specifická produkce splaškových vod obyvatelstva q = 96 l/os×den

Průměrný denní průtok Q24,mob od obyvatelstva = 16704 l/den

Průměrný denní průtok Q24,mov z občanské vybavenosti = 740 l/den

Průměrný denní průtok Q24,m celkový = 17444 l/den

Balastní vody (10% odpadních vod) Qbal = 1744 l/den

Průměrný denní průtok Q24,m+bal celkový = 19188 l/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1.5  - 

Maximální denní průtok Q24,max  = 28782 l/den

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti kh.max = 4.53  - 

Maximální hodinový průtok Qh,max = 5434 l/h

Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti kh,min = 0  - 

Minimální hodinový průtok Qh,min = 0 l/h 

Roční objem splaškových vod = 7004 m3/rok
Návrhový průtok pro gravitační kanalizaci Qdim,gr = 3.02 l/s

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD ZE ZÁJMOVÉ OBLASTI

Tabulka 3.2.1: Vypočtené množství odpadních vod ze zájmové oblasti. Slouží zejména k určení 
návrhových parametrů pro intenzifikaci ČOV a dimenzování potrubí. 
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3.2.3 Intenzifikace ČOV 

Jak již bylo zmíněno, odpadní voda ve všech uvedených variantách je odváděna na 
stávající ČOV Vysoká. Ta se nachází v katastru obce Vysoká, zhruba 160 m jižně od 
nejbližší zástavby. Čistírna byla uvedena do provozu v roce 2015 a přečišťuje odpadní 
vody z obce Vysoká. Vybavení čistírny zahrnuje mechanické předčištění ve formě česlí, 
lapák písku, denitrifikační, aktivační a dosazovací nádrž a bubnový mikrosítový filtr. 
Kapacita ČOV je 300 EO, čistírna sestává ze dvou linek, které mohou fungovat 
samostatně, každá v režimu 50–120% zatížení při vyhovujících účincích čištění. 
Přečištěná voda je vypouštěna do přilehlého bezejmenného toku. [23] 

Kapacita stávající ČOV není dostačující pro napojení dalších cca 180 EO, s nimiž studie 
uvažuje. Nejschůdnější variantou je její rozšíření – intenzifikace, jež by zahrnovala 
výstavbu dodatečných nádrží pro denitrifikaci, aktivaci a dosazování při využití 
stávajících kapacitních objektů (čerpací jímka, česle, mikrosítový filtr, odpadní potrubí a 
výústní objekt). ČOV se nachází na obecním pozemku, který je pro případné rozšíření 
dostatečně prostorný (viz obrázek 3.2.1). 
 
  

Obrázek 3.2.1: Pohled na pozemek současné ČOV, která se nachází v levé části snímku. Travou 
zarostlá, nevyužitá zem je vhodná pro umístění rozšíření ČOV na kapacitu vyhovující i pro 

napojení místní části Bosyně. 
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3.2.4 Varianta A1 

3.2.4.1 Popis a parametry varianty 

První varianta návrhu využívá tvar terénu, který se obecně svažuje zhruba ke středu 
zájmové oblasti.  Tak může být většina území odkanalizována gravitačně. Severní část je 
odvodněna stokou B a k ní přidruženou stokou B-1, jižní část stokou A a k ní přidruženou 
stokou A-1, v centru se obě hlavní stoky potkávají. Jihovýchodní cíp obce (kde by se 
mohlo nacházet až 9 kanalizačních přípojek) se svažuje na opačnou stranu, v tomto úseku 
byl navržen tlakový sběrač A-2 zaústěný do šachty na gravitační stoce A-1. Nejsevernější 
část zájmového území okolo státní silnice III/2733 je pro gravitační vedení nevhodná, byl 
zde proto navržen tlakový sběrač (označen který je logickým pokračováním krátkého 
tlakového sběrače o stejném profilu s dvěma přípojkami, který se již v místě nachází od 
roku 2015. Nejnižší místo v síti se nachází na obecním pozemku, vyhrazeném dle ÚP pro 
technickou infrastrukturu pro potřeby čištění odkanalizování (viz kapitola 3.1.4.5). Zde 
je kanalizace zaústěna do navržené čerpací stanice, odkud budou odpadní vody čerpány 

Obrázek 3.2.2: Schéma odkanalizování, varianta A1. Červené čáry symbolizují gravitační stoky, 
fialové čáry tlakové stoky, růžová čára výtlak z čerpací stanice (ČS) vedoucí v souběhu 

