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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické 

části je provedena literární rešerše týkající se problematiky návrhu stok, hodnocení 

jejich stavu a sanací, včetně legislativních a normových podkladů. Praktická část se 

zabývá samotnou sanací potrubí jednotné kanalizace v ulici Kollárova ve Staré 

Boleslavi. Je popsán a vyhodnocen současný stav kanalizace na základě kamerového 

a terénního průzkumu. 

 Následně jsou navrženy a porovnány sanační metody, včetně posouzení hydraulické 

kapacity, technické a finanční náročnosti.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

kanalizace, potrubí, sanace, poruchy, bezvýkopová technologie 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is divided into two parts – a theoretical and a practical one. 

The theoretical part consists of a literature review dealing with a sewerages, their 

condition and rehabilitation methods, including legislation and technical standards. 

The practical part deals with the rehabilitation of sewer pipes in the street Kollarova 

in Stara Boleslav. The sewer condition is described according to CCTV and field 

survey.  

As a result, the rehabilitation methods including hydraulic, technical and economic 

evaluation are designed and compared. 
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sewerage, pipelines, rehabilitation, sewer failures, trenchless technology 
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 Úvod 1

Stokové systémy jsou nedílnou součástí našich každodenních životů a zajišťují 

bezpečné a hygienické odvádění odpadních vod. Vzhledem k dlouhodobému vývoji 

některých faktorů, kdy se například během vývoje měst mění statické a dynamické 

zatížení, hydraulické podmínky, kvalita a složení odpadních vod (přičemž vždy dochází 

k přirozenému stárnutí a degradaci kanalizace), má mnoho měst a obcí stokové systémy 

v nevyhovujícím technickém stavu. Z těchto důvodů jsou realizovány sanace stokových 

sítí, které se provádí již tradičně v otevřeném výkopu nebo pomocí neustále 

zdokonalovaných bezvýkopových metod.  

Bezvýkopové technologie jsou na vzestupu zejména v posledních desítkách let, 

z důvodů nižšího záboru pozemků, menší obnovy povrchů, omezení dopravy, rychlosti 

výstavby a důrazu kladenému na životní prostředí. Před každou sanací je nutné 

individuálně posoudit konkrétní návrh dané sanační metody a dle místních podmínek 

vybrat optimální variantu. 
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 Cíle práce 2

Cílem bakalářské práce je posoudit a navrhnout nejvhodnější variantu sanace stávající 

jednotné kanalizace v ul. Kollárova ve Staré Boleslavi. Kanalizace je v nevyhovujícím 

technickém stavu a je třeba zajistit provozně spolehlivé, bezpečné a hygienické odvádění 

srážkových a splaškových vod z dané lokality. Před konečným návrhem je třeba splnit 

následující dílčí cíle: 

 provést teoretický rozbor dané problematiky, 

 seznámit se s konkrétní lokalitou a zjistit navazující investice, 

 posoudit stav stávající stoky na základě kamerového a terénního průzkumu, 

 stanovit variantní návrhy sanačních metod, 

 u daných návrhů posoudit vliv na hydraulickou kapacitu, 

 vyhodnotit technickou a finanční náročnost jednotlivých variant, 

 vybrat optimální návrh sanace. 
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 Literární rešerše 3

3.1 Stokové soustavy 

Stokové soustavy se podle způsobu odvádění odpadních vod dělí na tři základní: 

 jednotná stoková soustava, 

 oddílná stoková soustava, 

 modifikovaná stoková soustava. [1] 

3.1.1 Jednotná stoková soustava 

V jednotné stokové soustavě jsou veškeré druhy odpadních vod odváděny společnou 

trubní sítí na čistírnu odpadních vod (ČOV). Výhodami této metody jsou nižší investiční 

náklady, menší zábor uličního prostoru a prakticky i přirozený proplach při dešti, který 

snižuje rizika sedimentace částic. Tento princip s sebou nese ale také řadu ekologických 

a hygienických rizik, které ovlivňují životní prostředí.  

Z ekonomického hlediska nejsou stoky dimenzovány na odvedení veškerých 

přívalových dešťů, proto jsou na stokových sítích osazovány odlehčovací komory, 

za účelem odlehčení zředěných odpadních vod. Ze stokové sítě, jsou zředěné vody 

odváděny přímo do recipientu, bez čištění nebo pouze s nižším stupněm čištění. [1][3]  

3.1.2 Oddílná stoková soustava 

Oddílná stoková soustava má dvě i více soustav a každá z nich je určena k odvádění 

jiné odpadní vody. Různé odpadní vody jsou vedeny samostatnými trasami stokové sítě 

a vzájemně se nemísí. Nejčastějším případem jsou dvě stokové soustavy, kdy jeden 

systém odvádí vody splaškové (případně i vody z drobných průmyslových provozoven) 

přímo na ČOV a druhý vody srážkové do recipientu.  

Nevýhodami této metody jsou větší investiční a provozní náklady, větší zábor 

uličního prostoru a větší riziko zanášení (nutné častější proplachy). 

 Dešťové vody je možné vyústit přímo do vodoteče (nutná retence a regulace – 

3 l/s/ha) nebo je vsakovat, což je ovšem závislé na typu znečištěného území, z kterého 

odtékají (dešťové vody mohou být znečištěny splachy minerální i organické povahy, 

úkapy pohonných hmot či jiných látek). Výhodou jsou menší nároky na ČOV, jelikož 
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jsou od sebe vody splaškové a dešťové vzájemně odděleny. Z tohoto důvodu se 

ve splaškových vodách nachází minimum štěrku a písku a je zde menší rozpětí průtoků 

a kvality vody. Není potřeba budování odlehčovacích komor, a proto je i menší riziko 

znečištění recipientu. [1][3]  

3.1.3 Modifikovaná stoková soustava 

Modifikovaná stoková soustava je často kombinací jednotné a oddílné stokové 

soustavy v rámci odvodnění jednoho urbanizovaného územního celku. Splaškové vody 

jsou odváděny hluboko uloženými stokami a dešťová voda mělce uloženým potrubím. 

Vzájemně jsou stoky propojeny spojovacím potrubím. 

 Na začátku deště, při přívalu nejvíce znečištěné dešťové vody, jsou nejprve do stoky 

svedeny znečištěné vody, které pomocí spojovacího potrubí vytékají z dešťové stoky 

do stoky splaškové. Při zahlcení splaškové stoky dochází k odtoku srážkové vody 

mělčeji uloženou stokou přímo do recipientu. Do ČOV je tedy odvedeno největší 

znečištění z oplachu terénu na začátku deště a z výplachu dešťových stok. Tudíž se 

do recipientu odvede pouze relativně čistá voda.  

 

Obr. 1: Modifikovaná soustava [1] 

K odvodnění menších obcí je v ČR využívána jiná modifikace, kdy jsou stokami 

pro dešťové vody odváděny pouze vody neznečištěné (ze střech, neprašných vozovek, 

chodníků, komunikací s nepatrným dopravním provozem apod.) přímo do recipientu. 

Ostatní znečištěné dešťové vody jsou odváděny společně se splaškovými vodami 

na ČOV. [1] 
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3.1.4 Způsob dopravy odpadních vod 

Odpadními vodami se rozumí vody, jejichž kvalita (složení nebo teplota) byla po 

použití změněna. Mezi odpadní vody se řadí vody z domácností, průmyslu, zemědělství, 

zdravotnictví atd. 

 Podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) § 38 odstavce 3 a 4 se odpadními 

vodami rozumí vody srážkové, které odtékají společně s odpadními vodami jednotnou 

kanalizací. Naopak odpadními vodami nejsou vody srážkové z pozemních komunikací, 

pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle 

vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (Vyhláška č. 104/1997 

Sb.). [27] 

Druhy odpadních vod: 

 splaškové, 

 dešťové, 

 průmyslové, 

 infekční, 

 oplachové, 

 balastní, 

 ostatní. 

Doprava odpadních vod může být řešena centrálním nebo decentrálním systémem. 

Při centrálním řešení odtékají odpadní vody na centrální ČOV. Tento způsob dopravy je 

proveden na základě hustoty zástavby, možnostech recipientu a místních podmínek. 

 U decentrálního způsobu odpadní vody odtékají na samostatná zařízení, kterými 

mohou být např. žumpy, malé domovní čistírny odpadních vod, objekty pro 

hospodaření se srážkovými vodami – vsakování, septiky. Odpadní vody mohou být 

dopravovány tradičními způsoby (gravitační kanalizace) nebo alternativními způsoby 

(kanalizace tlaková, podtlaková, pneumatická, maloprofilová). [3] Kanalizace 

pneumatická a maloprofilová nemají v ČR širší využití, proto v této práci nebudou dále 

zmíněny. 
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Kanalizace gravitační 

Tradičním způsobem dopravy odpadních vod je odvodnění urbanizovaného území 

jednotnou či oddílnou soustavou s gravitační dopravou. Odpadní vody jsou svedeny 

gravitačně na ČOV. Pokud není možné gravitační odkanalizování v celé oblasti, tak je 

v nezbytně nutných případech na krátkých úsecích využito přečerpávacích stanic.  

Důraz je kladen především na jednoduchost a spolehlivost provozování. Gravitační 

kanalizace se budují především v centralizované zástavbě se svažitým terénem 

a v ideálním případě s hluboko zaklesnutou hladinou podzemní vody. [1]  

Kanalizace tlaková 

Tlaková kanalizace funguje na principu přetlaku, který je uvnitř trubní dopravní sítě. 

Splašky jsou z odvodňovaného objektu sváděny gravitačně do domovních čerpacích 

jímek (čerpacích stanic). Splašky jsou z jímek čerpány ponorným čerpadlem, které 

může být vybaveno řezacím nožem, a jsou dopravovány na ČOV, příp. do stokové sítě, 

pomocí tlakového potrubí malého profilu. 

 K výhodám tlakové kanalizace patří nižší pořizovací náklady, minimální výskyt 

balastních vod (čerpací jímka musí být provedena správně jako vodotěsná). Ovšem 

i tato metoda má několik nevýhod, kterými jsou poruchy čerpadel, nutná pravidelná 

údržba čerpacích jímek a technologického vystrojení. [1] 

Kanalizace podtlaková (vakuová) 

Principem je vyvození podtlaku v hlavním uličním stokovém potrubí, do kterého 

se přes domovní sací ventily domovních kanalizačních přípojek nasávají odpadní vody 

z napojené nemovitosti.  

Transportní rychlost je 6–8 m/s při jakémkoliv spádu potrubí. Z domovní kanalizace 

jsou splašky dopravovány gravitačně do jímky sběrné šachty. Odpadní voda je 

ze sběrných šachet dopravována po jednotlivých dávkách k podtlakové stanici 

do podtlakových nádob. Z podtlakových nádob je voda čerpadly dopravována do ČOV. 

Nevýhodou je možné ucpání ventilů, větší spotřeba elektrické energie a zvýšené nároky 

na provádění. [1]  
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3.2 Objekty na stokové síti 

Objekty se na stokovou síť umísťují z důvodů, aby byla zajištěna správná funkce 

stokové sítě a mohly být bezpečně vykonávány potřebné práce při provozu, čištění 

a údržbě stok. Materiály, ze kterých se objekty navrhují, musí zajistit stejnou životnost, 

jakou má příslušná stoka. 

Veškeré vstupní otvory musí být opatřeny poklopy, které odpovídají ČSN EN 124. 

Poklopy jsou navrhovány dle uvažovaného budoucího zatížení a jsou rozděleny 

do jednotlivých tříd: A15, B125, C250, D400, E600, F900, přičemž číslo označuje 

nejvyšší možné zatížení na daný poklop v kN. Používanými materiály jsou beton, litina 

případně jejich kombinace. Poklopy v komunikacích nesmí vytvářet překážku 

(maximální přípustná odchylka je -5 mm pod okolní úroveň a +0 mm nad okolní 

úroveň). Naopak mimo komunikaci mají poklopy vyčnívat nad terén, v intravilánu 100 

mm a v extravilánu 300–500 mm, v zemědělských kulturách musí být navíc vyznačeny 

směrovou tyčí.  Vstupy do objektů se neumisťují na dálnicích a silnicích v extravilánu. 

[2][3] 

Revizní a vstupní šachty 

Šachty (Obr. 2) slouží provozovateli ke kontrole, manipulaci a čištění stoky. 

Umisťují se při změně směru, sklonu, dimenzi a tvaru příčného profilu nebo materiálu 

stoky. Dle požadavků technických standardů mohou být výjimečně umístěny při 

napojení každé domovní přípojky. Dále se navrhují na horním konci každé stoky 

a v místě spojení dvou a více stok, šachty mohou být nahrazeny i jiným objektem, musí 

ale splňovat účel revizní nebo vstupní šachty. 

U průlezných a neprůlezných stok jsou šachty umístěny nejvíce 50 m od sebe, u stok 

průchozích 200 m. Ve směrovém lomu a v místě napojení stok nesmí být mezi přítokem 

a odtokem úhel menší než 90°, s výjimkou spadišť. 

Kanalizační šachty bývají provedeny ve třech základních sestavách. Ty jsou 

s ohledem na bezpečnost jejich užívání rozděleny na základě výšky šachty H [mm]: ve 

vysoké sestavě (H > 2500 mm), v běžné sestavě (H = 1800–2500 mm) a v nízké sestavě 

(H <  800 mm). [2][3]  
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Obr. 2: Šachta v běžné sestavě [10] 

Větrací šachty 

Odvětrávání kanalizace je dnes většinou součástí vstupní/revizní šachty, nebuduje 

se tedy jako samostatný objekt. Pokud tvoří samostatný objekt, má šachta menší 

půdorysný rozměr, neslouží jako vstup do stoky a zpravidla nebývá opatřena stupadly. 

Stoky jsou obecně odvětrávány děrovanými poklopy a na jednotné kanalizaci funguje 

přirozené odvětrání pomocí uličních vpustí. [3] 

Objekty na spojení stok 

Mezi objekty na spojení stok patří vstupní (spojné) šachty a spojné komory. Vstupní 

šachty se používají při připojení nebo spojení stok do jmenovité světlosti DN 500 

včetně. Ve spojných komorách se spojují stoky DN 600 a větší. 

Ve dně jsou provedeny žlábky na spojení jednotlivých stok, které musí být 

provedeny tangenciálně na směr hlavní stoky. Nejvíce namáhaná místa by měla být 
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vyzděna z opracovaných (nejlépe žulových) kamenů nebo jiného vhodného materiálu. 

[2] 

Objekty na změnu směru stok 

U neprůlezných stok se změna směru provádí pomocí kruhového oblouku ve vstupní 

šachtě nebo ve spojné komoře, případně spadišti. Změna směru u průlezných 

a průchozích stok je řešena obvykle kruhovým, vyzdívaným nebo monolitickým 

obloukem na stoce, kde je nejmenší poloměr oblouku desetinásobek největší šířky 

průtočného průřezu stoky. Na začátku a na konci oblouku bývá umístěna vstupní šachta. 

