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1 Úvod

Předložený materiál je zpracován na základě smlouvy o dílo OKR/SOD/002816/2016/Hel
mezi objednatelem Statutárním městem Olomouc a zhotovitelem – společností DHI a.s.
Obsahem této zakázky je zpracování „Městských standardů kanalizační sítě města 
Olomouc“.

Tento dokument je typový podklad pro stavebníky, projektanty a zhotovitele pro 
navrhování, výstavbu, rekonstrukce a opravy veřejné stokové sítě (dále jen kanalizace), 
kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí (dále jen přípojek). Dokument je závazný 
pro kanalizace předávané, nebo které budou předávány do majetku města Olomouc.

Standardy jsou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění.

Účelem kanalizace a přípojek je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odvádění 
odpadních vod z určeného území nebo připojených nemovitých věcí do zařízení na 
čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže). Podmínky pro 
vypouštění znečištěných i neznečištěných odpadních vod do stokové sítě určují podle 
ČSN EN 752 a příslušných právních předpisů kanalizační řády stokových sítí.

Podrobný seznam použitých právních předpisů a norem je uveden v závěru dokumentu. 
Součástí standardů je detailní návrh některých typových objektů, které se na stokové síti 
často opakují. Složitější objekty, které mají přímou vazbu na hydraulické poměry ve 
stokové síti, jsou popsány obecně, protože musí být řešeny individuálně na základě 
hydraulických výpočtů.

Pokyny pro hospodaření s dešťovou vodou nejsou součástí tohoto materiálu. 
Problematika hospodaření s dešťovou vodou bude řešena v samostatném dokumentu.

2 Zásady vlastnictví a provozování veřejné kanalizace

Vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu je na území statutárního města Olomouce 
(dále jen SMOl) včetně integrovaných místních částí Droždín, Chomoutov, Nedvězí, 
Nemilany, Slavonín, Sv. Kopeček, Topolany, Týneček, Nové Sady, Radíkov a Lošov je:

- SMOl;

- jiní vlastníci.

Kanalizaci ve vlastnictví SMOl smluvně provozuje společnost MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen MOVO, a.s.), kanalizaci jiných vlastníků provozuje 
MOVO, a.s. a ojediněle jiní provozovatelé.

Novou kanalizaci a její technické zhodnocení realizuje především SMOl prostřednictvím 
odboru investic Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) nebo MOVO, a.s..

Dále realizují výstavbu kanalizací jiní investoři než SMOl, přičemž takto vybudovaný 
majetek:
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1. je investory předáván do vlastnictví SMOl (preferováno)

Pro tyto případy platí následující postup:

- návrh technického řešení kanalizace musí být v souladu s Územním plánem 
Olomouc a Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce, část generel 
kanalizace a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MMOl a MOVO, a.s. 

- před vydáním územního rozhodnutí je mezi investorem a SMOl podepsána 
„Smlouva o budoucím převodu kanalizace“ do vlastnictví SMOl (dar nebo koupě
za symbolickou cenu) s uvedením termínu uzavření darovací nebo kupní 
smlouvy (pokud navržená trasa kanalizace vede po pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví SMOl, obsahuje výše uvedená smlouva závazek investora zřídit na 
takových pozemcích služebnost inženýrské sítě ve prospěch SMOl, kdy
veškeré náklady na zřízení služenosti hradí investor)

- spolu se „Smlouvou o budoucím převodu kanalizace“ je uzavřena „Dohoda 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ dle příslušných ustanovení 
z. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích,v platném znění, 
s grafickou přílohou (uzavření této „Dohody“ je jednou z podmínek pro vydání 
kolaudačního souhlasu)

- pokud je stavebníkem kanalizace současně SMOl a jiný investor, je uzavírána
také „Plánovací smlouva“ dle příslušných ustanovení z. č.183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění

- po dokončení kanalizace nebo jeho technického zhodnocení předává jiný 
investor MOVO, a.s. následující doklady:

 povolení k trvalému užívání stavby – kolaudační souhlas;

 PD skutečného provedení kanalizace;

 zaměření skutečného stavu kanalizace, odpovědným geodetem v systému 
S-JTSK včetně CD s digitálním zpracováním;

 zápis o odevzdání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem;

 protokol o zkoušce těsnosti kanalizace;

 údaje o pořizovací ceně kanalizace;

 certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály;

 seznam pozemků s evidencí vlastníků ve kterých je kanalizace uložena;

 seznam připojených pozemků a staveb;

 aktuální kamerové zkoušky předávané kanalizace (viz. kap. 20).

- na základě těchto podkladů vypracuje MOVO, a.s. tzv. „Zápis o budoucím 
předání a převzetí dokončené kanalizace do nájmu, provozování a údržby“, který 
podepisuje jiný investor (jako předávající), SMOl (jako budoucí vlastník) 
a MOVO, a.s. (jako budoucí provozovatel)

- současně tento zápis slouží jako podklad pro uzavření Smlouvy o převodu
kanalizace do vlastnictví SMOl (dar, koupě, směna apod.) a dále jako příloha 
k následně uzavíranému dodatku ke stávající „Smlouvě o nájmu, provozování
a údržbě“ uzavřené mezi SMOl a MOVO, a.s. 
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- pokud k převodu vlastnictví kanalizace do majetku SMOl nedojde bezprostředně 
po její kolaudaci, musí jiný investor do doby převodu vlastnictví uzavřít 
s MOVO, a.s. „Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace“

- Bez uzavření „Smlouvy o převodu kanalizace“ do vlastnictví SMOl nebo „Smlouvy 
o pachtu a provozování kanalizace“ nelze vybudované kanalizace připojit na 
kanalizaci veřejnou s výjimkou případů, kdy je v napojovacím místě kanalizace
vybudováno předávací místo s vybudovaným měrným profilem a uzavřena 
„Smlouva o převzaté odpadní vodě“ mezi MOVO, a.s. a jiným investorem.

2. zůstává ve vlastnictví jiných investorů 

Pro tyto případy platí následující postup:

- návrh technického řešení kanalizace musí být v souladu s Územním plánem 
Olomouc a Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce, část generel 
kanalizace a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MMOl a MOVO, a.s. 

- pokud bude kanalizace uložena v pozemcích ve vlastnictví SMOl, je před 
vydáním územního rozhodnutí mezi SMOl a jiným investorem uzavřena „Budoucí 
smlouva o zřízení služebnosti“

- před vydáním územního rozhodnutí je mezi SMOl a jiným investorem uzavřena
„Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací“ dle příslušných ustanovení 
z. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění 
s grafickou přílohou (uzavření této „Dohody“ je jedním z podmínek pro vydání 
kolaudačního souhlasu), součástí „Dohody“ je m. j. podmínka vybudování 
předávacího místa s měřením předávané odpadní vody v místě napojení nové 
kanalizace. 

Po dokončení nové kanalizace a vydání kolaudačního souhlasu jiný investor:

a) uzavře s MOVO, a.s. tzv. „Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace“ k jejímuž 
vyhotovení předá MOVu, a.s. následující podklady:

 povolení k trvalému užívání stavby – kolaudační souhlas;

 PD skutečného provedení kanalizace;

 zaměření skutečného stavu kanalizace, odpovědným geodetem v systému 
S-JTSK včetně CD s digitálním zpracováním;

 zápis o odevzdání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem;

 protokol o zkoušce těsnosti kanalizace;

 údaje o pořizovací ceně kanalizace;

 certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály;

 seznam pozemků s evidencí vlastníků ve kterých je kanalizace uložena;

 seznam připojených pozemků a staveb;

 aktuální kamerové zkoušky předávané kanalizace (viz. kap. 20).

V předávacím místě bude umístěn měrný profil.

b) neuzavře s MOVO, a.s. tzv. „Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace“. V tomto 
případě bude v předávacím místě vybudován měrný profil s kontinuálním měřením
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množství odpadní vody a jiný investor nebo jeho smluvní provozovatel uzavře 
s MOVO, a.s. „Smlouvu o převzaté odpadní vodě“. Další podmínkou je, že jiný 
investor nebo jeho smluvní provozovatel má platné povolení k provozování 
kanalizace.

Po vydání kolaudačního souhlasu je mezi jiným investorem a SMOl uzavřena smlouva 
o úplatném zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace v pozemcích ve 
vlastnictví SMOl.

3. nemění vlastníka pokud se jedná o přeložky stávající kanalizace ve vlastnictví 
SMOl realizované jiným investorem (viz § 24 z. č. 274/2001 Sb., zákon 
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)

Pro tyto případy platí následující postup:

- návrh technického řešení přeložky kanalizace musí být v souladu s Územním 
plánem Olomouc a Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce, část 
generel kanalizace a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MMOl
a MOVO, a.s. 

- Po dokončení přeložky kanalizace nebo jejího technického zhodnocení předává 
jiný investor MOVO, a.s. následující doklady:

 povolení k trvalému užívání stavby – kolaudační souhlas;

 PD skutečného provedení kanalizace;

 zaměření skutečného stavu kanalizace, odpovědným geodetem v systému 
S-JTSK včetně CD s digitálním zpracováním;

 zápis o odevzdání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem;

 protokol o zkoušce těsnosti kanalizace;

 údaje o pořizovací ceně kanalizace;

 certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály;

 seznam pozemků s evidencí vlastníků ve kterých je kanalizace uložena;

 seznam připojených pozemků a staveb;

 aktuální kamerové zkoušky předávané kanalizace (viz. kap. 20).

- na základě těchto podkladů vypracuje MOVO, a.s. tzv. „Zápis o budoucím 
předání a převzetí dokončené kanalizace do nájmu, provozování a údržby“, který 
podepisuje jiný investor (jako předávající), SMOl (jako budoucí vlastník) 
a MOVO, a.s. (jako budoucí provozovatel)

- současně tento zápis slouží jako příloha k následně uzavíranému dodatku ke 
stávající „Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě“ uzavřené mezi SMOl 
a MOVO, a.s.

3 Zásady pro vedení trasy

Při návrhu trasy kanalizačních stok budou dodrženy zásady umístění dle ČSN 73 6005 
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
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3.1 Situační vedení

Při směrovém vedení kanalizace je nutné dodržovat následující zásady.

Kanalizace se přednostně umísťuje na veřejných prostranstvích, zejména v přidruženém 
prostoru (dle ČSN 73 6005, příloha C), mimo ochranná pásma toků, tramvajových tratí, 
drah, silnic, rychlostních komunikací a dálnic. Zároveň je preferováno umístění
kanalizace mimo navržená parkovací stání.

Kanalizace se neumisťuje do blízkosti stávajících i navrhovaných stromořadí doporučená 
vzdálenost vnějšího líce potrubí od osy kmene stromu je 3,0 m. Vysazování trvalých 
porostů v ochranném pásmu kanalizace smí být prováděno pouze na základě písemného 
souhlasu vlastníka nebo provozovatele kanalizace (zákon č. 274/2001 Sb § 23). 

Křížení s vodními toky, tramvajovými tratěmi, dráhami, silnicemi, rychlostními 
komunikacemi a dálnicemi se navrhuje pokud možno kolmo. Není-li to možné, pak 
sevřený úhel os by neměl být menší než 75°.

Kanalizace v ulicích s tramvajovou tratí se musí navrhovat přednostně oboustranně. Při 
návrhu rekonstrukce stávající tramvajové tratě, s vazbou na použité technologie obnovy 
tramvajové tratě, je projektant povinen navrhnout nové uspořádání sítí v uličním profilu. 
Veškerá křížení kanalizace s tramvajovou tratí musí být mimo prostor výhybek 
a kolejových křížení. Panely DZP v místě křížení s kanalizací je nutno volit v minimální 
šířce tj. 1 - 2 m. Při řešení tramvajové tratě metodou celoplošné betonové desky nesmí 
být kanalizace umístěna pod těmito deskami a při křížení je nutné dodržet podmínky
ochranného pásma kanalizace stanoveného dle zákona č. 274/2001 Sb.

Navržené řešení je projektant povinen projednat s provozovatelem kanalizace.

V blokovém typu zástavby je nezbytné navrhovat kanalizaci alespoň 5 m od vnějšího líce 
budov, pokud to místní podmínky umožňují. Menší odstup je možný jen výjimečně a vždy 
po prokazatelném projednání a odsouhlasení provozovatelem kanalizace.

Kanalizace se vede mezi sousedními vstupními šachtami nebo jinými objekty na stokové 
síti v přímé trase, s výjimkou úseků se změnou směru u průlezných a průchodných stok. 

Vzdálenost dvou vstupních šachet v přímé trati průlezné a neprůlezné kanalizace má být
nejvýše 50 m, ve výjimečných případech až 60 m. U kanalizace průchozí může být 
vzdálenost mezi šachtami navržena do 100 m. Větší vzdálenosti nejsou přípustné.