s gravitační stokou B. Tmavší odstíny znázorňují stávající kanalizaci. 
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výtlačným potrubím. Výtlak vede v souběhu se stokou B a několik metrů za jejím koncem 
ústí do koncové šachty stávající gravitační stoky PVC DN 300, odkud je dále gravitačně 
odváděna na ČOV Vysoká. Všechny stoky jsou přehledně vyobrazeny na obrázku 3.2.2. 
Směrové vedení potrubí respektuje směrové vedení místních komunikací a podzemních 
inženýrských sítí. Stoka A, stoka B a výtlak vedou ve značné části v souběhu se stávajícím 
vodovodním potrubím, a to minimálně ve vodorovné vzdálenosti předepsané normou 
ČSN 73 6005: 0,6 m. Celá stoková síť se nachází na veřejných pozemcích pod místními 
komunikacemi. 
Výškové vedení potrubí se odvíjí od tvaru terénu, kde je to možné, tam ho přímo kopíruje 
v hloubce stanovené minimálním krytím potrubí pod silnicí 1,5 m. Na některých místech 
bylo k udržení minimálního spádu nezbytné potrubí více zahloubit (zejména na stoce A), 
maximální zahloubení je 3,2 m pod povrchem. Výškové vedení respektuje minimální 
svislé vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí (vodovod, elektrické vedení, sdělovací 
kabely) dle ČSN 73 6005. 
Potrubí gravitačních stok je navrženo z PVC SN12 (polyvinylchlorid o kruhové pružnosti 
12 kN/m2) o vnitřním průměru 250 mm, tlakové sběrače jsou z PE 100 RC (polyethylen 
o minimální požadované pevnosti 10 MPa, „resistant to crack“ – odolný vůči trhlinám) 
profilu d50 o vnitřním průměru 40,8 mm, výtlak je navržen ze stejného materiálu o profilu 
d90. 
Gravitační potrubí má při minimálním navrženém spádu 1 % kapacitu průtoku 77 l/s, 
vysoko nad návrhovým průtokem 3,02 l/s. Maximální rychlosti v gravitačních stokách se 
pohybují do 1,4 m/s. Minimální tečné napětí v síti dosahuje 6,25 Pa, což přesahuje 
minimální doporučenou hodnotu 4 Pa. Tlakové potrubí bylo navrženo tak, aby při 
maximální součinnosti čerpadel na tlakových přípojkách při pravděpodobnosti 99,7 % 
nedošlo k překročení střední rychlosti proudění 2,1 m/s. [18] Výtlačné potrubí bylo 
navrženo na rychlost proudění 0,8 m/s.  
Čerpací stanice bude osazena dvěma čerpadly (jedno pracovní a jedno jako 100% 
rezerva), každé s parametry: průtok Q = 3,4 l/s, výtlačná výška H = 40 m. Kapacita jímky 
čerpací stanice bude 19,6 m3, což umožní při výpadku proudu retenci odpadních vod na 
24 h. Čerpací stanice bude vybavena dávkováním chemikálií (síranu) pro neutralizaci 
zápachu splašků po přečerpání do stokové sítě.  
Gravitační stoky jsou opatřeny šachtami ve všech lomových bodech směrového i 
výškového vedení nebo po nejvýše 50 metrech. Šachty mají průměr 1,0 m, průměr 
poklopu je 0,6 m, všechny poklopy budou vedeny jako pojezdné. Šachty umožní přímou 
kontrolu a údržbu stok. 
Koncové body na tlakových potrubích budou osazeny proplachovací soupravou, která 
umožní jejich čištění. 
Provádění všech prací je v této variantě uvažováno ve výkopech. Potrubí bude pokládáno 
na písečné lože o tloušťce 15 cm. 
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úsek
EO na 
úsek

EO 
celkem

kh Q24 Q24+bal Qh Qh+bal Qdim i DN Qkap
Qkap>Qdim τu

- - l/s l/s l/s l/s l/s  ‰ mm l/s

Stoka A 26-25 7 7 7.20 0.008 0.009 0.056 0.065 0.129 10.40 250 78.84 VYHOVUJE 6.38

25-24 10.5 18 7.20 0.020 0.022 0.144 0.166 0.332 10.19 250 78.04 VYHOVUJE 6.25

24-23 7 25 7.20 0.028 0.031 0.200 0.231 0.461 10.2 250 78.08 VYHOVUJE 6.25

23-22 0 25 7.20 0.028 0.031 0.200 0.231 0.461 11.12 250 81.52 VYHOVUJE 6.82

22-21 7 32 7.20 0.036 0.039 0.256 0.295 0.590 10.09 250 77.65 VYHOVUJE 6.19

21-20 7 39 6.90 0.043 0.048 0.299 0.347 0.693 12.00 250 84.69 VYHOVUJE 7.36

19-20 0.0 39 6.90 0.043 0.048 0.299 0.347 0.693 15.96 250 97.67 VYHOVUJE 9.79

18-19 3.5 43 0.00 0.048 0.053 0.000 0.053 0.105 27.00 250 127.03 VYHOVUJE 16.55

17-18 0 43 0.00 0.048 0.053 0.000 0.053 0.105 22.00 250 114.67 VYHOVUJE 13.49

Tabulka 3.2.3: Výpočet parametrů výtlaku pro posouzení dimenze 
potrubí a určení parametrů pro ČS, varianta A1. 

Délka potrubí L = 606.7 m
Materiál potrubí PE d90x8.2 SDR11 PN16
Vnitřní průměr 73.6 mm

0.0736 m
Průtočná plocha S = 0.004254 m2
Hydraulická drsnost 0.00005 m

0.05 mm
Relativní drsnost Δ/DN = 0.0007  -
Kinematická viskozita ν = 1.20E-06 m2/s
Návrhová rychlost proudění v = 0.8 m/s
Reynoldsova číslo Re = 4.91E+04  - 
Součinitel tření (Moodyho diagram) λ = 0.04  - 
Ztrátová výška Hz = 10.76 m
Geodetické převýšení Hg = 25.3 m
Celková dopravní výška H = 36.06 m
Průtok 0.0034 m3/s

3.4 l/s

A1 Výtlak do sítě

Q = 

Δ =

DN = 

Tabulka 3.2.2: Seznam stok, varianta A1. VB = vrcholový bod. 

Varianta A1

Název sběrače Materiál Průměr Délka [m] Sklon max. [‰] Sklon min. [‰] Počet šachet Počet VB

Stoka A PVC DN 250 890.7 160.85 10.00 26  -
Stoka A-1 PVC DN 250 63.8 193.73 61.17 3  -
Stoka B PVC DN 250 526.1 133.77 10.00 17  -
Stoka B-1 PVC DN 250 89.5 129.84 15.00 6  -
Tlakový sběrač A-2 PE d50x4.6 98.6 -27.98 -69.72  - 5
Tlakový sběrač C PE d50x4.6 172.7 -27.78 -81.58  - 5
Výtlak do sítě PE d90x8.2 606.7 -1.36 -162.19  - 18