[1][2] 

Spadiště 

Spadiště jsou objekty, které se navrhují pro překonávání větších výškových rozdílů 

(při daných sklonech by byly přesahovány maximální povolené rychlosti). Maximální 

povolená výška spadiště je 4 m pro profily DN 250-400, resp. 3 m pro DN 450-600.  

Kvůli nárazům dopadající vody na stěny a dno spadiště musí být proveden pevný 

a odolný obklad (např. čedič nebo žulová dlažba) pro tlumení kinetické energie. 

Stupadla se umísťují mimo paprsek dopadající vody. 

Vzhledem k velkým rychlostem dopadající vody na dno je nutné spadiště odvětrávat. 

Odvádění vzduchu je většinou řešeno děrovaným poklopem. [1][3]  

Skluzy 

V současné době se skluzy víceméně nenavrhují a setkáme se s nimi spíše 

u rekonstrukcí. Namísto skluzů bývají navrhována spadiště. Skluzy slouží k překonání 

velkého sklonu. Budují se na velmi strmých a dlouhých tratích, kde by budování 

soustavy spadišť bylo příliš nákladné a obtížné. Maximální rychlost odpadních vod je 

10 m/s. 

V ojedinělých případech (velké průtoky, extrémně dlouhé a strmé úseky) se skluz 

ukončuje objektem na tlumení přebytečné pohybové energie. Musí být provedeno 

dostatečně odolné potrubí, které odpovídá dosahovaným průtokovým rychlostem. 

Stejně jako u spadišť je nutné odvádění vzduchu. [1][2][3]  
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Shybky 

Dnes už se se shybkami setkáme spíše u rekonstrukcí, jelikož je jejich výstavba 

finančně nákladná. Bývají nahrazovány přečerpávacími šachtami. Shybky (Obr. 3) 

slouží k převedení odpadních vod pod překážkami (stokami, vodními toky, zářezy, 

komunikacemi atd.), kde je niveleta stoky ve stejné úrovni jako překážka a nelze ji 

snížit tak, aby odpadní voda odtékala pod překážkou samospádem.  

 Shybky fungují na principu spojných nádob. Průřezová rychlost při průměrném 

průtoku musí být alespoň 0,75 m/s. Podle počtu ramen se shybky dělí na jednoramenné 

a víceramenné. Jednoramenné se používají při rovnoměrném přítoku odpadních vod 

ke shybce, naopak víceramenné se budují tam, kde přítok silně kolísá.  

Dalším způsobem dělení je shybka úplná a neúplná. Shybka úplná má strop 

spojovací části pode dnem horního zhlaví a shybka neúplná má strop spojovací části 

nade dnem dolního zhlaví. 

Minimální profil shybky je DN 200, výstupní rameno by nemělo přesahovat sklon 

1:3, ideálně 1:5. K čištění a revizi jednotlivých větví jsou budovány objekty (komory) 

na vtoku a na výtoku ze shybky. [1][2][3]  

 

Obr. 3: Shybka [12] 

Křížení 

Při trasování kanalizační stoky je téměř nemožné se vyhnout křížení s podzemními 

vedeními technického vybavení a velmi často pozemními komunikacemi, případně 

i vodními toky. Tyto případy se řeší pomocí výkopu, pokud není možno jinak 

bezvýkopovými technologiemi. Vždy musí být dodrženy nejmenší bezpečné 

vzdálenosti, které udává norma ČSN 73 6005 (viz kapitola 3.3). 
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Při křížení pod dráhou a komunikacemi se nejčastěji využívá křížení pomocí 

protlaku. Nejdříve je protlačena chránička takové velikosti, aby bylo možné dodatečné 

zasunutí kanalizační porubí. Prostor mezi chráničkou a kanalizačním potrubím se může 

vyplnit nebo ho lze zafixovat pomocí kluzných objímek. Konce chrániček jsou opatřeny 

manžetami se stahovacími pásky. [13]  

Proplachovací objekty 

Proplachovací objekty se v dnešní době prakticky nenavrhují, jelikož je dostupná 

technika na čištění stok (čistící vozy). Mezi proplachovací objekty se řadí proplachovací 

šachta a proplachovací komora. Tyto objekty byly budovány na místech, kde nebyla 

dostatečná unášecí síla odpadní vody a docházelo tak k usazování a zanášení stok 

splaveninami. 

 Proplachovací šachta se od vstupní šachty liší stavítkem, které je umístěno na 

odtoku ze šachty. Při zahrazení stavítka voda vystoupá do určité výšky a následným 

otevřením vznikne povodňová vlna, která spláchne splaveniny.  

 Proplachovací komory se osazují ve vrcholových úsecích kanalizace, kde není 

dostatek odpadní vody na proplach. Objem komory by měl být přibližně polovina 

objemu proplachovaného úseku stoky. [1][2] 

Měrné objekty 

Měrné objekty jsou osazovány z důvodů stanovování průtoku odtékajících odpadních 

vod ze stokové sítě. Zjišťování průtoku se provádí v otevřeném nebo v uzavřeném 

potrubí. Tyto objekty bývají osazovány na ČOV, sběračích, v odlehčovacích komorách 

nebo na separátorech, popř. dalších kanalizačních objektech. Vždy musí být umístěny 

na přístupných místech.  

Existuje několik možných způsobů, kterými lze průtok stanovit. V otevřených 

profilech se průtoky zjišťují pomocí měrných přelivů nebo žlabů (Parshallův, 

Venturiho). K měření na kanalizační síti a ČOV se nejčastěji používají měřidla stávající 

z Parshallova žlabu, hloubkové sondy a vyhodnocovací jednotky, včetně softwaru. 

Parshallův žlab funguje na principu snímání úrovně hladiny vody pomocí čidla. 

Následně je dle konzumční křivky, pomocí elektronického vyhodnocovače, údaj o dané 

hloubce převeden na průtok. Průtok odpadní vody může být také zjištěn např. pomocí 

rychlostních senzorů. [2][13] 
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Odlehčovací komory a separátory 

Odlehčovací komory a separátory slouží k odlehčení směsi splaškových a dešťových 

vod v daném poměru. Jsou budovány na síti jednotné stokové soustavy. V době 

bezdeštného období musí být umožněn odtok veškerých odpadních vod na ČOV, 

naopak při výskytu srážek je na ČOV dopravováno pouze určité množství vody. 

Separátory (vířivé, vírové, obloukové) rozdělují jak průtok odpadních vod, tak i jejich 

znečištění. 

 Při návrhu těchto objektů je třeba dbát na požadavky kvality vody. Je vhodné, 

aby odlehčovací komory kromě funkce odlehčení stoky, plnily také funkci 

mechanického předčištění. 

Existuje celá řada odlehčovacích komor, od komor jednoduchých s přepadem 

až po složité komory s mechanickou regulací. Bez regulace odtoku je odpadní voda 

oddělena přepadem čelním, šikmým, obloukovým, bočním jednostranným 

nebo oboustranným. Dalším typem jsou komory se škrtící tratí a přepadem, kde se 

škrtící tratí rozumí úsek na odtoku z odlehčovací komory, který má menší profil. Tím 

dochází ke vzdutí v komoře a následnému přepadu do odlehčovací stoky. Škrtící trať 

může být nahrazena škrtícím elementem, který umožňuje regulaci poměru přítoku 

a odtoku na ČOV a do výpusti. Komory mohou být také štěrbinové či etážové. [5][13] 

Výustní objekty 

Výustní objekty jsou budovány za účelem vypouštění vod do nádrží nebo vodních 

toků. Budují se s vyústěním ve svahu koryta toku nad jeho dnem nebo v úrovni dna 

v proudnici tak, aby nedocházelo k zanášení stok splaveninami z recipientu.  

Výustní objekt nesmí tvořit překážku a zároveň harmonicky zapadat do okolí. Jelikož 

tyto objekty jsou často vystaveny silným účinkům proudící vody, je třeba dbát na jejich 

zakládání. Proti nepříznivým účinkům vody se chrání pomocí štětových stěn, dlažbou 

nebo kamenným záhozem. 

 V případech, kde je možné vzdutí vody z recipientu do kanalizace, jsou na výustních 

objektech osazeny uzávěry (např. koncové klapky, kanalizační stavítka). [1] 
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Zvláštní objekty na regulaci průtoku 

Tato zařízení slouží k regulaci průtoku vod ve stokových sítích. Objekty 

s pohyblivým mechanizmem na ovládání hladin a průtoků se navrhují v objektech, kde 

je stálá obsluha (např. ČOV, čerpací stanice).  V objektech bez stálé obsluhy lze objekty 

navrhovat pouze v případech, že jejich funkce je automatizována (např. nastavitelné 

plovákové a vírové regulátory) nebo sledována a ovládána dálkově. 

Jako regulační objekty jsou navrhovány např. vírové regulátory, vírové ventily, 

plovákové klapky, škrtící šoupata nebo stavítka. [1][2][3]  

Odvodňovací prvky 

Podle způsobu odvádění srážkové vody lze odvodňovací prvky rozdělit na bodové 

a liniové. Všechny tyto systémy se budují za účelem odvodnění vozovek, zpevněných 

ploch a chodníků. Mezi bodové odvodňovací prvky řadíme dešťové vpusti. Vpusti 

by měly být rozmístěny s maximální vzdáleností 60 m od sebe, při návrhu se vychází 

z podélného sklonu, návrhového přítoku srážkových vod a na hltnosti vpustí. Na jednu 

vpusť se počítá 400 m
2
 odvodňované plochy. Rozeznáváme tři typy vpustí – 

chodníkové, uliční a horské.  

V místech, kde je požadována mimořádná bezpečnost, se navrhují liniové 

odvodňovací systémy – odvodňovací žlábky. Na místech s přítokem dešťových vod 

z nezpevněného území nebo v silničních či jiných otevřených příkopech se používají 

lapáky splavenin, ty zabraňují vnikání nečistot (sedimentačních splavenin) do stoky. 

Hloubka dešťových vpustí musí být taková, aby odtokové potrubí bylo uloženo 

v nezámrzné hloubce. [1][2][3]  

Čerpací stanice  

Požadavky na návrh čerpacích stanic řeší norma ČSN 75 6560. Čerpací stanice (Obr. 

4) jsou navrhovány v případech, kdy nejde svést odpadní vodu na ČOV gravitačně. Dále 

se používají na místech, kde je třeba překonat překážku namísto shybek nebo křížení.  

Čerpací stanice jsou obvykle tvořeny podzemní jímkou, která může být členěna 

na mokrou (sací) a suchou, ve které jsou osazena čerpadla a část trubních rozvojů. 

Při použití ponorných čerpadel je jímka řešena pouze jako mokrá. Návrh akumulačního 

objemu čerpací jímky je řešen individuálně, obvykle se navrhuje v rozmezí 5-10 hodin 

přítoku Q24. Při běžném provozu nesmí docházet ke vzdouvání do přítokové stoky. 
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 Čerpací stanice jsou umístěny buď průběžně na stoce nebo na jejím konci (pokud 

jsou situovány u ČOV, nejsou součástí stokové sítě, ale objektem ČOV). Čerpací 

stanici, která je osazená na jednotné kanalizaci, musí předcházet odlehčovací komora 

nebo dešťová nádrž. Při poruchách je vysílán signál na místo, kde je trvale zajištěná 

obsluha. [2][13]  

 

Obr. 4: Čerpací stanice – varianta v mokré jímce [10] 

Dešťové nádrže 

Dešťové nádrže se navrhují dle ČSN 75 6261. Zřizují se kvůli funkci retenční, 

záchytné, průtočné nebo jejich kombinacím. Využití přirozené nebo umělé akumulace 

na stokové síti a následné vypouštění na ČOV je nejefektivnější způsob, který zabraňuje 

úniku znečištění za dešťových průtoků. 

Účelem dešťových nádrží je snížení nebo zamezení odnosu znečištění do recipientu 

pomocí sedimentačních procesů a zmírnění přívalové vlny odpadních vod retencí 

před jejich odváděním stokovou sítí do ČOV, případně do recipientu. [5][13]  
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Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky slouží k propojení nemovitostí se stokovou sítí. Požadovaným 

řešením je, aby každá nemovitost měla svoji samostatnou přípojku. Existují tzv. 

sdružené přípojky, kdy je více nemovitostí odvodněno jednou přípojkou (dle zákona 

274/2001 Sb. již není povolena jejich nová výstavba). V odůvodněných případech lze 

provést odvodnění jedné nemovitosti více přípojkami. Pro tyto případy je nutný souhlas 

správce kanalizace, ovšem v dnešní době se nenavrhují a lze se s nimi setkat např. 

u rekonstrukcí.  

Minimální průměr přípojky je DN 150. Přípojka by měla být co nejkratší, 

v jednotném sklonu, v přímém směru, kolmá na stoku a stejného profilu. Nejmenší 

povolený sklon je 2 % (pro profil DN 200 alespoň 1 %), maximální sklon je 40 %. 

Území nad kanalizační přípojkou nemá být zastavěné v rozsahu 0,75 m od osy potrubí 

na obě strany kvůli případným opravám.  

Vlastníkem přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci a je 

povinen zajistit, aby byla provedena jako vodotěsná a aby nedošlo ke zmenšení 

průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Opravy a údržbu zajišťuje provozovatel 

ze svých provozních nákladů. [1][3]  

Přípojky mohou být do kanalizace napojeny pomocí odbočky, vrtáním nebo 

výsekem. Připojení výsekem je ovšem nevhodné, jelikož dochází k oslabování tuhosti 

potrubí. 

3.3 Směrové a výškové vedení stok 

Při návrhu nového potrubí je třeba klást důraz na jeho umístění vzhledem ke stávající 

technické infastruktuře, která má zejména ve městech vysokou hustotu. Tím pádem je 

třeba překonávat velkou řadu překážek při souběhu a křížení těchto inženýrských sítí. 

Prostorové uspořádání je řešeno normou ČSN 73 6005. 

Stoky se obecně situují do veřejných ploch a pozemních komunikací. Ukládání stok 

mimo veřejné plochy je možné pouze po dohodě s provozovatelem nebo vlastníkem 

stokové sítě. Stoky se navrhují ve snaze, aby jejich trasa byla co nejkratší a přímá. 

Při umístění v komunikacích je doporučeno umístit kanalizační šachty tak, 

aby nedocházelo k neustálému přejíždění poklopů šachet vozidly (do osy jízdního 

pruhu).  
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Trasy souběžných stok by neměly být vedeny nad sebou, pouze ve výjimečných 

případech. Dále se stoky nesmí ukládat v korytě toků nebo v podélném směru 

pod korytem. Aby byl umožněn přístup ke stoce (např. v případě kontrol a oprav) se 

nad stávajícími stokami nesmí budovat jakékoliv potrubí a nadzemní objekty (viz § 23 

Zákon č. 274/2001 Sb. níže). 