U kanalizace průchozí může být změna směru řešena obloukem, který musí mít na 
začátku i na konci revizní šachtu. Poloměr oblouku musí být minimálně pětinásobek DN 
navrhované kanalizace.

Při návrhu trasy musí být zohledněn požadavek dostatečného manipulačního prostoru 
podél kanalizace (pokud možno v rozsahu ochranného pásma kanalizace) pro možnost 
použití mechanizace v případě poruch a dodatečných výkopových prací.

Při souběhu s inženýrskými sítěmi musí být dodrženy nejmenší vodorovné vzdálenosti 
kanalizace od ostatních inženýrských sítí, tak jak to ukládá ČSN 73 6005 tabulka A.1.

Při návrhu umístění trasy kanalizace v nové zástavbě se vzájemná poloha inženýrských 
sítí řídí ČSN 73 6005 změna 4, příloha C.

3.2 Výškové vedení

Zahrnuje návrh hloubky uložení a podélného sklonu kanalizace.
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Sklon nivelety kanalizace má být pokud možno plynulý, bez výškových rozdílů na přítoku 
a odtoku ve vstupních, spojných a lomových šachtách.

Mezi dvěma sousedními šachtami se navrhuje jednotný sklon dna kanalizace.

Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení veškerých vod z jejích 
povodí a možnost umístění ostatních podzemních vedení technického vybavení nad 
stokami.

Při návrhu krytí kanalizační stoky je nutné se řídit ČSN 73 6005 změna 4, tabulka B.1.

Zmírňování sklonů v případech velkých rychlostí (plastové a betonové potrubí do 5 m/s, 
kameninové potrubí 10 m/s) je třeba navrhovat ve spadištích. Návrh skluzů je možný 
pouze ve výjimečných případech, po projednání s vlastníkem kanalizace 
a provozovatelem kanalizace. V těchto výjimečných případech se pro úseky stok 
s průtočnou rychlostí odpadních vod 8 – 10 m/s použijí trouby z kameniny, případně 
z tvárné litiny.

Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se splašková kanalizace umísťuje hlouběji, 
aby bylo umožněno napojení všech přípojek oddílné stokové soustavy.

Při křížení kanalizační stoky s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné dodržet minimální 
svislé vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními, tak jak to ukládá ČSN 73 6005 tabulka A.2.

Křížení kanalizace s vodovodem se navrhuje přednostně spodem. Křížení vrchem je 
možné pouze v odůvodněných případech a na základě odsouhlasení provozovatelem
vodovodu a provozovatelem kanalizace.

Při sklonu nivelety do 10‰ může být výšková odchylka v uložení kanalizace proti 
projektované niveletě dna ± 10 mm a při sklonu nad 10‰ nejvýše ± 30 mm. Současně 
však nesmí vzniknout v niveletě dna opačný sklon (viz článek 8.5.7 ČSN 75 6101).

Profil a sklon gravitační kanalizace se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí 
síla odpadních vod, při které nedochází k zanášení stok.

Pokud nebude možné dodržet výše uvedené sklony, je nutné navrhnout hydraulicky 
výhodnější profil kanalizace (tvar vejčitý). Navržený sklon však nesmí být menší než 
sklon uvedený v ČSN 75 6101. V tomto případě je nutné určit četnost proplachů.

Výškové umístění kanalizace při křížení s dalšími inženýrskými objekty se řídí ČSN 75 
2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

3.3 Ochranná pásma

K bezprostřední ochraně kanalizace před poškozením se vymezují ochranná pásma. 
Vlastník pozemku je povinen respektovat ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou 
potřebu dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Jen s písemným souhlasem provozovatele kanalizace lze 
v ochranném pásmu kanalizace:

- provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná 
obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizaci nebo 
které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování;

- vysazovat trvalé porosty;

- provádět skládky mimo jakéhokoli odpadu;
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- provádět terénní úpravy.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu:

- u kanalizace do průměru 500 mm vč. – 1,5 m;

- u kanalizace nad průměr 500 mm – 2,5 m;

- u kanalizace o průměru nad 200 mm, jejíž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti u obou předcházejících 
případů zvyšují o 1 m.

Ochranná pásma kolem kanalizačních zařízení určuje TNV 75 6011 Ochrana prostředí 
kolem kanalizačních zařízení.

Vodoprávní úřad může stanovit jiný rozsah ochranného pásma stoky nebo objektu na 
základě místních podmínek. Vymezení ochranného pásma nově navrhovaných stok má 
být součástí vodoprávního rozhodnutí.

4 Materiál potrubí

Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný 
a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 
protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má 
umožnit bezpečné a účinné čištění stok.

Požadavky na materiál stok vychází z ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
konkrétního stavu a složení stokového systému na území města, požadavků na rozšíření 
sítě a provozních zkušeností.

Požadavky na materiály, použité pro stokovou síť:

- statická únosnost trub (odolnost proti vnějšímu zatížení) a jeho flexibilita vůči 
podloží. Při uvážení skutečných místních podmínek v intravilánu měst se 
doporučuje použití trub tuhých, ve výjimečných případech trub pružných 
s nejvyšší kruhovou tuhostí;

- chemická odolnost proti vlivu protékající látky (vypouštěné odpadní vody musí 
být v souladu s parametry Kanalizačního řádu v platném znění);

- chemická odolnost proti okolnímu prostředí;

- odolnost proti obrusu;

- těsnost trub a těsnost spojů;

- vysoká životnost;

- mrazuvzdornost;

- hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub;

- jednoduchost stavebních prací, vyhovující sortiment tvarovek;

- nízká investiční náročnost.
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Z hlediska provozování potrubí je kladen důraz nejen na vysokou životnost, ale také na 
možnosti údržby, čištění a způsoby sanace potrubí.

4.1 Kanalizační trouby – nekovové materiály

4.1.1 Kameninové trouby

Výhodou kameninových trub je životnost a vysoká chemická odolnost. Jejich nevýhodou 
je křehkost a malá únosnost v tahu za ohybu. 

Použité kameninové potrubí bude odpovídat ČSN EN 295-1 + 295-7.

- Vhodnost použití pro: 

 sběrače;

 uličních stok;

 přípojek.

- Vhodné výrobky: 

 hrdlové trouby; 

 bezhrdlové protlačovací trouby; 

 bezhrdlové trouby pro relining; 

 odbočné tvarovky jednostranné, α = 45°, 60°, 90° hrdlové 
i bezhrdlové.

- Povrchová úprava: vnitřně glazovaná

- Únosnost ve vrcholovém tlaku: normální a zvýšená

- Spoje hrdlových trub: 

 spoj L (pryžový) DN 150, DN 200 (tř. 160) - v hrdle trouby je vlepeno 
pryžové těsnění; spoj se vyrábí pro menší profily do DN 200. Tento 
druh spoje lze použít pouze u přípojek a tvarovek;

 spoj K (polyuretanový) DN 250 – 1 000, DN 200 (tř. 240) - těsněný 
polyuretanovým těsněním, které se zalévá již při výrobě do hrdla i na 
hladký konec trouby. Jedná se o vrstvu tvrdého polyuretanu v hrdle 
trouby a vrstvu měkkého polyuretanu na dříku trouby;

 spoj S (zabrušovaný) - těsněný pryžovým těsněním, které se zalévá 
již při výrobě pouze na hladký konec trouby, hrdlo je přesně 
zabroušeno.

- Dimenze: 

 DN 150 – 200 pro přípojky;

 DN 250 – 1 000 (1 400) pro uliční stoky a sběrače.

- Uložení: Potrubí se ukládá na pevné, rovné a suché základové lože. Lože je 
provedeno s podélným výkruhem a jamkou pro hrdla, tak, aby potrubí dosedlo 
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dokonale na pevný podsyp nebo na betonové sedlo do výšky 1/3 profilu, což 
umožní podélnou stabilizaci v celé délce trasy položeného potrubí.

Obsyp se provádí po vrstvách hutněným zásypem (min. 92 % PS), z drceného či 
písčitého materiálu s max. zrnitostí G45 mm, (obvykle G20 mm). Materiál nesmí 
obsahovat více jak 15 % jílovitých příměsí. Pod konstrukční vrstvou komunikace, 
tj. 40 ÷ 80 cm pod povrchem se provádí zkouška zhutnění, které musí dosahovat 
min. 45 kN/m2 přičemž obsyp musí být zhutněn na min. 25 kN/m

2
.

Dle úvahy projektanta může být lože pro potrubí provedeno i ze zavlhlé betonové 
směsi. Pokládka potrubí se provádí v rýze o šířce dané hloubkou uložení 
a dimenzí potrubí. Hloubka uložení činí max. 9 m. Projektant rozhodne o způsobu 
ochrany potrubí proti působení nadloží obetonováním (sedlo a jeho tvar).

Potrubí a těsnicí kroužky musí být odolné proti agresivnímu působení odpadních vod. 
Vnější povrchová úprava musí zajistit dostatečnou povrchovou ochranu před agresivitou 
půdy. Přes vysokou chemickou odolnost kameninového potrubí je nutné v případě 
odvádění jiných než běžných odpadních vod toto konzultovat s dodavatelem trubního 
systému (včetně těsnění trub). Případné opravy na kameninovém potrubí budou řešeny 
dle schváleného nebo doporučovaného postupu výrobce kameninového potrubí.

Pro ražené stoky mikrotuneláží se používají zesílené kameninové trouby bez hrdel se 
zabroušenými konci a spojovací manžetou z ušlechtilé oceli.

Výběr vhodného materiálu pro bezvýkopové technologie se řeší individuálně, po dohodě 
s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.

Veškeré potrubí, spoje, tvarovky a příslušenství budou od jednoho výrobce. Nedojde ke 
kombinaci výrobků od různých výrobců. Manipulace s trubním materiálem musí probíhat 
pouze v souladu s pokyny výrobce.

Při zpracování návrhu uložení kameninového potrubí musí projekt respektovat požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců.

4.1.2 Železobeton

Pro kanalizaci je možno použít železobetonové potrubí hrdlové se schváleným těsněním.

Použité železobetonové potrubí bude odpovídat ČSN EN 1916 a ČSN EN 206.

- Vhodnost použití pro: 

 uliční stoky větších dimenzí (ne ve štole);

 sběrače (ne ve štole);

 trouby bez výstelky – pro dešťové stoky;

 trouby s výstelkou – pro stoky splaškové nebo jednotné.

- Vhodné výrobky: 

 trouby hrdlové, kruhové s integrovaným těsněním; 

 bez výstelky / s čedičovou nebo keramickou výstelkou DN do 1 200;

 trouby hrdlové vejčité s integrovaným těsněním;

 bez výstelky / s čedičovou nebo keramickou výstelkou do 900/1350;
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 trouby protlačovací kruhové;

 bez výstelky / s čedičovou výstelkou do DN 3 180/DN 2 200 povrchová 
úprava: vnitřně glazovaná.

- Povrchová úprava:

 bez úpravy (omezené použití);

 s vnitřní čedičovou výstelkou;

 kameninová výstelka.

- Vlastnosti betonu (v rámci železobetonu): 

 Vliv prostředí - podle místních poměrů specifikovat požadovaný stupeň 
odolnosti betonu proti vlivu chemické agresivity prostředí – minimálně 
XA2;

 Pevnost - pevnostní třída C (minimálně 30/37);

 Mrazuvzdornost – minimálně stupeň XF2.

- Spoje: preferovat hrdlové spoje s integrovaným těsněním

- Dimenze: používat trouby od DN 600 výše

- Uložení: Potrubí se ukládá na suché, hutněné a upravené lože. Úprava spočívá 
ve vytvoření podélné jamky v loži ze štěrkopísku či písku. Vlastní obsyp je 
možné realizovat výkopkem či štěrkem, který splňuje zrnitost max. G45 mm 
a hutnitelnost (max. obsah 15 % jílovitých příměsí).

V pláni, tj. pod konstrukční vrstvou vozovky, musí být pevnost min. 45 kN/m2. 
Před pokládkou musí být lože zajištěno proti vyplavování. Způsob zvýšení 
odolnosti trub proti vrcholovému zatížení je obdobné jako u kameniny (sedlo 
z prostého betonu).

Železobetonové potrubí musí být dostatečně odolné proti agresivitě vnějšího prostředí. 
Jeho celý vnitřní povrch musí být opatřen povrchovou ochranou alespoň v omočeném 
obvodu (180°). Z důvodu nižší chemické odolnosti betonu není vhodné používat 
železobetonové potrubí bez vnitřní ochrany.

Použité potrubí nesmí být poškozené, nesmí být narušena povrchová ochrana 
a spojovací prvky.

Statická únosnost potrubí je dána samotným potrubím, způsobem jeho uložení a místními 
podmínkami. Potrubí ukládané ve vnějším agresivním prostředí musí být opatřeno již 
z výroby vhodnou vnější ochranou (nátěry, plastové povlaky apod.) při použití speciálních 
cementů.