Tabulka 3.2.4: Pracovní formulář pro část stoky A s kritickými hodnotami tečného napětí τu. 
Dále byly v každém úseku spočítány či určeny: počet ekvivalentních obyvatel, hodinový průtok, 

denní průtok, návrhový průtok, spád a rychlost. Platí pro varianty A1 a A2. 
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3.2.4.2 Orientační rozpočet varianty  

  

3.2.4.3 Hodnocení varianty 

První varianta logicky vychází z prostorového uspořádání zájmové oblasti, přirozeně 
kopíruje terén do nejnižšího místa a využívá blízkost kapacitní kanalizační sítě obce 
Vysoká, do níž je možné se napojit. Území je pro stavbu gravitační sítě příznivé, ovšem 
je zde nutnost přečerpávání vod z místa dočasné retence – čerpací stanice, náklady na 
čerpání ponese provozovatel sítě. Práce budou prováděny klasickou výkopovou 
technologií a způsobí částečnou či úplnou uzavírku části Bosyně pro automobilovou 
dopravu, s variantou je spojeno rozsáhlé obnovení povrchů dotčených místních 
komunikací. Investiční náklady varianty dosahují přibližně 34,3 mil. Kč.   
 

3.2.5 Varianta A2 

3.2.5.1 Popis a parametry varianty 

V druhé variantě jsou odpadní vody z míst spotřebišť odváděny totožně, jako ve variantě 
první, navržen je stejný počet stok o totožném vedení a charakteristikách.  
Rozdílná je trasa převedení těchto vod z jímky čerpací stanice. Namísto výtlačného 
potrubí do šachty stávající stokové sítě obce Vysoká vede výtlak v souběhu se stokou A 
téměř na její konec, kde na hranici zastavěného území míří do pole, dále vede 
nezastavěným územím přes soukromé pozemky vhodnou trasou (po kraji pole, přes jeho 
cíp po vrstevnici, podtlakem pod silnicí, v nezpevněné, neobdělávané půdě okolo sadu, a 
nakonec v krátkém úseku sadem) až na ČOV Vysoká (obrázek 3.2.3).  
Výtlak je veden v souběhu se stokou s minimálním krytím 1,5 m pod místní komunikací, 
část vedená přes nezpevněné plochy je navržena v nižší hloubce (dno potrubí 1,2 m 
hluboko), bude provedena bezvýkopově metodou pluhování. Potrubí bude v nejvyšším 

Varianta A1
Položka Jednotková cena Počet Jed. Celková cena

Potrubí plastové DN 250 uložené v asfaltové vozovce 13 600 1570 m 21 352 816 Kč
Potrubí plastové d50 uložené v asfaltové vozovce 7 910 271 m 2 146 220 Kč

Objekty na tlakovém potrubí 20 000 2 ks 40 000 Kč
Gravitační přípojky plastové DN 150 dl. 4 m 20 800 80 ks 1 664 000 Kč
Tlakové přípojky plastové d40 dl. 9 m 24 000 12 ks 288 000 Kč
Domovní čerpací jimka 50 000 12 ks 600 000 Kč
Čerpací stanice odpadní vody 1 400 000 1 ks 1 400 000 Kč
Intenzifikace ČOV 16 330 180 EO 2 939 400 Kč

Celkem 34 269 634 Kč
Celkem na obyvatele 196 952 Kč

Potrubí výtlačné plastové d90 uložené v souběhu  v 
asfaltové vozovce

6 328 607 m 3 839 198 Kč

Tabulka 3.2.5: Orientační rozpočet investičních nákladů, varianta A1. 
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bodě osazeno odvzdušňovací soupravou, před křížením se silnicí proplachovací 
soupravou. 
Výtlačné potrubí bylo navrženo na rychlost proudění 0,75 m/s.  
Čerpací stanice bude osazena dvěma čerpadly (jedno pracovní a jedno jako 100% 
rezerva), každé s parametry: průtok Q = 3,2 l/s, výtlačná výška H = 54 m. 

 
  

Obrázek 3.2.3: Schéma odkanalizování, varianta A2. Červené čáry symbolizují gravitační stoky, 
fialové čáry tlakové stoky, růžová čára výtlak z čerpací stanice (ČS) na ČOV Vysoká, vedoucí 

částečně v souběhu se stokou A. Tmavší odstíny znázorňují stávající kanalizaci. 

Tabulka 3.2.6: Seznam stok, varianta A2. VB = vrcholový bod. 

Varianta A2

Název sběrače Materiál Průměr Délka [m] Sklon max. [‰] Sklon min. [‰] Počet šachet Počet VB

Stoka A PVC DN 250 890.7 160.85 10.00 26  -
Stoka A-1 PVC DN 250 63.8 193.73 61.17 3  -
Stoka B PVC DN 250 526.1 133.77 10.00 17  -
Stoka B-1 PVC DN 250 89.5 129.84 15.00 6  -
Tlakový sběrač A-2 PE d50x4.6 98.6 -27.98 -69.72  - 5
Tlakový sběrač C PE d50x4.6 172.7 -27.78 -81.58  - 5
Výtlak na ČOV PE d90x8.3 1902.5 173.08 -66.31  - 36
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3.2.5.2 Rozpočet varianty  

 
 
  

Varianta A2
Položka Jednotková cena Počet Jed. Celková cena
Potrubí plastové DN 250 uložené v asfaltové vozovce 13 600 1570 m 21 352 816 Kč
Potrubí plastové d50 uložené v asfaltové vozovce 7 910 271 m 2 146 220 Kč

Objekty na výtlaku a tlakovém potrubí 20 000 4 ks 80 000 Kč
Gravitační přípojky plastové DN 150 dl. 4 m 20 800 80 ks 1 664 000 Kč
Tlakové přípojky plastové d40 dl. 9 m 24 000 12 ks 288 000 Kč
Domovní čerpací jimka 50 000 12 ks 600 000 Kč
Čerpací stanice odpadní vody 1 250 000 1 ks 1 250 000 Kč
Intenzifikace ČOV 16 330 180 EO 2 939 400 Kč

Celkem 38 325 473 Kč
Celkem na obyvatele 220 261 Kč

Potrubí výtlačné plastové d90 uložené v souběhu  v 
asfaltové vozovce
Potrubí výtlačné plastové d90 uložené bezvýkopově v 
nezpevněném povrchu

6 328 863 m 5 461 697 Kč

1 100 1039 m 1 143 340 Kč

Tabulka 3.2.7: Výpočet parametrů výtlaku pro posouzení dimenze 
potrubí a určení parametrů pro ČS, varianta A2. 

