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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou sanace průchozí stoky na jednotné kanalizaci 

ve městě Kladně. Jedná se o železobetonovou, průleznou stoku, která je v některých 

úsecích ve špatném technickém stavu. Stoka převádí zejména dešťové vody. Do stoky jsou 

zaústěny přepady z několika odlehčovacích komor jednotné kanalizace města. Poruchy na 

stoce byly vyhodnocovány na základě terénního průzkumu a normy ČSN EN 13508. 

Následně byly porovnávány s průzkumem z roku 2016. Samotný výběr sanačních metod 

vyplynul z rozboru v literární rešerši a hydraulického výpočtu kapacity stoky před a po 

sanaci. Jednotlivé varianty byly ekonomicky a technicky vyhodnoceny. Součástí práce je 

i grafická dokumentace v podobě situace, podélného profilu, příčných řezů profilu, výkresu 

schématického návrhu nátokového objektu pro hrubé předčištění a fotodokumentace 

z průzkumu stoky v roce 2019. 

Klíčová slova 

Kanalizace, sanace, bezvýkopové technologie, potrubí, oprava, vyvložkování, abraze 

Annotation 

The diploma thesis deals with the issue of rehabilitation of a sewer through a combined 

sewer in the town of Kladno. It is a reinforced concrete, manhole sewer, which is in some 

sections in poor technical condition. The sewer mainly transfers rainwater. However, 

overflows from several relief chambers of the unified sewerage system of the city also run 

into the sewer. Disorders on the sewer were evaluated based on field survey and the 

standard ČSN EN 13508. Subsequently, the disturbances were compared with the survey 

from 2016. The selection of remediation methods itself resulted from the analysis in the 

literature search and hydraulic calculation of the sewer capacity before and after 

remediation. Individual variants were economically and technically evaluated. The work 

also includes graphical documentation in the form of the situation, longitudinal profile, 

cross-sections of the profile, drawing of a schematic design of the inlet object for rough 

pre-treatment and photo documentation from the sewer survey in 2019. 

Key words 

Sewerage, rehabilitation, trenchless technology, pipe, repair, linig, abrasion 
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1 ÚVOD 

Každá obec či město, které chtějí, aby jeho obyvatelé byli spokojení a žili ve vysokém 

standardu a zároveň v co nejmenší míře poškozovali svoje okolí, musí jako jednu 

z nejzákladnějších věcí řešit zásobování vodou a nakládání se splaškovými a dešťovými 

vodami. Bez toho to jednoduše není možné. Vybudováním takového systému práce 

zdaleka nekončí. Pro bezproblémovou funkčnost těchto sítí je zapotřebí se o ně i po jejich 

výstavbě neustále starat, monitorovat, udržovat, optimalizovat a opravovat. S přibývajícími 

roky v provozu se tyto činnosti musí zintenzivnit, jelikož dochází k více poruchám 

a postupnému zhoršení funkčnosti, až na neúnosnou míru. V této době je zapotřebí mít 

předem připravený plán s opatřeními, která budou využita pro nápravu. 

Touto problematikou se zabývá i tato diplomová práce, která je zaměřena na vyhodnocení 

stavu a návrhu sanačních způsobů a opatření pro zlepšení funkčnosti stoky „Hřbitovní“, 

která se nachází ve městě Kladně.  

Práce je rozdělena na dvě části, a to na část literární rešerše a praktickou část. Literární 

rešerše je zaměřena na obecné znalosti o stokových sítích a materiálech při jejich výstavbě 

používaných. Navazuje seznámení se základními hydraulickými výpočty. Kromě toho se 

zde čtenář seznámí s obecným vývojem poruch na stokových sítích a s metodou, jak 

jednotlivé poruchy vyhodnocovat. Tato část je zakončena seznámením se sanačními 

metodami, které jsou využitelné především pro průlezné a průchozí stoky. 

Druhá část je věnována popisu základních informací o vybrané stoce. Následuje popis 

samotného terénního průzkumu stoky a popis jednotlivých poruch vyskytujících se na 

stoce. Poté je provedeno vyhodnocení technického stavu stoky s hydraulickým výpočtem 

kapacity stoky. Na závěr je proveden návrh sanačních způsobu a opatření pro zlepšení 

funkčnosti stoky s ohledem na proveditelnost a cenu.  
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2 CÍLE  

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout vhodné řešení sanace stoky z hlediska 

bezpečnosti, spolehlivosti, hydraulické kapacity, proveditelnosti a investičních nákladů. 

Dílčí cíle jsou: 

Teoretická část 

 Zmapování vlastností materiálů používaných ve stokových sítích 

 Seznámení se s vývojem poruch na stokových sítích 

 Seznámení se způsoby kontroly a hodnocení stavu stok  

 Zmapování metod vhodných pro sanace průchozích stok 

Praktická část 

 Provedení terénního průzkum stoky „Hřbitovní“ 

 Analýza vývoje jednotlivých poruch stoky  

 Porovnání poruch oproti zdokumentovanému stavu 2016 

 Dokumentace stávajícího stavu stoky 

 Hydraulický výpočet kapacity stoky  

 Návrh optimálních sanačních metod zásadních poruch stoky 

 Ekonomické zhodnocení navržených sanačních metod  
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LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3 STOKOVÉ SOUSTAVY 

Dle způsobu odvádění vody dělíme stokové soustavy na tři základní stokové soustavy:  

 Jednotnou stokovou soustavu 

Při tomto způsobu jsou všechny odpadní vody vedeny jednou stokou na ČOV. Při srážkách 

nicméně mohou nastat problémy se zahlcením profilů a je tedy nutné na jednotné síti 

umístit retenční či odlehčovací objekty. Nejrizikovějšími místy na jednotné stokové síti 

jsou odlehčovací komory či separátory, kde dochází k přímé kontaminaci recipientu 

naředěnými splaškovými vodami. Výhodou této soustavy je potřeba pouze jednoho potrubí 

a přirozené proplachování stoky za dešťů. (1) (2) 

 Oddílnou stokovou soustavu 

U oddílné stokové soustavy jsou zvlášť vedeny splaškové vody a zvlášť vody dešťové. 

Dešťové vody jsou vedeny přímo do recipientu nebo zasakovány. V případě potřeby jsou 

mechanicky předčištěny či zadržovány v retenčních objektech (např. dešťových nádržích). 

Splaškové vody jsou odváděny samostatným potrubím na ČOV. V případě oddílné 

soustavy je zapotřebí vybudovat dvě potrubí, ale mizí potřeba odlehčovacích objektů. Mezi 

nevýhody oddílné stokové soustavy patří prostorová náročnost nebo nutnost větších sklonů 

na splaškové kanalizaci. (1) (2) 

 Modifikovanou stokovou soustavu 

Modifikovaná soustava je tvořena kombinací jednotné a oddílné 

soustavy v jednom urbanizovaném celku. Splaškové vody jsou 

odváděny hlouběji uloženou stokou a dešťové stoky mělce 

uloženým potrubím. Na počátku dešťové srážky je nejvíce 

znečištěná voda svedena pomocí spojného potrubí, v šachtách, 

do níže uložené stoky. Po zahlcení splaškové stoky na úroveň 

dna dešťového potrubí, dochází k odtoku naředěných vod přímo 

do recipientu. (2) (1) 

Obr. 1 - Modifikovaná stoková soustava 
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3.1 ČLENĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Mezi odpadní vody se řadí veškeré vody, které jsou transportovány stokovou sítí. Patří sem 

taktéž vody z drenážních systémů, znečištěné vody z výrobního provozu, tekuté odpady 

jako močůvka či odčerpané podzemní vody z ochrany u průmyslových objektů. 

Odpadní vody jsou členěny podle místa vzniku a způsobu znečistění na několik druhů 

 splaškové odpadní vody 

 dešťové odpadní vody znečištěné 

o Dešťové povrchové vody (pocházející z parkovacích ploch skládek, šrotišť, 

opraven …) 

o Smíšené odpadní vody (např. z odlehčovacích komor) 

 balastní odpadní vody 

 odpadní vody z průmyslu zemědělství a zemědělské výroby 

 infekční odpadní vody  

Neznečištěné dešťové vody mají být přednostně zasakovány, a to dle podmínek 

technické normy TNV 75 9011, pokud není možné vody zasakovat, jsou odváděny 

jednotnou nebo dešťovou kanalizací do recipientu. Vody pro vsakování jsou děleny dle 

ČSN 75 9010z hlediska kvalitativního na vody:  

 přípustné (např. zelené plochy, málo frekventované komunikace, střechy 

z inertních materiálů), 

 podmínečně přípustné (veřejné komunikace, frekventovaná parkoviště do 3,5 t a 

autobusů, komunikace v průmyslových zemědělských areálech), 

 nepřípustné (např. plochy opraven vozidel, skládek, šrotišť. (3) (4) 

3.2 MATERIÁLY POTRUBÍ STOKOVÝCH SÍTÍ 

V kanalizačních systémech je na potrubí využíváno velké množství rozličných materiálů. 

Výběr materiálu závisí např. na velikosti potrubí, teplotě a agresivitě dopravovaného 

média, předpokládaném zatížení, okolních podmínkách prostředí, hloubce podzemní vody, 

rozdílném sedání podkladového materiálu, dynamickém zatížení od silnic či železnic. 

Potrubí jsou dělena na dvě základní skupiny s odlišnými vlastnostmi. Tyto skupiny jsou 

tuhá potrubí a pružná potrubí. 
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3.2.1 TUHÁ POTRUBÍ 

Trouby jsou nepružné, proto u nich při přílišném zatížení nebo zatížení v nevhodném 

směru dochází k tvorbě trhlin, které mohou vyústit až v prolomení potrubí. Mezi tuhá 

potrubí a materiály jsou řazeny:  

 Kameninové potrubí 

Glazované kameninové trouby jsou vyráběny ze směsi jílu, šamotu, vody a glazury. 

Životnost potrubí také záleží na povrchové úpravě potrubí a kvalitě pokládky. Trouby jsou 

běžně vyráběny v rozměrech DN 150 – DN 800. 

Výhody:  

o Vysoká otěruvzdornost 

o Dlouhá životnost (100 let a více) - závislá na mnoha dalších faktorech 

o Velmi dobrá chemická odolnost (pH 0,4 – 13,4) 

o Malý hydraulický odpor potrubí díky glazovaným stěnám 

o Nepropustnost trub 

Nevýhody:  

o Hmotnost trub  

o délka trub, velké množství spojů 

o Vysoká cena trub 

o Špatná odolnost vůči mechanickému poškození (náraz) 

o Složitá pokládka do (podbetonování, obetonování) (5) 

 

 Betonové a železobetonové potrubí 

Kvalita betonového a železobetonového potrubí se odvíjí od kvality použité betonové 

směsi. Betonové stoky je možné vyhotovit i na místě pomocí bednění. Větší potrubí od DN 

600 je možné opatřit čedičovou výstelkou zlepšující odolnost vůči chemikáliím a abrazi. 

Jiná možnost, jak zlepšit vlastnosti betonovacích trub je aplikace vnější či vnitřní ochrany 

v podobně nátěru či nástřiku. V kanalizační síti je nutné do směsi použít síranuvzdorné 

cementy. Potrubí jsou obvykle vyráběna v rozmezí DN 200–1400, po dohodě s výrobcem 

je možné vyrobit i větší.  
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Výhody:  

o Levný materiál 

o Dlouhá životnost (ŽB 90 let, bet 65 let), která ale závisí na mnoha faktorech 

(např. rychlost proudění, unášených látkách, agresivitě vod, odvětrávání …) 

o Zlepšení vlastností pomocí příměsí 

o Odolnost vůči bludným proudům 

o Možnost vybetonování na místě (u průchozích stok) 

o Ekologická recyklovatelnost 

o Velmi dobrá únosnost ve vrcholovém zatížení 

Nevýhody:  

o Menší chemická odolnost (u potrubí bez použití ochrany) 

o Menší odolnost vůči abrazi (u potrubí bez použití ochrany) 

o Náchylnost k síranové korozi 

o Vysoká hmotnost 

o Kratší trouby, větší počet spojů (1) (6) 

 

 Polymer betonové potrubí 

Jedná se o betonová potrubí, u kterých se jako pojivo používá, místo cementu, látek na bázi 

pryskyřice. Je tak docíleno zlepšení vlastností, a to především odolnosti potrubí vůči 

síranové korozi. Lepší vlastnosti jsou vykoupeny vyšší cenou než u běžných betonových 

či železobetonových trub.  