Stoky je zakázáno navrhovat pod stromy a v jejich blízkosti do 1,5 m z důvodů 

možného prorůstání kořenů a porušení statiky. Pokud je trasa stoky vedena poblíž líce 

budovy, bezpečná vzdálenost dna výkopu [m] od líce budovy se uvažuje dle 

následujícího vzorce (Obr. 5): 

𝐿 =  
𝐻−ℎ

𝑡𝑔𝜑
  (3.1) 

H – hloubka dna výkopu [m], 

h – hloubka základu budovy pod terénem [m], 

𝜑 – úhel vnitřního tření zeminy v daném místě dle ČSN 73 1001. [2]  

 

Obr. 5: Bezpečná vzdálenost výkopu od líce budovy [4] 

 

Při výstavbě kanalizace dochází ke vzniku ochranných pásem, o čemž pojednává 

Zákon č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích). Dle § 23:  

 „(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních 

řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma 

vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena. 
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(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 

písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.“ [7]  

Hloubkové uložení stok je navrhováno podle celkového řešení inženýrských sítí, 

jejich zájmových pásem a potřebných hloubek přípojek. Potrubí se ukládá do nezámrzné 

hloubky 0,8 – 1,2 m (resp. 0,6 m), zároveň musí být respektováno minimální hloubkové 

krytí. Doporučená minimální výška krytí pro stoky pod silniční komunikací je 1,8 m, 

v chodníku a ve volném terénu 1 m (dle ČSN 73 6005).  

Pokud je trasována souběžně stoka dešťová a splašková, vždy se hlouběji umisťuje 

splašková stoka. Také při souběžném vedení vodovodu a stoky musí být vodovod 

umístěn vždy mělčeji než stoka, kvůli případným poruchám. 
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V následující tabulce (Tab. 1) jsou uvedeny nejmenší dovolené vodorovné a svislé 

vzdálenosti inženýrských sítí při souběhu stoky a kanalizačních přípojek. [2][3]  

Tab. 1: Nejmenší vzdálenosti při souběhu a křížení stoky s inženýrskými sítěmi[8]
1 
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Silové kabely 

S
d

ěl
o

v
ac

í 
k

ab
el

y
 

Plynovodní 

potrubí 

V
o

d
o

v
o

d
n

í 
řa

d
y

 a
 p

ří
p
o

jk
y
 

T
ep

el
n
é 

sí
tě

 

K
ab

el
o

v
o

d
y
 

V
ed

en
í 

p
o

tr
u

b
n
í 

p
o

št
y
 

K
o

le
k

to
ry

 

K
o

le
je

 t
ra

m
v

aj
o

v
é 

tr
at

i 

1
 k

V
 

1
0

 k
V

 

3
5

 k
V

 

1
1

0
 k

V
 

d
o

 0
,0

5
 M

P
a 

d
o

 0
,4

 M
P
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vodorovné 

vzdálenosti 

[mm] při 

souběhu 

stoky 

500 500 500 1000 500 1000 1000 600 300 300 300 300 1200 

Svislé 

vzdálenosti 

[mm] při 

křížení stoky 

300 300 500 500 200 500 500 200 100 100 300 100 1500 

 

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

nebo kolejnice tramvajové trati bližší k vedení 
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3.4 Hydraulika stokových sítí 

Hydraulika stokových sítí je obecně závislá na dimenzi daného profilu, sklonu 

a drsnosti konkrétního materiálu. 

3.4.1 Hydraulická drsnost  

Hydraulická drsnost má vliv na rychlost proudění a zahrnuje energetické ztráty, které 

ovlivňují rovnováhu vnitřních a vnějších sil pohybové rovnice. Drsnost není ovlivněna 

pouze vlastnostmi potrubního materiálu, ale také počtem spojů, typem revizních šachet, 

kvalitou montáže, napojením kanalizačních přípojek a způsobem provozování (tloušťka 

biologického filmu a množství nánosů). 

Do výpočtu je vliv drsnosti zaveden součinitelem drsnosti n, který má velikost 

v závislosti na typu materiálu, stavebně technickém stavu a stáři stoky. Při navrhování 

se uvažuje s nejméně příznivým stavem. 

Literární hodnoty Manningova součinitele drsnosti: 

 n = 0,012 sklolaminát, plasty a čedič, 

 n = 0,014 kamenina a tvární litina, 

 n = 0,016 beton a cihelné zdivo. [11] 

3.4.2 Mezní sklony a rychlosti 

Návrh sklonu a profilu gravitační stoky není pouze otázkou hydraulickou, ale také 

technickou a provozně ekonomickou. Je vhodné, vyvarovat se návrhu malého sklonu, 

kdy vychází velké průtočné profily a malé rychlosti, jelikož dochází k zanášení stoky 

a je nutné častější čištění.  

Aby bylo zanášení zabráněno, musí být zajištěna dostatečná unášecí síla odpadních 

vod (tečné napětí τu ≥ 4,0 Pa). Dnes se při návrhu dimenze potrubí vychází spíše 

z rychlostí odpadních vod než z tečného napětí (viz kapitola 3.4.3 níže). Tečné napětí se 

počítá dle vzorce: 

𝜏𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼 (3.2) 

Hydraulický poloměr potrubí je stanovený jako: 

𝑅 =
𝑆

𝑂
 (3.3) 
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τu – tečné napětí na dně stoky [Pa], 

ρ – průměrná hustota odpadní vody [kg/m
3
], 

g – gravitační zrychlení [m/s
2
], 

R – hydraulický poloměr [m], 

I – sklon stoky [-], 

S – průtočná plocha [m
2
], 

O – omočený obvod [m]. [1] 

U stok a přípojek malých profilů (menších než DN 300) se zanášení zabrání 

při dosažení minimální průřezové rychlosti 0,7 m/s (optimální rychlost 1 m/s) nebo při 

dosažení sklonu 1: D (D je vnitřní průměr potrubí [m]).  

Pokud není možné zajistit tyto požadavky, je třeba navrhnout způsob periodického 

proplachování těchto úseků. 

Pro orientační návrh minimálního sklonu lze uvažovat následující vzorec. Tento 

vzorec již není uveden v novější verzi normy ČSN 75 6101 z roku 2012, avšak je 

i nadále využíván. 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
1631

𝐼𝐷
 (3.4) 

Imin – minimální sklon [‰], 

ID – vnitřní průměr potrubí [mm]. [2] [3]  

Maximální průtočná rychlost ve stokových sítích je 5 m/s. U stok z čedičový trub 

a kameniny mohou být maximální rychlosti proudění odpadní vody až 10 m/s. 

Monolitické stoky z prostého betonu a železobetonu je doporučeno chránit obkladem 

vnitřního profilu, který zajistí odolnost vůči agresivnímu prostředí stok a obrusu již 

při rychlostech 3 m/s.  

Pokud jsou objekty na stokové síti vystaveny účinkům vodního proudu při 

rychlostech větších než 5 m/s, je nutná ochrana proti obrusu, případně proti 

dynamickým a kavitačním účinkům. [1] 

3.4.3 Návrh dimenze stoky 

Pro výpočet kapacitního průtoku [m
3
/s] je používána Chézyho rovnice: 

𝑄𝑘𝑎𝑝 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝐼  (3.5) 
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Z předchozí rovnice vyplývá kapacitní rychlost [m/s]: 

𝑣𝑘𝑎𝑝 = 𝐶 ∙ √𝑅 ∙ 𝐼  (3.6) 

Pro stanovení rychlostního součinitele [m
1/2

/s], je doporučen vzorec dle Pavlovského: 

𝐶 =
1

𝑛
∙ 𝑅

1

6 (3.7) 

Qkap – kapacitní průtok [m
3
/s], 

vkap – kapacitní rychlost [m/s], 

S – průtočná plocha [m
2
], 

C – rychlostní součinitel [m
1/2

/s], 

R – hydraulický poloměr [m], 

I – skon čáry energie [-], 

n – součinitel drsnosti (obvykle n = 0,013 nebo 0,014 m
-1/3

s). [2] 

Dále je třeba stanovit bezdeštný odtok splaškových vod, kdy se vypočte průměrný 

denní průtok těchto vod ze vzorce: 

𝑄24,𝑚 = 𝑞 ∙ 𝑂 (3.8) 

Posledním potřebným parametrem je maximální hodinový průtok splaškových vod: 

𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥 =
𝑄24,𝑚

24
∙ 𝑘ℎ,𝑚𝑎𝑥  (3.9) 

Q24,m – průměrný denní průtok splaškových vod [l/den] 

q – specifická potřeba vody [l/ob/den] 

O – počet obyvatel 

Qh,max – maximální hodinový průtok [l/hod] 

kh,max – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti [-] 

Doporučené hodnoty součinitele kh,max jsou uvedeny v normě ČSN 75 6101. Dle této 

normy se splaškové stoky navrhují na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku 

(Qdim). Tímto opatřením se předchází případnému zatápění přípojek a v neposlední řadě 

umožnění kamerového průzkumu ve stoce. [2] 

Stanovení skutečných rychlostí vody se provádí výpočtem dle následujících vzorců. 

Nejprve se stanoví součinitel λ: 

𝜆 =  
𝑄𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑄𝑘𝑎𝑝
      (3.10) 
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Ze součinitele 𝜆 se stanoví příslušný součinitel κ a následně je vypočtena skutečná 

rychlost (součinitele jsou určeny z poskytnutého podkladu pro předmět PVH2): 

𝑣𝑠 =  𝜅 ∙ 𝑣𝑘𝑎𝑝                 (3.11) 

𝜆 – součinitel [-] 

𝜅 – součinitel [-] 

𝑣𝑠 – skutečná rychlost [m/s] 

Qcelk – celkový průtok [m
3
/s] 

3.5 Stanovení povrchového odtoku z malého povodí 

Při návrhu jednotné či oddílné dešťové stoky je třeba stanovit odtokové množství 

dešťové vody. V terénu, který má sklon menší než 5 %, se povodí stanovuje metodou 

tzv. ideálních střech. Pro terén se sklonem nad 5 % se používá hydrologická metoda.  

Dle ČSN EN 752 je jednou z možných výpočtových metod pro menší odvodňovací 

systémy racionální metoda, která vychází ze vzorce pro dimenzování stoky na průtok 

dešťových vod: 

𝑄𝑟 = 𝛹 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 (3.12) 

Qr – maximální odtok dešťových vod [l/s], 

Ψ – součinitel odtoku [-] (stanovení hodnot dle ČSN 75 6101), 

A – plocha povodí stoky měřená horizontálně [ha], 

i – vydatnost směrodatného deště uvažované periodicity [l/s/ha].  

Intenzita návrhového deště je závislá na pravděpodobnosti překročení a době trvání 

deště. Intenzity krátkodobých dešťů v ČR, pro povodí Labe, Odry a Moravy, jsou 

uvažovány dle tabulek Josefa Trupla. Doporučené hodnoty četností a periodicit 

návrhových dešťů jsou v níže uvedené tabulce (Tab. 2). [2]  
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Tab. 2: Doporučené četnosti a periodicity výpočtových dešťů [2] 

Druh lokality 
Četnost výskytu 

návrhových dešťů 

Periodicita 

návrhových dešťů 

p [rok
-1

] 

Venkovská území 1 x za 1 rok 1 

Obytná území 1 x za 2 roky 0,5 

Městská centra, území 

průmyslová 

a drobných provozů 

1 x za 5 let 0,2 

Podzemní dopravní 

zařízení a podjezdy 
1 x za 10 let 0,1 

 

3.6 Tvar a velikost stokových sítí 

Tvar stokové sítě se volí na základě posouzení konkrétních hydraulických, 

stavebních, provozních, ekonomických a geologických podmínek a požadavků. Pro 

stoky se doporučuje používat tři základní tvary: kruhové, vejčité (Obr. 6) a tlamové 

(Obr. 7). 

Kruhový profil 

 Výhody: nejjednodušší výroba prefabrikátu, nejvýhodnější pro čištění. 

 Nevýhody: staticky méně výhodný než profil vejčitý. [1] 

Vejčitý profil 

 Výhody: hydraulické vlastnosti (koncentrace odtoku v potrubí), staticky 

nejvýhodnější. 

 Nevýhody: nutná dostatečná výška nadloží. [1] 

 

Obr. 6: Vejčitý profil (pražský normál) [9] 
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Tlamový profil 

 Výhody: navrhuje se v malých hloubkách nadloží. 

 Nevýhody: hydraulicky nejméně příznivý (koncentrace odtoku 

v potrubí), staticky nejméně výhodný. [1] 

 

Obr. 7: Tlamový profil [9] 

Kruhové stoky jsou definovány vnitřním průřezem ID [mm], ostatní tvary jsou 

definovány poměrem šířky ku výšce b:h [mm]. Podle normy ČSN 75 6101 je stanoveno, 

že na gravitační stokové sítě se nesmí používat profily menší než DN/ID 250 

(kamenina, plasty, sklolaminát) nebo DN/ID 300 pro potrubí z jiných materiálů. Dle 

velikosti se mohou stoky dělit na: 

 neprůlezné:  h ≤ 800 mm, b ≥ 600 mm, 

 průlezné:  800 mm ≤ h < 1500 mm, b ≥ 600 mm, 

 průchozí: h ≥ 1500 mm, b ≥ 600 mm. [2][3] 

3.7 Materiály stokových sítí 

Při sanaci nebo provádění nové stokové sítě je cílem zajistit optimální návrh, který 

zajistí co nejdelší životnost a navrhovanou funkčnost díla. Důležitým faktorem je volba 

vhodného materiálu, který splňuje jakostní požadavky. 

Stoky mohou být z materiálů trubních, monolitických (betonové nebo zděné) nebo 

montovaných ze stavebních dílců. 

Při pokládce potrubí je třeba dodržet předepsaný technologický postup a především 

zvolit vhodnou technologii podsypů a obsypů. Následně musí být při provozu 

prováděny pravidelné údržby kanalizace tak, aby vyhovovaly konkrétnímu použitému 

materiálu. [2] [11] 
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Požadavky na materiál dle ČSN 75 6101: „Materiál stok se musí volit podle účelu 

a plánované životnosti stokové sítě. Musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti 

mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod 

a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožňovat bezpečné 

a účinné čištění stok.“ [2] 

Při volbě konkrétního materiálu je velmi důležitá statická únosnost potrubí, ta 

zajišťuje odolávání statickým a dynamickým vlivům prostředí po dobu předpokládané 

životnosti. Při návrhu se zohledňují významné statické veličiny jako je napětí, ohybový 

moment, únosnost v kruhovém nebo podélném směru, odolnost proti ztrátě stability 

a vůči deformaci kruhového prstence. [12][13] 

3.7.1 Trouby tuhé 

U tuhých trub dochází k největší koncentraci zatížení ve vrcholu trouby.  Zatížení, 

které vzniká vlivem hmotnosti zeminy nadloží, přitížením terénu a sedáním zeminy, je 

přenášeno do stěn trub. Z tohoto důvodu je nezbytná kvalitní podkladová konstrukce. 

