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Každé mesto roste a s ním musí rust I stoková slt. Projektant kanalizace Je dosti casto postaven pfed úlohu, která Je schemati(
formulována v obr. 1.
Stávající stoková sít je zpravidla znacne
vytížena a nove plánovaná zastavená plocha
vyvolává neschudný problém, jak odvést
deštové vody z nove pripojované plochy.
Pokud by nove pripojované plochy mely být
odvodneny systémem jednotné kanalizace
v bežném usporádání, je úloha bez zvýšení
kapacity (a prestavby) stávající stoky nerešitelná.
Alternativa
oddílné
kanalizace
v bežném provedení nevede rovnež k uspokojivému výsledku, pokud nove pripojované
plochy zahrnují ulice s povrchovým znecištením. Jako dobre schudný kompromis se jeví
systém "modifikované jednotné kanalizace",
koncipovaný profesorem Brombachem (1).
Zásady systému modifikované

jednotné
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Obr. 1 - Schéma úlohy pripojení nových zastavených ploch na stávající stokovou sít

kanalizace

t. Pro splaškové odpadní vody je budována oddílná splašková kanalizace,
která je bežným zpusobem napojena na
stávající jednotnou kanalizaci.
2. Pro deštové vody z ulic, které jsou nebo
mohou být znecišteny, je budována
oddílná deštová kanalizace. V jejím
koncovém bode je zrízena záchytná
komora se znacne seškrceným odtokem do prípojky ke stávající jednotné
kanalizaci a s prelivem pro špickový
odtok dešt'ových vod do ploch verejné
zelene (vsakování) nebo do recipientu
(pokud je k dispozici). Srdcem tohoto
systému se stává regulátor odtoku na
vtoku do prípojky k jednotné kanalizaci
- vertikální vírový ventil, jehož typová
rada pocíná již od svetlosti vtokového
hrdla ON 40 a jehož funkce muže zajistit
redukci odtoku až pod hranici 1 I/s.
3. Neznecištené deštové vody (ze strech
a ze zatravnených ploch) mohou být,
dle místní dispozice, bud pripojeny
k systému popsaném v predchozím
odstavci, nebo zachyceny v nádržkách
systému plošné retence, blíže popsaných v clánku (3).
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Obr. 2 - Systém modifikované jednotné kanalizace

BElGICAST

.••

-

.••••

,)••i:CiAL
~.=t.O.

""expert
mekcetesnících
od roku
""rozmerynaodvýrobu
DN 20
do DN 1200 šoupátek
mm, tlakYjižPN1
O, 16,1940
25 a výše .
""specialista nejen na standardní typy, ale všechny speciální, které dodává do celého sveta
""zastoupení a servis pro CR - firma ATJ specia\ s.r.o. Brno
""záruka 1O let, záruka za následné škody
""dodávky standardních fypu okamžite ze skladu v Brne nebo
z 1O-ti poh~tov,o~tních v~kladu v republice, pro velke zasdky pnmo
ry;
z celního skladu Znojmo
W"-4'

ATJspecial s.r.o., Jana svobody 12, CZ - 614 00 Brno
telefon 0042-5-45 21 2344,0042-5-45
21 4655

telefon + fax 0042-5-45 21 3890

SOVAK Casopis oboru vodovodu

císlo 12, strana 15/363

a kanalizací

Pflklad uplatneni
Na stávající stokovou sít má být na jejím
okraji pllpojena nove zastavená plocha, na
které má stát 8 rodinných domku, celkem cca
25 obyvatel.
Bezddtný
odtok
vcetne
balastních vod ciní cca 0,3 I/s. Zpevnená
plocha ciní 2 000 m2, pli desetimlnutovém
dešti (Ruzyne, i = cca 200 I/s.ha) bude obnášet zvetšeni odtoku cca 40 I/s. Toto zvetšení
stávající stoková sít nepojme. Problém bude
l&len systémem modifikované jednotné kanalizace ve smyslu obr. 2.
Splaškové
vody
budou
odvedeny
pUpojkou, napojenou pllmo na stávající
stoku, K odvodnení ulic, chodníku a strech
bude zrizena melce uložená deštová stoka.
Tato stoka bude zaústena do malé záchytné
komory. Jeji užitecný objem by mel obnášet
cca 5 - 10 m3, jestliže specifický odtok deštové vody bude seškrcen na hodnotu 1 - 3 I/s
pro 1 000 m2 zpevnené plochy. PlIklad usporádání záchytné komory lY = 10 ma) je
uveden na obr. 3.
Na odtoku z komory bude osazen vertikální vírový ventil o svetlosti vstupního hrdla
ON65 mm. Odtok z komory bude seškrcen na
hodnotu 3 I/s. Protože do komory pritáká
pouze deštová voda je nebezpecí ucpání
vstupniho hrdla velmi malé. V komore vznikne
cca 0,6 m hluboká nátoková jímka, která bude
stále zaplnena vodou a bude sloužit jako lapák
šterku, písku a oleje.
Pri silných deštích se záchytná komora
zcela zaplní vodou. Pritom zasáhne vzdutí
pHtokové potrubí se šachtami. Pri velmi
silných deštích bude akumulacní schopnost
komory plekrocena. Bud bude jako dusledek
prijato krátce trvajlcl vzdutí ples níveletu
vozovky, nebo musl být zlizen pleliv (v šachte
pred komorou), napr. do plochy verejné zelene. Tento pleliv vstoupí do funkce až po
zachycení prvního splachu z vozovek,
obdobne jako u pletokových zdrži. Další
plítok pocházl z již opláchnutých ploch. Protože nedošlo k jeho kontaminaci splaškovými
vodami, je pretok hygienicky nezávadný.
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Obr. 3 - Záchytná komora s vertikálním vírovým ventilem
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vírová komora

volné proudenl

Záver

Systém modifikované jednotné kanalizace
byl již v cetných pnpadech úspešne uplatnen
ve Skandinávii a v USA. Aby ctenár pochopil,
jak funguje "srdce" tohoto systému, je pripojen ješte obr. 4, který osvetluje funkci vlrového
ventilu. Ve fázi volného proudenl je prutokový
odpor minimální.
Škrtící úcinek se projeví až pri vzestupu
hladiny v záchytné komore, kdy nastane fáze
vírov6ho prouden(. Vertikální vlrové ventily
jsou vyrábeny o svetlosti vstupnlho hrdla ON
40 mm až ON 200 mm. Bllžšl podrobnosti jsou
obsaženy ve flremnlch prospektech (2).

Obr. 4 - Schéma proudenl ve vertikálním vlrovém ventilu
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