Při zpracování návrhu uložení betonových a železobetonových trub musí projekt 
respektovat požadavky příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců.

4.1.3 Tavený čedič

Jedná se o trubní materiál vyráběný z taveného čediče.

- Vhodnost použití pro: 
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 všechny druhy objektů na stokových sítích;

 protlaky malých dimenzí do DN 500;

 zapouzdřené čedičové trouby pro silně exponované stokové úseky 
(ocelové trouby vyložené čedičovými radiálkami) kruhových stok;

 konstrukce vejčitých a kruhových zděných stok s výstelkou dna 
taveným čedičem (stokové žlaby, bočnice).

- Vhodné výrobky: 

 čedičové cihly;

 čedičová dlažba;

 stokové žlaby a bočnice;

 tvarové kusy pro spadiště (nátok a obtok);

 potrubí protlaků;

 radiální tvarovky vybraných úhlů a další.

- Povrchová úprava: povrch hladký, vzorovaný, drsný (z pískové formy)

- Vlastnosti taveného čediče: uvádí je výrobce v prospektech a je zbytečné je 
definovat, neboť jsou unikátní a od jediného výrobce

Z hlediska vlastností jde o materiál pro stokové prostředí velmi vhodný. Je hutný, 
nenasákavý, velmi houževnatý, má teplotní odolnost, s vysokou odolností proti obrusu 
a chemickým účinkům dopravovaného média i okolního prostředí. Jde o přírodní materiál 
s prakticky neomezenou životností, bezproblémový z hlediska odpadů. Vnitřní povrch má 
vyhovující hydraulickou hladkost.

Hlavní nevýhodou je omezený sortiment jak v profilu trub, tak zejména v jejich délce. 
Proto se zatím používají zejména pro mechanicky extrémně namáhané stokové úseky. 
Je doporučeno jejich použití pro úseky se zvýšeným zatížením na abrazi, pro úseky 
s vyšší rychlostí průtoku odpadních vod (nad 5 m/s) a pro spadišťový trubní obtok.

Při zpracování návrhu uložení čedičových trub musí být respektovány požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců.

4.1.4 Sklolaminátová potrubí

Patří k pružným materiálům, u kterých při nesprávném uložení dochází dlouhodobým 
působením vnějších tlaků k deformacím profilu. Proto síla stěny potrubí musí být vždy 
navržena na základě statického výpočtu, minimální kruhová tuhost použitého potrubí je 
SN 10 000 N/m2.

Použití sklolaminátového potrubí je možné pouze v odůvodněných případech, kdy jiný 
materiál nevyhovuje technickým podmínkám.

Tuhost potrubí se stanovuje v projektu na základě místních geologických podmínek 
(zatřídění zeminy, úroveň hladiny podzemní vody), navrhovaného způsobu uložení, výšky 
zásypu a povrchového zatížení.

- Vhodnost použití pro: 
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 kruhové trubní stoky jednotné a oddílné soustavy ukládané do země, do 
kolektorů a technických chodeb při průtocích o rychlostech max. do cca 
5 m/sec;

 protlaky kruhových trub.

- Vhodné výrobky: 

 kruhové trouby;

 min. kruhová tuhost SN = 10 000 N/m2;

 výrobní technologie – odstředivé lití;

 zesílená vnitřní vrstva pryskyřice, povrchová úprava: povrch hladký, 
vzorovaný, drsný (z pískové formy).

- Vnější povrchová úprava trub: neprovádí se

- Spoje: 

 přesuvkou s integrovaným těsněním

 zapuštěnou přesuvkou u trub k protlaku

- Vlastnosti skelného laminátu: dle ČSN EN 14364

- Dimenze: DN (300) 500 – 2400

- Uložení: Potrubí se ukládá na suché hutněné lože. Minimální kóta mezi spodní 
konstrukční vrstvou komunikace a vrcholem potrubí činí 60 cm, od DN 600 výše 
80 cm. Lože je tvořeno pískem či štěrkopískem s maximálním obsahem 
jílovitých částic do 15 %. Šířka výkopu na každou stranu od potrubí musí být 
min 35 cm, od potrubí DN 500 a výše větší. Obsyp tvoří písek až štěrk 
heterogenní zrnitosti do G32 mm, s max. příměsí 15 % jílovitých částic. Obsyp 
musí být nad vrchol potrubí min. 15 cm. Zbytek je zasypán hutnitelným 
výkopkem. V místě konstrukční pláně komunikace musí být dlouhodobě zajištěn 
parametr únosnosti 45 kN/m2 a deformace potrubí max. 12 %.

Závěry statického výpočtu (provedeného v souladu s ČSN EN 1295-1) je nutné 
konzultovat s výrobcem trub. Projekt musí stanovit míru hutnění lože a obsypu a způsob 
kontroly zhutnění.

Pro napojení přípojek se používají výhradně prefabrikované tvarovky – odbočky. Výrobce 
podle konkrétního zadání upraví jejich tvar a hrdlo dle druhu materiálu přípojky. 
Dodatečně nalepovaná sedla s odbočkou nelze používat.

Používat je možné výhradně trouby splňující normu ČSN EN 14364 vyráběné technologií 
odstředivého lití.

Při zpracování návrhu uložení sklolaminátového potrubí musí být respektovány 
požadavky příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců.

4.1.5 Plastové potrubí

Na trhu jsou výrobky mnoha výrobců, kteří mají odlišný sortiment, jak co do profilů 
a kompletnosti tvarovek, tak co do tuhosti vyráběných trub. Minimální síla stěny potrubí 
musí být vždy navržena na základě statického výpočtu, minimální kruhová tuhost 
použitého potrubí je SN 10 000 N/m2.
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- Vhodnost použití pro: 

 uliční stoky;

 přípojky;

 bezvýkopové technologie – relining.

- Vhodné výrobky: 

 materiál PVC, PE, PP;

 kruhové i vejčité profily;

 kruhová tuhost SN = min. 10 kN/m2; 

 trouby plnostěnné oboustranně hladké;

 hmotnostní obsah minerálních plniv max. 5%.

- Povrchová úprava trub: zpravidla se neprovádí

- Spoje: v závislosti na materiálu – hrdlový, přesuvkou, svarový

- Dimenze: DN 250 – 400

- Uložení: Potrubí se ukládá vždy v suchu za teplot vyšších než 12 oC. Jednotlivé 
konstrukční vrstvy se hutní min. na 92 % PS. Kolem potrubí je nutné, zejména 
po obou stranách, vytvořit pečlivě hutněný štěrkopískový obsyp (po 10 cm 
vrstvách), po stranách na šířku celého výkopu. Je nutné vyloučit pokládku trub 
do horizontu podzemní vody.

Pro jednotlivé typy plastového potrubí se lože, obsyp a zásyp provádí dle 
technologického předpisu jejich výrobce. Výsledkem musí být zajištění 
únosnosti a max. dovolených trvalých deformací potrubí do 6 %, v průběhu 50 
let.

Minimální krytí plastového potrubí, tj. od vnějšího líce obsypu pod první 
konstrukční vrstvu komunikace činí 30 cm. Další podmínkou je výška celkového 
nadloží (včetně konstrukční vrstvy), která nesmí být menší než 110 cm. 
Hloubka uložení může činit max. 7 m za předpokladu návrhu účinných úprav 
navržených projektantem v dokumentaci pro stavební povolení.

Z důvodu zvýšeného rizika snížení životnosti potrubí vlivem obrusu je nepřípustné 
používat tenkostěnná potrubí, ke kterým patří potrubí sendvičová a korugovaná, 
s výjimkou plnostěnné konstrukce s navíjeným žebrem.

Použitelnost těchto trub musí vyhovovat místním podmínkám, chemickým látkám 
vyskytujícím se ve stokách. Každý návrh použití pružných trubních materiálů musí být 
zdůvodněn a doložen statickým výpočtem, určenou mírou zhutnění lože a obsypu 
v daných geologických podmínkách.

Plastové potrubí nelze vodotěsně napojit na klasické zděné konstrukce. Proto musí být
napojování potrubí do zděných nebo betonových konstrukcí objektů na stokové síti 
provedeno pouze pomocí speciálních tvarovek (šachtových vložek), které jsou pro tyto 
účely vyráběny.

Používat výhradně tvarovky ze shodného materiálu kruhové pevnosti s pokládaným 
potrubím (například PVC SN 12 a tvarovky SN 12). Nepřipouští se kombinovat různé 
druhy materiálů a potrubí a tvarovek např. PVC/PP.
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4.2 Kanalizační trouby – kovové materiály

4.2.1 Ocelové potrubí

Použití ocelového potrubí pro stavbu stok ukládaných v zemi je zakázáno – s výjimkou 
provizorních krátkodobých přeložek.

Používá se jen v úsecích výrazně namáhaných na ohyb (zavěšená nebo podepřená 
potrubí např. na mostech) a dále v objektech čerpacích stanic, kde lze jednoduše 
svařováním vytvořit potřebné tvarovky bez ohledu na jejich výrobní sortiment.

4.2.2 Litinové potrubí

Pro výstavbu kanalizace je možné použít pouze potrubí z tvárné litiny. Potrubí musí být 
v souladu s ČSN EN 598+A1. Použití potrubí z šedé litiny pro výstavbu kanalizace pro 
veřejnou potřebu není dovoleno.

Potrubí z tvárné litiny lze použít na kanalizační výtlaky a u gravitačních stok v úsecích, 
kde je potrubí namáháno na ohyb nebo extrémně mechanicky (např. ve skluzových 
tratích, spadištích, shybkách apod.).

V rámci jedné lokality je povoleno používat pouze komplety od jednoho výrobce. Potrubí 
z tvárné litiny musí být opatřeno vnitřní ochranou.

Z důvodu zamezení koroze potrubí, která zůstává při použití tvárné litiny pro odpadní 
vody největším rizikem, dodávají výrobci potrubí s různou ochranou vnitřního i vnějšího 
povrchu.

Litinové potrubí se ukládá na hutněné a suché lože ze štěrkopísku či písku. V případě 
vyšší hladiny podzemní vody je nutné zajistit, aby nedocházelo k vyplavování lože. 
Potrubí se pokládá jako hrdlové či přírubové s min. krytím 100 cm. Obsyp potrubí se 
provádí výkopkem či štěrkem o max. zrnitosti G45 mm. Obsypová zemina musí být 
heterogenní a v případě zvýšené kyselosti zeminy či při výskytu bludných proudů nad 160 
mV musí projekt obsahovat antikorozní opatření.

Při zpracování návrhu uložení potrubí z tvárné litiny musí projekt respektovat požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců.

5 Technologie výstavby

Při výstavbě stokových sítí jsou sledovány tři hlavní cíle - ochrana veřejného zdraví 
a životního prostředí, dlouhodobá funkčnost sítě a zajištění životnosti bez nutnosti 
předčasné sanace nebo obnovy.

Účastníci výstavby stokových sítí musí přispět k naplnění těchto cílů také výběrem 
vhodných materiálů a dodržením stavební technologie. Je nutné sjednotit pravidla pro 
výstavbu a obnovu stokové sítě tak, aby následné provozování, údržba a sanace tohoto 
systému byla ekonomicky únosná pro obyvatele města a nevyžadovala neúměrně vysoké 
investiční náklady na předčasnou obnovu sítě.

Technologie výstavby stok a přípojek je závislá především na geologických a místních
podmínkách lokality, ve které má být stavba realizována. Podmínkou správné volby 
materiálu a technologie je potřebný rozsah geologického, případně geotechnického 
průzkumu. Nevhodně zvolená technologie výstavby vede ke zvýšení rozpočtových 
nákladů stavby, projeví se zvýšenou poruchovostí a sníženou životností díla. Nedodržení 
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technologie a předepsaných postupů způsobuje vady, které ve svém důsledku snižují 
kapacitu, provozuschopnost a životnost kanalizace. Stoky je možné budovat:

- v otevřeném výkopu (v pažené rýze) prefabrikované nebo monolitické;

- bezvýkopovými technologiemi.

Návrh způsobu realizace musí odpovídat požadavkům na ekonomické řešení s ohledem 
na podmínky ochrany zeleně, dopravní situace v dané lokalitě, velikost budované stoky, 
rychlost výstavby, stav okolní zástavby a nutnost zřízení přípojek.

5.1 Stavby stok v otevřeném výkopu (rýhách)

Technologie výstavby v otevřeném výkopu se používá všude tam, kde hloubka zakládání 
je do cca 6 až 8 m (ekonomické hledisko) a kde to umožňují místní podmínky. Z hlediska 
zakládání se rozlišuje:

- Nepažený výkop lze použít v případě, že se stavba provádí ve volném prostoru 
s minimálním množství inženýrských sítí, obvykle v hloubkách do 4 – 5 m. 
Pokud možno nad hladinou podzemní vody. Sklony svahů stanovuje projekt na 
základě geologického posudku. Doporučené sklony jsou uvedeny v ČSN 73 
3050 Zemní práce.