Trouby jsou ukládány především do betonových sedel, na betonovou desku nebo mohou 

být uloženy na hutněné pískové či štěrkopískové lože. Trouby, které se ukládají 

na betonová sedla, mají vyšší únosnost než trouby uložené do lože ze sypkých 

materiálů. Obecně tuhé trouby vykazují vysokou kruhovou pevnost, tudíž se 

nedeformují. Narušení stability se projevuje prasklinami. Do skupiny tuhých trub lze 

zařadit trouby betonové, železobetonové, kameninové a čedičové. [12]  

Betonové a železobetonové trouby 

Betonové a železobetonové trouby se nejčastěji využívají tam, kde jsou odpadní 

vody odváděny režimem s volnou hladinou, případně i s režimem mírně tlakového 

proudění. Tyto materiály jsou méně odolné vůči agresivním účinkům vody, proto je 

vhodné tímto potrubím odvádět pouze dešťové vody. Běžným výskytem u tohoto 

materiálu je koroze stěn, která často vede k destruktivním změnám. Odolnost vůči 

agresivním vodám nebo obrusu je možno zvýšit užitím čedičové výstelky či výstelky 

z kyselinovzdorných kameninových segmentů. Pokud se potrubí ukládá do agresivního 

prostředí, musí být již z výroby opatřeno vhodnou vnější ochranou (např. nátěr nebo 

plastový povlak). Výrobní dimenze jsou v rozmezí DN 300-1400. 



   

Bakalářská Bakalářská práce:                 Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

 

 33   

 

Mezi výhody patří vysoká únosnost ve vrcholovém zatížení, možnost výroby větších 

dimenzí, teplotní odolnost, možnost zvýšení chemické odolnosti proti síranové 

agresivitě při použití síranovzdorných cementů, možnost vnitřní výstelky. Materiál je 

ekologický a recyklovatelný. 

Mezi nevýhody patří např. vysoká hmotnost a z toho vyplývající obtížná manipulace 

a nutné použití mechanizmů při pokládce. Nízká chemická odolnost a odolnost vůči 

abrazi bez použití vnitřní ochrany.  [1][12][13] 

Kameninové trouby 

Kamenina se řadí mezi tradiční ověřený materiál a pro velmi dobré provozní 

zkušenosti patří k nejčastěji používanému potrubí. Kameninové trouby se používají jak 

pro soustavy oddílné, tak i jednotné kanalizace. Ukládají se do podkladního betonu 

nebo na betonovou desku s minimální tloušťkou 150 mm. Obsyp se provádí do výšky 

až 300 mm nad vrchol potrubí. Kameninové trouby se vyrábí v dimenzích DN 100-

1400. 

Výhodami jsou vysoká životnost, velmi dobrá mezní únosnost ve vrcholovém 

zatížení, vysoká mechanická a chemická odolnost, odolnost proti obrusu, nízký 

hydraulický odpor, teplotní odolnost (-10 °C až +70 °C), přírodní materiál – možnost 

recyklace. 

K nevýhodám patří křehkost, vyšší hmotnost, náročnější pokládka a kratší výrobní 

délky. K nejčastějším poruchám u kameninových trub patří tvorba prasklin. [1][12][13]  

Čedičové trouby 

Čedičové trouby jsou navrhovány především v extrémně namáhaných objektech 

a stokách, kde se dopravuje abrazivní či erozivní materiál, nebo v místech, kde dochází 

k velkým rychlostem proudění. Potrubí se vyrábí tavením čediče a následným litím 

do forem. Dále se čedič využívá na obložení vnitřních stran potrubí, což zvyšuje 

životnost takto provedeného potrubí. 

Nevýhodou je velikost vyráběných prvků, která je omezena výrobní technologií. 

[1][10]  
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3.7.2 Trouby pružné 

Pružné trouby mají oproti troubám tuhým nižší kruhovou pevnost. Při zatížení 

tlakem zeminy nadloží nebo přitížení z povrchu terénu se trouby deformují. Deformace 

se projevuje zmenšením průměru ve vertikálním směru a zvětšením průměru ve směru 

horizontálním. Proto je velmi důležité dbát při pokládce trub na dostatečné hutnění lože 

a bočního obsypu. Čím nižší kruhovou tuhost potrubí má, tím vyšší je předepsaná míra 

zhutnění lože a bočního obsypu. Hlavním rizikem vzniku nepřípustných deformací je 

lidský faktor při pokládce potrubí.  

Mezi trouby pružné jsou zařazeny potrubí z polyvinylchloridu, polypropylenu, 

polyethylenu nebo ze sklolaminátu. Nejčastější závady plastových a sklolaminátových 

potrubí jsou ovalita a bodové deformace. [12][17]  

Trouby z polyvinylchloridu 

Trouby z PVC patří mezi nejstarší a nejrozšířenější plasty pro kanalizace. Jsou často 

používány kvůli své příznivé ceně, vysoké chemické odolnosti a vysokému modulu 

pružnosti. Výrobní dimenze jsou DN 100-800 a jsou vyráběny ve dvou tuhostních 

třídách (SN 4, SN 8). 

K výhodám patří poměrně vysoká mechanická odolnost, nízká hydraulická drsnost, 

odolnost proti obrusu, nesnadno hořlavý materiál, nízká hmotnost, a tedy i jednodušší 

manipulace při pokládce (nezbytnost dodržování a kontrolování technologického 

postupu pokládky). 

K nevýhodám patří malá rázová pevnost a omezená únosnost. Pokládku potrubí 

nelze provádět při teplotách nižších než 5 °C (pod 0 °C na vlastní riziko zhotovitele). 

Nelze použít při teplotě vody vyšší než 40 °C. Tento materiál je nepříznivý zejména 

z ekologického hlediska, jelikož při jeho likvidaci je spalováním uvolňováno velké 

množství chlorovodíku. [12][13] 

Trouby z polypropylenu 

Trouby z PP jsou nejvíce odolné plasty vůči obrusu. Na rozdíl od trub z PVC lze 

provádět pokládání potrubí i v zimním období (do -15 °C). Výrobní řady potrubí jsou 

v rozmezí DN 110-670. 



   

Bakalářská Bakalářská práce:                 Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

 

 35   

 

Mezi jeho příznivé vlastnosti patří teplotní odolnost (lze odvádět odpadní vody 

o krátkodobé teplotě 90 °C a dlouhodobé 60 °C), chemická odolnost, houževnatost, 

kruhová tuhost, vysoká rázová odolnost, nízká hydraulická drsnost a hmotnost. 

Mezi velkou výhodu patří plná recyklovatelnost, jelikož materiál je složen pouze 

z atomů uhlíku a vodíku.  

K nevýhodám patří nižší odolnost vůči účinkům tlakového čištění stok a materiál je 

lehce hořlavý. Při pokládce a manipulaci s potrubím dochází k vlivu lidského faktoru 

na životnost díla. [12][13] 

Trouby z polyethylenu 

Pro výstavbu stokové sítě je třeba používat trouby z vysokohustotního polyethylenu 

PE – HD (High Density). Trouby ze PE - HD mají uplatnění ve stokových sítích 

především u trub o velkých průměrech. Potrubí se vyrábí v dimenzích DN 100-1200. 

PE trouby mají dostatečnou kruhovou pevnost, chemickou odolnost, nízkou 

hydraulickou drsnost, jsou odolné vůči obrusu a ekologicky recyklovatelné. Teplotní 

odolnost je 50 °C při dlouhodobé teplotě a 60 °C při krátkodobé teplotě. Vzhledem 

k dobré rázové odolnosti je lze pokládat i v mrazivém období (do -10 °C). Materiál 

umožňuje svařování natupo, elektrotvarovkami nebo při užití lemových nákružků 

i použití přírubových spojů. Tento materiál lze použít pro bezvýkopové technologie. 

K nevýhodám patří nižší odolnost proti účinkům tlakového čištění stok, hořlavost 

materiálu a velká tepelná roztažnost. Pokud je při provozu dosaženo vyšších teplot, 

dochází k poklesu pevnostních parametrů a ke snížení provozní životnosti trub. [12][13]  

Trouby ze sklolaminátu 

Sklolaminátové trouby se vyznačují vysokou pevností, stálostí a relativně nízkou 

hmotností. Výrobní řady jsou DN 150-3600. Sklolaminát je chemicky odolný, má 

nízkou hydraulickou drsnost a je odolný vůči obrusu. Trouby z tohoto materiálu je 

možné vyrábět s různou odolností stěny, dle požadavků na odolnost a podle velikosti 

zatížení. Lze volit kvalitativní třídy trub podle požadavků na tepelnou a chemickou 

odolnost.  

U sklolaminátu dochází ke komplikovanému dodatečnému připojení u trub větších 

dimenzí (nutnost objednání odboček předem u výrobce dle projektové dokumentace). 

Další nevýhodou je relativně nízká teplota odváděné vody (35–40 °C). Materiál má 
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nízkou rázovou odolnost a vytváří ekologicky škodlivý odpad. Při pokládce 

a manipulaci má značný vliv lidský faktor. [1][12]  

3.7.3 Trouby polotuhé 

Polotuhé trouby se deformují pouze mírně, to ovšem postačuje k tomu, aby byla 

část zatížení přenesena do bočního obsypu. Dochází tedy k rozložení napětí, kdy část 

zatížení přejímá trouba sama a část je přenesena do okolní zeminy. Proto je tento 

způsob rozložení zatížení vhodné použít tam, kde v průběhu času dochází ke změně 

charakteru uložení nebo způsobu namáhání (např. při vyplavování podkladních 

konstrukcí stok nebo při sedání podloží).  Použití polotuhých trub je z hlediska výstavby 

nejjednodušší oproti troubám tuhým a pružným, jsou zde výrazně omezeny negativní 

vlivy způsobené lidským faktorem. 

Do této skupiny trub spadají trouby z tvárné litiny. [12] 

Trouby z tvárné litiny 

Litinové trouby jsou vhodné pro výstavbu nových stokových sítí, nejsou náchylné 

k praskání ani k deformaci při vyšším napětí. Naopak jsou méně vhodné pro sanaci 

stokových sítí vzhledem k výrobní délce trub (6 m). Výrobní řady jsou DN 80-2000. 

K výhodám litiny patří odolnost proti korozi, obrusu a mechanickému namáhání, 

možnost pokládky i v extrémních podmínkách, minimální poruchovost a dlouhá 

životnost. 

Nevýhodami jsou vyšší investiční náklady, vyšší hmotnosti a z toho plynoucí 

náročnější manipulace při pokládce. Povrch trub je nezbytné chránit proti agresivním 

půdám. [12][13] 

3.7.4 Monolitické konstrukce stok 

Do této kategorie patří stoky zděné nebo betonované na místě, používají se v případě 

velkých profilů. [2] 

Stoky zděné 

Zděné stoky se budují průlezné nebo průchozí a jsou vhodné na místech, kde jsou 

odpadní nebo podzemní vody agresivní (nelze zabezpečit hospodárnou protikorozní 

ochranu u monolitických stok z prostého betonu nebo železobetonu). Zděné stoky jsou 
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prováděny z kanalizačních cihel předepsaných vlastností nebo z keramických tvárnic, 

čedičových cihel, žlabů a bočnic. Tyto prvky jsou spojovány maltou, která má 

předepsané vlastnosti a je průmyslově vyráběna. 

 U zděných stok je zajištěna statická únosnost bez uvažování doplňujícího 

obetonování. Poruchy stability se projevují trhlinami. Tento způsob je používán 

především u stok vejčitých a kruhových větších průměrů. [2][10] 

3.7.5 Životnost trubních materiálů 

Každý materiál má jinou dobu životnosti. Tato doba vyjadřuje čas, po jehož uplynutí 

přestane být materiál dostatečně odolný. Životnost je ovlivněna typem použitého 

materiálu, složením vody, rychlostí proudění vody, výškou hladiny podzemní vody, 

chemickým složením podzemní vody, zatížením stoky, případnou četností 

hydraulického přetěžování, kvalitou výrobku a provedením uložení potrubí. 

Životnost lze členit z hlediska provozovatele na fyzickou a ekonomickou. Fyzická 

životnost představuje dobu, po kterou stoka plní svoji funkci v rozsahu návrhu. Ta se 

odvíjí od kvality výrobků a technologického postupu. Ekonomická životnost je časový 

úsek, kdy je stoka schopna plnit svoji funkci za takových provozních nákladů, které jsou 

únosné.  

 Pro některé výše uvedené trubní materiály je uvedena v následující tabulce (Tab. 3) 

orientační životnost. [11] 

Tab. 3: Orientační doby životnosti trubních materiálů [11] 

Materiál 
Obecně uváděná 

životnost [roky] 

Životnost dle 

praktických 

zkušeností [roky] 

Nutná výměna 

během období 

100 let 

Kamenina 100 130 0,77 

Železobeton 50-80 90 1,11 

Beton 50-80 67 1,5 

Zděné kanály 80 80 1,25 

PVC 50 25 4,0 

Sklolaminát 50 25 4,0 

Polyethylen 50 25 4,0 

Litina 50 50 2,0 
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3.7.6 Poruchovost trubních materiálů 

Podle průzkumu z roku 2009 patří v ČR k nejvíce používaným materiálům beton, 

následně kamenina, plasty a zbylé materiály (časopis SOVAK).  

Na následujícím obrázku (Obr. 8) je uveden graf poruchovosti jednotlivých trubních 

materiálů. Poruchovost vychází také z výzkumu z roku 2009. Kde se jako nejvíce 

poruchový materiál ukázal beton, avšak ve výzkumu nebylo uvažováno stáří 

konkrétních potrubí. 

 

Obr. 8: Graf poruchovosti trubních materiálů (2009) [17] 

U betonových trub byl výzkum prováděn pravděpodobně na starších troubách, které 

byly již na hranici životnosti. Podobný výsledek kameniny a plastů je relativně 

zavádějící, jelikož kamenina patří v ČR k materiálům používaných řadu let oproti 

plastům, které jsou používány výrazně kratší dobu. [17] 

Materiálů je v dnešní době celá řada a nelze přesně určit, který je lepší a který horší. 

Nicméně platí, že volba materiálu by měla být co nejvýhodnější vzhledem k místním 

podmínkám a neměla by být upřednostňována cena před kvalitou. 

3.8 Zjišťování a hodnocení stavu stok 

Každá stoková síť prochází procesem stárnutí a postupně dochází ke zhoršování její 

funkčnosti z různých příčin (např. změny zatížení, zvýšení průtoku stokou a nárůst 

balastních vod, změny kvality a složení odpadních vod atd.). Z těchto důvodů je 
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nezbytný pravidelný průzkum, údržba, oprava či obnova stok. Kontroly se provádí 

za účelem odhalení problémů, posouzení naléhavosti rozsahu oprav či obnov. Před 

každou prohlídkou by mělo být provedeno čištění stoky z důvodů lepší viditelnosti při 

odhalování případných závad a poruch. Prohlídky potrubí a šachet je třeba provést také 

po dokončení výstavby. [14] 

Při závěrečných prohlídkách se kontroluje směrové a výškové uspořádání, spoje, 

poškození a deformace, kanalizační přípojky, výstelky a povlaky. Tyto kontroly se 

provádí vizuální prohlídkou (viz kapitola 3.8.2.). 