Délka potrubí L = 1902.5 m
Délka stoupajícího potrubí Lkrit = 870 m
Materiál potrubí PE d90x8.2 SDR11 PN17
Vnitřní průměr DN = 73.6 mm

DN = 0.0736 m
Průtočná plocha S = 0.004254 m3
Hydraulická drsnost Δ = 0.00005 m

Δ = 0.05 mm
Relativní drsnost Δ/DN = 0.0007  -
Kinematická viskozita ν = 1.20E-06 m2/s
Návrhová rychlost proudění v = 0.75 m/s
Reynoldsova číslo Re = 4.60E+04  - 
Součinitel tření (Moodyho diagram) λ = 0.04  - 
Ztrátová výška Hz = 29.64 m
Geodetické převýšení Hg = -30.2 m
Kritické geodetické převýšení Hgkrit = 24 m
Celková kritická dopravní výška H = 53.64 m
Průtok Q = 0.0032 m3/s

Q = 3.2 l/s

A2 Výtlak na ČOV

Tabulka 3.2.8: Orientační rozpočet investičních nákladů, varianta A2. 
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3.2.5.3 Hodnocení varianty 

Druhá varianta z podstatné části kopíruje variantu první, na rozdíl od ní však umožňuje 
odvádění splaškových vod ze zájmové oblasti rovnou na ČOV Vysoká nezávisle na 
stávající stokové síti. Tato skutečnost je vyvážena vyššími investičními náklady, které 
dosahují přibližně 38,3 mil. Kč, o 4 mil. více než ve variantě A1, a o něco vyššími nároky 
na čerpadla v ČS. Další nevýhodou jsou složitější majetkoprávní vztahy, síť prochází 
soukromými pozemky, jejichž majitelé by museli s výstavbou souhlasit.  
 

3.2.6 Varianta B1 

3.2.6.1 Popis a parametry varianty 

Třetí varianta obsahuje návrh tlakové stokové sítě v celé zájmové oblasti. Obcí se pod 
místními komunikacemi line hlavní stoka A, do které jsou zaústěny tři krátké tlakové 
sběrače. Stoka A ústí do koncové šachty stávající gravitační stoky PVC DN 300 obce 

Obrázek 3.2.4: Schéma odkanalizování, varianta B1. Fialové čáry symbolizují tlakové stoky. 
Tmavší odstíny znázorňují stávající kanalizaci: fialová tlakovou, tmavě rudá gravitační, do níž 

je navržená síť zaústěna v koncové šachtě. 
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Vysoká, odkud je dále gravitačně odváděna na ČOV Vysoká. Nejsevernější část 
zájmového území okolo státní silnice III/2733 je odkanalizována tlakovým sběračem, 
který ústí do sběrače stávajícího, totožně jako ve variantách s gravitační kanalizací. Díky 
tlakové kanalizaci odpadá nutnost přečerpávání vod čerpací stanicí, naopak vzniká 
potřeba výstavby čerpacích jímek na přípojkách.  
Směrové vedení potrubí respektuje směrové vedení místních komunikací a podzemních 
inženýrských sítí. Stoka A i podružné sběrače vedou ve značné části v souběhu se 
stávajícím vodovodním potrubím, a to minimálně ve vodorovné vzdálenosti předepsané 
normou ČSN 73 6005: 0,6 m. Celá stoková síť se nachází na veřejných pozemcích pod 
místními komunikacemi. 
Výškové vedení potrubí kopíruje tvar 
terénu v hloubce stanovené 
minimálním krytím potrubí pod silnicí 
1,5 m. Díky technologii tlakové 
kanalizace nevzniká potřeba většího 
zahloubení. Výškové vedení 
respektuje minimální svislé 
vzdálenosti od ostatních inženýrských 
sítí (vodovod, elektrické vedení, 
sdělovací kabely) dle ČSN 73 6005. 
Spád potrubí se pohybuje mezi 5 % a -
20 %. 
Potrubí stok je navrženo z PE 100 RC 
v profilech d50, d63 a d75 o vnitřních 
průměrech 40,8 mm, 51,4 mm, 
respektive 61,4 mm.  
Koncové body na tlakových potrubích 
budou osazeny proplachovací 
soupravou, která umožní jejich čištění. 
Provádění prací je uvažováno ve 
výkopech. Potrubí bude pokládáno na písečné lože o tloušťce 15 cm. Ve vhodných 
úsecích by bylo možné využít též bezvýkopové technologie pro ušetření času a nákladů 
výstavby. Podrobnější analýza problému bude ošetřena v dalších stupních projektové 
dokumentace. 

 

Varianta B1

Název sběrače Materiál Průměr Délka [m] Sklon max. [‰] Sklon min. [‰] Počet šachet Počet VB

Stoka A PE d63x5.8 930.2 50.00 -201.84  - 14
PE d75x6.8 465.1 0.00 -64.71  - 30

Tlakový sběrač A-1 PE d50x4.6 59.7 -94.25 -153.45  - 3
Tlakový sběrač A-2 PE d50x4.6 36.0 -32.00 -65.23  - 2
Tlakový sběrač A-3 PE d50x4.6 98.6 -27.98 -69.72  - 5
Tlakový sběrač C PE d50x4.6 172.7 -27.78 -81.58  - 5

Tabulka 3.2.9: Seznam stok, varianta B1. VB = vrcholový bod. 