- Pažený výkop bude sloužit ve všech ostatních případech. Volba pažení je 
závislá na geologických podmínkách, hladiny podzemní vody apod.) Používá se 
pažení příložné, zátažné, hnané, zvláštní zakládání apod. Šířka rýh se 
stanovuje z šířky nezbytné pro zřízení konstrukce stoky (světlá šířka stoky 
+ minimální šířka doplňujících konstrukcí – obetonování, obsyp) s rozšířením 
o konstrukci pažení. Nejmenší šířka rýh je uvedena v ČSN EN 1610.

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých 
stávajících inženýrských sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou 
být stavební činnosti dotčeny. Provádění výkopů nesmí ohrozit stabilitu stávajích staveb.
Před samotnou stavbou je nutné na stávající kanalizaci provést preventivní ochrannou 
deratizaci.

5.2 Stavby stok bezvýkopovými technologiemi

Postupy výstavby nových podzemních inženýrských sítí, při kterých jsou minimální 
výkopy na povrchu území s řadou významných výhod:

- omezení narušení dopravních komunikací;

- redukuje omezení dopravy a občanů na minimum;

- snížení objemu zemních prací;

- zmenšení objemu transportované výkopové zeminy a ložného materiálu;

- menší spotřeba prostoru pro stavbu;

- nedochází k poškození stromů vysázených podél silnice v trase potrubí.

Bezvýkopové technologie se dělí na:
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- Technologie s osádkou se používají převážně při ražbě nových stok a při 
některých rekonstrukcích. Jedná se o metody štítování a protlaky větších 
profilů.

- Technologie bez osádek se používá převážně pro menší profily, jejich použití 
bývá značně omezeno geologickými podmínkymi. Podle vedení se rozdělují na:

 Řízení metody – mikrotunelování; protlaky s vodící trubkou a směrové 
vrtání; pluhováním;

 Neřízení metody se při stavbě stok používají jen vyjimečně.

6 Tlaková kanalizace

Tlaková kanalizace se navrhuje v případech, kdy není možné, hospodárné nebo z jiných 
důvodů přijatelné řešit odvedení odpadních vod gravitačně. Podtlaková kanalizace se na 
území SMOl nepoužívá.

Výtlačné potrubí z čerpací stanice odpadních vod na dopravu odpadních vod na 
gravitační stokové síti se navrhuje podle přílohy F ČSN EN 752 Odvodňovací systémy 
vně budov.

Mimo zásad, které jsou uvedeny v této normě, musí být zohledněny ještě další zásady:

- kanalizační výtlak musí být uložen v nezámrzné hloubce;

- podél jejich trasy je z důvodu potřeb přesného vytrasování požadován 
identifikační vodič;

- na jednotných kanalizačních systémech se doporučuje pro výhodnější režim 
čerpání zvážit vhodnost návrhu paralelních výtlaků různých profilů v závislosti 
na selektivním čerpání;

- na výtlaku budou osazeny armatury umožňující odkalení, resp. čištění výtlaku 
a odvzdušnění;

- odvzdušňovací armatury mohou být automatické. Automatické odvzdušnění je 
nutno navrhnout u čerpacích stanic se sezónním využitím;

- v nejnižších místech budou navrženy armatury pro možnost odkalení a napojení 
čisticího tlakového vozu pro možnost čištění. Dle požadavků provozovatele 
budou případně doplněny další armatury pro čištění;

- veškeré armatury budou osazeny v revizních šachtách k tomu přizpůsobených 
max. od sebe vzdálených 100 m;

Základní parametry pro návrh výtlaků:

- výtlačný řad z čerpací stanice musí být navržen z kvalitního materiálu –
doporučuje se PE (do DN 100) a tvárná litina (nad DN 100 vč.);

- minimální profil výtlačného řadu je DN 80;

- výtlačný řad musí být navržen tak, aby rychlost byla min. 1 m/s.
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7 Čerpací stanice odpadních vod

Čerpací stanice odpadních vod (dále jen ČS) jsou součástí stokového systému, slouží 
pro dopravu odpadní vody z níže položených míst do výše uloženého gravitačního 
systému zpravidla s odtokem na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Obecně se 
čerpací stanice odpadních vod navrhují podle ČSN EN 752 a musí splňovat požadavky 
normy ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.

Jednotný podklad pro návrh ČS stanovit nelze, variabilitu ČS podle velikosti a dispozice, 
druhu a typu čerpadel, způsobu zabezpečení atd. ovlivňuje vždy mnoho lokálních faktorů.

Na území statutárního města Olomouce jsou povoleny následující konstrukční řešení 
čerpacích stanic odpadních vod:

- Čerpací stanice s kalovými čerpadly v mokré, nebo suché jímce;

- Kompaktní čerpací stanice se separací pevných látek.

7.1 Požadavky na navrhování čerpacích stanic

Obecné zásady návrhu:

- vycházet z konfigurace terénu a z dopravní výšky;

- minimalizovat nátok balastních a srážkových vod na ČS u jednotné kanalizace, 
konkrétní případy je nutné konzultovat s provozovatelem;

- používat kalová čerpadla s min. průchodností 65 mm, typ čerpadla je nutné 
konzultovat s provozovatelem;

- respektovat omezení doby zdržení odpadních vod v čerpací stanici; doba 
zdržení splašků v ČS v případě havárie se doporučuje cca 10 hodin;

- navrhnout zařízení a vybavení pro obsluhu a údržbu – zvedací zařízení pro 
vytahování čerpadel z jímky, uzavírání nátoku do jímky, příjezd a manipulační
plocha pro vozidla obsluhy apod.;

- vždy řešit signalizaci provozních stavů na dispečink;

- zohlednit ekonomiku provozu;

- u ČS umístěných v intravilánu a vyústění výtlačných potrubí z ČS musí být 
řešeno opatření proti zápachu;

- ČS přednostně situovat mimo záplavová území a komunikace z důvodu 
bezpečnosti obsluhy při údržbě ČS, neomezování dopravy a provozu ČS;

- řešit zabezpečení objektu ČS proti projevům vandalismu a krádeží;

- ČS dimenzovat na stav zástavby daný územním plánem.

Hydraulické hledisko:

- akumulační objem čerpací jímky se řeší individuálně v závislosti na místních 
podmínkách, významu ČS a míry zabezpečení provozu, a to v rozmezí 5 – 10 
hodin přítoku Q24;
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- čerpané médium – množství a kvalita;

- parametry výtlačného řadu.

Stavební řešení:

Varianty provedení ČS:

- suchá jímka s čerpací stanicí se separací tuhých látek;

- suchá jímka s čerpadly a mokrá jímka pro akumulaci odpadních vod;

- mokrá jímka s čerpadly, vedle armaturní komora s ovládacími prvky;

- mokrá jímka s ponornými čerpadly umístěnými v jímce.

ČS mohou být navrženy s nadzemním objektem nebo bez něj.

Konstrukci ČS a návrh čerpadel musí vždy stavebník projednat a odsouhlasit 
s provozovatelem. Z důvodu provozní spolehlivosti jsou upřednostňovány kompaktní 
čerpací stanice umístěné v suché jímce.

Rozdělení ČS podle výkonu :

- malé do 1 l/s;

- střední 2 - 5 l/s;

- velké nad 6 l/s.

U ČS velkých a středních musí být vždy osazena čerpadla se 100 % rezervou (1+1), 
u ČS malých se tato povinnost nevyžaduje.

Zásady pro návrh čerpacích stanic:

- veškeré vybavení ČS bude provedeno z nerezové oceli;

- automatické spínání čerpadel pomocí hladinových spínačů (kombinace plovák 
a ultrazvukový spínač);

- max. provozní hladina je spínací hladinou druhého čerpadla;

- havarijní hladina navržena na 24 hodinovou rezervu v objemu čerpací jímky 
vypočtené na výhledový stav splaškové kanalizace včetně akumulace ve 
stokové síti;

- uzávěr pro odstavení přítoku do ČS;

- česlicový koš na vtoku do ČS s vhodným umístěním pro jeho vytažení 
a vyčištění;

- u velkých a středních ČS (nad 2 l/sec) předřadit lapák písku;

- u všech ČS dálkový přenos dat (přednostně rádiová komunikace) do dispečinku
na ČOV;

- komunikační zařízení dostupné pro obsluhu;

- navrhovat ČS s bezpečnostním přepadem

Dálkový přenos u čerpacích stanic:
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Pokud je ČS důležitá svým významem je přenos řešen GPRS.

- přenášené hodnoty jsou: 

 chody čerpadel;

 poruchy čerpadel;

 maximální havarijní hladina;

 výpadek napájecího napětí;

 vstup do objektu;

 porucha přenosů;

 hladina v jímce;

 eventuálně další dle požadavků provozovatele.

Přenos z malých ČS je řešen přednostně rádiovou komunikací, v krajních případech
GSM/SMS.

- přenášené hodnoty jsou:

 poruchy čerpadel;

 maximální havarijní hladina;

 výpadek napájecího napětí;

 vstup do objektu;

 porucha přenosů.

Realizaci dálkového přenosu a související úpravy (např. vizualizace apod.) hradí investor.

8 Objekty na síti

Objekty na stokové síti musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajištěna správná 
funkce stokové sítě a aby mohly být bezpečně vykonávány všechny práce potřebné při 
provozu, čištění a údržbě stok.

Obecně jsou požadavky na technické řešení objektů na kanalizační síti a na jejich 
projektování uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Pro řadu 
z objektů však existují i samostatné ČSN a TNV.

Mezi objekty, které jsou součástí kanalizační sítě, patří:

- kanalizační šachty (vstupní, revizní, spojné, spadiště, skluzové komory);

- odlehčovací komory a objekty na regulaci průtoku (s vysokou přelivnou hranou, 
štěrbinové odlehčovací komory, atypické, s čelním přelivem, dešťové 
separátory);

- měrné objekty;

- shybky;
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- dešťové vpusti.

8.1 Kanalizační šachty

Základní požadavky pro návrh kanalizačních šachet jsou uvedeny v ČSN 75 6101 
Stokové sítě a kanalizační přípojky – v čl. 5.10.2.

8.1.1 Vstupní a revizní šachty

Kanalizační šachty se na stokové síti umisťují z důvodů revize, čištění a vstupu do stoky. 
Poklop kanalizačních šachet musí být litinový s větracími otvory a s pevnostní třídou dle 
typu komunikace. Umisťuje se tak, aby maximálně omezoval či znemožňoval vtok 
povrchové vody do kanalizační sítě a byl řádně přístupný. Použitelné jsou betonové 
prefabrikáty pro různé typy šachet:

- Vstupní a soutokové šachty na stokách do průměru DN 600

 s prefabrikovaným dnem kruhovým (min. kyneta a nástupnice vyložena 
čedičem nebo kameninou);

 s prefabrikovaným dnem litým do forem (bez obložení);

 s monolitickým dnem kruhovým (obklad čedič či kamenina).

Vstupní a soutokové šachty slouží pro vstup do stokového systému a pro jeho 
revizi. V těchto šachtách je možno navrhnout změnu směru, změnu spádu a je 
možné je navrhnout jako šachty soutokové.

- Vstupní a soutokové šachty na stokách o průměru větším než DN 600

 s prefabrikovaným dnem pro průměry 800 – 1200 (min. kyneta 
a nástupnice vyložena čedičem nebo kameninou);

 s monolitickým dnem kruhovým (obklad čedič či kamenina).

Vstupní a soutokové šachty slouží pro vstup do stokového systému a pro jeho 
revizi. V těchto šachtách je možno navrhnout změnu směru, změnu spádu a je 
možné je navrhnout jako šachty soutokové.

Při vstupu do profilu větší stoky než 60 cm je nutné umístit do části mezi 
podestou a dnem jedno nebo více kapsových stupadel – kapsová stupadla 
budou umístěna u stěny na vtoku do šachty a na stěně u stupadel bude 
osazeno madlo z nerezové oceli.

U profilů nad DN 600 je minimální výška stropu 1,8 m nad pochůznou plochou 
v šachtě. Jiné řešení je možné pouze po dohodě s vlastníkem 
a provozovatelem kanalizace.

- Vstupní a soutokové šachty na stokách budovaných podzemními metodami 

Zastropení těchto šachet bude provedeno zásadně monolitickou 
železobetonovou deskou nebo staveništním prefabrikátem. Konstrukce šachty 
musí být navržena na základě statického výpočtu.
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Šachta musí být vodotěsná. Vstupní komín šachet je navržen z rovných
železobetonových stokových skruží DN 1000, tl. 120 mm, s gumovým těsněním. Na 
rovné skruže je nasazena kónická skruž s vyrovnávacím věncem zakončeným 
samonivelačním litinovým poklopem. Jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými 
stupadly DIN 19555 s PE povlakem. Vstup do šachet je zajištěn za pomocí min. 
1 kapsového stupadla v kónické skruži a níže umístěných žebříkových stupadel.