Výhody:  

o Dlouhá životnost, která je ale ovlivněna mnoha faktory 

o Chemická odolnost 

o Vyšší pevnost v tahu tlaku a ohybu než u betonových trub 

o Téměř nulová nasákavost 

o Odolnost vůči bludným proudům 

Nevýhody:  

o Vyšší cena než u betonových trub (7) 
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 Čedič 

Čedič je zpravidla používán jako vnitřní obkladový materiál stok. Využívá se pro zlepšení 

vlastností potrubí vůči působení chemických látek a nadměrné abrazi. 

Výhody:  

o Chemická odolnost (pH 3- pH 13) 

o nulová nasákavost 

o chemická odolnost 

o malá hydraulická drsnost materiálu 

o odolnost vůči opotřebení 

o prodloužení životnosti obloženého potrubí 

Nevýhody:  

o vysoká cena 

o náročnost na provedení (kvalita spárovacích a kotvících materiálů, odvedené 

práce) 

 

 Sklolaminátové potrubí (GRP) 

Jedná se o potrubí vyrobeného ze směsi pryskyřice, skelného vlákna a křemičitého písku.  

Jsou vyráběny dvěmi technologiemi, a to navíjením nebo odstředivým litím do duté formy. 

Trouby jsou obvykle vyráběny v rozměrech DN 150–2400, pod dohodě s výrobcem je 

možno vyrobit i větší. Jednotlivá potrubí jsou spojována pomocí spojek (GRP) s límcem 

a těsnění z pryže. GRP tvarovky by měly být kvůli velkému namáhání obetonovány. 

Příruby jsou zhotovovány z oceli nebo sklolaminátu.  

Výhody:  

o Vysoká otěruvzdornost 

o Velmi dobrá chemická odolnost  

o Velmi malý hydraulický odpor potrubí  

o Nepropustnost a nenasákavost trub 

o Nepodléhají korozi 

o Odolnost vůči bludným proudům 

o Dlouhá životnost (až 100 let), která je ale závislá na mnoha různých faktorech 

(např. rychlost proudění, unášených látkách, agresivitě vod, odvětrávání …) 
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o Teplotně stálá potrubí (nevadí ani velké teplotní rozdíly -40–100 C) 

o Nízká hmotnost trub 

Nevýhody:  

o Vysoká cena 

o Náročná pokládka (zaručit správně zhutnění okolo trub) 

o Náročná manipulace a doprava u velkých profilů 

o Malá odolnost vůči mechanickému poškození (nárazy) (1) (8) (9) 

3.2.2 PRUŽNÁ POTRUBÍ 

U pružných potrubí nedochází k tvorbě trhlin, ale dochází k deformacím (změně ovality) 

vlivem přetížení, nestejného sedání podkladu či díky dodatečnému přitížení. Změna ovality 

znamená zploštění průřezu, čímž dochází k netěsnostem v hrdlových spojích a ke snížení 

kapacity trub. Mezi pružná potrubí patří: 

 Plastové troubí 

Materiály, které se používají pro výrobu plastových trub jsou polyethylén (PE), 

polypropylén (PP) nebo polyvinylchlorid (PVC, U-PVC). Různé plastové materiály 

potrubí zapříčiňují i různé vlastnosti potrubí. Jejich společné výhody jsou:   

o Malý hydraulický odpor potrubí  

o Nepropustnost a nenasákavost trub 

o Odolnost vůči bludným proudům 

o Dlouhé trouby (menší počet spojů) 

o Lehkost materiálu 

o Nízká cena  

K jejich společným nevýhodám patří špatná dostupnost ve větších profilech nad DN 500 

a deformace potrubí při nesprávné pokládce, dodatečnému přitížení nebo různorodému 

sedání podsypu a obsypu. Některé typy plastových trub mají problém s chemickou 

odolností, křehkostí, odolností vůči vysokým teplotám (nad 50 °C) nebo abrazí.  Trubky 

jsou vyráběny i jako korugované, což znamená, že mají vnější zpevňující žebrování, 

u těchto trub může docházek k prodření vnitřní strany trouby. Pro bezproblémový 

dlouhodobý provoz je vhodné navrhovat potrubí s co nejtlustší, jednolitou stěnou. Důležitý 

faktor při výběru potrubí je údaj SDR, který vyjadřuje poměr vnějšího průměru potrubí 
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a tloušťky stěny potrubí. Tento faktor tedy určuje talkovou řadu talkových trub a kruhovou 

tuhost u trub kanalizačních.  Potrubí jsou vyráběna v rozmezí OD 100–500. (10) (1) 

 Litinové trouby 

Dříve byla hojně využívávána šedá litina, nyní v mnoha případech litina tvárná. Trouby 

často bývávají opatřeny vnější a vnitřní ochrannou proti korozi a abrazi, které zlepšuje 

jejich životnost i některé ostatní vlastnosti (otěruvzdornost, hydraulickou drsnost) 

Vyráběny jsou v rozmezí DN 80-2000. 

Výhody:  

o Vysoká otěruvzdornost 

o Dobře tlumí chvění (vysoká pevnost v tahu), odolnost vůči nárazům 

o Vysoká mez průtažnosti 

o Malý hydraulický odpor potrubí  

o Nepropustnost a nenasákavost trub 

Nevýhody:  

o Vysoká cena 

o Potřeba vnější i vnitřní ochrany potrubí před korozí 

o Odolnost vůči bludným proudům (důlková koroze) 

o Vysoká hmotnost 

o Náchylnost ke korozi (11) (1) 

3.3 HYDRAULIKA STOKOVÝCH SÍTÍ 

Stanovení povrchového odtoku z povodí 

Pro návrh dimenze jednotné nebo oddílné dešťové kanalizace je za potřeby si stanovit 

množství vody, které mi kanalizační sít musí odvádět.  Pro povodí se skonem do 5 % je 

využívána metoda tzv. ideálních střech. Při sklonech větších než 5 % je využívaná 

hydrologická metoda. 

Jedna ze základních metod využívaných pro výpočet odtoku z menších povodí (s dobou 

dotoku do 15 min) je metoda racionální, která je založena na vzorci pro dimenzování stoky 

na přítok dešťových vod. 

𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝒒 ⋅ 𝜳 ⋅ 𝑨 
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Qmax – maximální odtok dešťových vod [l/s] 

q – vydatnost deště uvažované periodicity [l/s/ha] 

Ψ – celkový součinitel odtoku [-] (dle normy ČSN 75 6101) 

A – celková plocha odtoku [ha] 

Intenzita návrhového deště je stanovena na základě tabulek dle Josefa Trupla. Je závislá 

na pravděpodobnosti překročení a době trvání deště (obvykle 10 nebo 15 min. déšť) (12) 

Tabulka 1 - Doporučené četnosti a periodicity výpočtových dešťů (12) 

Druh lokality 
Četnost výskytu 

návrhových dešťů 
Periodicita návrhových dešťů 

P [rok-1] 

Venkovská území 1x za 1 rok 1 

Obytná území 1 x za 2 roky 0,5 

Městská centra, průmyslová území a 
komerční zóny 

1 x za 5 let 0,2 

Podzemní dráhy, podjezdy 1 x za 10 let 0,1 

V moderních metodách je na místo součinitelů otoku využíváno rozdělení plocha 

na plochy propustné a nepropustné, následně nepropustné jsou děleny ještě na plochy 

s nulovou retencí (střechy) a plochy s retencí. Moderní metody mohou být využity pro 

výpočet odtoku ze složitých a rozlehlých povodí, zatěžovaných dešti s proměnnou 

intenzitou. Pro takto složité výpočty jsou obvykle vážívány programy jako například 

program SWWM nebo MIKE URBAN. 

Hydraulická drsnost 

Dalším důležitým parametrem pro návrh stoky je hydraulická drsnot, která kromě drsnosti 

materiálu ostění zahrnuje i počet spojů, kvalitu pokládky, počet šachet, dobu stáří potrubí, 

množství sediment uvnitř potrubí nebo kvalitu napojení přípojek. Zároveň je proměnná po 

výšce plnění profilu. Do výpočtů je zahrnuta v podobě součinitele drsnosti n. (13) 

Tabulka 2 – Přibližné, relativní drsnot stěn kanalizačních potrubí (13) 

Materiál 
potrubí 

Velmi hladký povrch 
(plast, sklolaminát) 

Kameninové dlaždice, 
keramické tvárnice, cihelné 

stoky 

Stěny stok ve špatném 
technickém stavu nebo 

s nánosy. 

n [s.m-1/3] 0,01-0,013 0,013-0,17 0,017 – 0,045  
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Sklony a rychlosti 

U gravitačních, kanalizačních sítí může nastat problém v podobě zanášení potrubí. Aby 

tento jev nenastal, je potřeba si ověřit tečné napětí na dně stoky τu, (τu ≥ 4 Pa). Často se  

 ale u návrhu stok vychází spíše z rychlosti odpadních vod v potrubí. Maximální rychlost 

ve stokových sítích by neměla přesahovat 5 m/s. U stok s čedičovým obložením nebo 

z kameniny může být rychlost proudění až 10 m/s. Pokud se jedná o stoky z monolitického 

betonu, je vhodné je ochránit obkladem vnitřní strany profilu vůči agresivním látkám 

a abrazi, již při rychlostech nad 3 m/s. (1) 

𝝉𝒖 = 𝝆 ⋅ 𝒚 ⋅ 𝑹 ⋅ 𝑰 

τu – tečné napětí na dně stoky [Pa] 

ρ – průměrná hustota odpadních vod [Kg/m3] 

g – gravitační zrychlení [m/s2]  

R – hydraulický poloměr [m]  

I – sklon stoky [-] 

Návrh dimenze stoky 

Výpočet kapacitního průtoku stoky je proveden dle Chézyho rovnice: 

𝑸𝒌𝒂𝒑 = 𝑺 ∗ 𝑪 ∗ √𝑹 ∗ 𝒊 

Poté kapacitní rychlost při daném průtoku Vkap: 

𝑽𝒌𝒂𝒑 = 𝑪 ∗ √𝑹 ∗ 𝒊 

Pro výpočet hydraulického poloměru je použita rovnice: 

𝑹 =
𝒔

𝟎
 

Výpočet rychlostního součinitele C dle Manningovi rovnice: 

𝑪 =
𝟏

𝒏
∗ 𝑹

𝟏
𝟔 
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S průřezová plocha [m2] 

O omočený obvod [m] 

R hydraulický poloměr [m] 

C rychlostní součinitel [m0,5/s] 

n Manningův drsnostní součinitel [-] 

i sklon potrubí [-] 

Qkap kapacitní průtok [m3/s] 

Vkap kapacitní rychlost [m/s] 

U splaškových kanalizací je následně zapotřebí vypočítat bezdeštný odtok splaškových vod 

dle vzorce: 

𝑸𝟐𝟒,𝒎 = 𝒒 ∗ 𝑶 

Následně je vypočten maximální hodinový průtok dle vzorce: 

𝑸𝒉,𝒎𝒂𝒙 =
𝑸𝟐𝟒,𝒎

𝟐𝟒
∗ 𝒌𝒉,𝒎𝒂𝒙 

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

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

O – počet obyvatel  

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

Kh, max – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti (dle ČSN 75 6101)  

Stoky jsou následně navrhovány na dvojnásobek maximálního hodinového průtok 

 tzv. Qdim. (12) (2) 
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3.4 TVARY POTRUBÍ VYUŽÍVANÝCH PRO 
KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

Výběr tvaru potrubí závisí především na geologických, hydraulických, stavebních 

a ekonomických podmínkách, které určí nejvhodnější tvar. Nejčastěji užívaný je tvar 

kruhový, vejčitý a tlamový a jejich variantní převýšené či zploštěné modifikace. U starších 

stok je možné se setkat s tvarem tunelovým. 