Obrázek 3.2.5: Q-H křivka čerpadla pro přípojky 
tlakové kanalizace, s nímž bylo uvažováno při 

návrhu tlakové sítě. [21] 
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3.2.6.2 Hydraulické posouzení  

Celá síť i s přípojkami byla posouzena v programu Epanet. Celkový počet 92 navržených 
přípojek byl pro zjednodušení zredukován na 33, které reprezentují celou síť včetně všech 
zásadních, potenciálně kritických bodů, z toho 4 na tlakovém sběrači C, po dvou na 
sběračích A-1, A-2, tři na sběrači A-3 a zbytek na kmenové stoce A. Na přípojkách bylo 
uvažováno s čerpadly s charakteristikami typickými pro čerpadla tlakových přípojek 
(dopravní výška do 100 m, průtok 0,67 l/s, příkon 1,1 kW, teplota čerpané kapaliny do 
35 °C). [21] Síť byla posuzována na mezní počet současně sepnutých čerpadel 
s pravděpodobnostmi nepřekročení 68 % (pro posouzení minimálních unášecích 
rychlostí) a 99,7 % (pro posouzení maximálních rychlostí a tlaků v síti). [18] 

 Počet čerpadel pro posouzení minimálních tlaků v síti (stoka A + sběrače): 3 

 Počet čerpadel pro posouzení minimálních unášecích rychlostí (stoka A + 
sběrače): 6 

 Počet čerpadel pro posouzení maximálních rychlostí (stoka A + sběrače): 12 

 Počet čerpadel pro posouzení minimálních tlaků a unášecích rychlostí (sběrač C): 
1 

 Počet čerpadel pro posouzení maximálních rychlostí (sběrač C): 2 

Zkoumány byly různé kombinace výběru sepnutých čerpadel pro získání výsledků při 
nejnepříznivějších podmínkách. Při takových se tlaky v síti pohybovaly do velikosti 
0,8 MPa a rychlosti mezi 0,31 a 1,82 m/s. Minimální unášecí rychlosti doporučené 
normou ČSN 75 6101 (0,7 m/s) je dosahováno takřka v celé síti s výjimkou koncových 
úseků stok a sběračů, kterými vždy protéká splašková voda pouze z jedné přípojky. 
Unášecí rychlost by mohla být upravena použitím potrubí o menším průměru, 
z technických důvodů (zamezení ucpávání) je však nejmenší použitý profil d50. 
 

Obrázek 3.2.6: Vykreslení tlakových úrovní v síti do situačního schématu 
v programu Epanet při součinnosti 12 čerpadel. 
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3.2.6.3 Rozpočet varianty  

 
  

3.2.6.4 Hodnocení varianty 

Třetí varianta nabízí ekonomicky nejpřijatelnější řešení odvádění splaškových vod 
s investičními náklady okolo 23,8 mil. Kč. Největší úspora pramení z použití potrubí 
menších průměrů a menšímu objemu zemních prací, které rovněž není třeba provádět do 
takové hloubky, jako je tomu v případě výstavby gravitační kanalizace. Domovní čerpací 
jímky mohou být zbudovány úpravou stávajících septiků, pokud to není možné, je třeba 
budovat jímky nové. Tlakové přípojky s sebou ovšem nesou nevýhody větších 
investičních nákladů, provozních nákladů na čerpání (které hradí uživatelé – obyvatelé) 
a větší citlivosti systému vůči nesprávnému zacházení. To se může odrazit ve zvýšené 
neochotě obyvatel se do sítě připojit. 
Zásadní problém varianty B1 tkví v zápachu. V dlouhé tlakové stoce (jakou kmenová 
stoka A je) bude v anaerobním prostředí docházet k zahnívání splašků a tím 
k nesnesitelnému zápachu, který se do ovzduší dostává přes poklopy šachet na gravitační 
kanalizaci, do které je navrhovaná síť zaústěna. Zápach by se linul obydlenou částí obce 
Vysoká a významně znepříjemňoval komfort života obyvatel. Problém by mohl být 
teoreticky řešen výstavbou dezodorizačního zařízení, které by ovšem samo muselo být 
umístěno mimo zástavbu. Pro to však není v zájmové oblasti vhodná lokalita, a tak se 
s jeho stavbou neuvažuje. 
 
 

Varianta B1
Položka Jednotková cena Počet Jed. Celková cena
Potrubí plastové d50-d90 uložené v asfaltové vozovce 7 910 1762 m 13 940 189 Kč
Objekty na tlakovém potrubí 20 000 5 ks 100 000 Kč
Tlakové přípojky plastové d40 dl. 9 m 24 000 92 ks 2 208 000 Kč
Domovní čerpací jimka 50 000 92 ks 4 600 000 Kč
Intenzifikace ČOV 16 330 180 EO 2 939 400 Kč

Celkem 23 787 589 Kč
Celkem na obyvatele 136 710 Kč

Tabulka 3.2.10: Orientační rozpočet investičních nákladů, varianta B1. 
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3.2.7 Varianta B2 

3.2.7.1 Popis a parametry varianty 

Čtvrtá varianta vychází z kombinace předchozích variant: obec je odkanalizovávána 
tlakově kmenovou stokou A (podobně jako ve variantě B1), která ovšem vede opačným 
směrem – začíná poblíž stávající kanalizační sítě u prvních dosud nepřipojených 
nemovitostí a vede přes celou zájmovou oblast až na okraj osídleného území, kde dále 
prochází vhodnou trasou (po kraji pole, přes jeho cíp po vrstevnici, podtlakem pod silnicí, 
v nezpevněné, neobdělávané půdě okolo sadu, a nakonec v krátkém úseku sadem) až na 
ČOV Vysoká, totožnou trasou jako výtlak z ČS ve variantě A2. Do stoky A jsou zaústěny 
4 tlakové sběrače (tři z nich totožné s těmi ve variantě B1), nejsevernější část zájmového 
území okolo státní silnice III/2733 je odkanalizována tlakový sběračem C ústícím do 
stávajícího tlakového sběrače. 