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206-1.

Ve zpevněných plochách bude poklop osazen s povrchem zpevněné plochy, přípustná je 
odchylka 5 mm pod okolní úroveň (viz. ČSN 75 6101, čl. 5.10.1.4).

V zelených plochách v intravilánu je možno po dohodě s provozovatelem osadit betonový 
poklop. Zvýšení poklopu bude o 10 cm oproti okolnímu terénu a následně provedeno 
obetonování v šířce 1,5 m x 1,5 m, do hloubky min. 1,0 m.

V extravilánu nebo větších zelených plochách je nutní zvýšení poklopu o 30 - 50 cm nad 
okolní terén s následným obetonováním poklopů v šířce 1,5 m x 1,5 m, do hloubky min. 
1,0 m. V zemědělských kulturách bude použit betonový poklop označeny směrovou tyčí.

8.1.2 Spojné šachty

Spojení dvou funkčně rovnocenných stok (soutok) až do DN 600 včetně (stejně jako 
připojení vedlejší stoky na stoku hlavní o DN 600) se provádí ve vstupní šachtě běžné 
konstrukce. Jedná se o betonovou skružovou šachtu s prefabrikovaným dnem 
provedeným na zakázku dle vzájemné polohy připojovaných stok nebo se dnem zděným 
na místě z dlažebních kostek, kanalizačních nebo čedičových cihel.

U větších profilů se jedná o spojnou komoru. Její návrh musí být před dokončením 
projektu projednán s vlastníkem a provozovatelem. Dodatečné vysazení spojné revizní 
šachty na stávající funkční úsek se provádí výřezem části potrubí a vsazením 
prefabrikovaného dna, které je dopojeno příslušným úsekem potrubí na převlečné 
manžety dle materiálového provedení stávajícího řadu. 

Základní požadavky pro návrh objektů na spojení stok jsou uvedeny v ČSN 75 6101 
Stokové sítě a kanalizační přípojky – v čl. 5.10.4.

Z hlediska konstrukčního řešení provádění stavby i ekonomického hlediska se požaduje, 
aby hlavní stoka byla v přímém směru. Výjimky odsouhlasuje provozovatel.

8.1.3 Spadiště

Spadišťové šachty mohou být navrženy na stokové síti tam, kde vlivem konfigurace 
terénu vychází velké rychlosti v potrubí (max. v = 5 m/s). Požaduje se minimalizovat 
počet spadišť. Preferuje se hlubší spadiště oproti většímu počtu mělkých spadišť 
v kaskádě.

Základní požadavky pro návrh spadišť jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky – v čl. 5.10.6.

Opevnění nárazové stěny, případně všech vnitřních stěn, na základě dispozice 
zaústěných stok, bude provedeno keramickým nebo čedičovým obkladem. Pro vstup do 
spadišť platí obecná ustanovení pro šachty. Vstupní část bude umístěna nad odtokovou 
částí spadišťové šachty.

Spadiště pro větší stoky a výšky se navrhují individuálně podle požadavků vlastníka 
a provozovatele kanalizace.
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8.1.4 Skluzové komory

U velmi strmých přímých úseků stok může být navržen skluz tj. úsek s průtočnou rychlostí 
vod 5 až 10 m/s. Konec skluzu musí být opatřen objektem na tlumení pohybové energie 
a k odvedení z vody vyloučeného vzduchu.

Základní požadavky pro návrh spadišť jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky – v čl. 5.10.7.

Použité materiály stoky tohoto objektu musí být odolné vůči obrusu, popř. proti 
dynamickým a kavitačním účinkům.

Skluz může být i samostatný objekt na stoce v šachtě, používá se do výšky 60 cm na 
stokách do profilu DN 600 a je ho možno použít i na stokách větších profilů s překonáním 
větších rozdílů výšek.

8.2 Odlehčovací komory

Objekty na odlehčení odpadních vod je možné navrhnout pouze ve výjimečných 
případech, pokud lze jasně prokázat, že takové řešení je nejlepší s ohledem na 
technickou, provozní a ekonomickou stránku věci.

Odlehčovací komory se navrhují na jednotné kanalizaci podle ČSN EN 752, podle čl. 
8.5.5.

Odlehčovací komory musí zajistit oddělení dešťových vod dle hydraulického výpočtu 
projednaného a odsouhlaseného v projektové dokumentaci v návaznosti na generel 
stokové sítě.

Odlehčovací komory a separátory navržené na jednotném kanalizačním systému musí 
zajistit oddělení dešťových vod v daném poměru ředění dle hydraulického výpočtu, 
projednaného a odsouhlaseného v projektové dokumentaci, v návaznosti na schválený 
generel stokové sítě. Do čistírny odpadních vod musí být spolehlivě přiveden průtok 
rovnající se minimálně trojnásobnému množství maximálního hodinového průtoku 
splašků.

Množství vod přitékajících před odlehčovací komoru je nutné stanovit na základě 
bilančních výpočtů pro všechny typy vod (splaškové, dešťové, atd.).

Návrh odlehčovacích komor tam, kde není vytvořen hydraulický model sítě, bude 
proveden na základě hydrotechnického výpočtu kanalizační sítě.

Odtok odpadních vod z odlehčovací komory či separátoru do odlehčovací stoky a do 
vodního toku se určuje podle požadavku na ochranu jakosti vody ve vodním recipientu na 
základě:

- ředícího poměru (násobek max. hodinového průtoku splašků);

- odtoku mezního deště;

- dovolené koncentrace znečištění odlehčovaných vod;

- hodnoty stanovené v bilančním výpočtu.

Konstrukce odlehčovací komory musí umožňovat manipulaci s průtoky. Preferována je 
především odlehčovací komora s bočním přepadem. Přepadová hrana bude navržena
tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem její zvýšení, snížení, nebo její eventuální 
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vyhrazení. Jako hradící prvky se používají dubové dluže s osazením do U nebo I profilů 
s možností hrazení po 10 cm výšky, max. délka jednoho pole je 1,5 m.

Odtok odpadních vod z odlehčovací komory bude min. DN 250 a bude opatřen stavítkem 
ovládaným shora z povrchu (profil potrubí musí být doložen hydraulickým výpočtem).

Projektant posoudí možnost zpětného vzdutí. Na vyústění odlehčení do vodního toku 
bude vždy osazena zpětná klapka.

Před odtokem musí být umístěna norná stěna na zachycení plovoucích látek. Přepad 
odlehčovací komory musí být v odůvodněných případech zajištěn česlemi. Pro vstup do 
komory budou navrženy podle velikosti odlehčovací komory dva i více vstupní komíny.

Stěny a přepadové hrany budou navrženy z obrusuvzdorných materiálů, např.
z kameninových nebo čedičových obkladů. Části odlehčovacích komor, které nebudou 
obloženy obrusuvzdornými materiály, budou provedeny z pohledových vodostavebných 
betonů bez nerovností a výstupků. Připouští se možnost úpravy povrchů těchto částí 
speciálními sanačními materiály pro kanalizace.

Konstrukce odlehčovacích komor musí být navržena tak, aby v budoucnu umožnila 
osazení měření a předčisťovacích zařízení na odlehčovací stoce, pokud neurčí jinak 
vlastník a provozovatel kanalizace. Návrh typu odlehčovací komory musí být 
odsouhlasen s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. 

Vyústění odlehčovacích stok do recipientu musí být navrženo tak, aby byl umožněn 
přístup obsluhy k těmto objektům. 

Vyústění odlehčení do toku a podchody vodotečí musí splňovat podmínky správce toku. 

U odlehčovacích komor bude zajištěno řešení dálkového přenosu dat do dispečinku na 
ČOV. Přenášené hodnoty jsou:

 stav hladiny;

 výpadek napájecího napětí;

 vstup do objektu;

 výpadek přenosů;

 eventuálně další dle požadavků provozovatele.

8.3 Měrné objekty

Návrh měrného objektu pro měření průtoku odpadních vod musí splňovat požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, zákona č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, v platném znění, a platných technických norem.

8.3.1 Měrné profily na stokové síti

Měrný profil (dále jen MP) je třeba navrhovat v úseku, kde minimálně v délce 15xD (DN 
profilu), resp. H (výška profilu u nekruhových stok) nad i pod MP nedochází ke změně 
směru a sklonu stoky.

Z hlediska pracovní oblasti používaných měřidel se musí MP navrhnout tak, aby se 
rychlost proudění v rozsahu návrhových hodnot průtoků pohybovala v rozmezí 0,5 – 3,0 
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m/s a minimální hloubka v MP přesahovala 0,05 m. MP navrhovat v místech, kde 
nedochází k tvorbě sedimentů.

8.3.2 Měrné objekty na čistírnách odpadních vod

Při měření průtoku při proudění s volnou hladinou lze navrhovat následující typy měrných 
objektů:

- měrné žlaby – nejvhodnější je Parshallův měrný žlab;

- měrné přelivy – nejčastěji ostrohranný měrný přeliv s trojúhelníkovým výřezem.

Ostrohranný měrný přeliv s pravoúhlým výřezem se doporučuje pouze v odůvodněných 
případech.

Pro snímání a vyhodnocování přepadové výšky, resp. průtoku, musí navrhované 
monitorovací stanice splňovat požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, prováděcí 
vyhlášky č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády 143/2012 Sb., v platném znění. Měrný objekt 
se navrhuje takovým způsobem, aby byl umožněn dálkový přenos dat (obdobně jako 
u ČS). Přenášené hodnoty jsou:

 stav hladiny;

 výpadek napájecího napětí;

 vstup do objektu;

 výpadek přenosů;

 eventuálně další dle požadavků provozovatele.

Při návrhu a posouzení hydraulické části měřidla postupovat dle platných ČSN                             
a dokumentace daného typu měřidla:

- ČSN ISO 9826 Parshallovy žlaby a žlaby typu Saniiri;

- ČSN ISO 1438 Hydrometrie – Měření průtoku vody v otevřených korytech 
pomocí tenkostěnných přelivů.

8.4 Výustní objekty

Návrh každého výustního objektu z odlehčovací komory jednotné stokové sítě nebo 
dešťové kanalizace je nutné projednat se správcem příslušného vodního toku.

Výustní objekt je nutné opatřit:

- opevněním břehu – většinou z lomového kamene odolného proti obrusu do lože 
z betonu;

- opevněním dna recipientu – u větších odlehčovaných množství je nutno rozsah 
opevnění;

- u výustních objektů je nutné zabránit zpětnému vzdutí vody z vodoteče do 
kanalizace a to buď výškovým osazením, nebo zpětnou klapkou;

- u výustního objektu určit na základě výsledku modelových zkoušek nebo podle 
požadavku správce toku;
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- v odůvodněných případech opevněním protilehlého břehu (dle množství 
odlehčovaných vod a šířky koryta).

Konstrukce výustního objektu nesmí zasahovat do průtočného profilu recipientu.

Při návrhu výustního objektu, opevnění, řešení vývaru atd. se musí v rámci projektové 
dokumentace vycházet z údajů ČHMÚ, popř. z údajů generelu příslušného vodního toku              
a každou výpusť doložit řádnými hydrotechnickými výpočty včetně posouzení kapacity 
koryta pod výpustí a hydrauliky místa vyústění. Výustní objekty se navrhují takovým
způsobem, aby byl umožněn dálkový přenos dat. Přenášené hodnoty jsou:

 stav hladiny ve vodním toku;

 výpadek napájecího napětí;

 sdružená porucha;

 eventuálně další dle požadavků provozovatele.

8.5 Shybky

Návrh shybky na kanalizaci musí být detailně projednán s vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace. Hydraulický návrh shybky musí být doložen podrobným hydraulickým 
výpočtem.

Jako materiál potrubí shybky se používá převážně tvárná litina s adekvátní ochranou 
povrchu, příp. tavený čedič. Šachty na vstupním i výstupním ramenem mají obdobný 
charakter jako spojné nebo rozdělovací komory.

Shybka musí být navržena nad DN 600 minimálně jako dvouramenná. Musí být zajištěn 
přístup ke vstupní a výstupní komoře pro čištění a revize ramen shybky.

8.6 Dešťové vpusti

Dešťové vpusti včetně přípojek jsou součástí komunikačních staveb. Mají však přímou 
vazbu na jednotný nebo oddílný dešťový stokový systém. Vlastníkem systému uličních 
vpustí je vlastník komunikace.