Profily se dále dělí podle průleznosti: 

Průlezné profily musí být u kruhových stok DN 800 minimálně a u ostatních profilů je 

minimální šířka 600 mm a výška 800 mm. Průchozí profily má minimální šířku 800 mm a 

výšku 1500 mm. 

 Kruhový profil 

Kruhový profil je nejvýhodnější z hlediska výroby a velmi výhodný z hlediska statiky. 

Je vhodný především pro neprůlezné profily, je možné jej využít i pro velkoprofilové 

kmenové stoky a shybky. 

 

 

Obr. 2 – Kruhový profil 

 Tlamový profil 

Tlamový profil je vhodný do stísněných poměrů s nízkým nadložím, nicméně je nejméně 

staticky i hydraulicky výhodný. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Tlamový profil 
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 Vejčitý profil 

Vejčitý profil je vhodný pro menší spád, jelikož koncertuje splaškové vody do úzkého 

profilu, který může být vystlán čedičem. Profil je také výhodný z hlediska úspory místa po 

šíři komunikace, je tedy vhodný i pro úzké ulice.  

 

Obr. 4 - Vídeňský vejčitý profil, Pražský vejčitý profil 

 Tunelový profil 

Tunelové profily jsou převážně využívány u průlezných nebo průchozích stok, které jsou 

zhotoveny báňským způsobem. Mezi tunelové profily je možno řadit i profily např. 

pražského či pařížského typu (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Tunelový profil (14) 
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3.5 ZPŮSOBY KONSTRUKCE PROFILU STOKY 

 trubní konstrukce 

Trubní konstrukce jsou povětšinou využívány pro menší profily stok. Jsou tvořeny 

jednotlivými troubami, které jsou následně spojovány pomocí svárů, přírub či hrdel. 

Výhodou je rychlá pokládka, přesná strojová výroba trub a variabilita tvarovek. 

U velkých profilů vznikají problémy s pokládkou, samotnou manipulací a transportem 

trub. 

 zděná a vybetonovaná konstrukce 

Konstrukce jsou prováděny přímo na místě a mohou tedy být velmi dobře přizpůsobeny 

pro potřeby dané situace. Konstrukce jsou náročné na zhotovení, je tedy nutné, aby byly 

zhotoveny zkušenými pracovníky.  Používají se u velkých průchozích profilů a jejich 

výhoda tkví v dlouhé životnosti, vysoké statické únosnosti 

a robustnosti konstrukce (1) (10) 

3.5.1 ZPŮSOB DOPRAVY ODPADNÍCH VOD V SÍTI 

Volba dopravy odpadních záleží především na:  

o Sklonitosti terénu 

o Konfiguraci terénu 

o Rozptýlenosti zástavby 

o Geologických podmínkách 

o Možnosti napojení na veřejnou kanalizaci 

Pokud bude volena jiná než tradiční gravitační kanalizace, roste riziko poruch 

a ekonomická i provozní náročnost systému. Výjimkou mohou být oblasti s vysokou HPV, 

a kde hrozí riziko velkého množství balastních vod. 

Mezi základní způsoby dopravy jsou řazeny: 

 Kanalizace gravitační 

Gravitační kanalizace využívá k transportu pouze gravitační sílu. Je tedy nutné, aby stoky 

byly ukládány v dostatečném sklonu, kvůli zanášení profilu. Sklon zároveň nesmí být příliš 

velký, aby nedocházelo k přílišnému namáhání potrubí či spojů. Nejmenší sklon závisí na 
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unášecí rychlosti, musí však být (u kruhových potrubí nad DN150) alespoň 1 %. Největší 

sklony závisí na rychlosti proudění směsi v potrubí. 

Optimální rychlost se nachází mezi 1-3 m/s. Při větších rychlostech (nad 5 m/s) je nutné 

zavést ochranná opatření (jako výstelky, opevnění apod.), nebo zmenšit podélný sklon 

pomocí skluzu či spadiště. Gravitační kanalizace je nejvýhodnější (z hlediska 

bezporuchovosti, náročnosti na provoz, jednoduchosti atd.) a zároveň nejméně poruchová 

ze všech způsobů dopravy. Proto by měla být použita ve všech případech, kde je to 

vhodné. (1) 

 Kanalizace tlakové  

Systém funguje na principu tlakového proudění v potrubí. Každá nemovitost musí být 

osazena čerpací jímkou s akumulačním prostorem a čerpadlem s mělnící hlavou, řezačkou, 

nebo u větších objemů je možné použít plnoprůchodová čerpadla. Z objektu je většinou 

splašková voda gravitačně svedena do čerpací jímky a odtud následně čerpána 

do tlakového potrubí směrem na ČOV. Systém by měl být zhotovován a provozován 

v režii jednoho dodavatele a provozovatele z důvodů údržby a výměny čerpadel. Jedním 

z největších problémů těchto systémů je nezodpovědnost osob vhazujících nevhodné 

objekty do odpadu. (1) 

 Kanalizace podtlakové 

Podtlakové systémy pracují na principu sání. Rychlost směsi v potrubí se pohybuje od 6–8 

m/s. Systém je trvale udržován pod sacím tlakem 60–70 kPa. Podtlak skrze potrubí působí 

na podtlakové ventily, které jsou osazeny ve sběrných šachtách. Po otevření podtlakového 

ventilu dojde k odsání odpadní vody a vzduchu do podtlakové stanice. Odtud jsou pak 

vody čerpány na ČOV. Každá domácnost si tedy musí opatřit vakuovou stanici a náležitě 

se o ni starat a dodržovat pokyny pro bezporuchovou funkčnost celého systému. (1) 

 Kombinovaný systém 

Funguje na podobném principu jako tlaková kanalizace, ale z domovních čerpacích jímek 

je splašková voda přečerpávána do větší, výše položené sběrné jímky a odtud již voda 

pokračuje gravitačně na ČOV. Problémy zůstávají stejné jako u systému tlakové 

kanalizace. 
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 Decentralizované systémy 

Jedná se o systémy, kdy si každý objekt řeší splaškové vody samostatně nebo po malých 

skupinách (např. 3 RD). Je možné zde zařadit malé domovní čistírny, kořenové čistírny 

nebo žumpy. 
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4 OBECNÝ VÝVOJ PORUCH NA STOKOVÉ SÍTI 

Při poruše na stokové síti nastává takový stav, kdy stoka není schopna fungovat, jak bylo 

na počátku navrženo.  Poruchy mohou vznikat i díky špatnému počátečnímu návrhu. 

Většinou vznikají postupem času několika různými způsoby, které budou následně 

popsány. 

 Zanášení stoky 

Zanášení stok je způsobeno transportem hrubozrnného materiálu, který má větší hmotnost, 

než je proud schopen unést. Příčinou zanášení je často příliš malý sklon stoky, nadměrné 

vnikání hrubozrnného materiálu do stoky či špatný stav stoky. Důsledek zanášení je 

zmenšení průtočného profilu stoky, a tím pádem i zmenšení kapacity. Tudíž je někdy nutné 

stoky proplachovat. U jednotných stok dochází k proplachu při dešťových srážkách. 

 Přetěžování stok 

K přetěžování stok dochází například při rozvoji obcí, kdy je napojena nová oblast 

do stávajícího systému kanalizace, který ovšem s touto variantou nepočítal. Vlivem 

zaústění přílišného množství splaškových vod může docházet k proudění v talkovém 

režimu a vysokým rychlostem proudění čímž je stoka namáhaná. Zároveň může docházet 

k porušení těsnění a následné infiltraci balastních vod či exfiltraci splaškových vod do vod 

podzemních. Další problém vzniká díky prodloužení doby dotoku na ČOV a tím ke 

zhoršení účinnosti čistících procesů, jelikož na ČOV dotečou odpadní vody v jiné kvalitě, 

něž na kterou jsou procesy čistění navrženy. 

 Porušená stabilita stoky 

Stav, kdy je stoka nepřiměřeně namáhána, nebo je namáhána jinými způsoby, než na které 

byla navržena. Porušená stabilita profilu se projevuje prasklinami, trhlinami, deformací, 

změnou ovality i kolapsem potrubí. 

Nestabilita je způsobena: 

o různým sedáním podložím či jeho vyplavováním, 

o dodatečným přitížením stoky (násypy, výsypky), 

o špatně provedenou pokládkou potrubí, 

o změnou způsobu využití okolních pozemků (výstavba silnice, železnice, 

intenzifikace dopravy), 
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o abrazí stoky vlivem dnových splavenin,   

o nadměrnými rychlostmi proudění odpadních vod. 

 Netěsnosti stok 

Netěsnosti stok způsobují infiltraci balastních vod z okolí a následné naředění odpadních 

vod. Současně dochází i k drénování podzemní vody z okolí stoky.  

Ve druhém případě může docházet k průsaku vod ze stoky do okolí a následné kontaminaci 

podzemní vody odpadními vodami. Příčinou je často špatně provedená pokládka potrubí, 

netěsnost ve spoji, prasklina, průnik kořenů nebo celkově špatný stav stoky.  Tento jev se 

dá částečně omezit provedením zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610.  

 Abraze stoky 

Abraze stoky je způsobena proudem směsi obsahující tvrdý materiál, který narušuje stěny 

stoky a následně s sebou odnáší i částice samotné stěny stoky. Abraze je často způsobena 

přílišnými rychlostmi ve stoce a nadměrným transportem zrnitého materiálu. Důsledkem 

abraze je degradace potrubí a zhoršení jeho vlastností (oslabení dna a stěn, snížení 

životnosti, zvýšení drsnosti stěn). 

 Prorůstání kořenů 

Dochází k narušení potrubí vlivem činnosti kořenového systému blízko rostoucích rostlin.  

K tomuto problému dochází při:  

o nesprávném provedené ochraně proti prorůstání, 

o nevhodným umístěním potrubí do blízkostí stromů, 

o dodatečnou výsadbou hluboko kořenících rostlin do blízkosti potrubí. 

Důsledkem je porucha spojů, rozšiřování prasklin a zmenšení průtočného profilu stoky. 

 Koroze trub 

Jeden z problémů nastává při korozi výztuže u ŽB trub. Při korozi výztuže dochází ke 

zvětšení jejího objemu a narušení okolního betonu. Především krycí vrstvy, která následně 

odpadá a vystavuje výztuž přímému kontaktu s agresivními látkami. 

U trub pojených cementem dochází ke korozi vlastního betonu z vnitřní strany stoky díky 

třem účinkům: 
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o Fyzikálním 

Mezi fyzikální vlivy, které způsobují degradaci trub patří účinky teploty, vlhkosti a 

mechanického poškození. K porušení dochází vlivem oděru od unášeného materiálu 

v proudu, vlivem cyklického namrzání a tání ledu. 

o Chemickým 

Chemická degradace je způsobená vlivem působení agresivních látek, které se 

nachází v transportované směsi a vlivem agresivních plynů, které se v kanalizaci 

nachází. K plnému účinku působení plynu dochází ve vlhkém prostředí, kdy se 

působení plynů mění v působené kyselin. Rychlost koroze je udávána rychlostí 

chemické reakce mezi agresivními látkami a cementem obsaženým v ostění. Jev je 

ovlivňován především koncentrací agresivních látek, pórovitostí materiálu složkami 

cementového tmele.  

Chemická koroze je dělena do 3 druhů:  

 koroze 1. druhu 

Je způsobena vyluhováním hydroxidu vápenatého čímž dochází ke snížení 

stability betonových konstrukcí. Korozi 1. druhu způsobují přírodní vody 

s nízkou tvrdostí. 

 koroze 2. druhu 

Je způsobena reakcí mezi složkami cementu a kyselinami nebo hořečnatými 

a amoniakálními solemi. 

 koroze 3. druhu 

Tato koroze je zapříčiněna reakčními procesy, při kterých dochází ke 

krystalizačním procesům a bobtnání. Jedním z bobtnavých krystalů je tzv. 