Obrázek 3.2.7: Schéma odkanalizování, varianta B2. Fialové čáry symbolizují tlakové stoky. 
Tmavší odstíny znázorňují stávající kanalizaci: fialová tlakovou, tmavě rudá gravitační. Kromě 

tlakového sběrače C, který ústí přes stávající tlakový sběrač na stokovou síť obce Vysoká, je 
v zájmové oblasti navržen nezávislý systém stok, zaústěn na ČOV dlouhým tlakovým potrubím. 
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Směrové vedení potrubí respektuje směrové vedení místních komunikací a podzemních 
inženýrských sítí. Stoka A i podružné sběrače dodržují vodorovné vzdálenosti předepsané 
normou ČSN 73 6005: 0,6 m. Stoková síť uvnitř zastavěného území se nachází na 
veřejných pozemcích pod místními komunikacemi, značná část (1,04 km) tlakové 
stoky A se nachází v neosídlené oblasti, vede přes několik soukromých pozemků a pod 
státní silnicí.  
Výškové vedení potrubí kopíruje tvar terénu v hloubce stanovené minimálním krytím 
potrubí pod silnicí 1,5 m v zastavěné části, v nezastavěné části je dno potrubí vedeno 
v hloubce 1,2 m pod povrchem. Díky technologii tlakové kanalizace nevzniká potřeba 
zahloubení. Výškové vedení respektuje minimální svislé vzdálenosti od ostatních 
inženýrských sítí (vodovod, elektrické vedení, sdělovací kabely) dle ČSN 73 6005. Spád 
potrubí se pohybuje mezi 20 % a -16 %. 
Potrubí stok je navrženo z PE 100 RC v profilech d50, d63 a d75 o vnitřních průměrech 
40,8 mm, 51,4 mm, respektive 61,4 mm. 
Koncové body tlakových stok budou osazeny proplachovací soupravou, která umožní 
jejich čištění, další bude umístěna před křížením stoky A se silnicí v extravilánu. Nejvyšší 
místo stoky A nacházející se v poli bude osazeno zavzdušňovací a odvzdušňovací 
soupravou. 
Provádění prací v osídlené oblasti je uvažováno ve výkopech. Potrubí bude pokládáno na 
písečné lože o tloušťce 15 cm. Ve vhodných úsecích by bylo možné využít též 
bezvýkopové technologie pro ušetření času a nákladů výstavby. Podrobnější analýza 
problému bude ošetřena v dalších stupních projektové dokumentace. Pokládka potrubí 
v neosídlené oblasti bude provedena bezvýkopovou technologií – metodou pluhování.  

 

3.2.7.2 Hydraulické posouzení  

Celá síť i s přípojkami byla posouzena v programu Epanet. Celkový počet 92 navržených 
přípojek byl pro zjednodušení zredukován na 33, které reprezentují celou síť včetně všech 
zásadních, potenciálně kritických bodů, z toho 4 na tlakovém sběrači C, po dvou na 
sběračích A-1, A-3, A-4, tři na sběrači A-2 a zbytek na kmenové stoce A. Na přípojkách 
bylo uvažováno s čerpadly s charakteristikami typickými pro čerpadla tlakových přípojek 
(dopravní výška do 100 m, průtok 0,67 l/s, příkon 1,1 kW, teplota čerpané kapaliny do 
35 °C). [21] Síť byla posuzována na mezní počet současně sepnutých čerpadel 

Varianta B2

Název sběrače Materiál Průměr Délka [m] Sklon max. [‰] Sklon min. [‰] Počet šachet Počet VB

Stoka A PE d63x5.8 647.6 203.49 -45.84 26
d75x6.8 1751.0 173.08 -66.31 30

Tlakový sběrač A-1 PE d50x4.6 22.1 -9.04 -9.04  - 1
Tlakový sběrač A-2 PE d50x4.6 98.6 -27.98 -69.72  - 5
Tlakový sběrač A-3 PE d50x4.6 36.0 -32.00 -65.23  - 2
Tlakový sběrač A-4 PE d50x4.6 62.4 -94.25 -153.45  - 3
Tlakový sběrač C PE d50x4.6 172.7 -27.78 -81.58  - 5

Tabulka 3.2.11: Seznam stok, varianta B2. VB = vrcholový bod. 
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s pravděpodobnostmi nepřekročení 68 % (pro posouzení minimálních unášecích 
rychlostí) a 99,7 % (pro posouzení maximálních rychlostí a tlaků v síti). [18]  

 Počet čerpadel pro posouzení minimálních tlaků v síti (stoka A + sběrače): 4 

 Počet čerpadel pro posouzení minimálních unášecích rychlostí (stoka A + 
sběrače): 6 

 Počet čerpadel pro posouzení maximálních rychlostí (stoka A + sběrače): 12 

 Počet čerpadel pro posouzení minimálních tlaků a unášecích rychlostí (sběrač C): 
1 

 Počet čerpadel pro posouzení maximálních rychlostí (sběrač C): 2 
Vzhledem k délce a převýšení vedení z obce na ČOV a velkým ztrátám třením, objevil se 
problém výskytu gravitačního proudění ve spodní části sítě. Aby mohla být síť 
posuzována jako tlaková, byl do modelu na koncový úsek potrubí před zaústění na ČOV 
umístěn uzávěr – ventil pro vyrovnání tlaku (PBV – Pressure Balance Valve), který 
vytváří přetlak částečným uzavřením profilu. Síť vyhověla požadavkům. Zkoumány byly 
různé kombinace výběru sepnutých čerpadel pro získání výsledků při nejnepříznivějších 
podmínkách. Při takových se tlaky v síti pohybovaly do velikosti 0,85 MPa a rychlosti 
mezi 0,26 a 2,29 m/s. Minimální unášecí rychlosti doporučené normou ČSN 75 6101  
(0,7 m/s) je dosahováno takřka v celé síti s výjimkou koncových úseků stok a sběračů, 
kterými vždy protéká splašková voda pouze z jedné přípojky. Unášecí rychlost by mohla 
být upravena použitím potrubí o menším průměru, z technických důvodů (zamezení 
ucpávání) je však nejmenší použitý profil d50. 
Přehled maximálních a minimálních tlaků v síti je v grafech 1-4. 
 