Uliční vpust musí mít ve dně prostor na zachycení písku a jiných splavených nečistot. 
Tento prostor nebude vybaven košem, hloubka tohoto prostoru bude upřesněna dle 
konkrétní lokality při technickém návrhu odvodnění. Nelze-li zřídit kalový prostor, je nutné 
vpusť vybavit záchytným košem.

Připojení na stoku je přes zápachovou uzávěrku (sifon).

DN přípojky bude 150 mm – materiál polypropylen nebo kamenina; materiál a vlastní 
napojení na stokový systém je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace. Maximální spád do 400 ‰.

Napojení nových uličních vpustí bude provedeno buď na vysazenou odbočku při 
výstavbě kanalizace nebo do šachtového dna, u stávající kanalizace jádrovým vrtem do 
horní třetiny kanalizace tak, aby umožňovalo plynulé odvedení dešťových vod.

Návrh horské vpusti je nutno separátně projednat s vlastníkem a provozovatelem jak 
kanalizace, tak komunikací.
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Do vpustí nesmí být zaúsťovány dešťové svody objektů.

9 Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm ležící 
(dále jen nemovitá věc) až k zaústění do veřejné kanalizace. Za přípojku se považuje 
i svod dešťové vody, výjimečně i jiných povrchových vod pokud kvalitou vyhovují 
Kanalizačnímu řádu. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Trasa přípojky na veřejném prostranství má být přímočará (jednotný směr a spád), kromě 
případů změny směru a spádu v revizních šachtách, odsouhlasených provozovatelem.
V celé její délce musí být respektováno její ochranné pásmo.

Při návrhu uličních stok je třeba provést rozbor případného odvodnění přilehlých dosud 
nezastavěných pozemků a na stoku navrhnout přípojkové odbočky. O místě vysazení 
odbočky je nutná konzultace s vlastníkem připojovaného objektu. Současně je nutné 
počítat s vysazením většího počtu odboček, které v budoucnu pokryjí předpokládaná 
další napojení (např. uličních vpustí po pozdějším dobudování komunikací). Při pokládce 
potrubí musí zhotovitel dbát na dlouhodobě bezpečné zaslepení nepoužitých odboček 
(nutno potvrdit provozovatelem ve stavebním deníku – doklad pro kolaudaci).

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena jako 
vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je 
zaústěna.

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovité věci, není-li dohodnuto 
jinak. 

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit její plynulé a bezpečné provozování. Může 
uzavřít smlouvu o provozování kanalizační přípojky s provozovatelem nebo může 
provozovat kanalizační přípojku svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět 
do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná 
o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění 
uvedené kanalizačním řádem (§ 18, odst. 3 zákona 274/2001 Sb.).

Při vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být respektována 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Údaje k vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky si vlastník připojované 
nemovité věci nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele kanalizace.

Doporučené ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné 
pásmo nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. 
V ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen s předchozím písemným 
souhlasem provozovatele kanalizace a vlastníka přípojky.

Na kanalizaci se může připojit jen nemovitá věc, na níž vybudovaná vnitřní kanalizace 
odpovídá technickým normám. Před připojením musí být vnitřní kanalizace prohlédnuta 
a přezkoušena organizací oprávněnou k provádění stavebních prací.

Každá nemovitá věc připojená na kanalizaci má mít samostatnou kanalizační přípojku. 
U nově vybudovaných kanalizačních přípojek se sdružování na území SMOl nepřipouští.

Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při světlosti větší než DN 
200 je nutno projektovou dokumentaci doložit hydrotechnickým výpočtem. Nejmenší 
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dovolený sklon přípojky u DN 200 je 10 ‰, u DN 150 je 20 ‰. Největší dovolený sklon
kanalizační přípojky je 400 ‰.

Když je výškový rozdíl mezi nejnižším odvodněným místem objektu a vrcholem stoky 
menší než 1 m, tak je nutné osadit na vnitřní kanalizaci objektu zpětnou klapku.

Napojení kanalizačních přípojek nebo stok bude řešeno použitím odboček (nejlépe 45°) 
totožného materiálu jako hlavní stoka. Dodatečné napojení bude řešeno navrtávkou 
s osazením napojovacích elementů pro materiál napojované stoky nebo dodatečným 
vložením odbočné tvarovky. Vše dle schváleného postupu výrobce trubního sytému.

Dodatečné napojení přípojky na stávající uliční stoku je oprávněn provést pouze 
provozovatel.

9.1 Kanalizační přípojky tlakové

V případě, že podmínky pro napojení neumožňují gravitační způsob odkanalizování 
nemovité věci, je možné napojení pomocí domovní čerpací stanice umístěné na pozemku 
napojované nemovité věci. Napojení tlakové kanalizační přípojky na uliční stoku
(gravitační) je povoleno pouze gravitačně přes revizní šachtu umístěnou též na pozemku 
připojované nemovité věci, do které je napojen výtlak. Domovní čerpací stanice včetně 
výtlaku je výhradně v majetku a provozování vlastníka připojené nemovité věci.

Napojení na gravitační kanalizační systém musí být provedeno tak, aby nedocházelo 
k lokálnímu hydraulickému přetížení ani ke zvýšené korozi stoky. Z toho důvodu je nutno 
navrhnout uklidňovací gravitační úsek, na který bude výtlak napojen přes revizní šachtu 
k tomuto účelu přizpůsobenou (tvar dna, použití protiabrazivních materiálů – dlažební 
kostky, kanalizační nebo čedičové cihly). Napojení uklidňovacího úseku na stokovou síť 
se předpokládá v revizní šachtě s výjimkou čerpaných kanalizačních přípojek, kde lze 
uklidňovací úsek napojit do odbočky na hlavní stoce.

Pro každou kanalizační přípojku na tlakové kanalizaci je povinost osadit nožové šoupě 
před napojením na veřejnou kanalizaci (tlakovou).

9.2 Revizní domovní šachty

Revizní šachty se navrhují celoplastové DN 400 ve vyjmečných případech a po 
odsouhlasení provozovatele je možno DN 300. Pokud to prostorové uspořádání 
umožňuje, je vybudování revizní šachty provozovatelem vyžadováno. Šachta se zřizuje
zpravidla na veřejném prostranství, co možná nejblíže hranici pozemku vlastníka 
připojené nemovité věci.

Revizní domovní šachta, stejně jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí 
být příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace. V zátopových oblastech se stanoví 
zřídit na domovní části kanalizační přípojky zpětnou klapku.

9.3 Zásady rušení domovních přípojek

Každá nemovitá věc musí mít vlastní kanalizační přípojku. Pro zrušení napojení na 
kanalizaci musí být vypracována projektová dokumentace na zrušení kanalizační přípojky 
a vydán územní souhlas se zrušením této přípojky.
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Podmínky zrušení smluvního vztahu odběratel - provozovatel musí být projednány
s provozovatelem kanalizace před vydáním územního souhlasu. Pro zrušení smluvního 
vztahu se předpokládá odpojení od veřejné kanalizace, stavební zrušení kanalizační 
přípojky a splnění podmínek provozovatele.

10 Číslování nových kanalizačních stok

Při číslování nových kanalizačních stok se vychází především z označení stok 
navazujících. Pro značení nových šachet a dalších objektů se využívá označení převzaté 
z geoinformačního systému (dále jen GIS) provozovatele MOVO a.s.

Základní požadavky pro číslování nových stok pro výkresovou dokumentaci jsou uvedeny 
v ČSN 01 3463 Výkresy kanalizace.

11 Dimenzování stokové sítě

Obecné zásady pro zpracování projektové dokumentace kanalizačních systémů a jejich 
objektů jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Hydraulické výpočty průtoku odpadních vod se provádějí podle zásad uvedených 

- v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky;

- v ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov.

Stokové sítě zajišťují hygienickou dopravu tekutých odpadních produktů v odvodňované 
oblasti v souladu s požadavky bezpečného hydrologického režimu povrchových
a podzemních vod.

Základním principem dopravy odpadních vod u většiny stokových soustav je gravitační 
doprava potrubním systémem s převážně beztlakovým průtokem s volnou hladinou. 
Množství a dobu čerpání odpadních vod je nutno minimalizovat s ohledem na 
bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost provozu. 

Koncepce konkrétního systému je do značné míry dána členitostí území, historickým 
vývojem a dalšími faktory uspořádání stokových sítí.

Základní rozdělení podle způsobu odvádění odpadních vod určuje tzv. stokovou 
soustavu, která může být řešena jako jednotná, oddílná nebo modifikovaná.

Základní rozdělení podle uspořádání gravitačních stokových sítí určuje tzv. stokový 
systém, který může být řešen jako radiální, větevný, úchytný nebo pásmový. Většina 
stokových sítí je založena na kombinaci dvou nebo více těchto systémů.

Rozhodující pro dimenzování průtočných profilů jsou návrhová množství protékajících 
odpadních vod, sklon dna stoky a hydraulická drsnost použitého materiálu.

Návrh a posouzení musí být v souladu s platným generelem kanalizace, který je 
zpracován v rámci Koncepce vodního hospodářství města Olomouce.

11.1 Splaškové odpadní vody

Dimenze oddílných splaškových vod jsou navrhovány v souladu s ČSN EN 752. Množství 
splaškové vody je rozhodující pro dimenzi splaškových stok v systému oddílné 
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kanalizace. V systému jednotné kanalizace je třeba znát množství splaškových vod pro 
výpočet dešťových oddělovačů a komor a pro návrh objektů čistírny odpadních vod.

Množství splaškových vod se určí měřením. Pokud není k dispozici, určí se výpočtem 
podle platných směrnic, nebo podle skutečného vývoje spotřeby vody v řešeném území. 
Určuje se pro výhledový počet obyvatel, v návaznosti na vybavenost bytů, úroveň 
občanské a technické vybavenosti města.

Průměrný denní průtok splaškových vod:

Q24 = O . q    [l/d]

kde je: O - celkový počet obyvatel
            q - potřeba vody [l/(obyv.d)]

Obecně platí pravidlo, že množství splaškových vod z domácností a z technické
a občanské vybavenosti odpovídá množství dodané vody změřené odběratelskými 
vodoměry.

Pokud nejsou k dispozici tyto údaje, určí se přítok splaškových (domovních) odpadních 
vod z počtu obyvatel a specifické produkce splaškových odpadních vod.

Pro stanovení návrhových hodnot splaškových odpadních vod je nezbytné provést 
výpočet:

Maximální hodinový průtok splaškových (domovních vod) odpadních:

Qh,max = O24 / 24 . kh,max      [m3/h]

kde je: Q24     - průměrný denní průtok splaškových vod [m3/den]
            kh,max - součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti

Hodnoty součinitele hodinové nerovnoměrnosti kh,max jsou uvedeny v ČSN 75 6101 
Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Stoky splaškové stokové sítě oddílné soustavy odvádějící pouze splaškové (domovní) 
odpadní vody se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku Qh,max.

U stok s prouděním pod tlakem (napjatou hladinou) se tento dvojnásobek neuvažuje.

Jestliže se splaškovou stokovou sítí odvádějí i průmyslové nebo jiné odpadní vody, 
stanoví se návrhový průtok jako větší z dvou možných součtů průměrného denního 
průtoku jedněch a maximálního hodinového průtoku druhých odpadních vod násobený 
dvěma.

11.2 Srážkové vody

Výpočet množství srážkových vod je nezbytný

- pro dimenzování stok jednotné kanalizační sítě, která se v současnosti 
vyskytuje pouze v centrální části SMOl;

- pro dimenzování dešťových kanalizací či zasakovacích systémů v okrajových 
částech SMOl, v nově odkanalizovávaných lokalitách, v rozvojových zónách
a v územích se zelení, která jsou či budou odvodňována oddílnou kanalizací.
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Postup pro výpočet odtoku dešťových vod z povodí je v ČSN 75 6101 Stokové sítě
a kanalizační přípojky.

Při zjišťování množství dešťových odpadních vod v jednotné i oddílné stokové soustavě 
se může postupovat dvojím způsobem:

- Matematickým modelováním srážkoodtokového děje pomocí deterministických 
simulačních modelů. Využívá se matematické modelování hydrauliky proudění 
v potrubních systémech za předpokladu neustáleného, plynule se měnícího 
proudění. Tvorba povrchového odtoku přitom respektuje veškeré hydrologické
ztráty (odpar, zasakování) a využívá místně naměřených reálných řad 
historických dešťů. 

- Empirickými návrhovými postupy - doporučují se pouze pro zájmová území 
menší rozlohy nebo oblasti s nedostatečnými podklady pro matematické 
modelování. Jedná se o tzv. „racionální metodu“ a statistickou analýzu 
dešťoměrných podkladů do sestupných řad náhradních dešťů.