Etringit, který zvětšuje svůj objem až 4,7krát. Bobtnání způsobuje porušování 

vnitřní struktury betonu. (15) (16) 
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o biologickým 

Jedná se o tzv. biogenní korozi, která vzniká v částečně zaplněných profilech 

kanalizační sítě (např. gravitační stoky). Postihuje vlhkou část neomočené stěny. 

Při biogenní korozi dochází ke tvorbě kyseleny sírové vlivem biochemické reakce 

(biofilm). Tvorba kyseliny sírové je podpořena při nedostatečném odvětrání. (16) 

Obr. 6 - Procesy způsobující síranovou korozi v kanalizačním potrubí (16) 

 Nesprávné napojení přípojek 

Při nedodržení postupů napojení dochází k oslabení nebo omezení profilu hlavního 

potrubí, vzniku netěsností či vzniku balastních vod. 

 Vertikální a horizontální polohové odchylky ve vedení stok 

Mohou být způsobeny již při špatné pokládce potrubí nesprávně zvoleným podsypem 

či nevhodnými geologickými podmínkami, které vedou k nerovnoměrnému sedání. 

K různému sedání podsypu a obsypu muže docházet i v důsledku lokálního zasakování 

v blízkosti stoky. Následně může být porušeno těsnění trub, dochází k usazování 

materiálu v prohlubních a potrubí je namáháno smykem nebo ohybem. (17)  
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5 ZPŮSOBY KONTROLY A HODNOCENÍ STAVU 
STOK 

Postupem času vlivem opotřebení a degradace materiálu dochází u všech částí stoky 

ke zhoršení jejich funkčnosti. Je tedy nutné v rámci údržby provádět pravidelné kontroly 

jednotlivých úseků stok. Tyto kontroly mají za účel mapovat stav stok tak, aby se předešlo 

větším poruchám a bylo možné naplánovat potřebné opravy.  

Před samotnou kontrolou stoky je nezbytné provést čištění stoky, aby byly všechny 

problémy dobře odhalitelné. 

Při kontrole je nutné se zaměřit na: 

 netěsnosti,  

 průsaky,  

 chybějící materiál na stěnách a ve dně 

 netěsnící nebo chybějící těsnění ve spojích 

 praskliny ve stěnách potrubí,  

 chybné napojení kanalizačních přípojek,   

 celkový stav šachet,  

 sedimenty v potrubí,  

 prorůstající kořeny, 

 horizontální a vertikální uspořádání stoky. 

Poruchy často vznikají špatně provedenou pokládkou, nesprávným návrhem stoky, 

postupnou degradací materiálu nebo obecným vývojem poruch viz kapitola 3. (18) 

5.1 ZPŮSOBY KONTROLY 

Způsob kontroly stok je volen dle velikosti potrubí. Pokud jde o stoky neprůlezné je nutné 

použít kanalizačního robota (kamerový průzkum). U stok průchozích je vhodnější 

variantou provést průzkum osobně. Ovšem nejprve je nutné zajistit statický posudek stoky 

a dostatečné odvětrání kvůli bezpečnosti osob ve stoce.  

Vizuální kontrolu je možno provést těmito způsoby: 

 Kontrola potrubí zevnitř 

 Kontrola potrubí z revizní nebo vstupní šachty 
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 Kontrola revizní nebo vstupní šachty zevnitř či z povrchu (18) 

Osobní kontrola 

Všichni účastníci prohlídky, pokud se vstupuje přímo do stoky, musí být proškoleni 

a náležitě vybaveni zejména ochrannými pomůckami. K vybavení patří: 

 vhodné oblečení a pevná nepromokavá obuv, 

 helma, 

 svítilna, 

 detektor plynů, 

 psací potřeby kvůli popisu poruch a staničení, 

 fotoaparát a kamera, 

 značkovací sprej, 

 vysílačka a píšťalka. 

Před vstupem do samotné stoky je vhodné otevřít co největší počet šachet, aby stoka lépe 

odvětrávala, byla umožněna komunikace s pracovníky na povrchu a zároveň byla 

umožněna lepší orientace. Nicméně je nutné dbát na bezpečnost provozu na povrchu. 

Do stoky vždy vstupují nejméně dvě osoby a jedna osoba musí být na povrchu. Navzájem 

komunikují pomocí vysílaček či píšťalky. Kontrola musí probíhat dostatečně pomalu, aby 

bylo možno zachytit všechny problémy. Poruchy se zapisují často ručně, zároveň se 

pořizuje obrazový materiál v podobě fotek a videa. Při průchodu je nutné zaznamenávat 

i staničení stoky samotné a jejich objektů i jednotlivých poruch na trase (pokud už není 

k dispozici). Staničení se provádí např. pomocí spreje na zeď stoky. Výstupem z akce je 

fotodokumentace, videozáznam a ručně psaný formulář s informacemi o staničení poloze a 

opis jednotlivých poruch. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Kontrola průchozí stoky 
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Kontrola pomocí kanalizačního robota 

Do stoky je spuštěn kanalizační robot s kamerou (obr.9). Obrazový výstup z robota je 

přenášen do inspekčního vozidla odkud je robot řízen proškoleným pracovníkem. 

Pracovník postupně prozkoumává jednotlivé poruchy na stoce a zatřiďuje dle kódovacího 

systému (viz níže). Výstupem z akce je videozáznam, formulář se staničením jednotlivých 

poruch jejich velikostí a poloze. 

Obr. 9 - Monitorovací robot (40) 

Obr. 8 - Inspekční vůz (40) 
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5.2 KÓDOVÉ SYSTÉMY PORUCH STOK 

Kódovacímu systému pro vizuální prohlídku stoky se věnuje norma ČSN EN 13508, a to 

především její druhá část. První část se věnuje obecným požadavkům při kontrolách. Při 

vizuální kontrole se jednotlivým poruchám přiřazuje kódové označení dle dané normy. 

Hlavní kódové označení je tvořeno třemi písmeny. 

Obr. 10 - Příklad popisu hlavních kódů dle ČSN EN 13508-2 
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Každému nálezu musí být přiřazen hlavní třímístný kód, který popisuje základní informace 

o daném nálezu. Hlavní kód je ještě rozšířen o doplňkové informace, kterými jsou: 

 poloha záznamu v podélném směru potrubí 

 charakterizace – Představuje dvoupísmenné označení blíže popisujících poznatků 

o stavu 

 kvantifikace – dvě hodnoty označující kvalifikační zjištění o stavu (např. 100, což 

znamená, že do profilu stoky zasnuje přípojka o průměru 100 mm) 

 poloha na obvodu – záznam, který přestavuje polohu nálezu po obvodu potrubí. Je 

maximálně dvouciferný a představuje polohu ručiček na ciferníku 

 Spoj – záznam o stavu spojů mezi troubami 

 Odkaz na fotodokumentaci – číselný a písmenný odkaz na fotografii vyobrazující daný 

problém 

 Odkaz na videozáznam – odkaz na čas videozáznamu ve kterém je zachycen daný 

problém 

 Poznámka – text, který popisuje informace, které nemohly být jinak zaznamenány. (18) 

 

Obr. 11 - Tabulka pro záznam poruch dle ČSN EN 13508-2 
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6 ZPŮSOBY SANACE KANALIZAČNÍCH STOK 

Za sanace jsou považovány všechny zásahy, které vedou ke zlepšení nebo znovuobnovení 

funkčnosti stávajících stok a objektů. Sanace lze rozdělit do tří odlišných skupin:  

 Oprava – Jedná se o opravný proces, který je aplikován pouze na lokální části 

objektu, aby mohl nadále plnit funkci pro kterou byl navržen. 

 Renovace – Renovace představuje již větší zásah do kanalizační sítě. Dopomáhá ke 

zlepšení funkčních a provozních vlastností kanalizační sítě při zachování úplné nebo 

alespoň části původní konstrukce. 

 Obnova – Při obnově dochází k výměně celého stávajícího potrubí. Obnova může být 

provedena i v jiné něž stávající trase, při které bude zachována původní funkce 

stokové sítě. 

Jako ostatní procesy související s danou terminologii se dají zahrnout ještě: 

 Rekonstrukce – je proces odstranění poruch vzniklých vlivem používání 

a dochází k návratu k původnímu stavu, nebo může dojít i ke změně účelu či rozsahu 

uspořádání stávajícího objektu. 

 Údržba – Je činnost, která probíhá po celou dobu životnosti stokové sítě a má 

za cíl prodloužit její životnost a zároveň odstraňovat menší poruchy. 

K sanacím na dané stokové síti je přistupováno na základě předešlého průzkumu, který 

odhalí všechny problémy narušují její funkčnost. Následně je určeno, které poruchy, popř. 

úseky jsou prioritní a přistupuje se k volbě způsobu sanace. Jako základní dva způsoby 

jsou považovány sanace v otevřeném výkopu a bezvýkopové. 

Sanace v otevřeném výkopu jsou použity v případech, kde je neefektivní použít 

bezvýkopovou metodu tedy například v případě přílišné složitosti trasy, její nadměrné 

deformaci nebo velkému počtu přípojek na trase. Jsou používány například v místech, kde 

dochází k celkové rekonstrukci komunikace nebo, kde je menší hustota infrastruktury 

a dostatek prostoru. Jsou náročné z hlediska objemu výkopových prací, které tvoří jednu 

z největších položek v rozpočtu. Otevřené výkopy je za potřebí pažit a v případě vysoké 

podzemní vody i odvodňovat. Další nevýhodou je zábor velké části komunikace, dlouhá 

doba otevření výkopu, riziko narušení statiky okolních budov a nutnost zajistit co 

nejdokonalejšího zmapování daného území z hlediska geologie i rozmístění inženýrských 

sítí. 
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Sanace bezvýkopovou technologii (BT) jsou výhodné z hlediska menšího objemu 

výkopových prací. Při jejich aplikaci nemusí docházet k omezení provozu nad jejich 

trasou, nebo pouze částečně např. v místech startovacích a cílových jam. Nevzniká tak 

velké množství výkopku, který je nutné následně likvidovat. Další výhoda je, že není nutné 

mít dokonale zmapované okolí, jelikož většina prací probíhá uvnitř potrubí. V mnoha 

případech vycházejí BT technologie i cenově výhodněji. Existuje několik různý druhů BT 

technologii, které fungují na různých principech je poměrně složité je pojmenovat, jelikož 

zatím v České republice není souhrnné názvosloví, ale každá firma má pojmenované 

technologie podle svého, i když fungují na podobných principech. Jedno ze 

základních rozdělení BT je na Obr. 12 
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Obr. 12 - Rozdělení BT technologii (39)
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6.1 BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE SANACE 
PRŮLEZNÝCH A PRŮCHOZÍCH STOK 

Pro sanaci stoky „Hřbitovní“ jsou voleny především bezvýkopové technologie, jelikož se 

jedná o průleznou stoku, která je ve velké části své trasy zahloubena hluboko pod terén. 

Sanace v otevřeném výkopu by tedy byly příliš ekonomicky náročné a velmi špatně 

proveditelné.  

BT technologie jsou výhodné především z hlediska menšího zásahu do komunikace 

a menšího objemu výkopových prací než u výkopových technologii. U BT technologii 

dochází tak ke snížení prašnosti i hlučnosti oproti výkopovým technologiím. Mohou tudíž 

být lépe akceptovány okolními obyvateli, kteří jsou méně omezování. Například při 

zhotovování přípojek na jejich pozemku je možno předejít likvidaci jejich zahrady.  

V některých případech bývají i cenově výhodnější.  

V současné době jsou BT poměrně velkým trendem především na plochách 

urbanizovaných celků, kde jsou výhodné právě kvůli menšímu ochromení dopravy. 