Obrázek 3.2.8: Vykreslení tlakových úrovní v síti do situačního 
schématu v programu Epanet při součinnosti 12 čerpadel. 
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Graf 3-4.: Vykreslení tlaků v metrech v. s. po délce kmenové stoky A, pod ním procentuální 
rozdělení rychlostí v potrubí, obojí pro součinnost 12 čerpadel v síti, varianta B2. 

Graf 1-2.: Vykreslení tlaků v metrech v. s. po délce kmenové stoky A, pod ním procentuální 
rozdělení rychlostí v potrubí, obojí pro součinnost 6 čerpadel v síti, varianta B2. Rozdělení 

rychlostí ukazuje, v jaké části potrubí není pro dané konstelaci dosažena proplachovací 
rychlost. 
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3.2.7.3 Rozpočet varianty  

 

Obrázek 3.2.9: Schéma části sítě v programu Epanet při jedné z kombinací součinnosti 
čerpadel. V uzlech jsou vykresleny tlaky [m v.s.], ve spojnicích střední rychlosti proudění [m/s]. 

Na koncových úsecích stok a sběračů, kde se nachází 1-2 přípojky, nebývá minimální 
proplachovací rychlost 0,7 m/s dosahována, zatímco ve zbytku sítě je dosažena prakticky vždy. 
Podle zkušeností z praktického provozu tlakových sítí k zanášení potrubí většinou ani v těchto 
případech nedochází. Pro jistotu jsou však do všech koncových bodů navrženy proplachovací 
soupravy, které v případě zanášení či ucpání potrubí umožní pohodlný přístup pro proplach 

tlakovou vodou či vzduchem. 

Tabulka 3.2.12: Orientační rozpočet investičních nákladů, varianta B2.  

Varianta B2
Položka Jednotková cena Počet Jed. Celková cena
Potrubí plastové d50-d90 uložené v asfaltové vozovce 7 910 1751 m 13 850 647 Kč

Objekty na tlakovém potrubí 20 000 8 m 160 000 Kč
Tlakové přípojky plastové d40 dl. 9 m 24 000 92 ks 2 208 000 Kč
Domovní čerpací jimka 50 000 92 ks 4 600 000 Kč
Intenzifikace ČOV 16 330 180 EO 2 939 400 Kč

Celkem 24 901 387 Kč
Celkem na obyvatele 143 111 Kč

Potrubí výtlačné plastové d90 uložené bezvýkopově v 
nezpevněném povrchu

1 100 1039 m 1 143 340 Kč



Diplomová práce  Pavel Beneš 
Studie nakládání se splaškovými vodami, Bosyně FSv ČVUT 
 

70 
 
 

3.2.7.4 Hodnocení varianty 

Čtvrtá varianta, obdobně jako třetí, nabízí výrazné úspory oproti variantám s gravitační 
kanalizací díky sníženým nákladům na potrubí a zemní práce, oproti třetí variantě však 
nenastává problém se zápachem, neboť zahnívající splašky jsou odváděny tlakově až na 
ČOV, která se nachází mimo osídlenou oblast. Rovněž tato varianta vyžaduje zařízení 
tlakových přípojek, které se mohou setkat s neochotou obyvatel. Výstavba tlakového 
potrubí přes soukromé pozemky přináší nutnost souhlasu jejich majitelů s umístěním a 
údržbou stavby. Investiční náklady varianty činí 24,9 mil. Kč. 
 

3.2.8 Další možné varianty 

Výše zmíněné návrhy vycházejí ze přání investora a zkušeností projektanta. Kromě nich 
existují další teoretické možnosti odvádění splaškových vod. Jednou z nabízených 
možností (o které se zmiňuje i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací) je odvádění 
splaškových vod (po jejich případném předčištění) na novou čistírnu odpadních vod, která 
by se mohla nacházet v katastru místní části Bosyně – nabízí se území na severovýchod 
od obce, kde se terén přirozeně svažuje od zástavby.  
Problém s návrhem nové ČOV tkví v absenci recipientů, do kterých by bylo možné 
přečištěné odpadní vody vypouštět. Zájmové oblasti nejbližší stálý recipient je 
bezejmenný tok, do kterého ústí stávající ČOV Vysoká. Ve srovnatelné vzdálenosti na 
východ od obce se nachází vodní nádrž Harasov na toku Pšovce. Pšovka by teoreticky 
mohla sloužit jako recipient pro vypouštění odpadních vod z ČOV, toto řešení však 
přináší dva podstatné problémy: 

a) Potrubí mezi zájmovým územím a vodním tokem by muselo vést obtížným 
terénem přes les s výrazným převýšením a skalními útvary, navíc přes množství 
soukromých pozemků. 

b) Okolí Pšovky u vodní nádrže Harasov je oblíbeným rekreačním místem v centru 
chráněné krajinné oblasti s rozmanitou flórou a faunou. 