Racionální metody vycházejí z obecného empirického vztahu pro dimenzování každého 
výpočtového úseku:

Q D = F . ψ s . i      [l/s]

kde je:    Q D - návrhový průtok dešťových vod 
               F   - celková plocha povodí stoky zatěžující posuzovaný profil [ha]
               ψ s - střední součinitel odtoku (dle ČSN 75 6101, tab. 2 a 3) 
               i     -  intenzita návrhového náhradního deště požadované periodicity [l.s -1.ha-1] 

Při hydraulickém návrhu profilu stoky se pro jednoduché metody uvažuje rovnoměrné 
proudění ve stoce. Pro stanovení průtočného množství Q se používá vztah: 

Q = S. C. 2√ R.J    [m3/s]

kde je:   S - plocha průtočného profilu [m
2
]

             C - rychlostní součinitel; nejčastěji C = R 
1/6

. n 
-1

 , kde n = 0,014 je souč. drsnosti 
             R - hydraulický poloměr; R = S/O , kde O je omočený obvod [m]
             J  - sklon dna potrubí [m/m]

Pro výběr průtočného profilu pak platí, že Q D < Q . Kapacitní průtok Q se stanovuje pro 
plný průtočný profil.

12 Rekonstrukce stokové sítě

O nutnosti rekonstrukce stokové sítě rozhoduje mnoho faktorů, např. poruchovost, stáří 
potrubí, podmínky uložení potrubí, zatížení potrubí zeminou i dopravou, nevyhovující 
vodotěsnost, apod. 

Ve studii „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ (dále KVHOL), část „B-
Generel kanalizace“ a část „E-Technicko-ekonomické vyhodnocení“ jsou navrženy 
případné změny profilů stávajících řadů. V průběhu zpracování projektové dokumentace 
je projektant povinen v KVHOL ověřit požadovaný profil kanalizačního potrubí. 

Způsoby rekonstrukce kanalizačního potrubí:
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- Náhrada stávajících stok a potrubí novým zařízením vedeným v souběhu, 
přepojením odvodňovaných objektů a následným zrušením „staré stoky“. 
Používá se tehdy, je-li staré potrubí v tak špatném stavu, že hrozí jeho 
destrukce vlivem zatížení zemním tlakem a dopravou nad místem uložení, nebo 
pokud jeho světlost nevyhovuje z provozních či jiných důvodů.

- Náhrada stávajících stok a potrubí novým zařízením vedeným v trase stávající 
kanalizace.

12.1 Výkop

Při ukládání potrubí do stávající trasy výkopem bude staré potrubí odstraněno 
a nahrazeno novým. Pokud z majetkových (kanalizace na soukromém pozemku) nebo 
prostorových důvodů bude nutné nové potrubí položit mimo stávající trasu, bude staré 
potrubí zrušeno dle zásad popsaných v kap. 13.

12.2 Berstlining

Metoda berstlining je bezvýkopová destrukce stávajícího potrubí a zatažení potrubí 
stejného nebo většího průměru. Nástrojem jsou trhací hlavice s řezacím nožem, 
rozšiřovací hlavice, nebo vytláčecí hlava. Současně s rozřezáváním/roztláčením 
původního potrubí případně i rozšířením oprostoru rozšiřovací hlavou je zatahováno nové 
potrubí či chránička od startovací jámy k cílové jámě. V případě vytlačování původního 
potrubí je nové potrubí současně ve stejném směru vtahováno/vtlačováno do uvolněného 
prostoru. Maximální délka úseku je však 130 – 150 m dle velikosti profilu.

Rozměry a vzdálenosti technologických jam jsou ovlivněny průměrem vtahovaného 
potrubí a možnostmi dodavatele technologie.

Sanovat lze všechna stará potrubí z kameniny, betonu, litiny, azbestocementu, oceli
a umělých hmot, běžně u profilů DN 100 – 500. 

Pro kontinuální zachování služeb po celou dobu provádění obnovy musí být zajištěno 
odstavení příslušného úseku sítě z provozu a použito náhradní řešení.

12.3 Relining

Metoda relining je prosté vtažení potrubí menšího průměru do stávajícího potrubí. Dojde
k výraznému snížení kapacity potrubí. Mohou se zatahovat jednotlivé trouby spojované 
ve startovací jámě, nebo se zatahuje celý úsek potrubí smontovaný na povrchu.

Sanovat lze potrubí tlakové a netlakové z různých materiálů.

Rozměry a vzdálenosti technologických jam jsou ovlivněny průměrem vtahovaného 
potrubí a možnostmi dodavatele technologie. Příslušný úsek potrubí je po dobu prací 
vyřazen z provozu.

12.4 Polyetylénová vložka

Do stávajícího potrubí se zatahuje trubka vyrobená z PE materiálu, která má výjimečně 
dobrou tvarovou paměť. Potrubí se po výrobě při dané teplotě deformuje do průřezu ve 
tvaru dvojitého písmene „C“. Potrubí se díky zmenšenému průřezu bez problémů zatáhne 
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do stávajícího potrubí a tam je pomocí páry a tlaku vráceno do kruhového tvaru takovým 
způsobem, že nové potrubí přilne těsně k vnitřní stěně stávajícího.

12.5 Tkaninový rukávec

Jedná se o zatažení naimpregnovaného textilního rukávce do vyčištěného a pro aplikaci 
připraveného poškozeného potrubí. Rukávec je vyroben podle obnovovaného úseku 
a DN potrubí. Při výrobě je rukávec vakuově nasycen pryskyřicí a složen nebo navinut na 
transportní cívky. Prostřednictvím vstupní šachty či inverzní věže je rukávec zaváděn čí 
zatažen do obnovovaného úseku, kde proběhne vytvrzování. Na závěr se pečlivě oříznou 
přesahující konce, upraví se v místě napojení v šachtách, vyfrézují se otvory v místech 
napojení přípojek.

Rukávec je např. z polyesterové nebo nylonové příze. K impregnaci se používají 
epoxidové, polyesterové nebo vinylové pryskyřice.

Délka obnovovaného úseku je běžně dána vzdálenostmi mezi sousedními šachtami, je 
možné realizovat i úseky 200 m v závislosti na DN. Touto metodou nelze obnovovat  
zdeformovaná a zborcená potrubí s neodstranitelnými překážkami uvnitř. Nutná je 
dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného potrubí. Prostor v okolí startovací 
a cílové jámy musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních 
prostředků.

Musí být zajištěno odstavení příslušného úseku potrubí z provozu.

12.6 Sklolaminátová epoxidová vložka

Principem je vytvrzování bezešvé výstelkové hadice ze skelných vláken, napuštěné 
polyesterovou pryskyřicí. Hadice je z obou stran chráněna vodotěsnou fólií a ozařována 
UV zářením. Výstelková hadice je k sanovanému povrchu přitlačena nafouknutím 
stlačeným vzduchem, přitom jsou oba konce potrubí v daném úseku vzduchotěsně 
uzavřeny. Vytvrzování probíhá protahováním UV zářičů na speciálním podvozku pomocí 
lanového navijáku. Fólie vytvrzená UV zářením má dostatečnou únosnost prokázanou
statický výpočtem. Je možné metodu použít i v případě částečně narušené statické
funkce potrubí. Vytvrzovací hmota je duroplastická a vytvrzovací teplota dosahuje až 
160 °C. Hadice je zabalená do černé fólie odolné vůči UV záření a je možné ji skladovat 
i několik měsíců.

Celý proces vytvrzování proběhne na úseku 60 – 100 m za několik hodin. Díky tomu je 
sanované podzemní vedení vyřazeno z provozu až o 50 % kratší dobu oproti obvyklému 
ohřevu. Sníží se tak i doba záboru ploch na zařízení staveniště, energetická náročnost
(oproti vytvrzování ohřevem) či omezení dopravy.

12.7 Cementace

Jedná se o aplikaci vrstvy na vnitřním očištěném povrchu potrubí strojním nástřikem. Při 
cementaci jde o aplikaci vnitřního povlaku nástřikem cementové malty vlečeným 
nástrojem. Nástřik se provádí po úsecích vymezených startovací a cílovou jámou.

- rozsah použití u cementace – DN 80 – DN 2000, eventuálně větší než DN
2000; 

- rozsah použití u epoxidace – DN 50 – DN 800.
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Délka obnovovaného úseku je závislá na parametrech použitého technologického 
zařízení a na DN potrubí. Nutná je dokonalé očištění vnitřního povrchu opravovaného 
potrubí.

13 Zrušení stok a přípojek

V některých případech dochází při rekonstrukci stokové sítě k vyřazení z provozu 
některých původních stokových úseků, případně i objektů. V těchto případech o jejich 
likvidaci rozhoduje jejich vlastník na návrh projektanta. Přednostně se požaduje, pokud to 
místní podmínky umožní, navrhovat trasu nového potrubí v souběhu či ve stejné trase 
stávajícího potrubí.

V případě, že bude navržena jiná trasa, musí být toto řešení řádně zdůvodněno. Rušení 
potrubí musí být pak řešeno v projektové dokumentaci.

Při odstraňování kanalizačních potrubí o DN 300 a větší bude přednostně uplatňováno 
jeho zaslepení a prokazatelné vyplnění nefunkčních částí sítě v celém profilu vč. 
spodních částí vstupních šachet vhodným inertním materiálem. Vrchní část vstupních 
šachet je nutno odstranit do hloubky 3 m od úrovně terénu a uvolněný prostor zaplnit. 
Část výkopu pod úroveň pláně komunikace bude zasypána, zásyp bude řádně zhutněn.

Na zaplnění prostoru kanalizace mohou být použity uvedené materiály:

- popílkocementové směsi;

- hubené betonové směsi;

- štěrkopísky pro zaplnění šachet.

Objekty na stokové síti mimo zmíněných vstupních šachet (např. spojné a rozdělovací 
komory aj.) budou zrušeny rozbitím a vytěžením.

Kompletní vyjímání ve výkopu bude navrhováno pouze v technicky nebo ekonomicky 
zdůvodněných případech. Při rušení a rozebrání stok je třeba aktualizovat evidenci 
majetku SMOl. Investor musí zlikvidovat materiál z rušených a rozebraných stok na svůj 
náklad.

V případě rušení přípojek je třeba provést jejich zaslepení na tělese stoky (zazděním, 
zavíčkováním, vtažením rukávce), zbývající část se v celé délce buď rozebere 
v otevřeném výkopu, nebo vyplní obdobně jako v případě uličních stok.

14 Přeložení stok

Přeložkou kanalizace se rozumí dílčí změna směrového nebo výškového řešení trasy
nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení. Přeložku lze provést jen s písemným 
souhlasem vlastníka kanalizace, žádost o souhlas musí obsahovat stanovisko
provozovatele. Přeložku zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky
vyvolala, vlastnictví kanalizace po provedení přeložky se nemění.

15 Předčistící zařízení kanalizace

Pokud je v místě vzniku kvalita odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem, je nutné ji 
před vypouštěním do kanalizace předčistit. V kanalizačním řádu jsou také uvedeny látky, 
které nesmí vniknout do stokové sítě. V případě, že tyto látky jsou součástí odpadních 
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vod u jednotlivých producentů, musí s nimi být nakládáno na základě povolení 
k nakládání s vodami. Krátké, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším 
znečištěním než stanovují limity v kanalizačním řádu, může povolit vodoprávní úřad ve 
výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu. Předčisticí zařízení buduje na své 
náklady producent odpadních vod, zařízení zůstává v jeho správě. Projektová 
dokumentace musí být projednána s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

15.1 Odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače ropných látek je třeba umísti všude tam, kde je riziko vniknutí ropných látek 
do kanalizace. Návrh a požadované řešení odlučovače lehkých kapalin vychází z ČSN 
EN 858-1 a 858-2. Projektant musí zvolené řešení projednat s příslušným vodoprávním 
úřadem, který jejich stavbu povoluje ve smyslu stavebních předpisů.

- Odlučovače lehkých kapalin je nutno vždy navrhnout u čerpacích stanic PHM, 
autoservisů, parkovišť určených pro parkování havarovaných a poškozených 
vozidel, parkovišť určených pro parkování nákladních a speciálních vozidel 
(např. zemědělských a stavebních strojů), šrotišť apod.

- Návrh musí obsahovat výškové a prostorové umístění odlučovače lehkých 
kapalin v terénu a ve vazbě na kanalizační síť;

Restaurace, penziony a jiná zařízení, kde dochází k manipulaci s potravinářskými oleji, 
stejně tak i školní kuchyně a stravovací zařízení musí být vybaveny schváleným typem 
odlučovače tuků (lapol), který zabraňuje vniknutí olejů do kanalizace. Jedná se o zařízení 
k předčištění odpadních vod na úroveň kanalizačního řádu, jejichž stavbu povoluje 
místně příslušný stavební úřad nebo vodoprávní úřad. Použité oleje je nutno 
shromažďovat a likvidovat prostřednictvím autorizovaných firem.