Nicméně u složitých úseků (s velkým počtem přípojek) a poškozených úseků (např. závaly, 

velké deformace stávajícího potrubí, velké deformace podélného profilu vedení stoky 

apod.) je jejich aplikace obtížná a nákladná. 

Před aplikací většiny BT metod je zapotřebí nejprve provést celkové vyčištění stoky 

většinou za pomoci tlakové vody či mechanických škrabáku a odstranit všechny volné 

částice. U průlezných a průchozích stok provádí práci pracovníci přímo ve stoce, je tedy 

nutné počítat s prací ve stísněném a špatně odvětrávaném prostoru. Je tedy nutné, aby byli 

pracovníci náležitě poučeni, vybaveni ochrannými pomůckami a dodržovali BOZP. 

V následující podkapitolách budou popsány metody, které jsou vhodné především pro 

průlezné 

a průchozí profily stok. 

6.1.1 LOKÁLNÍ OPRAVA 

Lokální opravy jsou většinou zaměřeny na:  

 opravy prasklin a lomů v ostění, 

 opravy prohlubní a vydrolených částí ostění,  

 a ochranu obnažených částí výztuže. 
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Spárování 

U zděných konstrukcí stok je často největší problém ve vydrolování malty ze spár. Před 

tlakovým spárování jsou spáry důkladně vyčištěny a následně pomocí tlakové pistole 

zaspárovány vhodnou, spárovací maltou. (19) 

Lokální vysprávky 

Jsou prováděny ručně v místech obnažené výztuže, 

prohlubní apod. Před nanesením vhodné malty a 

následným uhlazením je za potřeby místa náležitě 

očistit.  

Obr. 13 - Tlakové spárování (19) 
Opravy netěsných spojů 

U velkých profilů je často velmi komplikované provést zprávou pokládku jednotlivých 

trub postupem času mohou být spoje netěsné a je třeba je opravit. Před opravou je nutné 

odstranit stávající těsnění a dokonale spoj očistit. Následně jsou spoje utěsněny pomocí 

nových těsnících pásů, které jsou trvale plastické, trvale elastické nebo bobtnavé.  Ještě 

jednou možností je využít těsnění s vnitřními manžetami, která ovšem zasahují do 

průtočného profilu stoky. (20) 

6.1.2 SANACE OSTĚNÍ STOK NÁSTŘIKY A NÁTĚRY 

Tato metoda je využívána u kanalizačních potrubí zejména jako ochrana betonů proti 

síranové korozi, vyluhování pojivých látek z cementu a mechanické abrazi. Následně 

dochází ke zlepšení hydraulických vlastností potrubí díky výsledné hladkosti nástřiku. 

Materiále mohou být na bázi cementů, polyuretanu, či epoxidových pryskyřic. Každý 

z těchto materiálů má své výhody a nevýhody viz (Obr. 14). Důležitým faktorem 

v dlouhodobé ochraně je schopnost překlenout vzniklé trhliny. Pokud tuto schopnost 

materiál nemá, značně se zkracuje jeho ochranná schopnost.  

Cementace 

Jedná se o metodu, která je využívána v České republice již několik desetiletí. Slouží jak 

k opravě betonových a železobetonových trub, tak k ochraně litinových potrubí. 

Odstředivá cementaci je možno provádět u potrubí od DN 80 až do DN 2000. Cementová 

malta je nanášena v tloušťkách od 3 mm do 12 mm. Před cementací je potřeba, aby bylo 

vedení náležitě připraveno, bylo nezdeformované a vyčištěné. Aplikace u velkých trub nad 
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DN 800 je prováděna za pomocí cementačního stroje, který se pohybuje po kolejnicích. 

Cementace je kontrolována pracovníkem, který se pohybuje na pojízdném podvozku. 

Cementační směs je tvořena portlandským cementem a křemičitým pískem o velikosti zrna 

1 mm. Po nanesení, rychlostí cca 3 m/min, se musí nechat směs vyschnout cca 14 hodin.  

Cementaci je možné provádět i ve vlhkém prostředí a směs i aplikace je poměrně levná. 

Zabraňuje vyluhování složek cementu z ostění stoky, chrání ostění stoky před agresivními 

látkami a abrazí (20) 

Epoxidové výstelky 

Jedná se o jedno nebo vícesložkové směsi, které jsou nanášeny přímo na předem 

připravený a očištěný povrch trub. Aplikace materiálu probíhá za pomocí válečku či 

nástřiku speciálním přístrojem (lepší krytí) většinou v několika vrstvách. Platí, že čím 

tlustší vrstva, tím lepší vlastnosti a déle trvající ochrana. Jednotlivé vrstvy nátěru by měly 

být barevně odlišeny pro snadnější aplikaci a následnou kontrolu životnosti. Tloušťka 

nástřiků se pohybuje od 1 mm do 10 mm. Pryskyřice mají výbornou odolnost vůči 

agresivním látkám nevýhodou je však poměrně rychlý obrus tenké vrstvy. Další výhodou 

je jejich pružnost jsou tudíž schopny lépe překlenout malé trhliny. Odhadovaná životnost 

se pohybuje v řádu 10 let. (21) 

Obr. 14 - Graf vhodnosti užití materiálů pro nástřik 
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6.1.3 KOMPLETNÍ OBNOVA OSTĚNÍ STOKY 

Ke komplexní obnově stoky či jejího úseku je přistoupeno v případě, kdy jsou na profilu 

stoky evidentní tak nadměrné deformace, trhliny, praskliny nebo chybějící materiál, že 

stoka již nemůže plnit svůj účel. Nicméně je nutné zpevnit konstrukci stávající stoky, aby 

následná obnova mohla být aplikována bez větších problémů, byla zajištěna její dlouhá 

trvanlivost a nebyli ohroženi pracovníci pohybující se uvnitř profilu. 

Pro komplexní obnovu je možné využít dvě metody: 

 sanace se zmenšením průtočného profilu, 

 sanace bez zmenšením průtočného profilu. 

Při aplikací metody se zmenšením průtočného profilu nemusí dojít ke zmenšení kapacity 

stoky, jelikož nově zhotovený povrch stoky má mnohem příznivější hydraulické vlastnosti. 

 Sanace se zmenšením průtočného profilu 

Jedná se o metody, při kterých dojde ke zmenšení průtočného profilu, což nutně 

neznamená zmenšení kapacity stoky. Výběr metody záleží na stavu potrubí, tvaru potrubí 

a účelu, za kterým je sanace prováděna. Před samotnou sanací je nutné stávající potrubí 

důkladně očistit, odstranit volné částice, zaplnit prohlubně, ošetřit před korozí a povrch 

zdrsnit kvůli dobré přilnavosti. V případě průsaků je třeba provést injektáž a utěsnění 

průsakových cest. 

Kompletní vyvložkování pomocí GRP, plastových nebo polymerbetonových vložek 

Do stávajícího potrubí jsou uloženy skořepiny pomocí 

kolejnice umístěné na stropě nebo dně stávajícího 

potrubí. Jinou možností je nechat si vyrobit jednotlivé 

výstelky z několika částí a dovážet je na místo určení 

pomocí samonosného podvozku na gumových kolech. 

Trouby mají zdrsněnou vnější stranu, která může být 

opatřena i výztuží pro lepší zmonolitnění. Jednotlivé 

trouby jsou spojeny pomocí polodrážky s integrovaným 

těsněním (GRP trouby), u platových trub je možné spoje 

i lepit. Ukládaní probíhá mezi šachtami přibližme po 

úsecích 100-200 m. Následně je úsek zainjektován 
Obr. 15 - uložení GRP vložky (44)
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cementovou maltou s přísadami, které zajišťují mírné nabobtnání malty. Při injektáži je 

nutné kontrolovat injektážní tlaky a hydrostatický vztlak, aby nedošlo k vyvalení nebo 

posunutí jednotlivých dílců.  

 

Obr. 16 - Polymerbetonové vložky DN 1400/2100 (7) 

Tato metoda funguje vlastně jako ztracené bednění. Po vytvrdnutí je sytém vodotěsný 

a zajišťuje i statickou nosnost. Tyto systémy je výhodné použít u staticky narušených stok, 

kde není možné provést rozšíření, ale zároveň nesmí dojí ke zmenšení průtoku. (20) 

Sanace pomocí navíjeného materiálu 

Plastové pruhy jsou postupně odvíjeny ze špulky. Jednotlivé pruhy jsou do sebe za 

aretovány zámky. Na vnější straně pásu jsou žebra obsahující výztuž, která vytváří prostor 

pro následné vyplnění stabilizační směsí. Plastový pásek je schopen se přizpůsobit 

jakémukoli tvaru potrubí. Metodu je možné aplikovat i do stok s vadným ostěním či 

chybějícím dnem. DN sanovaného potrubí může být vetší i než 3000 mm. Tato metoda se 

hodí spíše pro velkoprofilová potrubí. (22) 

Obr. 17 - Metoda kontinuálně navíjeného potrubí SPR (Spiral Wound Lining) (22) 
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Stříkaný beton  

Stříkaný beton může být nanesený v malé vrstvě, která plní pouze ochrannou funkci. 

V případě požadavku na nosnou funkci je zapotřebí umístit vyztužovací kari sítě (dle 

statického výpočtu) a následně nastříkat beton ve větší vrstvě. Použitý beton musí mít 

velmi dobrou odolnost vůči chemickým látkám, jsou využívány síranuvzdorné cementy 

třídy C37,5 jako plnivo je využíván křemičitý písek 0/1 mm a drť 1/4 mm. Zároveň jsou do 

betonu přidávány složky pro urychlení tvrdnutí kvůli zamezení spadu. 

Po nastříkání je beton uhlazen, kvůli 

zlepšení hydraulických vlastností. 

Tloušťka stříkané vrstvy by měla být 

min 25 mm v případě průchozích 

stok min 40 mm. Důležité je 

zachovat minimální krytí výztuže 

(stanovené výpočtem) kvůli 

soudržnosti výztuže z betonu a 

ochraně výztuže proti korozi. (20). 

Obr. 18 - Aplikace stříkaného betonu ve stoce (23) 

Betonáž do bednění 

Pro betonáž do bednění je používán čerpaný beton s příměsí pro zmenšení povrchového 

napětí. Povětšinou jsou vrstvy mocnější než u stříkaného betonu. Betonáž je prováděna 

do nafukovacího bednění, které je osazeno a vycentrováno do stoky po dílcích o délce 5-10 

m. Další možností je nejprve vybednit boční strany štoly a po vytvrdnutí vybednit klenbu 

pomocí ohybné, voděodolné překližky. 

Obklady 

K obkladům stok je možné přistoupit, pokud je za potřebí zvýšit odolnost vůči chemickým 

vlivům a mechanickému poškození, vyrovnat deformace ostění stoky a zlepšit hydraulické 

vlastnosti, nebo pokud chceme koncertovat průtoky splašků, za bezdeštného období, 

do obloženého žlábku kvůli zlepšení unášecí rychlosti. Ve většině případů je vydlážděná 

pouze spodní část profilu. Pro hladinu bezdeštných průchodů. 

Jako obklad jsou využívány segmenty a obkladové desky z kameniny, litého čediče, platu 

apod. Obkladové prvky jsou pokládány do vhodné cementové malty či rychle tvrdnoucího 
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lepidla a následně jsou spárovány pomocí spárovacích malt s vysokou odolností vůči 

chemikáliím a abrazi nebo je možné využít dvousložkové epoxidové spárovací hmoty. (20) 

 Sanace bez zmenšení profilu 

Sanace s přilnutím ke stávajícímu potrubí 

Metoda, při které je do potrubí zatažen měkký 

rukávec z netkané textilie nebo ze skelných vláken 

nasycený pojivem. Po zatažení rukávce je na obou 

koncích sanovaného úseku osazen utěsňovací packer 

a potrubí je natlakováno, aby přilnulo k podkladu. 