Výstavba nové ČOV s odvodem vod do Pšovky by se kromě vysokých nákladů musela 
vypořádat i se složitějšími majetkoprávními vztahy a množstvím povolení od orgánů 
životního prostředí. 
Teoretickou alternativou se zdá být stavba domovních čistíren odpadních vod 
s následným vsakováním přečištěných odpadních vod do půdy, avšak zájmové území i 
jeho okolí se nachází v ochranném pásmu významného vodního zdroje, a tak se i tato 
možnost zdá být nevhodnou. Zasakování je navíc až poslední možností v lokalitách, kde 
neexistuje možnost napojení na stávající splaškovou kanalizaci.  [7] [18] 
Síť byla ve všech variantách navržena z plastového potrubí. Další variantou by mohlo být 
použití odlišných materiálů pro výstavbu sítě (kamenina, beton, litina). Výběr jiného 
materiálu však není z technického hlediska nutný, vzhledem k výhodné ceně a kladným 
zkušenostem provozovatele bylo proto zvoleno potrubí plastové – PE a PVC. Tyto 
materiály jsou ekonomické, dostupné a odolné, navíc jsou výhradně tyto použity ve 
stávajících kanalizačních sítích místních částí Vysoká, Strážnice a Střednice. 
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3.2.9 Porovnání navržených variant 

Shrnutím hodnocení ze čtyř variant dostáváme několik základních poznatků: 

 Varianta A2 (odvádění splaškových vod z ČS přímo na ČOV) má oproti variantě 
A1 (odvod z ČS do sítě) značně vyšší náklady na výstavbu, vyšší nároky na 
čerpání a složitější majetkoprávní vztahy, důležitost její jediné výhody je 
diskutabilní, může být tedy označena jako nevhodná. 

 Varianta B1 (tlaková kanalizace zaústěná do sítě) přináší velký problém se 
zápachem, pro který nebylo nalezeno vhodné řešení. Varianta je proto nevhodná. 

 Varianty s tlakovou kanalizací (B1, B2) jsou spojeny s výrazně nižšími 
investičními náklady. Náklady na elektrickou energii za čerpání ponesou 
uživatelé, nikoliv provozovatel (obec). Jedná se tedy o pro investora úspornější 
variantu, která se ovšem může setkat s neochotou obyvatel se na síť připojit z 
důvodů vyšších nákladů a složitější technologie. 

 Varianty s gravitační kanalizací (A1, A2) s sebou nesou nutnost výstavby čerpací 
stanice a přečerpávání odpadních vod. To se pojí s vyššími investičními i 
provozními náklady, které nese provozovatel sítě. Ten je může kompenzovat 
zvýšením stočného, a tak převést na uživatele. 

 Pro případný širší budoucí rozvoj oblasti nabízí gravitační kanalizace (A1, A2) 
větší kapacitu bez potřeby rekonstrukce a výměny profilů. Rozvoj nad rámec 
územního plánu ale není předpokládán, a tak se jedná pouze o teoretickou výhodu. 

 
Jako vhodné varianty se proto nabízejí: 
 Varianta A1 – Převážně gravitační stoky, čerpání vod z ČS do stávající sítě. 
 Varianta B2 – Odkanalizování tlakovými stokami zaústěnými přímo na ČOV 
Vysoká. 
Pro vybranou variantu bude vhodné na základě této studie zpracovat další stupně 
projektové dokumentace (počínaje dokumentací pro územní řízení či dokumentací pro 
vydání společného územního a stavební povolení až po dokumentaci pro provedení 
stavby). V dalších stupních bude podrobněji řešen rozsah využití bezvýkopových 
technologií pro provedení tlakových potrubí, výběr konkrétních čerpadel do ČS a 
tlakových přípojek, kladečské schéma, výškové křížení s inženýrskými sítěmi nebo 
majetkoprávní vztahy s ohledem na směrové vedení kanalizace. 

 
  

Tabulka 3.2.12: Souhrnné stručné porovnání navrhovaných variant. 

Cena celkem Cena na EO Limity
Varianta A1 34 269 634 Kč 196 952 Kč Cena

Varianta A2 38 325 473 Kč 220 261 Kč Cena, majetkoprávní vztahy

Varianta B1 23 787 589 Kč 136 710 Kč Zápach

Varianta B2 24 901 387 Kč 143 111 Kč Majetkoprávní vztahy
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4 ZÁVĚR 
Cílem teoretické části práce bylo představit problematiku odvádění splaškových vod 
(stokování) od stručné historie stokování a motivaci k němu, přes popis technické 
infrastruktury, která je součástí stokování až po hydraulické a technické aspekty návrhu 
kanalizační sítě. 
Cílem praktické části práce bylo představit zájmovou oblast – souvisle osídlené území 
místní části Bosyně obce Vysoká, ve které není nakládání se splaškovými vodami vhodně 
řešeno, a navrhnout řešení nakládání se splaškovými vodami.  
Ve formě studie byly představeny čtyři varianty řešení odkanalizování území. Návrh 
každé z variant je opřen o množství oficiálních zdrojů (katastr nemovitostí, územní plán, 
polohy inženýrských sítí od jejich správců, dokumentace stávající kanalizační sítě), 
podložen hydrotechnickými modely, výpočty a tabulkami, místním šetřením, jednáním 
s investorem a praktickými zkušenostmi projektanta a odpovídá příslušným normám. 
Součástí variantního návrhu jsou přehledné výkresy situací, podélných profilů všech 
navržených stok a vzorové výkresy uložení potrubí a objektů na stokové síti. Ke každé 
variantě byla provedena analýza investičních nákladů a dalších okolností, které mohou 
mít vliv na výstavbu a používání stokové sítě. Porovnáním těchto analýz jsou v poslední 
kapitole praktické části pro investora vybrány dvě vhodné varianty.  
Po výběru varianty může studie dále sloužit jako podklad pro vyhotovení dalších stupňů 
projektové dokumentace. 
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6 PŘÍLOHY 
Seznam příloh: 
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