Další je kontrola vodotěsnosti, která se provádí zkouškou za pomoci vzduchu 

(metoda „L“) nebo vody (metoda „W“) podle normy ČSN 75 6909. Dále se provádí 

zkouška hutnění.  [14]  

3.8.1 Poruchy na stokové síti 

Je třeba rozlišovat poruchu konstrukce a vadu konstrukce. Porucha je změna oproti 

původnímu stavu, která zhoršuje únosnost, použitelnost nebo podmínky užívání 

a zkracuje životnost konstrukce. Vada je nedostatek, který vzniká chybným návrhem 

či provedením, ovšem neohrožuje konstrukci z hlediska mezních stavů únosnosti nebo 

použitelnosti. [28] 

Přehled poruch na stokové síti: 

 narušení stability stoky, 

 polohové odchylky stok vertikální a horizontální, 

 poruchy spojů trub, 

 vnitřní koroze stok, 

 chybné napojení přípojek, 

 abraze, 

 zanášení stok, 

 netěsnost stok. [11]  

Poruchy vznikají především nevhodnou volbou trubních materiálů (nedostatečná 

kruhová pevnost), nekvalitně provedenou pokládkou trub a jejich montáží, poškozením 

třetími osobami při stavební činnosti, vadným napojením přípojek, nedostatečným 

odvětráváním stok, změnou vlastností transportovaných médií nebo špatným návrhem 

sklonu. 
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Následující graf (Obr. 9) zobrazuje výzkum z roku 2009, kde byly zkoumány 

jednotlivé druhy poruch a četnost jejich výskytu.  

 

Obr. 9: Graf druhů a četnosti poruch na stokových systémech (2009) [17] 

Jako nejčastější problém se na stokových sítích ukázalo odstraňování sedimentů, 

překážek průtoku a totálních ucpávek (82 %). Těmto problémům lze předcházet 

pravidelným čištěním stok. Čištění by mělo být prováděno pouze kvalifikovanými 

pracovníky, kteří by měli vést evidenci čištění a do ní zapisovat pouze pravdivé údaje. 

[17] 

3.8.2 Průzkum stokové sítě 

Ve stokách průlezných je inspekce prováděna pochůzkou pracovníky, kteří vizuálně 

kontrolují stav stěn stoky (Obr. 10). Prohlídka je zaznamenávána na kameru, 

vzdálenosti jednotlivých šachet a závady jsou odměřeny pomocí měřícího zařízení. [17]  
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Obr. 10: Vizuální prohlídka pochůzkou [31] 

Pro neprůlezné stoky se dnes nejčastěji využívají kamerové inspekce (CCTV – 

closed circuit television), které by měly být prováděny alespoň 1x za 5 let. Tento systém 

využívá kamerového vozíku (Obr. 11) a inspekčního zařízení, které je přenosné nebo 

pevně zabudované v inspekčním voze (Obr. 12).  

 

Obr. 11: Kamerový vozík [25] 
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Obr. 12: Spouštění kamery do šachty z inspekčního vozu [25] 

Kvalifikovaný pracovník kamerou prozkoumá daný úsek (Obr. 13) a jednotlivé 

poruchy zaznamenává pomocí kódovacího systému dle ČSN EN 13 508-2 (viz kapitola 

3.8.3). Výstupem je videozáznam, protokol s informacemi ohledně velikosti a typu 

poruch, jejich staničení a polohy v příčném profilu. V rámci kamerové inspekce je 

možné orientačně měřit podélný sklon a případné deformace a ovalitu.  
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Obr. 13: Průzkum a zaznamenávání poruch kanalizačního potrubí [25] 

Kromě těchto vizuálních metod existuje celá řada možností inspekcí. Pro zjišťování 

stavu stok mohou být využívány např. akustické technologie, elektrické 

a elektromagnetické metody nebo laserové profilování. [11] 

3.8.3 Kódovací systém průzkumu 

Metodika je prováděna dle kódovacího systému ČSN EN 13 508-2. Při kamerovém 

průzkumu se každému nálezu přiřadí kód, který udává informace o typu nálezu. Hlavní 

kódy, jimiž musí být popsány zjištěné vady jsou rozděleny do 4 skupin. Druhé písmeno 

udává skupinové zařazení.  

Hlavní kódy: 

 BA – konstrukce stok a kanalizační přípojky, 

 BB – provoz stok a kanalizačních přípojek, 

 BC – inventarizace stavu, 

 BD – další hlavní kódy. 
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Pro představu je níže z normy ČSN EN 13 508-2 uvedena tabulka (Tab. 4), kde je 

zobrazen podrobný popis konkrétního kódu (BAC). Dále jsou vypsány některé vybrané 

poruchy s hlavním kódem A – vztahující se na konstrukce stok a kanalizační přípojky: 

 BAF – poškození povrchu, 

 BAG – vyčnívající přípojka, 

 BAJ – posunutý spoj,  

 BAC – rozlomení/destrukce stok a kanalizačních přípojek. [16]  

Tab. 4: Ukázka podrobného popisu kódu [16] 

Hlavní 

kódové 

označení 

Doplňující 

informace 
Popis 

Rozlomení/destrukce stok a kanalizačních přípojek 

BAC Charakterizace Druh rozlomení/destrukce: 

- rozlomení (A): části potrubí jsou viditelně posunuty, ale nechybí; 

- chybějící části (B) - chybí části stěny; 

- destrukce (C) - konstrukce je zcela zničena. 

Kvantifikace Tam, kde je to možné, musí se délka rozlomení nebo destrukce 

zaznamenat. Délka rozlomení/destrukce v mm se zaznamená, 

pokud je menší než 1000 mm. 

POZNÁMKA: Pokud je délka v podélném směru větší než 1 m, 

zaznamená se počátek a konec rozlomení/destrukce podle 8.1.7. 

Poloha 

na obvodu 
Poloha by měla být zaznamenána. 

3.9 Vyhodnocení stavu stokových sítí 

Po vyhodnocení stavu stokové sítě je třeba dle závažnosti poruch určit prioritu 

potřeby sanace. Stanovení priority pro řešené úseky udává, zda je třeba provádět opravy 

či obnovy ihned (havárie) nebo v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Pro 

stanovení existuje celá řada metodik, které jsou založeny např.: na dlouhodobém 

pozorování a statistickém vyhodnocení poruch pro materiály s různým stářím a velikostí 

profilů, stavebně technickém stavu zjištěném při inspekci, na plánovaných zemních 

prací v blízkosti stoky nebo rekonstrukci povrchů atd. [11] 
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3.10 Metody sanací 

Sanace jsou opatření, která vedou k obnovení nebo zlepšení stávajících systémů 

stokových sítí a kanalizačních přípojek. [6] 

 Existuje celá řada stokových sítí, které se pohybují na hranici životnosti, ale i přesto 

kapacitně vyhovují. Důsledkem u takových stok je celkové narušení materiálu, zanášení 

splaveninami, prorůstání kořeny vegetace, obrus, koroze, ztráta funkčnosti atd. Z těchto 

důvodů patří problematika sanací stokových sítí mezi nejdůležitější problémy dnešní 

doby a je čím dál více aktuálnější. 

Před stanovením konkrétního návrhu sanační metody je nejprve nutné zjistit 

a posoudit stávající stav stoky. Při návrhu je nutné uvažovat možné návaznosti na stoku 

a je třeba posoudit hydraulické charakteristiky jednotlivých úseků. Také je třeba počítat 

s budoucími opětovnými opravami a navrhnout systém tak, aby byly proveditelné. 

Sanaci stokové sítě lze zatřídit do tří kategorií: 

 oprava, 

 renovace, 

 obnova. [18] 

Pro upřesnění terminologie jsou definovány následující pojmy: 

Oprava – opatření k odstranění lokálních závad, odstraňuje částečné fyzické opotřebení 

nebo poškození (funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky) – uvedení technického 

stavu objektu nebo jeho jednotlivé části do stavu schopného provozu a užívání. 

Renovace – opatření ke zlepšení stávajících funkčních a provozních vlastností stok 

a potrubí při úplném nebo částečném zachování jejich původní konstrukce. 

Obnova – vybudování nových úseků stok a potrubí ve stávající nebo jiné trase, při 

zachování jejich původní funkce. 

Rekonstrukce – proces, který buďto odstraňuje následky opotřebení a uvádí stavební 

objekt do původního stavu, nebo mění jeho účel, rozsah, uspořádání, popř. také i jeho 

konstrukční části. [3] 

Sanace lze provádět v otevřeném výkopu nebo bezvýkopovou technologií (BT). 

Volbu mezi otevřeným výkopem či BT je třeba zvážit na základě několika různých 

faktorů uvedených níže.  
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Sanace pomocí otevřeného výkopu se volí tam, kde je BT neefektivní nebo zcela 

nemožná. To se odvíjí např. od velkého množství napojovaných přípojek, krátkých 

úseků, stavu potrubí (nadměrné deformace, změny dimenze, nevyhovující sklony atd.) 

nebo na místech, kde je plánovaná obnova povrchů, sanace okolních sítích či celková 

rekonstrukce uličních prostorů. 

U otevřených výkopů nastávají oproti BT větší rizika vyplývající z většího rozsahu 

a doby otevření rýh, proto je třeba dbát na bezpečnost práce. Mezi hlavní nevýhody 

patří: velký zábor uličních prostor, dopravní omezení, zvýšená prašnost. Z práce 

v otevřeném výkopu vyplývají různá rizika, např.: zasypání osob při sesuvech půdy 

z důvodu špatného či žádného pažení nebo nedodržení úhlu sklonu, pád osob do výkopu 

při špatném zabezpečení okraje stěny, zásah elektrickým proudem při porušení 

elektrického vedení, otrávení plynem z narušeného potrubí atd. 

U BT dochází v porovnání s otevřeným výkopem k menšímu omezení běžného 

provozu na komunikacích (rozsah a doba otevření rýh) a je snížen dopad na životní 

prostředí (mnohdy výrazně menší zemní práce a z nich vyplývající menší přesuny hmot 

likvidace výkopů, nižší emise stavebních strojů, nižší prašnost atd.) Mnohdy jsou BT 

časově i cenově příznivější (je třeba brát v úvahu, že i poměrně nízká cena sanace BT se 

může prodražit např. dovozem technologie). Jednou z nevýhod oproti otevřené rýze jsou 

rozsáhlé a důkladné přípravné práce. 

Nicméně ať už je sanace prováděna v otevřené rýze nebo pomocí BT, musí být vždy 

provedena kvalitně, což vyžaduje přesné dodržování pracovního postupu. Kvalita se 

odráží nejen od schopností pracovníků zhotovitele, ale i na znalostech, zodpovědnosti 

a zručnosti např. projektantů, investorů a provozovatelů.  

3.10.1 Sanace v otevřeném výkopu 

Výstavba a sanace stok v otevřeném výkopu patří stále k nejběžnějším způsobům při 

výstavbě nových a sanovaných stok (zejména při změně nivelety). Jelikož zemní práce 

při výstavbě kanalizace patří mezi nejnákladnější položky, je třeba dbát na co 

nejúspornější provádění, ovšem musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. [17]  

Rýhy mohou být svahované nebo se svislými stěnami (pažené). V intravilánu musí 

být paženy výkopy od hloubky 1,3 m, v extravilánu od 1,5 m. Minimální světlá šířka 
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výkopů se svislými stěnami, ve kterých pracují fyzické osoby činí 0,8 m. Samotná šířka 

se pak navrhuje podle hloubky a vnějšího průměru trouby (viz ČSN 1610). [3] 

Během ukládání potrubí musí být dno rýhy udržováno bez vody. Výkop rýhy by měl 

být vždy prováděn směrem proti spádu, aby případná voda v rýze mohla volně odtékat. 

Při realizaci výkopů je nutné použití strojní techniky. Ručně se provádí většinou pouze 

dorovnání dna, výkopy pro kanalizační přípojky v menších hloubkách a výkopy, kde 

hrozí nebezpečí poškození jiných inženýrských sítí (ochranná pásma). Dále musí být 

zajištěn přesun hmot, přičemž je zemina z výkopu dle konkrétních podmínek odvážena 

na deponii nebo mezideponii. [13] 

3.10.2 Bezvýkopové technologie 

Bezvýkopové technologie umožňují způsob ukládání nebo sanaci potrubí bez 

otevřené výkopové rýhy. Terén se nad místem uložení neporuší vůbec nebo pouze 

minimálně.  

Bezvýkopových metod existuje celá řada. Na trhu se vyskytují už od počátku 

19. století a díky novým technikám se stávají čím dál více rozšířenějšími, dostupnějšími 

a použitelnějšími. [19] 

BT lze rozdělit dle způsobu provádění do třech základních kategorií: 

 instalace nových potrubí, 

 obnova a sanace zachováním konstrukce starého potrubí, 

 obnova odstraněním starého potrubí a nahrazení novým potrubím. [20] 

Níže (Obr. 14) je uvedeno členění pro sanace potrubních systému dle časopisu 

NODIG. V této bakalářské práci se nadále budu zabývat vybranými metodami (Obr. 14) 

pro sanaci a obnovu stávajícího kanalizačního potrubí.  
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Obr. 14: Členění sanace [29] 

Před samotným zahájením výstavby je třeba důkladně provést přípravné práce. 

V rámci těchto příprav je nutné zajistit detailní kamerovou inspekci, provést čištění 

stoky, určit strukturu podloží a případnou polohu ostatních inženýrských sítí. Dále je 

potřeba stanovit např. ovalitu, výskyt lavorů, přesné zaměření přípojek, hloubku 

stávajícího potrubí atd. Při samotné výstavbě musí být kladen velký důraz 

na technologickou kázeň.  

Renovace těsně přiléhajícím potrubím (Close-fit) 

Při této technologii je stávající potrubí vložkováno souvislou trubkou z PE, která má 

nejprve zmenšený profil z důvodů snadnější instalace. Když je trubka zatažena 

do stávajícího potrubí, je navrácena do původní velikosti (pomocí instalačních sil nebo 

použitím tepla či tlaku) a musí být zajištěno těsné přilehnutí na potrubí. Vyvložkování 

je prováděno přes šachtu, trubka musí mít dostatečnou axiální ohebnost. Nové potrubí je 

staticky samonosné. Tuto metodu lze provádět pro profily d110-d1200. 

Zmenšení průřezu může být provedeno již při výrobě trubky – trubka je obvykle 

navinutá na buben, ze kterého se následně zatahuje (Obr. 15). [20]  
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Obr. 15: Instalace trubky s průměrem zmenšeným ve výrobě [20] 

Druhou možností je zmenšení průměru profilu na staveništi, kdy trubka prochází 

zařízením, které zmenší její průřez a současně se zatahuje jako jeden souvislý celek 

(Obr. 16).  

 

Obr. 16: Instalace trubky s průřezem zmenšeným na staveništi [20] 

Renovace kontinuálním potrubím (Relining) 

Relining je technologie, při které nedochází k nahrazení stávajícího potrubí. 