Následně je mezi packery, uvnitř rukávce, 

protahován podvozek s ÚV lampami, které rukávec 

vytvrdí. Jinou možností, jak rukávec vytvrdit je 

napumpovat do potrubí horkou vodu či páru.  

Obr. 19 - Metoda Insak (vytvrzení horkou vodou) (24)    

Rukávec je tvořen povětšinou třemi vrstvami a je šit na míru danému potrubí. Venkovní 

vrstva slouží jako ochranná při zatahování před oděrem a při převozu před předčasným 

vytvrzením vlivem slunečního svitu. 

Prostřední vrstva je tvořena 

skelným vláknem prosyceným 

pryskyřicím a slouží jako staticky 

únosná vrstva. Vnitřní vrstva o 

tloušťce min 0,5 mm je napuštěná 

pryskyřicí a slouží jako ochrana 

proti abrazi a agresivních 

chemickým látkám. 

Obr. 20 - Vytvrzení pomocí UV světla (25) 

Materiál rukávce i sytících pojiv lze vybírat podle statických, chemických nebo 

abrazivních požadavků. Tloušťka výstelky se pohybuje od 4-30 mm. Metoda lze využít pro 

prakticky jakýkoli tvar potrubí a DN. U některých výrobců uváděno až DN 2600.  

Životnost je stanovena minimálně na 50 let. Výhodou je i rychlá pokládka až 300 m/den, 
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dobrá odolnost vůči abrazi a chemickým látkám, velmi hladký výsledný povrch zlepšující 

hydraulické vlastnosti potrubí. 

Vyfrézování a přebetonování 

Velmi náročný způsob sanace, který vyžaduje odstranění části sanované stěny do 

požadované hloubky pomocí pneumatických kladiv či fréz. Následně je do vyrubaného či 

vyfrézovaného prostoru umístěna výztuž, které je zabetonována pomocí stříkaného betonu 

nebo betonáží do bednění. Před takto náročným úkonem je nutno nejprve provést řádné 

statické posouzení, aby nedošlo ke ztrátě stability stoky a ohrožení pracovníku, nebo 

techniky uvnitř stoky. (20) 

Sanace štolováním v původní či jiné trase 

V původní či jiné trase potrubí je ražena průchozí štola a do ní je tvořena nová 

železobetonová nebo zděná stoka. Ražba může být provedena například štítováním, 

klasickým hornickým způsobem, dopřednou injektáží apod. Metoda je použitelná 

v místech, kde se potrubí nachází hluboko pod terénem a výkopy by byly příliš nákladné 

nebo neproveditelné. Jedná se o nejzazší řešení, které by bylo využito, pokud by jíž 

neexistoval jiný méně náročný a levnější způsob sanace. (20) 

V případě ražení v nové trase je zapotřebí řešit  

 Napojení nové stoky na stávající úseky (v šachtách),  

 zaslepení a ze injektování staré stoky,  

 napojení přípojek ze staré stoky do nové stoku. 
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6.2 INJEKTÁŽ STOK 

Injektáž stok slouží k zajištění těsnosti stoky a zpevnění ostění nebo přilehlé zeminy. Jedná 

se o způsob, který je spolehlivější a déle trvající, než například pouhé spárování nebo 

aplikace ochranných potahů. (20) Injektáž je prováděna třemi způsoby, které budou níže 

popsány. 

Injektáž z vnitřku štoly za její stěnu 

Injektáž je prováděna postupem od nejméně zamokřených částí k nejvíce zamokřeným 

podle předem navrhnuté sítě vrtů. Do posledních vrtů jsou koncentrovány okolní výtoky a 

je tedy nutné je zainjektovat 

rychletvrdnoucím cementem. Injektáž 

do vrtu je prováděna, dokud nezačne 

z okolních vrtů vytékat injektážní 

směs. Po dokončení injektáže jsou 

sledovány průsaky a pokud je to za 

potřebí je provedena doplňková 

injektáž. Injektážní směs je tvořena 

cementovým mlékem. (20) 

Obr. 21 - Injektáž zevnitř štoly (26) 

Injektáž z vnitřku štoly přímo do stěny stoky 

Nejprve musí být povrch trhliny důkladně utěsněn, aby nedocházelo k výtoku injektážní 

směsi ven z trhliny. Následně jsou z obou stran trhliny pod úhlem vyvrtány otvory. Do 

otvorů jsou následně osazeny injektážní pakry, skrze které je injektáž prováděna. 

Po injektáži budou pakry odstraněny. 

Pro trhliny s průsakem je zapotřebí 

požít injektážní směsi na bázi 

cementového mléka. Tam kde je 

trhlina pouze vlhká je možné použít i 

epoxidové pryskyřice. (20) 

 

Obr. 22 - Injektáž trhlin (27) 
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Injektáž z povrchu 

Injektáž z povrchu je používána především na stokách, u kterých je nebezpečné provádět 

injektáž zevnitř. Injektáž může být tlaková či klasická. Aby byla metoda proveditelná je 

nutné mít na povrchu zajištěný dostatek místa pro pohyb injektážní soupravy. Injektáž 

probíhá podle předem navrženého rastru vrtů. 

U klasické injektáže je směs injektována za účelem zpevnění a utěsnění zeminového 

masivu v okolí stoky do té míry, aby další injektáž mohla probíhat zevnitř stoky. Směs je 

povětšinou jílocemetová a lze použít pouze u propustných zemin. 

Trysková injektáž je výhodná z hlediska použití u více soudržných zemin, jelikož dojde 

k jejich narušení díky tlaku vody nebo cementového mléka. Na rozdíl od klasické injektáže 

vznikají kompaktní, nosné prvky. Po injektáži vzniká nad stokou ochranná obálka 

v podobě zemino betonu. Vlivem velkých tlaků může dojít k provalení stoky, zvětšení 

prasklin nebo zainjektování vnitřku stoky. U stok s vysokým krytím je tato metoda 

nevhodná kvůli odchylkám při vrtání jednotlivých vrtů. Mohlo by tudíž dojít k navrtání 

stoky samotné a jejímu poškození. (20) (28) 

Obr. 23 - Nízkotlaká injektáž z povrchu 
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7 ZPŮSOBY SANACE ŠACHET 

Šachty je možno sanovat celkově (výměna prefabrikovaných skruží, vyvložkování) nebo 

pouze lokálně (utěsnění spár a prasklin, oprava dna, osazení nového poklopu, navrtání 

nových stupaček apod). Návrh sanačního opatření je ovlivněn celkovým stavem šachty.  

 Sanace bez zmenšení profilu šachty 

Jedná se o sanace vhodné do hůře přístupných šachet nebo u kterých není porušená statická 

funkce ostění. Před aplikací je zapotřebí důkladně očistit ostění šachty, aby nátěry či 

nástřiky zprávě přilnuly k podkladu. Výhodou těchto metod je nižší cena a snadnější 

aplikace.  

Nástřiky šachet pomocí materiálů na bázi polyuretanů 

Na stěny šachty jsou nanášeny materiály na bázi polymerů, které slouží především jako 

protikorozní ochrana. Nejprve je zapotřebí zainjektovat a utěsnit všechny průsakové cesty 

a následně očistit stěny šachty pomocí tlakové vody. Všechny prohlubně a velké 

nerovnosti musí být odstraněny. Následně je vhodné zdrsnit stěny šachty, aby došlo 

k náležitému přilnutí materiálu. Před nanesením je zapotřebí, aby byly stěny dokonale 

suché.  

Nástřiky na bázi cementových materiálů 

Nástřikové malty musí být vyrobeny z kvalitního portlandského cementu, které odolají pH 

3 a více. Před nanesením samotné malty je zapotřebí šachtu náležitě připravit zatěsněním 

průsakových cest pomocí injektáže. Následně očistěním stěn šachty pomocí tlakové vody 

tak, aby byly odstraněny všechny volné částice. Stěny 

jsou zdrsněny na velikost výčnělků 1-2 mm. Stěny mohou 

být u některých technologií lehce vlhké, u ostatních 

vysušené. Nanášení probíhá ručně nebo nástřikem. 

Tloušťka vrstvy záleží na požádavších při sanaci 

pohybuje se od 1 mm až do 10 mm. Vrstva má ochrannou 

funkci, a při nanesení větší mocnosti, přebírá i částečně 

strukturální vlastnosti. (21) (20) 

 

Obr. 24 – Zobrazení postupu při lokální injektáži (19) 
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Obr. 25 - Vyvložkovaná šachta sklolaminátem

Lokální injektáž trhlin a spár 

K injektáži jsou používány materiály ve formě malt, pryskyřic či tmelů. Opravovaná místa 

jsou navrtána a následně zainjektována vhodným materiálem. Po aplikaci je zapotřebí 

materiál nechat zatvrdnout. 

Lokální nanesení speciálních malt 

Používá se pro opravy lokálních poruch jako netěsnosti spár, výtluky apod. Nanášení 

probíhá většinou ručně. Malty musí být vyrobeny z portlandského cementu nebo cementu 

s příměsí hlinitanů. Tyto cementy musí být vhodné do prostředí s PH 2 a více. (20) 

 Sanace se zmenšením profilu šachty 

Aplikací těchto metod dochází ke zmenšení profilu stoky. Je tedy nutné si ohlídat, 

aby prostor po aplikaci nebyl příliš stísněný. Výhodou těchto metod je jejich dlouho 

trvanlivost a schopnost přebrat i statickou funkci. Nevýhodou bývá cena a složitější 

proveditelnost. 

Vyvložkování 

Vyvložkování spočívá v osazení sklolaminátu nebo PP/PE prefabrikátu do staré šachty. 

Není tedy nutné celou šachtu odstraňovat postačí nahradit pouze vrcholový kónus. Mezera 

mezi tvarovkou a starou šachtou je vymezena pomocí vymezovacích klínů a následně je 

zalita betonem. Vložky tedy fungují jako ztracené bednění. (28) (20)



Diplomová práce                                                   Návrh sanace stoky „Hřbitovní“ – Kladno 

48. 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

V diplomové práce je zaměřena na stavbu stoky „Hřbitovní ve městě Kladně, přesněji 

v průmyslové zóně Kladno-východ. 

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

Povodí stoky „Hřbitovní“ je poměrně komplikované. Pro účely DP nebyly konkrétní 

informace k dispozici, hodnoty maximálního průtoku byly převzaty viz. níže. Do jejího 

povodí je ještě zaústěno několik přepadů z odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci 

o neznámé velikosti přetoku. V povodí se nachází několik bytových komplexů 

a výrobních areálů, silniční komunikace, rodinné domy i zahrádkářské kolonie. 

Vlastníkem stavby je: Statutární město Kladno 

   Nám. Starosty Pavla 44, 27280 Kladno 

   IČO: 00234516 

Vlastníci pozemků nad stokou „Hřbitovní“ jsou patrní z Tabulka 3. 

Tabulka 3. Seznam dotčených pozemků 

Parc. č. 
Číslo 

LV 

Výměra 

[m2] 

Vlastník/ 

jiný oprávněný 
Adresa 

Způsob využití / 

druh pozemku 

6095/13 17546 21046 RP Real, s.r.o. 
Nové Město, 12000 
Praha 
2 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 

6095/1 14190 377844 DESPRO s.r.o. 27024 Sýkořice 
Jiná plocha / ostatní 
plocha 

6095/8 16905 3400 
REAL ECO 
TECHNIK, 
spol. s.r.o. 

Huťská 160, 27201 
Kladno 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 

5825/13 16905 2739 
REAL ECO 
TECHNIK, 
spol. s.r.o. 

Huťská 160, 27201 
Kladno 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 

6095/46 16905 174 
REAL ECO 
TECHNIK, 
spol. s.r.o. 