Stomatologické soupravy musí být vybaveny separátory amalgámu. Odlučovač 
suspendovaných částic amalgámu musí dosahovat min. 95 % účinnosti.

16 Napojení domovních ČOV na kanalizaci 

Povinnost mít vlastní domovní čistírnu odpadních vod u nemovitých věcí nepřipojených 
na kanalizaci neukládá žádný platný zákon. Povinností je však nakládat s odpadními 
vodami v souladu s vodním zákonem, tedy zejména vlastnit povolení k nakládání 
s odpadními vodami, pokud dochází k jejich vypouštění do veřejné kanalizace.

Připojení domovní čistírny odpadních vod na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální 
čistírnou odpadních vod není na území SMOl umožněno (viz. kap. 9).

17 Napojení nově vybudované kanalizace a kanalizačních přípojek

Pro napojování kanalizačních stok a přípojek se použije norma ČSN 75 6101 – Stokové 
sítě a kanalizační přípojky v souladu s § 19 – Požadavky na projektovou dokumentaci 
vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č.428/2001 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích.
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18 Zneškodňování odpadních vod z jímek

Jakost přijímaných odpadních vod je stanovena kanalizačním řádem v povodí příslušné 
ČOV a je pravidelně kontrolována provozovatelem.

O vývozu a likvidaci odpadních vod ze žump je vlastník povinen evidovat doklady, které 
podléhají kontrole vodoprávního úřadu a ČIŽP.

19 Standardizované požadavky na geodetické zaměření 

dokončených kanalizačních stok a kanalizačních přípojek

Investor zajistí, aby součástí dodávky stavby bylo geodetické zaměření jejího skutečného 
provedení stavby včetně výškového uložení. Dokumentace skutečného provedení bude 
předána investorovi.

19.1 Dokumentace skutečného provedení

Pro veškeré stavby musí být po dokončení vyhotovena dokumentace skutečného 
provedení, která bude obsahovat:

- Zaměření sítí – všechny objekty, vedení, lomy vedení, křížení, změny materiálu, 
změny dimenze a to od napojení na stávající sítě po přípojky včetně popisů 
potrubí, materiálu, dimenzí, výšek.

- Účelovou mapu povrchové situace

19.2 Zaměření sítí pro provozovatele kanalizace MOVO, a.s.

- Zaměření kanalizační sítě – zaměřuje se 

 objekty – šachty, šoupě, armatury a další prvky seznamu objektů;

 linie – kanalizační potrubí;

 šachty – obrysy, střed poklopu;

 obrysy rozsáhlých objektů;

 detaily staveb např. čerpacích stanic dle definice UPMS; 

 výšková souřadnice Z1 – výška na dno potrubí;

 výšková souřadnice Z2 – výška na úrovni terénu.

- Zaměření rozvodů elektro – zaměřují se rozvody elektro 

 objekty – rozvodné skříně a další prvky seznamu objektů;

 linie – kabely, chráničky;

 obrysy rozsáhlých objektů;
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 detaily staveb např. čerpacích stanic, čistíren dle definice map UPMS; 

 výšková souřadnice Z1 – osa kabelu;

 výšková souřadnice Z2 – úroveň terénu.

19.3 Formát a struktura dat

- Jednotlivé vrstvy (hladiny) obsahují:

 zaměřené body;

 čísla bodů;

 výšky na vedení a objektech Z1 (hloubky);

 výšky na úrovni terénu Z2;

 vedení – stoky;

 popisy vedení – materiál, DN;

 objekty na stokách;

 popisy objektů na stokách;

 vedení přípojky;

 popisy vedení na přípojkách – materiál, DN;

 objekty na přípojkách;

 popisy objektů na přípojkách;

 značení stok;

 ostatní informace.

- Pokud dokumentace obsahuje více typů vedení (např. kanalizace splašková, 
dešťová, vodovodní řad, vodovodní přípojky), zakreslují se do různých hladin.

- Soubor bude uložen v kartézském souřadném systému odpovídajícímu 
globálnímu souřadnicovému systému tzn. souřadnice

 xGLOBAL= - yS-JTSK

 yGLOBAL= - xS-JTSK

 zGLOBAL= zS-JTSK

19.4 Topologie výkresu

Dokumentace musí být zakreslena topologicky správně.

- Struktura dat je tvořena vedením (kanalizace, potrubí vodovodu, kabely apod.)
a objekty (šachty, body v místě napojení);
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- Základem pro kresbu jsou body s výškami Z1, Z2 a popisem;

- Objekty a vedení leží přímo na bodech;

- Jednotlivá vedení jsou ukončeny na objektech;

- Vedení je tvořeno entitami typu 2D křivka, objekty jsou tvořeny entitami typu 
blok (buňka);

- U objektů jsou všechny informace vztaženy k zaměřenému bodu – číslo bodu, 
výšky, bod vložení bloku, buňky.

19.5 Obecné zásady geodetického zaměření

- Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
s výškovým systémem BALT po vyrovnání (BPV);

- Přesnost podrobných bodů účelové mapy je charakterizována základní střední 
polohovou souřadnicovou chybou (mxy) 0,14 metrů a výška podrobných bodů 
základní střední výškovou chybou (mH) 0,12 metrů. Přesnost dočasně 
stabilizovaných bodů měřické sítě je charakterizována základní střední 
souřadnicovou chybou 0,06 metrů;

- Veškeré zaměřování podrobných bodů bude prováděno v souřadnicích Y, X, 
Z1,Z2;

- Není-li stanoveno jinak v objednávce investora či smlouvě uzavřené 
investorem, je jako základní měřítko mapování používáno M 1:500.

19.6 Předávaná dokumentace

- Zaměření sítí včetně polohopisu v samostatných výkresech ve formátu DGN;

- Technická zpráva ověřená odpovědným geodetem;

- Seznam bodů – číslo bodu, souřadnice X, Y, Z1, Z2, stručný popis bodu ve 
formátu XLS.

Dokumentace se předává ve výkresové a digitální formě.

Výkresy nebo dokumenty obsahující geodetickou část musí být opatřeny razítkem
a podpisem geodeta s úředním oprávněním výkonů zeměměřických činností.

Upozornění: Geodetický elaborát je pouze částí celkové dokumentace stavby.

20 Kamerové zkoušky

Obecně se kamerové zkoušky požadují u všech přejímek kanalizace, po provedení 
finálních zásypů. Současně plní funkci kontroly, jejímž cílem je vyloučení infiltrace 
balastních vod do kanalizace. Inspekci zajišťuje investor, s tím, že vlastní provedení 
realizuje budoucí provozovatel kanalizace na náklady investora.

Kamerové zkoušky se provádějí též při kontrole všech dodatečných napojení (vysazení 
odboček) na uliční stoky.
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Kamerové zkoušky se provádějí ve dvou termínech:

- před uvedením do provozu příp. do zkušebního provozu (po provedení zásypů 
a finálního povrchu) anebo před uvedením do provozu po provozování jiným 
provozovatelem,

- před termínem ukončení záruční doby.

Dále se kamerové zkoušky provádějí jako inspekční prohlídky stavebního a provozního 
stavu stávajících kanalizačních stok.

Kamerové zkoušky se provádějí podle:

- ČSN EN 13508-1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových 
sítí a kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky;

- viz též ČSN EN 13508-2+A1:2011 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních 
systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro 
vizuální prohlídku;

Požadavky na výstupy kamerových zkoušek jsou následující: 

- kamerové záznamy musí být kompatibilní se systémem GIS provozovatele 
MOVO, a.s. Kamerové prohlídky - GEOMCam (dodavatel Gisit);

- záznamy se vkládají poloautomaticky, na základě identifikátorů 
a konfiguračních souborů;

- každý záznam má vlastní složku obsahující protokol ve formátu PDF, záznamy 
videa (formát videa mpeg4 popřípadě mpeg3), konfigurační údaje, používaná 
norma při monitoringu musí být typu ATF;

- záznamy se pořizují jednotlivě pro každý úsek stoky, začínající a končící 
vztažným bodem kanalizace (šachtou) - jeden úsek obsahuje jeden film v celku;

- již při pořizování musí mít záznamy a složky pojmenování podle identifikačního 
čísla prvku systému dat GIS MOVO (OID) - OID vztažnéh obodu a OID úseku 
stoky. Při pořizování musí být tyto čísla známy, pokud se monitorují nové stoky, 
nebo se objeví nová šachta. OID se zadávají ze seznamu předem zadaných 
kódů.

- údaje pro založení kamerové prohlídky do GISu jsou: projekt (název složky 
s daty formát "LOKALITA_DATUM_MONITOROVANI_RRRR_MM_DD), 
počáteční šachta (OID), koncová šachta (OID), obec, název akce, stoka (OID) 
klasifikace, jméno pracovníka monitoring provedl, název protokolu PDF;

- MOVO, a.s. používá záznamy systému Ibak a Ikam (Zikmund electronics)

- kamerová prohlídka musí být provedena klasickou kamerou (vyloučen statický 
obraz jako u kamery PANORAMA)

- při vkládání záznamu externí firmy musí tato firma 10 dní před zahájením 
monitorování seznámit GIS MOVO, a.s. se svým systémem k ověření vkládání 
dat, hradí případné náklady k úpravám software pro vkládání dat na straně GIS 
MOVO, a.s.

- do systému nelze vkládat libovolně pojmenovaná a sestavená data.
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Tato kamerová zkouška se provede dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení a bude zaměřena na kontrolu směrového a výškového 
uspořádání, spojů, poškození a deformací, výstelek a povlaků.

K videu z provedené kamerové zkoušky bude vždy doložen protokol.

21 Seznam použitých právních předpisů a norem

Právní normy:

Zákonné předpisy podléhají neustálému vývoji a změnám, a proto je nutné níže uvedené 
odkazy brát jako základní vodítko; při jejich aplikaci je nezbytné vždy vycházet z platného 
znění po případných novelách.

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů;

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů;

- Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů;

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření 
množství a jakosti vody, ve znění vyhlášky č. 93/2011 Sb.;

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších 
předpisů;

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 
Sb.;
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- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, a územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb.;

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.;

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky č. 20/2012 Sb.;

- Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových;

- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 
Sb.

Technické normy:

Novela zákona č. 22/1997 Sb., (provedená zákonem č. 71/2000 Sb.) uvádí, že česká 
technická norma není obecně závazná.

Výjimku tvoří pouze vybrané ČSN, u kterých oprávněné ústřední orgány státní správy 
uplatnily závaznost některých jejich ustanovení, případně celé normy. Uplatnění 
závaznosti se týká mimo jiné oblasti ochrany veřejného zájmu, tj. zdraví občanů, potravin, 
výstavby, dopravních cest.

Povinnost řídit se ustanoveními norem může vzniknout:

- na základě rozhodnutí vydaném orgánem státní správy;

- jako důsledek závazku uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem;

- dohodou zainteresovaných účastníků.

Jedná se o následující normy:

- ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti;

- ČSN EN 598 +A1 (13 8101) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny 
a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení;

- ČSN EN 15542 (13 8105) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny –
Vnější povlak trubek cementovou maltou – Požadavky a zkušební metody;

- ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro 
těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž;

- ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely 
a potrubí uložené v zemi;

- ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: 
Část 1: Zásady navrhování, zhotovování a zkoušení;
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- ČSN EN 858-2 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: 
Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba;

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin;

- ČSN 72 2627-1 Cihlářské prvky pro zvláštní účely - Cihly kanalizační –
rovnoběžky;

- ČSN 72 2627-2 Cihlářské prvky pro zvláštní účely - Cihly kanalizační – klíny;

- ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu 
a železobetonu;

- ČSN EN 295-1÷7 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí –
část 1 ÷ 7;

- ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území;

- ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti – Část 
4: Liniové stavební objekty;

- ČSN EN 1997-1 (73 1001) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí –
Část 1: Obecná pravidla;

- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů;

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení;

- ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického
vybavení;

- ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí;

- ČSN EN 206 (73 2403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda;

- ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací
objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška;

- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení;

- ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství;

- ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod;

- ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními;

- ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé
zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky;

- TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v 
zemi – Statický výpočet;

- TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací;

- ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací;

- ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží;

- TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – Navrhování;
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- ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich 
součásti;

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě;

- TNV 75 5408 Bloky vodohospodářských potrubí;

- TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení;

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky;

- ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov;

- ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí;

- ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí;

- ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení;

- ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení;

- ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní
komunikací;

- ČSN 75 6261 Dešťové nádrže;

- TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory;

- ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních
systémů;

- ČSN EN 13380 (75 6304) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy 
a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek;

- ČSN 75 6306 Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování -
Zkouška pohyblivou tryskou;

- ČSN 13508-1,2 (75 6901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů
stokových sítí a kanalizačních přípojek;

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek;

- TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení;

- TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace.