Principem je vtahování či vtlačování nového potrubí (nejčastěji z pružného materiálu) 

do starého ve stávající trase (Obr. 17), přičemž lze obnovit tlakové i netlakové sítě. 

Použití je zejména u starých trub, které již neplní svoji funkci, jsou na hraně životnosti 

nebo vykazují provozní nespolehlivosti a potíže.  
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Staré potrubí často může plnit funkci chráničky a staticky tak spolupůsobí s novým 

potrubím. Metoda se využívá zejména při obnově dlouhých, rovných úseků, 

v ojedinělých případech lze použít i pro trasy v oblouku. 

 Jelikož dochází ke zmenšení stávajícího profilu (v některých případech, při užití 

určitého součinitele vnitřního tření, nedojde ke snížení kapacity), lze technologii využít 

i pro potrubí, která jsou zbytečně předimenzovaná a dochází v nich k hydraulickým 

problémům (u vodovodů). Vzhledem k poklesům spotřeby pitné vody na osobu dochází 

také k menšímu množství odpadní vody. To je jedním z důvodů, proč patří relining 

k často využívaným BT (vzhledem k menším průtokům není třeba tak velkých 

dimenzí). 

Zatahování potrubí se provádí po kolových podvozcích nebo středících objímkách. 

Před začátkem je potřeba zřídit montážní a manipulační jámy. Po zabudování potrubí se 

obvykle provede výplň mezikruží. Metoda je velmi rychlá a cenově příznivá. Lze 

zatahovat potrubí od DN 80 do DN 1000. [20][22]  

 

Obr. 17: Zatahování nového potrubí [20] 

Bezvýkopová výměna rozbitím (Berstlining) 

Berstlining se navrhuje při obnově potrubí v jeho původní trase. Principem je 

zatažení nového potrubí do starého, které je roztlačeno do okolní zeminy (Obr. 18). 

Rozlišujeme metodu statickou a dynamickou, jež se odvíjí od stávajícího trubního 

materiálu. Zatímco houževnaté materiály se stříhají, křehké potrubí se drtí. Staré potrubí 

je vytlačeno do okolní zeminy, kde také zůstává. Do vzniklého prostoru se neprodleně 

zatahuje nové potrubí. 

Před zahájením je nezbytné odstranit povrch v místech stavebních jam a následně 

vyhloubit jámy v daných rozměrech a hloubkách. Do koncové jámy se osadí tažný stroj 

a následně se stávajícím potrubím protáhnou tažné tyče. Poté se ve startovací jámě 
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na tažné tyče umístí soustava trhací, rozšiřovací a tažné hlavy (pro ocelové potrubí se 

namísto trhací hlavice umístí řezný nůž na ocel). Do startovací jámy je následně 

spouštěno nové potrubí, které je vtahováno do koncové šachty. Touto metodou lze 

rozrušovat potrubí až do DN 1000. 

Výhodou je zachování stejné dimenze profilu potrubí nebo je dokonce možné 

světlost profilu zvýšit až o dva stupně. Negativem je riziko při pokládce, kdy může dojít 

k nechtěnému ovlivnění jiných inženýrských sítí, proto je nutné mít perfektně 

zmapované křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a výskyt objektů na sanované trase. 

[13][20][22]  

 

Obr. 18: Schéma metody Berstlining [20] 

Renovace spirálovitě vinutým potrubím (Rib-Loc) 

Při použití této metody dochází k navíjení PVC pásu do profilu stávajícího potrubí, 

které může být provedeno ručně nebo pomocí navíjecího stroje. Pás je na rubu opatřen 

žebry a na okraji zámky. Do šachty je umístěn navíjecí buben, který pomocí rotace 

vytváří z pásu „nekonečné“ potrubí a zároveň ho zatlačuje do starého vedení (Obr. 19). 

Poté, co je potrubí zatlačeno do cílové šachty, je vyplněn prostor mezi novým a starým 

vedením cementovou maltou. 

 Pro eliminaci nutnosti vyplňování mezikruží mezi potrubími vznikne navíjením 

potrubí menšího profilu. V jeho spoji se provede kotevní lanko, které se po dosažení 

koncové šachty vytahuje a jehož vinutím v opačném směru se nové potrubí rozvinuje 

až k původnímu povrchu. O povrch stávajícího potrubí se opře žebry na rubu pásu. 

 Během instalace může být stávající kanalizační systém v provozu. Tím dochází 

k menší možnosti úniku odpadních vod při výstavbě. Tuto metodu lze aplikovat 
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na profily různých tvarů a velikostí (nad DN 3000), ovšem nejvhodnější jsou profily 

kruhové. [13][19][23] 

 
Obr. 19: Znázornění metody Rib-Loc [24] 

Renovace rukávcem vytvrzovaným na místě (CIPP) 

Rukávec se navrhuje na opravy starých vedení s nenarušenou nebo jen částečně 

narušenou statickou funkcí. Principem je zasunutí rukávce z geotextílie (plst, nylon, 

střiž se skelných vláken) do stávajícího potrubí, rukávec má na vnitřním povrchu 

vodotěsnou vrstvu z PE nebo z polyuretanu. Výběr konkrétního materiálu je závislý 

na statických, chemických či abrazivních nárocích kanalizačního potrubí.  

Před samotným zasunutím musí být rukávec z vnější strany nasycen epoxidovou 

nebo jinou pryskyřicí a následně je přitlačen k povrchu starého vedení tlakem. Tlak je 

vytvořen vodou (Obr. 20), párou nebo vzduchem. Dalším krokem je vytvrzování, které 

probíhá ohřevem napuštěné vody (Obr. 20), páry nebo pomocí UV záření. [13][21] 

V praxi je používána z 80 % voda, z 10 % vzduch a zbývajících 10 % je prováděno 

UV zářením. U vzduchu je výhodou dobře regulovatelná rychlost oproti vodě (dána 

výškou hydraulického sloupce) a není nutnost napojení na hydrant. Při vytvrzování 

inverzního rukávce za pomocí UV záření hrozí protržení při překážce v potrubí (povrch 

rukávce nemá ochranu proti abrazivům a je slabší). 
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Po zatvrdnutí rukávce jsou v místech pro napojení přípojek vyříznuty a začištěny 

otvory pomocí kanalizačního robota. Inverzním rukávcem lze opravovat libovolné 

materiály a profily (DN 125-3000) jak v přímých trasách, tak i v plynulých obloucích. 

Rukávec je možno použít i v případech, kdy není velikost profilu konstantní po celé 

délce (rukávec lze ušít dle potřeby, ale je třeba mít velmi přesné staničení). Tloušťka 

vložky se odvíjí od míry poškození vedení a případně požadovaného statického 

spolupůsobení rukávce s původním vedením. Od různých výrobců je životnost rukávců 

udávána minimálně 50 let. [13]  

 

Obr. 20: Instalace a vytvrzení inverzního rukávce pomocí vody [21] 

Oprava s použitím dvousložkových kapalin 

Pokud statická funkce potrubí není narušena, ale na stoce je velké množství lokálních 

závad (oprava pomocí lokálních poruch by byla dlouhá a neekonomická), lze použít tuto 

metodu. V šachtách jsou utěsněna čela navazujících úseků a do opravované části jsou 

naplňovány těsnící a vytvrzující kapaliny. Tyto kapaliny vytváří na povrchu 

a v prasklinách potrubí nepropustnou vrstvu.  

Po vytvrzení jsou přebytečné kapaliny odčerpány a úsek je opět v provozu. Tato 

metoda je nejvíce efektivní pro profily do velikosti DN 600 (vzhledem k potřebě 

roztoku by kubatura dutiny neměla být větší než 10 m
3
). Použití je možné na libovolné 

materiály i trasy stok. [13] 
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Výstelka z cementové malty 

Při použití této metody dochází ke strojnímu nanášení cementové malty na vnitřní 

povrch stávajícího vedení. Největší uplatnění má u ocelových a litinových trub se 

zkorodovaným povrchem. Proces samotného nanášení je prováděn pomocí tažného 

zařízení, které je opatřenu otočnou tryskou.  

Do řádně vyčištěného potrubí je proveden nástřik cementové malty v tl. 2-12 mm, 

který je následně uhlazen hladítkem. Výhodou této metody je rychlost pracovního 

postupu (1-4 m/min), nízké náklady a nenáročné strojní řízení. [13] 

Opravy s použitím kanalizačního robota 

Kanalizační robot je využíván při lokálních opravách stoky. Obsluhuje se dálkově 

pomocí kabelu a k místu je naváděn pomocí TV-kamery. Kanalizační robot zvládne 

odstranit vady jakými jsou: předsazené přípojky (Obr. 21), kořeny vegetace, betonové 

nálitky či zatvrdlé sedimenty. Lze ho také využít na opravu prasklin a výplň 

vypadaných střepů potrubí. Další možné využití je při zprůchodnění zaslepené přípojky. 

Robot pracuje s různými nástavci pro frézování přečnívajících částí, špachtlování 

a vyplňování porušených míst (Obr. 21). [18][21] 

 

Obr. 21: Frézování předsazené přípojky, typy nástavců kanalizačního robota [21] 

3.10.3 Sanace šachet 

Tato práce se problematikou sanace šachet nebude detailněji zabývat, jelikož je 

poměrně rozsáhlá a pro úplnost budou vyjmenovány pouze metody, které lze použít. 

Obecně je možno provádět celkovou nebo pouze lokální sanaci šachet (utěsnění 
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pracovních spár, spojů, trhlin, oprava dna šachty či vystrojení šachty atd.), což se odvíjí 

od druhu a četnosti jednotlivých poruch. Jednotlivé metody sanace šachet: 

 spárovací (pomocí tmelů a těsnících hmot atd.), 

 injektážní (vnitřní injektáž, utěsnění dvousložkovými hmotami atd.), 

 nanášecí (nástřik cementovou maltou (Obr. 22), betonem atd.), 

 vystýlací (vložky vytvrzované na místě, fólie z PE a PP atd.), 

 výměna vystrojení šachet (stupačky, madla atd.). [18] 

 

Obr. 22: Nástřik cementovou maltou [32] 

Výběr výsledné technologie se odvíjí od stávajícího stavu potrubí, okolí stavby, 

ceny, dostupnosti a požadovaných charakteristik a nároků na výslednou stavbu. 
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 Předmětná lokalita 4

Cílem práce je navrhnout optimální sanační metodu pro stoku jednotné kanalizace 

ve Staré Boleslavi v ul. Kollárova s řešením napojení kanalizačních přípojek. Obnova 

samotných kanalizačních přípojek není v práci řešena. 

4.1 Popis zájmového území 

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území Stará Boleslav (k. ú. 609170) v okrese 

Praha-východ ve Středočeském kraji a je rovinatého charakteru. V tabulce níže (Tab. 5) je 

uveden výpis dotčených pozemků z daného katastrálního území. Sanovaná stoka je uložena 

v uličním prostoru ulice Kollárova, která leží v jihovýchodní části Brandýsu nad Labem 

(viz přílohy situačních výkresů 3.1, 3.3, 3.4). Ulice je tvořena souvislou zástavbou 

rodinných domů, které mají z poloviny střech svedeny dešťové vody do kanalizace. V této 

ulici se kromě kanalizace nachází vodovod, STL plynovod, silové vedení nízkého 

a vysokého napětí, sdělovací vedení nadzemní a podzemní.  

Tab. 5: Seznam dotčených pozemků 

parc. 

č. 

výměra 

[m
2
] 

vlastník/jiný 

oprávněný 
adresa 

způsob využití/druh 

pozemku 

2627 2769 

Město Brandýs 

nad Labem-Stará 

Boleslav 

Masarykovo náměstí 1/6, 

Brandýs nad Labem, 25001 

Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

2602 1011 

Město Brandýs 

nad Labem-Stará 

Boleslav 

Masarykovo náměstí 1/6, 

Brandýs nad Labem, 25001 

Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 

ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

2678/1 9417 Středočeský kraj 
Zborovská 81/11, Smíchov, 

15000 Praha 5 

silnice / ostatní 

plocha 

Z geologického hlediska se území nachází na nivním sedimentu, který je tvořen hlínou, 

pískem a štěrkem. Tato oblast se nenachází v záplavovém území (Labe Q100). Dle 

geologických map http://mapy.geology.cz/ se zájmové území nenachází ani 

v poddolovaném území. V následující tabulce (Tab. 6) je uveden výpis geologické 

dokumentace archivního vrtu. Umístění vrtu je patrné z již zmíněného serveru 

http://mapy.geology.cz dle klíče báze GDO pro konkrétní vrt. 
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Tab. 6: Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 228593 

Hloubkový 

interval [m] 
Stratigrafie 

 kvartér 

0,00 – 0,60 navážka 

0,60 – 2,60 písek hrubozrnný, rezavohnědý; příměs: štěrk 

2,60 – 7,80 písek jemnozrnný, šedožlutý, příměs: štěrk 

7,80 – 10,80 štěrk písčitý, šedohnědý 

10,80 – 11,00 jíl slabě písčitý, žlutý 

 křída - turon 

11,00-11,20 slínovec navětralý, světle šedý 

11,20-12,80 Slínovec pevný, šedožlutý 

V zájmové lokalitě je v blízké době plánována celková rekonstrukce uličního prostoru. 

4.2 Stávající stav kanalizace 

Předmětná stávající jednotná kanalizace v ul. Kollárova (dolní úsek stoky L a stoka 

L1) odvádí dešťovou vodu ze zpevněných uličních ploch pomocí uličních vpustí 

a splaškové vody z napojených objektů. Kanalizace je gravitační a odpadní vody jsou 

svedeny směrem od ulice Průhon do ulice Vestecká (do sběrače A odkud odtékají ulicí 

Okružní a Mělnická na ČOV). Stoka L dále pokračuje do ul. Březinova (viz příloha 

situačních výkresů – 3.3, 3.4). Základní údaje o stávající kanalizaci jsou uvedeny níže 

(Tab. 7).  

Tab. 7: Základní údaje o předmětné stoce 

stoka 
počáteční 

šachta 

koncová 

šachta 

délka 

[m] 

DN 

[mm] 

sklon 

[%] 
materiál poznámka 

L1 
G6J029 G6J028 51,84 300 0,37 kamenina přechod dimenze 

mimo šachtu G6J029 G6J028 5,60 400 0,37 kamenina 

L 

G6J028 G6J028b 2,40 400 0,13 polypropylen - 

G6J028 G6J027 51,28 400 0,74 kamenina  

G6J027 G6J026 24,17 400 0,55 kamenina - 

G6J026 G6J025 47,19 400 0,86 kamenina - 

G6J025 G6J006 29,84 400 0,03 beton - 

Technický stav kanalizace je v havarijním stavu. Mezi nejčastěji vyskytující se 

poruchy patří rozlomené potrubí, předsazené a netěsné přípojky, usazeniny vlivem 

nedostatečného sklonu či dokonce protispádu a mnohačetné praskliny. Vzhledem 

k těmto poruchám může docházet k exfiltraci odpadních vod do okolí a hrozí celková 

destrukce potrubí. Při vyšší hladině podzemní vody může docházet k infiltraci 

balastních vod. 