Huťská 160, 27201 
Kladno 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 

6095/6 10001 707 
Statutární město 
Kladno 

náměstí starosty Pavla 
44, 
27252 Kladno 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 

6095/5 10001 347 
Statutární město 
Kladno 

náměstí starosty Pavla 
44, 
27252 Kladno 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 

6095/4 10001 5987 
Statutární město 
Kladno 

náměstí starosty Pavla 
44, 
27252 Kladno 

Jiná plocha / ostatní 
plocha 
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8.1 POPIS ÚZEMÍ 

Zájmová oblast se nachází ve městě Kladno v průmyslové zóně Kladno. Nátok otevřeného 

koryta do stoky Hřbitovní se nachází u ulice Hřbitovní v blízkosti Kladenského hřbitova. 

Stoka prochází pod kopcem „Halda“. Výstup ze stoky se nachází v blízkosti ulice 

Průmyslová, odkud se stoka vrací zpět do otevřeného koryta, které následně pokračuje do 

stoky PH vedoucí pod areálem Poldi Kladno a na ČOV. V předmětném úseku se tedy jedná 

o zatrubněnou vodoteč.  

Nad převážnou částí stoky byla v minulých letech navezena výsypka o mocnosti, 

v některých místech až 30 m. Na výsypce probíhá komerční činnost vyžadující pojezd 

těžkých strojů. V některých oblastech má stoka krytí až cca 35 m. 

Obr. 26 - Zájmová oblast Kladno (29) 
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Obr. 27 - Přibližný podélný profil terénu nad stokou (mapy.cz) 
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8.2 GEOMORFOLOGICKÉ PODMÍNKY 

Ze stránek české geologické služby bylo zjištěno, jaké jsou geologické poměry kolem 

řešené stoky. Na následujícím Obr. 28 v úseku zaústění koryta do stoky, můžeme 

zpozorovat, že se jedná o oblast valounového pískovce, slepence, pískovce prachovce, 

jílovce, ulehlé sloje, brekcie, tufy a tuffity. Zbylá část stoky prochází pod navážkou 

a výsypkou. 

Obr. 28 - Geologická mapa zájmového území (30) 

8.3 TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Řešená stoka je jednotná. Do stoky je zaústěno otevřené koryto s bezdeštným průtokem 

(šířka ve dně cca 1,7 m, sklon svahů 1:1, hloubka 3 m), které odvádí jak dešťové vody, tak 

vody přepadající z odlehčovacích komor na jednotné stoce. Na stoce se nachází šest 

vstupních šachet HB-01 – HB-06, dva vstupní portály HB-V a HB-Z, tři stupně ve dně 

SP1– SP3, tři různé příčné profily P1 – P3 a 6 přípojek, 5 kameninových o DN 150-400 a 

jedna ŽB 1500/700 mm 

První stupeň proti proudu SP1 (ve staničení 218 m) o výšce 0,5 m, druhý stupeň SP2 

(ve staničení 238 m) o výšce 0,6 m a třetí stupeň se nachází v šachtě HB-03 (ve staničení 
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264,5 m) o výšce 1,5 m. V poslední šachtě proti proudu nalezneme vybudované česle, 

které fungují jako mechanické předčištění. 

Stoka je vyústěna do zděného, klenutého, výstupního portálu 5400/4000. Následně 

pokračuje úsek o délce cca 265 m s parabolickým profilem 1600/1500 (profil P1). Poté 

navazuje úsek o délce cca 500 m se stejným parabolickým tvarem potrubí DN 1600/1500 

(profil P2), kde se na prvé straně směrem proti toku nachází přibližně v polovině stěny 

potrubí umístěn železobetonový žlab, který je vynesen na vetknutých, ocelových I 

profilech. Žlab vede od šachty HB-03 až k šachtě HB-04. Posledních cca 90 metrů stoky, 

proti směru proudění, je zhotoveno z železobetonových hrdlových trub DN 1600 (profil 

P3).  Celková délka stoky je cca 857 m. Všechny profily jsou zakresleny v příloze č. 3. 

Tabulka 4. Tabulka s parametry stoky 

Úsek Od šachty Do šachty Délka (m) Typ profilu Materiál Sklon (‰) 

1.  HB-V HB-01 64,5 P1 ŽB 5,9 

2.  HB-01 HB-02 104,9 P1 ŽB 5,9 

3.  
HB-02 SP1 48,6 P1 ŽB 9,0 

SP1 – spadiště 0,5 m 

4.  
SP1 SP2 20,0 P1 ŽB 9,0 

SP2 – spadiště 0,6 m 

5.  
SP2 HB-03 26,6 P1 ŽB 9,0 

HB-03 = SP3 – 1,4 m + vývar 

6.  HB-03 HB-04 499,8 P2 ŽB 8,8 

7.  HB-04 HB-05 37,8 P3 ŽB 13,6 

8.  HB-05 HB-06 28,5 P3 ŽB 13,6 

9.  HB-06 HB-Z 26,1 P3 ŽB 3,4 
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Obr. 29 - Profil P1 

 

Obr. 30 - Profil P2 

 

Obr. 31 - Profil P3 
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9 TERÉNNÍ PRŮZKUM STOKY 

Jedním z cílů praktické části diplomové práce bylo provést terénní průzkum stoky 

„Hřbitovní“ ve městě Kladno. Průzkum proběhl dne 5. června 2019. Počasí bylo polojasné, 

bezvětří, venkovní teplota dosahovala 27 °C. 

 Před samotnou prohlídkou bylo zapotřebí dohodnout se s provozovatelem kanalizační sítě 

(město Kladno) na podmínkách a pravidlech, za kterých může být prohlídka provedena. 

Kromě toho bylo nutné sledovat předpovědi počasí nad danou lokalitou, aby při prohlídce 

nebyla ohrožena bezpečnost osob kvůli zvýšeným průtokům ve stoce.  

Prohlídka ve stoce byla provedena čtyřmi osobami, kdy jedna osoba byla přítomna na 

povrchu kvůli bezpečnosti a možnosti zavolání pomoci při problémech. Zbylé osoby uvnitř 

stoky komunikovaly s osobou na povrchu prostřednictvím vysílačky. Všichni zúčastnění 

byli poučeni vedoucím prohlídky o bezpečnosti a způsobu průzkumu. Průzkumníci byli 

vybaveni vysokými holínkami, ochranným oblekem, helmou, rouškou a rukavicemi. Dále 

byl k dispozici detektor plynů, laserový měřák vzdálenosti, svítilny, a také čelovky. Pro 

zaznamenávání problémů a poznámek byl použit blok a tužky, fotoaparát s bleskem, 

kamera (GoPro Hero), ale také sprej pro značení staničení. 

Prohlídka byla zahájena z ulice Průmyslová a postupně vedla proti proudu stoky. Nejprve 

vyrazili první dva průzkumníci. Jeden průzkumník hledal poruchy a zapisoval jejich 

charakter a staničení do bloku, zatímco druhý průzkumník pořizoval fotodokumentaci 

a prováděl staničení sprejem na stěnu stoky. Třetí průzkumník poté pořizoval kamerový 

záznam mezi jednotlivými značkami staničení.  

Staničení bylo značeno po 20 metrech a ve významných místech jako je začátek a konec 

kontrolních šachet, přípojek nebo spadišť. Ostatní zájmová místa a poruchy byly staničeny 

od základních značek staničení pomocí laserového měřáku. Jedna osoba stála na místě 

základního staničení (např. 40 m) a zamířila laserovým měřákem na desky, které držela 

osoba stojící u dané poruchy. Na základě odečtené hodnoty byla dopočtena vzdálenost 

dané poruchy a její popis byl zaznamenán do bloku. 

Průzkum stoky byl znesnadněn množstvím nánosů na dně stoky, vymletým dnem 

a nutností překonání spádových stupňů, kde u překonání stupně v šachtě HB-03 bylo za 

potřebí spolupráce alespoň dvou osob.  
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Prohlídka cca 857 metrů stoky trvala přibližně čtyři a půl hodiny a byla zakončena 

v nátoku do stoky v ulici Hřbitovní. 

Obr. 32 - Vstupní portál
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10 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVEBNĚ 
TECHNICKÉHO STAVU  

Hodnocení stavebně technického stavu stoky „Hřbitovní“ bylo provedeno na základě 

normy ČSN EN 13508-2. Zaznamenat bylo možné pouze viditelné poruchy zevnitř stoky. 

Pro kompletní diagnostiku stoky by bylo zapotřebí provést ještě několik průzkumných 

prací, které nebylo možné provést v rámci diplomové práce, například: 

Statický posudek: Provést kompletní statický posudek stěn a dna stoky od kterého se 

budou odvíjet všechny následující úkony (čištění, metody sanací …) 

Vrtanou sondu: v několika vytipovaných místech provést vrtanou sondu pro určení 

tloušťky stěny ostění, složení betonové směsi a zjištění množství a stavu výztuže. 

Geodetické zaměření: Provést kompletní geodetické zaměření stoky pro zjištění přesných 

sklonových poměrů stoky. 

Sonar: Zajistit průzkum kanalizace pomocí kanalizačního robota se sonarem, který je 

schopen zaznamenat místa za ostěním, kde dochází ke tvorbě kaveren. 

V následujících odstavcích bude popsán stávající stav stoky „Hřbitovní“ po úsecích mezi 

jednotlivými šachtami. Stav stoky je popsán proti proudu toku (ve směru prohlídky). 

Kompletní fotodokumentace a protokol se zatříděnými poruchami je zjevný v příloze číslo 

4. a 7. 

1. úsek HB-V – HB-01 (staničení 0-64,6 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu parabolického tvaru P1 (1600/1500), materiál ŽB, sklon 

úseku je 15,6 ‰, délka úseku je 64,6 m. Úsek začíná vstupním portálem (HB-V), který je 

zobrazený v příloze č.3. Portál je zhotoven z kamene a cihel na cementovou maltu. Stoka 

„Hřbitovní“ je zde vyústěna v pravé dolní části portálu. Odtud začíná i staničení stoky. 

V portálu se ještě nachází 2 vyústění menších potrubí (DN 300) a betonové koryto na 

cihelných pilířích. Ihned od zaústění stoky do portálu (ve staničení 0,0 m) začíná prasklina 

o délce 13 m, v některých úsecích do hloubky více než 15 cm. Šířka praskliny je od 2 cm 

do 7 cm. U dna stoky se nachází ve staničení 3 až 5 m několik vymletých kaveren 

o hloubce 30 cm. 
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Od staničení 20 m až do staničení 64,6 m (HB-01) je stoka zanesena sedimentem 

o velikosti jednotlivých kusů až 50 cm. Sediment je tvořen převážně betonovými úlomky, 

betonovou a cihelnou drtí, pískem a organickým odpadem. Ve staničení 8-10 m je patrná 

bílá inkrustace na stěnách naznačující vyluhování látek z cementové směsi a infiltraci 

podzemní vody do stoky. Inkrustace je znatelná i v dalších částech tohoto úseku. 

Ve staničení 54 m je vypadaný materiál z ostění stoky v ploše 1 m2 do hloubky 40 cm. 

Ve staničení 55 m prochází stokou v její pravé části, svisle kovové potrubí neznámé 

funkce, zasahující do průtočného profilu. Úsek končí šachtou HB-01. Do šachty, přibližně 

v polovině, je zaústěno potrubí kanalizace DN 300 z kameniny. Je patrná koroze stupadel. 

Na stropě a stěnách šachtové komory je zjevná zkorodovaná a obnažená výztuž. 

2. úsek HB-01– HB-02 (staničení 64,6-169,3 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu parabolického tvaru P1 (1600/1500), materiál ŽB, sklon 

úseku je 15,6 ‰, délka úseku je 104,7 m. Úsek začíná v šachtě HB-01, jejíž vady jsou 

popsány v předešlé kapitole. Po celé délce druhého úseku je stoka zanesena sedimentem 

podobného složení jako v úseku prvním. Ve staničení 81 m je usazen kus betonu o 

velikosti cca 50 x 50 cm, u něhož došlo k nahromadění sedimentu, a je zde tak vytvořen 

stupeň ve dně. 

 

Obr. 33 – Betonový kvádr na staničení 81 m 
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Ve staničení 76 a 90 m jsou do stoky napojeny kanalizační přípojky DN 150 z kameniny. 