   

Bakalářská Bakalářská práce:                 Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

 

 58   

 

4.2.1 Terénní průzkum 

V ul. Kollárova byl dne 17. 4. 2019 proveden pochozí průzkum, jehož výstupem je 

zaměření a fotodokumentace (Obr. 23, Obr. 24). Zaměření bylo provedeno pomocí 

geodetické GPS stanice (SOUTH S82-T GNSS) a totální stanice (SOUTH NTS355 R) 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Zaměřen byl celý uliční 

prostor (zaměření objektů, hran silnic chodníků, budov a povrchových znaků 

podzemních sítí). Dále byly otevřeny poklopy šachet, přičemž byl zaznamenán jejich 

stav, byla ověřena zaměřená hloubka dna, poloha a dimenze přítoků a odtoků.  

 

Obr. 23: Uliční prostor (pohled směrem z ul. Vestecká k ul. Březinova) [26] 
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Obr. 24: Uliční prostor (pohled z ul. Březinova k ul. Průhon) [26] 

4.2.2 Vyhodnocení stávajícího stavu šachet 

Vyhodnocení stávajícího stavu kanalizačních šachet je provedeno na základě 

terénního průzkumu. V šachtách se nejčastěji objevují trhliny, netěsnosti spár skruží, 

vyčnívající přípojky, usazeniny a také zkorodovaná stupadla. Dalším problémem je 

poškozený povrch, kde dochází k vypadávání materiálu a celkové degradaci. 

Podrobnější popis konkrétních šachet je uveden níže. Šachty na dané kanalizaci jsou 

v nevyhovujícím stavu a je nutná jejich výměna. Fotografie jednotlivých šachet jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

Šachta G6J029 

V této šachtě dochází především k tvorbě prasklin. Dále jsou zde předsazené 

přípojky a usazeniny z jemného i hrubého materiálu. 

Šachta G6J028 

Na přítoku dochází k tvorbě trhlin a je zanesen do 15 % hrubým sedimentem. V levé 

přípojce směrem po proudu je usazeno 10 % průtočného profilu hrubým sedimentem. 
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Do této šachty je zaústěna stoka z ul. Březinova. Šachta je oproti ostatním v relativně 

dobrém stavu. 

Šachta G6J027 

V šachtě jsou zkorodovaná stupadla, předsazené přípojky a také dochází k tvorbě 

prasklin a vypadávání materiálu.  

Šachta G6J026 

Šachta má opět praskliny a dochází k vypadávání materiálu. V pravé přípojce po 

směru toku je hrubý sediment, který zasahuje do 5 % průtočného profilu. 

Šachta G6J025 

Šachta má zkorodovaná stupadla, na dně dochází k tvorbě usazenin. Povrch 

materiálu je tvořen prasklinami a dochází k vypadávání materiálu. Nad přítokem se 

vytváří kaverna. Opět jsou zde předsazené přípojky. Šachta je v havarijním stavu. 

Šachta G6J006 

Při pochozím průzkumu tato šachta nešla otevřít. 

4.2.3 Vyhodnocení kamerového průzkumu 

Dne 4. 2. 2019 byla firmou Zikmund Electronics, s.r.o. provedena kamerová inspekce, 

ve které nebyly kvantifikovány a řádně charakterizovány poruchy. Výsledky z inspekce 

jsou zpracovány v příloze 1.  

Před kamerovou inspekcí nebylo provedeno čištění stoky, proto je možné, že některé 

vady nebyly zpozorovány. Celková délka stoky v zájmové oblasti činí 212,34 m a je 

rozdělena do pěti úseků. Z této délky bylo kamerou prozkoumáno 127,95 m, tudíž je 

velká část stavu konstrukce kanalizace zcela neznámá. Důvodem bylo znemožnění 

projetí kamerového vozíku vzhledem k překážkám a usazeninám. Poruchy z daného 

průzkumu jsou dle ČSN EN 13 508-2 podrobněji popsány a kvantifikovány níže. 

Úsek 1: G6J029 – G6J028 

Ve staničení 0 až 3 m proti směru toku jsou usazeny sedimenty z jemného materiálu, 

které tvoří zhruba 15 % průtočného profilu.  Přibližně po 6 m se mění dimenze profilu 

potrubí ze 300 na 400 mm, což zvětšuje tvorbu usazenin a ty tvoří až 30 % celkového 

profilu. Po 7 m je přerušena prohlídka kvůli přípojce, která přesahuje o cca 15 % 
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a znemožňuje tak průjezd kamerového vozíku. Převážná část stavu konstrukce je 

v tomto úseku tedy neprozkoumaná (vzhledem k celkové délce 57,44 m). 

Úsek 2: G6J028 – G6J027 

V tomto úseku dochází především k časté tvorbě prasklin (téměř v celém úseku), 

dále se zde vyskytují prorůstající kořeny a usazeniny. Ve staničení 7,37 m ve směru 

proudu je vlevo netěsně napojená přípojka, která pravděpodobně vlivem sedání 

poklesla. Dochází tak k pronikání okolního materiálu a hrozí riziko tvorby kaverny 

(pokud z přípojky teče voda). Ve staničení 19,08 m se vpravo vyskytuje předsazená 

přípojka o 5 %, v jejím zaústění je vytvořena kaverna (hrozí exfiltrace odpadních vod), 

rozlomená konstrukce a opět zde dochází k pronikání okolního materiálu. Směrem proti 

toku jsou ve vzdálenosti 5-8 m usazeniny z jemného materiálu, které jsou způsobeny 

vlivem protispádu a tvoří 5 % průtočného profilu. Stejným způsobem jsou tvořeny 

usazeniny ve staničení 18-22 m, kde tvoří 10 % profilu. Další závada je ve staničení 

24,09 m, vlevo po směru toku, kde je opět předsazená přípojka o 40 % a pravděpodobně 

znemožňuje průjezd kamerového vozíku.  

Úsek 3: G6J027 – G6J026 

Pro tento úsek jsou charakteristické mnohačetné otevřené praskliny. Konstrukce 

potrubí je na několika místech rozlomená s vypadanými střepy a jsou zde posunuté 

spoje trub. Vlevo směrem po toku, ve vzdálenosti 20,67 m je netěsně napojená přípojka, 

okolo které se vytváří kaverna. Stejný problém se opakuje u pravé přípojky ve staničení 

22,27 m. Ve vzdálenosti 23,88 m je zborcená konstrukce levé přípojky, kde dochází 

k pronikání hrubého materiálu. Vzhledem ke zmíněným poruchám by mohlo docházet 

k exfiltraci odpadních vod do okolí. 

Úsek 4: G6J026 – G6J025 

V celém úseku jsou opět mnohačetné otevřené praskliny. Na několika místech je 

rozlomená konstrukce potrubí, což by mohlo vést k celkové destrukci kanalizačního 

úseku. Směrem po proudu ve vzdálenosti 0,3-4,1 m jsou usazeniny z jemného materiálu 

do 20 % průtočného profilu, které se vytváří vlivem protispádu. Ze stejného důvodu 

jsou tvořeny usazeniny ve staničení 26-37 m směrem proti proudu a tvoří 25 % 

průtočného profilu. 

  



   

Bakalářská Bakalářská práce:                 Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

 

 62   

 

Úsek 5: G6J025 – G6J006 

Ve vzdálenosti 6,04 m po směru toku je o 5 % předsazená pravá přípojka. 

Kanalizační přípojka je netěsně napojena a v jejím zaústění se vytváří kaverna. Vlivem 

protispádů jsou v kanalizaci usazeniny (30 % průtočného profilu) včetně stálé hladiny 

vody, což způsobuje degradaci betonového potrubí. Ve staničení 10,7 m usazeniny 

znemožňují průjezd kamerového vozíku. 

4.3 Varianty vybraných sanačních technologií 

4.3.1 Sanace v otevřeném výkopu 

První variantou je obnova stoky otevřeným výkopem. Obnovou stoky se zvýší 

životnost a hydraulická kapacita.  

Stoka L1 bude provedena z PP (žebrovaný s plným žebrem, dle požadavku 

provozovatele) potrubí dimenze DN/ID 300 v celkové délce 57,44 m. Předpokládá se 

přepojení 3 přípojek uličních vpustí a 6 domovních kanalizačních přípojek (přesný 

počet a poloha stávajících kanalizačních přípojek není známa – bude určeno v rámci 

zemních prací). Přepojení přípojek bude provedeno odbočkami DN 300/200 (viz přílohy 

3.9, 3.10, 3.11).  

Stoka L bude taktéž z PP (žebrovaný s plným žebrem) potrubí dimenze DN/ID 400 

v celkové délce 154,90 m. Předpokládá se obnovení celkem 9 přípojek uličních vpustí 

a 13 domovních kanalizačních přípojek (přesný počet a poloha stávajících kanalizačních 

přípojek není známa). Přepojení přípojek bude provedeno odbočkami DN 400/200 

(viz přílohy 3.9, 3.10, 3.11). Přípojka uliční vpusti (UV01) bude provedena kolmo, 

PP potrubím DN 200, nade dnem šachty G6J006.  

Celkově se tedy předpokládá obnovení 31 přípojek – domovní přípojky a uliční 

vpusti (stoka L a L1). 

Kanalizační potrubí bude uloženo do rýhy, která má minimální šířku 1,1 m pro 

DN/ID 300, resp. 1,4 m pro DN/ID 400 dle ČSN EN 1610 (příloha 3.12). Rýhy budou 

paženy pomocí pažících boxů. Hloubka uložení potrubí je zřejmá z přílohy 3.5. Potrubí 

bude ukládáno do nivelety dle podélných profilů tak, aby bylo možné všechny stávající 

přípojky přepojit. Potrubí bude uloženo na pískové lože o minimální tl. 100 mm. Obsyp 

bude proveden do výšky 300 mm nad záklenek potrubí (příloha 3.12). Zásyp bude 
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nesoudržnou zeminou a bude hutněn po vrstvách cca 20-30 cm na úroveň 95 % PS 

a v aktivní zóně až na 100 % PS. Vykopanou zeminu lze použít jako zásyp výkopu 

v takovém případě, kdy je zemina zhutnitelná na požadovanou hodnotu. Vyfrézované 

vrstvy asfaltu budou odváženy na určenou skládku nebo k recyklaci. Část výkopku bude 

odvážena na mezideponii (pro případné zpětné použití) a část bude odvážena 

na skládku. 

V rámci sanace budou vyměněny veškeré šachty na dané stoce. Šachty budou 

provedeny prefabrikované betonové s minimální tloušťkou stěny skruže 120 mm. 

Poklopy budou litinové s odvětráním v třídě dopravního zatížení DN 400. Uložení 

šachtových den bude provedeno na podkladní betonovou desku (beton C12/15) 

s přesahem 100 mm přes půdorysný rozměr dna.  

Na stávající stoce bude zřízena jedna nová revizní šachta G6J028a, z důvodu úseku 

delšího než 50 m mezi sousedícími šachtami. Ze stejného důvodu (úsek delší než 50 m) 

bude posunuta šachta G6J027 o 2 m po směru toku.  

Postup výstavby bude prováděn po úsecích proti směru toku od šachty G6J006. 

Nejprve budou zabalónovány přítoky do této šachty v nejbližších kanalizačních 

šachtách, proti směru toku a následně budou osazeny čerpadla pro přečerpání 

splaškových vod. Odpadní voda z výše položených šachet bude přečerpána do níže 

položených úseků. Bude obnovena šachta G6J006 a napojí se na stávající potrubí. Dále 

bude obnoven úsek mezi šachtami G6J006 a G6J025, zabalónují se přítoky do šachty 

G6J025, šachta se obnoví a stejným způsobem dojde k obnovení stoky L a L1 

po úsecích dle výše uvedených kroků. 

Na závěr bude provedena obnova povrchových vrstev, kdy budou povrchy 

komunikace obnoveny dle stávajícího povrchu. Obnova povrchu bude provedena vždy 

na šířku výkopu rozšířenou minimálně 0,5 m v místních komunikacích a 0,3 m 

v chodníku na každou stranu – pokud je to prostorově možné (příloha 3.12). 

Napojení na stávající stoky 

Do šachty G6J006 je zaústěno potrubí ze stoky L a stoky A, kde je odpadní voda 

odváděna společně do sběrače A (vejčitý profil 600/900).  Obě přítoková potrubí (ze 

stoky A a L) budou napojeny pomocí polypropylenového potrubí DN 400 v délce cca 

1 m (mezikus) a spojeny mechanickou spojkou se stávajícím potrubím (betonovým 

a PP). 
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Do šachty G6J028b bude stoka L napojena pomocí PP potrubí DN 400 v délce cca 

1 m (mezikus), napojení na stávající PP potrubí bude řešeno mechanickou spojkou. 

Zkoušky a prohlídky 

Během výstavby budou prováděny hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 – Kontrola 

hutnění zemin a sypanin. Po pokládce potrubí před zpětným zásypem bude provedena 

vizuální prohlídka, která bude zahrnovat kontrolu směrového a výškového uspořádání, 

spojů, poškození a deformací a přepojení kanalizačních přípojek. Dále bude provedena 

zkouška vodotěsnosti metodou „L“ či „W“. Po dokončení stavby bude provedena 

kamerová inspekce (CCTV), bude provedeno geodetické zaměření skutečného 

provedení díla v souřadném a výškovém systému S-JTSK a Bpv (před zásypem 

potrubí). Dále budou zaměřeny osy poklopů, dna šachet a přípojky. 

4.3.2 Sanace rukávcem vytvrzovaném na místě 

Další variantou sanace je použití BT, konkrétně sanace pomocí inverzního rukávce. 

Při použití této metody musí být před samotným zatahováním rukávce provedeno 

precizní vyčištění stoky, musí být odfrézované veškeré vyčnívající přípojky, kořeny 

a odstraněny veškeré překážky. Dále je třeba provést detailní kamerovou inspekci, 

přesné staničení přípojek a místa přechodu, kde dochází ke změně dimenze potrubí. 

Do stávající stoky bude zatažen rukávec z geotextílie opatřený vodotěsnou vrstvou 

z polyethylenu na vnitřní straně. Před zasunutím bude rukávec nasycen epoxidovou 

pryskyřicí z vnější strany. Poté se rukávec zasune do potrubí a za pomocí vzduchu, 

vody nebo vodní páry se přitlačí k povrchu starého potrubí.  Následně proběhne 

vytvrzování za pomocí ohřáté vody nebo páry. Při užití této technologie přichází 

v úvahu následující dvě varianty: 

Varianta 1 

Zatahování bude probíhat proti směru toku od šachty G6J006 (zatažení rukávce 

z větší dimenze do menší). V místě změny dimenze bude použit rukávec, který je 

speciálně ušitý. Na rukávec o dimenzi DN/ID 400 bude po určitém staničení našit 

rukávec pro dimenzi DN/ID 300 (musí být provedeno velmi přesné staničení). Tloušťka 

rukávce je orientačně volena 7 mm (před samotnou realizací musí být ověřena 

konkrétním dodavatelem) a její volba se odvíjí na základě statického výpočtu, který je 



   

Bakalářská Bakalářská práce:                 Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

 

 65   

 

závislý na mnoha faktorech (velikost profilu, hloubka uložení potrubí, hladina 

podzemní vody, stupeň zatížení nadloží, poškození potrubí a použitý materiál). 

Varianta 2  

Další možnou variantou použití inverzního rukávce je takový rukávec, který bude 

mít v celém úseku, kde dochází ke změně profilu (od šachty G6J029 do šachty G6J028), 

dimenzi DN/ID 300. Zatahování rukávce proběhne po směru toku a po zatažení bude 

vzniklý prostor vyinjektován. Injektáž proběhne pomocí hadice proti směru toku.  Tato 

varianta je méně vhodná (náročné na technologickou kázeň a kvalitu provedení), proto 

nadále budu uvažována varianta se speciálně ušitým rukávcem. 

Při samotné realizaci se předpokládá dočasné odstavení stoky cca na 1-2 dny 

(zhotovitel stavby musí komunikovat s majiteli napojených objektů). Rukávec bude 

zatažen ze šachty G6J006 do šachty G6J029 a následně bude zatažen krátký rukávec 

v úseku G6J028 – G6J028b. Během realizace musí být kladen velký důraz 

na technologickou kázeň, kdy například hrozí ztvrdnutí rukávce před samotným 

zatažením do potrubí (při případném zpoždění prací). 

Před provedením přípojek bude provedena zkouška těsnosti. Po vytvrzení rukávce se 

použije kanalizační robot, který vytvoří otvory na kanalizační přípojky a následně dojde 

k nasunutí "klobouku“, který zajistí těsnost potrubí při sanaci zaústění přípojky. 

 Samotná technologie zajistí utěsnění systému a dojde ke zlepšení hydraulických 

vlastností stoky. 

4.4 Výpočet dešťového odtoku 

Dle kapitoly 3.5, která je uvedena výše je stanoven povrchový odtok ze zájmového 

území.  

Periodicita deště je stanovena z Tab. 2 pro obytná území: p = 0,5. Dle tabulek 

J. Trupla je uvažována doba trvání deště 15 minut a intenzita 146 l/s/ha pro stanici 

Káraný. Dále jsou stanoveny součinitele povrchového odtoku pro jednotlivé povrchy 

(ČSN 75 6101):  

 komunikace Ψ = 0,9 

 dlažba Ψ = 0,9*  

 zeleň Ψ = 0,1  
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 střecha Ψ = 1 

* Součinitel povrchového odtoku 0,9 (dle ČSN 75 6101 0,5-0,7) je uvažován 

z hlediska dlouhodobého působení vnějších vlivů, kdy dochází ke kolmataci spar. Tato 

hodnota vychází z výzkum z roku 2015, jež prokázal že cca již po 6 letech má infiltrace 

poloviční hodnotu. [33] 

Ul. Kollárova je rozdělena do 13 odvodňovaných ploch (OP), které jsou patrné 

z přílohy 3.2 a v Tab. 8 jsou uvedeny výsledky. 

Tab. 8: Výpočet dešťového odtoku 

OP 
SVOZOVKA 

[m
2
] 

SDLAŽBA 

[m
2
] 

SZELEŇ 

[m
2
] 

SSTŘECHY 

[m
2
] 

SCELK. 

[m
2
] 

ΨCELK. 

[-] 

QCELK. 

[l/s] 

směr / 

zaústění 

odtoku 

OP01 114,0 54,7 0,0 1,3 182,1 0,9 2,4 UV11 

OP02 123,0 56,2 0,0 11,7 296,4 0,9 4,1 UV12 

OP04 237,8 154,4 9,9 7,5 438,7 0,9 5,8 UV14 

OP03 206,4 107,5 0,0 6,4 377,4 0,9 5,1 UV10 

OP05 63,4 42,0 12,5 0,0 90,4 0,8 1,0 UV13 

OP06 41,6 18,7 0,0 0,0 60,3 0,9 0,8 UV09 

OP07 55,4 25,6 0,0 3,6 117,5 0,9 1,6 UV08 

OP08 107,8 52,1 0,0 0,0 159,9 0,9 2,1 UV07 

OP09 178,2 95,2 0,0 11,0 383,8 0,9 5,2 UV06 

OP10 109,7 56,0 0,0 5,6 221,4 0,9 3,0 UV04 

OP11 106,9 54,0 0,0 7,2 233,3 0,9 3,2 UV05 

OP12 326,4 173,7 0,0 12,8 628,0 0,9 8,4 UV02 

OP13 263,6 151,7 0,0 10,3 518,4 0,9 7,0 UV03 

celkem 

      
49,6 l/s 

 

4.5 Hydraulická kapacita stokové sítě 

Veškeré výpočty, které jsou níže uvedeny, jsou popsány v kapitole 3.4.  

4.5.1 Bezdeštný odtok splaškových vod  

Nejprve bylo stanoveno povodí, ze kterého byly splaškové vody vypočteny. Povodí 

je zřejmé z přílohy 3.2 (v celé zájmové oblasti (kromě ul. Kollárova) je vybudována 

oddílná kanalizace). Pro stanovení průměrného denního průtoku Q24,m, byla uvažována 

specifická potřeba vody q = 110 l/ob/den (97 l/ob/den + cca 10 % balastních vod), pro 

počet obyvatel O, byla uvažována hodnota 3,75 ob/dům. Následně byl stanoven 

maximální bezdeštný průtok splašků, který odpovídá hodnotě Qh,max =  1,62 l/s (úsek 

G6J025-G6J006), což není ani 10 % průtoku dešťových vod (Tab. 8). Norma ČSN 75 

6101 (5.3.4.9) stanovuje, že pokud je průtok splašků menší než 10 % dešťového 
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průtoku, mohou být splaškové vody z hlediska dimenzování zanedbány. Vzhledem 

k malému povodí, splaškové vody zanedbány nebudou a hydraulická kapacita bude 

stanovena jak pro odtok dešťových, tak i splaškových vod.  

4.5.2 Varianta 1 – otevřený výkop 

Výpočet vychází z Chézyho rovnice (kap. 3.4.3), hodnota Manningova drsnostního 

součinitel je uvažována pro polypropylenové potrubí 0,012 (nejméně příznivý 

stav). V Tab. 9 je uveden přehled výsledků hydraulické kapacity, včetně kapacitních 

a skutečných rychlostí (splaškové vody byly pro výpočet vs zanedbány) pro stoky 

L a L1. Dále bylo stanoveno Qdim (dle ČSN 75 6101), které se rovná dvojnásobné 

hodnotě součtu odtoku vod splaškových a dešťových. Jak je zřejmé z výpočtové 

tabulky: Qdim < Qkap. Pro úplnost bylo vypočteno tečné napětí, které jak ve stoce L, tak 

L1 má hodnotu větší než 4 Pa. Obecně jsou na stoce v několika úsecích nižší unášecí 

rychlosti, což je ovšem dáno rovinatou oblastí. 

Tab. 9: Výpočet kapacity při provádění v otevřené rýze 

stoka 

úsek mezi 

šachtami 

G6J0XX 

délka 

[m] 

DN 

(ID) 

[mm] 

sklon 
vkap 

[m/s] 

Qkap 

[l/s] 

Qdim 

[l/s] 

τu 

[Pa] 

vs 

[m/s] 

L1 
29 28a 28,78 

300 
0,76% 

 
1,3 

91,6 

 
39,5 5,62 

0,07 

28a 28 28,66 0,88 

L 

28b 28 2,40 

400 0,57% 1,4 
170,4 

 
102,4 

5,56 

 

0,69 

28 27 49,18 0,93 

27 26 26,28 0,51 

26 25 47,19 0,54 

25 06 29,84 0,62 

 

4.5.3 Varianta 2 – rukávec vytvrzovaný na místě 

Při výpočtu byla nejprve stanovena tloušťka navrženého rukávce - 7 mm. Dále byly 

výpočty provedeny stejným způsobem jako u varianty v otevřeném výkopu. Byl zvolen 

shodný drsnostní součinitel 0,012 pro polyethylenové potrubí. Stejně jako u předchozí 

varianty byly při výpočtu skutečných rychlostí zanedbány vody splaškové. Z Tab. 10 

lze vidět, že u této varianty, dochází k problémům především v posledním úseku, kde 

je nízká unášecí rychlost (vs=0,26 m/s) a nedostačující kapacita (Qdim>Qkap).  
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Tab. 10: Výpočet kapacity při použití inverzního rukávce 

stoka 

úsek mezi 

šachtami 

G6J0XX 

délka 

[m] 

DN (ID) 

[mm] 
sklon 

vkap 

[m/s] 

Qkap 

[l/s] 

Qdim 

[l/s] 

τu 

[Pa] 
vs [m/s] 

L1 
29 28 51,84 286 0,37% 

 

0,9 56,1 12,9 2,6 0,58 

29 28 5,60 386 1,1 124,8 37,1 3,5 0,84 

L 

28b 28 2,4 

386 

 

0,13% 0,6 74,0 16,2 1,2 0,34 

28 27 51,28 0,74% 1,5 176,5 48,7 7,0 1,32 

27 26 24,17 0,55% 1,3 152,2 59,2 5,2 0,94 

26 25 47,19 0,86% 1,6 190,3 71,6 8,1 1,31 

25 06 29,84 0,03% 0,3 35,5 102,5 0,3 0,26 

 

4.6 Ekonomické vyhodnocení 

V ekonomickém vyhodnocení jsou stanoveny průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury obcí (aktualizace z roku 2017), které jsou dostupné na severu: 

http://www.uur.cz. 

4.6.1 Varianta 1 - otevřený výkop 

Investiční náklady v otevřeném výkopu byly stanoveny na hodnotu 2,3 mil. Kč bez 

DPH. Cena byla stanovena pro plastové potrubí uložené v asfaltové vozovce. 

Ve výpočtu je odečtena cena nového povrchu a zároveň je přičtena provizorní tmelená 

vrstva z recyklátu. [34] 

4.6.2 Varianta 2 - rukávec vytvrzovaný na místě 

Tab. 11: Ekonomické vyhodnocení při použití inverzního rukávce [34] 

popis 
měrná 

jednotka 
délka/počet 

jednotková 

cena 

cena v tis. 

Kč bez 

DPH 

rukávec DN 300*(G6J006-G6J029) m 51,77 6 000,00 Kč 310,62 Kč 

rukávec DN 400*(G6J006-G6J029) m 158,08 6 600,00 Kč 1 043,33 Kč 

rukávec DN 400 (G6J028-G6J028b) m 2,40 6 600,00 Kč 15,84 Kč 

čištění m 209,85 200,00 Kč 41,97 Kč 

odfrézování předsazených přípojek ks 10,00 9 000,00 Kč 90,00 Kč 

přepojení přípojek ks 36,00 16 000,00 Kč 576,00 Kč 

šachty** ks 6,00 15 000,00 Kč 90,00 Kč 

kamera m 209,85 50,00 Kč 10,50 Kč 

celkem 

   
2 178,25 Kč 

     

*1 přechodový rukávec 400/300 včetně dopravy, zatažení a vytvrzení 

**sanace odstředěním včetně otryskání, výměny poklopu, odřezání stupadel, výměny 

stupadel 
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 Závěr 5

V teoretické části se práce zabývala problematikou stokových sítí a jejich sanací.  

Nejprve byly obecně popsány stokové systémy a veškeré příslušné objekty. Následně 

byl řešen návrh, průzkum, poruchy a vyhodnocení stavu stokových sítí. Důležitou 

součástí teoretické části je popis možných sanačních metod, kde je kladen důraz 

především na vybrané bezvýkopové technologie. U těchto technologií bylo 

problematické především určení přesné dimenze pro které lze konkrétní metody použít, 

jelikož různí dodavatelé mají jiné technologie a v neposlední řadě i terminologii metod, 

což je poměrně matoucí.  

Praktická část byla zaměřena na jednotnou kanalizaci ve Staré Boleslavi v ulici 

Kollárova. Jedním z hlavních problémů na této stoce jsou malé sklony, které jsou dány 

rovinatým územím. Z tohoto důvodu dochází k usazování sedimentu a výskytu 

bezodtokových „lavorů“. Z kamerového a terénního průzkumu byl vyhodnocen 

nevyhovující technický stav kanalizace a z toho vyplývající nutnost sanace.  

Byly navrženy dvě možné metody sanace – v otevřeném výkopu a sanace 

bezvýkopovou technologií pomocí rukávce vytvrzovaného na místě. Pro obě metody 

byl proveden výpočet hydraulické kapacity a zhodnocena technická a ekonomická 

náročnost. 

V první variantě v otevřeném výkopu byla navržena především nová niveleta, která 

zajišťuje zpětné nalepšení sklonu a tedy i kapacitu dané stoky. Na stoce jsou dva úseky 

mezi šachtami delší než 50 m, což je vyřešeno posunem šachty G6J027, resp. návrhem 

nové šachty G6J028a. Kanalizace vyhovuje jak z hlediska kapacitního, tak z hlediska 

tečných napětí. Výsledná cena je odhadována na 2,3 mil. Kč bez DPH. 

Variantou prováděnou pomocí inverzního rukávec byla kromě jiného zlepšena 

hydraulická drsnost stoky, nicméně při výpočtu byla zjištěna nevyhovující kapacita 

a unášecí rychlost potrubí v posledním úseku, včetně tečných napětí (sklon pouze 

0,3 ‰). Při této technologii je před samotným prováděním kladen velký důraz na 

přípravné práce, musí být provedeno přesné staničení v místě změny dimenze (změna 

velikosti rukávce), staničení přípojek a precizní vyčištění potrubí včetně odfrézování 

přečnívajících přípojek a kořenů. Výsledná cena je odhadována na 2,2 mil. Kč bez 

DPH. 
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S ohledem na navazující investici obnovení uličního prostoru (povrchu komunikace), 

který je v blízké době plánován, je bezvýkopová technologie u této konkrétní stoky 

méně efektivní. Z výše zmíněných důvodů je jako optimální metoda zvolena varianta 

v otevřeném výkopu. V tomto konkrétním případě se jeví výkopová metoda jako méně 

riziková z hlediska samotné realizace a trvanlivosti stoky i přípojek. Dalším důvodem 

volby je také možnost vhodnější etapizace výstavby, kdy bude při realizaci v otevřeném 

výkopu částečně zachován provoz oproti bezvýkopové metodě, kde dojde k dočasnému 

odstavení stoky. 

 Dalším rozhodujícím faktorem při výsledné volbě bývají investiční náklady, jejichž 

rozdíl v tomto konkrétním případě není zásadní, jelikož cena za bezvýkopovou 

technologii vychází o pouhých 5 % nižší. Z ekonomického hlediska mohou být 

výsledné investiční náklady pro otevřený výkop nižší než pro bezvýkopovou metodu. 

Dá se totiž očekávat, že obnova novými materiály (výměna starých nevyhovujících 

materiálů) při výkopovém způsobu ukládání bude mít delší životnost.   
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