Kolem přípojek není znatelné žádné utěsnění. Ve druhém úseku jsou také patrny menší 

praskliny, u nichž dochází k infiltraci podzemní vody a nárustu inkoustů. 

Úsek končí šachtou HB-02, v níž je očividná koroze stupadel, z části rozpadlý 

železobetonový poklop s vypadaným materiálem a viditelně obnažená, zkorodovaná 

výztuž na stropu a stěnách šachtové komory. 

 

Obr. 34 - Pohled do vstupu šachy HB-02 (169,3 m) 

3. úsek HB-02 – HB-03 (staničení 169,3-264,5 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu parabolického tvaru P1 (1600/1500), materiál ŽB, sklon 

úseku je 9 ‰, délka úseku je 95,2 m. V úseku se nachází 3 stupně ve dně. Úsek začíná 

v šachtě HB-02, jejíž vady jsou popsané v předešlé kapitole. Ve třetím úseku je od 

staničení 169.3 až 218 (SP1) m na několika místech narušené dno s vypadaným materiálem 

do hloubky cca 7 cm, očividné jsou také menší podélné praskliny s nárustem inkrustů. 

Ve staničení 218 m se nalézá spadišťový stupeň SP1 o výšce 0,5 m. Pod stupněm dochází 

k tvorbě výmolu. U samotného stupně je evidentní vypadaný materiál. Na pravé i levé 

straně ostění nad spadištěm je patrný nárůst inkrustů v ploše cca 5 m2. Na stropě 

spadišťové komory je zjevně zkorodovaná obnažená výztuž. 
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Obr. 35 - Spadišťový stupeň SP1 (218 m) 

Od staničení 218 až 236 m postupuje podélná prasklina v horní části profilu o hloubce cca 

10 cm a šířce 2 cm. 

Ve staničení 238 se nachází druhý spadišťový stupeň SP2 o výšce 0,6 m. Na stupni SP2 je 

očividná degradace v pokročilejším stádiu než na stupni SP1. Je zde vypadán materiál 

do větší hloubky. Výmol pod stupněm je hloubky cca 20 cm. Na stropě spadišťové komory 

je patrná obnažená zkorodovaná výztuž.  

 

Obr. 36 - Spadišťový stupeň SP2 (238 m) 
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Od staničení 238 (SP2) až 255 m je v ostění stoky patrná prasklina o hloubce cca 17 cm 

a šířce cca 10 cm. 

 

Obr. 37 - Prasklina ve staničení 238-255 m 

Ve staničení 254 m je zjevný posun jednotlivých dílů profilu vůči sobě o cca 5 cm. Dále je 

ve 3. úseku na několika místech částečně vymleté dno a několik menších poruch 

uvedených v protokolu poruch v příloze č. 4. 

Třetí úsek je zakončen šachtou HB-03, ve které se nachází třetí spadišťový stupeň SP3 

o výšce 1.4 m. V komoře je patrná silná koroze stupadel a částečně otevřené zkorodované 

česle zasahující do profilu stoky. Do šachty HB-03 je zaústěna betonová stoka 1500 / 700 

mm. Také je v komoře zřetelný zazděný otvor, jehož výplň postupně vypadává. Za 

otvorem se nachází místnost neznámých tvarů a velikosti. Za šachtou HB-03 dochází ke 

změně profilu na P2. Ve spadišti SP3 je vypadaný materiál a pod stupněm dochází k tvorbě 

výmolu do hloubky cca 40 cm. 
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Obr. 38 – Šachtová komora HB-3 = SP3 (264,5 m) 

4. úsek HB-03 – HB-04 (staničení 264,5-765 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu parabolického se žlábkem tvaru P2 (1600/1500), materiál 

ŽB, sklon úseku je 9 ‰, délka úseku je 488 m. Tento úsek se nachází nejhlouběji, ze všech 

úseků, pod úrovní terénu. Nadloží stoky dosahuje mocnosti až 35 m. 

Ve 4. úseku jsou v několika staničeních příčné praskliny po obvodu celého profilu. 

Nejspíše v místech pracovních spár. V několika staničeních jsou patrné praskliny ve žlábku 

a částečně vypadaný materiál. V několika místech žlábek kompletně chybí nebo je 

vyvalený do profilu stoky. Neplní tedy už navrhovaný účel. 

 

Obr. 39 – Vyvalený žlábek ve staničení 432 m 
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Dále je na několika místech čtvrtého úseku vypadaný materiál ostění do hloubky až 30 cm. 

Největší kaverny v ostění stoky se nachází ve staničení 702 až 705 m. Přibližně polovina 

délky dna úseku je vymletá, v některých místech došlo k obnažení výztuže ve dně. Vymletí 

je v některých úsecích špatně znatelné kvůli nánosům sedimentu a cizích předmětů. 

 

Obr. 40 - Z degradované ostění stoky na staničení 703 m 

Úsek je zakončen šachtou HB-04. Šachta má dno z betonových cihel zaspárovaných 

cementovou maltou, která je částečně vypadaná. Na stropě šachtové komory je 

zkorodovaná, obnažená výztuž, koroze je patrná i na stupadlech. Do stoky jsou napojeny 

2 stoky DN 300 a DN 400 z kameniny, bez utěsnění kolem trub.  V šachtě HB-04 dochází 

k přechodu profilu P2 na kruhový profil P3 (ID 1600). 

5. úsek HB-04 – HB-05 (staničení 765-802.5 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu parabolického se žlábkem tvaru P3 (ID 1600), materiál 

ŽB, sklon úseku je 13.6 ‰, délka úseku je 37.5 m. Tento úsek je zjevně mladší a v lepším 

technickém stavu než předešlé úseky. Mezi jednotlivými potrubími jsou nedoražené spoje, 

v každém spoji tedy vzniká spára hloubky cca 3 cm a šířky 3 cm. Z některých spojů ční do 

profilu potrubí betonová mazanina. Úsek je zakončen šachtou HB-05. Šachta je v dobrém 

stavu jen s částečně vypadanou maltou mezi betonovými cihlami ve dně šachty. 

6. úsek HB-05– HB-06 (staničení 802.5-831 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu kruhového tvaru P3 (ID 1600), materiál ŽB, sklon úseku 

je 13.6 ‰, délka úseku je 28.5 m.  Nachází se v podobném stavu jako předešlý úsek 5. 
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Mezi jednotlivými potrubími jsou tedy nedoražené spoje, v každém spoji tedy vzniká spára 

hloubky cca 3 cm a šířky 3 cm. Z některých spojů ční do profilu potrubí betonová 

mazanina. Úsek je zakončen šachtou HB-06. V šachtové komoře se nachází česle 

z nerezové oceli s nornou stěnou (10 cm). Víška česlí veprostřed 1,2 m, rozteč česlic 80 

mm Šachta je ve spodní části obložena čedičovými dlaždicemi a je v dobrém stavu. Před 

česlemi směrem k nátoku se nachází velké množství sedimentu převážně organického 

původu. 

Obr. 41 - Česle v šachtě HB-06 (831 m) 

7. úsek HB-06 – HB-Z (staničení 831-857 m) 

Daný úsek je zhotoven z profilu kruhového tvaru P3 (ID 1600), materiál ŽB, sklon úseku 

je 3.4 ‰, délka úseku je 26 m. Tento úsek začíná u česlí v šachtě HB-06 a pokračuje až 

k nátoku do stoky „Hřbitovní“. Potrubí 

trpí stejnými problémy jako předešlé 

dva úseky. Sedmý úsek je kompletně 

zanesený sedimenty, převážně 

organického původu, o hloubce 15-60 

cm. Způsobeno nedostatečným 

čištěním úseku před česlemi. 

 
 

 
Obr. 42 - Sediment před česlemi (831 m) 
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11 HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ STOKY 

Parametry stoky byly posouzeny na základě poskytnutých informací z monitorovací 

kampaně prováděné v roce 2014 (31) a návrhového deště dle Trupla. Na základě dat 

a parametrů odvodňovaných ploch a návrhové srážce o periodicitě p = 0,2 (N = 5) s dobou 

trvání T = 15 min a vydatností (dle Trupla) q = 221 l/s/ha byl stanoven průtok Qmax = 3,79 

m3/s. Monitorovací kampaň uvádí maximální zaměřený průtok v daném období Qmk = 

3,52 m3/s. 

Jednotlivé profily stávající stoky a varianty sanačních metod byly ověřeny na tento 

naměřený průtok Qmk a vypočtený maximální průtok Qmax a Pro jednotlivé profily byl 

zjištěn jejich omočený obvod (O) a průřezová plocha (S). Následně byl spočten 

hydraulický poloměr (R). 

𝑹 =
𝒔

𝟎
 

Výpočet rychlostního součinitele C dle Manningovi rovnice: 

𝑪 =
𝟏

𝒏
∗ 𝑹

𝟏
𝟔 

Maningův drsnostní součinitel byl pro kruhový profil P3 zvolen n = 0,015. Pro zbylé dva 

profily P1 a P2 byl zvolen n = 0,02 pro betonová potrubí na pokraji životnosti se 

sedimentem. 

Následně byl spočten kapacitní průtok Qkap dle Chéziho rovnice: 

𝑸𝒌𝒂𝒑 = 𝑺 ∗ 𝑪 ∗ √𝑹 ∗ 𝒊 

Poté kapacitní rychlost při daném průtoku Vkap: 

𝑽𝒌𝒂𝒑 = 𝑪 ∗ √𝑹 ∗ 𝒊 

Je nutné, aby Qkap bylo menší, než Qmax jinak stoka nemůže vyhovět. 

S průřezová plocha [m2] 

O omočený obvod [m] 

R hydraulický poloměr [m] 

C rychlostní součinitel [m0,5/s] 
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n Manningův drsnostní součinitel [-] 

i sklon potrubí [-] 

Qkap kapacitní průtok [m3/s] 

Vkap kapacitní rychlost[m/s] 

 

Tabulka 5 - Vypočtené, návrhové veličiny 

Typ profilu i [-] n [-] S [m2] O [m] R [m] 
C 

[m0,5/s] 

Qkap 

[m3/s] 

Vkap 

[m/s] 

Profil P1 (parabola) 5,6 0,02 1,85 5.17 0.359 42,15 3,50 1.89 

Profil P2 
(parabola + žlab) 

8.8 0.02 1.81 6.74 0.268 40,16 3.52 1.95 

Profil P3 (kruh) 3,4 0,015 2,01 5,03 0.4 57,22 4,25 2,11 

Profil P1 a P2 tedy při porovnání s Qmax (3,79 m3/s) nevyhovuje. Profil P3 bude ovlivněn 

vybudovanými česlemi. Česle narušují průtočný profil stoky, čímž dochází k nárůstu 

rychlosti mezi česlicemi a k následujícímu odporu a ztrátám. Hladina před česlemi je tedy 

víš než za nimi. Na velikost ztrát u čistých česlic má vliv především jejich tvar, hustota a 

rychlost proudění. Největší vliv na proudění má ale přicpání česlic. V případě stoky 

„Hřbitovní“ jsou česle díky zanedbanému čištění přicpané ve velké míře a dochází tedy 

k velkému ovlivnění kapacity potrubí. 
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12 POROVNÁNÍ S PRŮZKUMEM Z ROKU 2016 

Pro účely Diplomové práce pro vyhodnocení vývoje poruch byl poskytnut pasport stoky 

z roku 2016. (31) Při porovnání fotodokumentace z roku 2016 a průzkumu z roku 2019 

bylo nalezeno přibližně o 21 poruch více. Některé z nich mohly být však pouze zanedbány. 

Z 21 nových poruch bylo 9 klasifikováno jako poruchy závažné. Z toho je evidentní, že 

stav stoky se za poslední tři roky zhoršil a tento trend bude nejspíše nadále pokračovat a 

možná i zrychlovat. Detailnější porovnání s průzkumem z roku 2016, provedených 

společností Projet ISA (31), je uvedeno v příloze číslo 4. 

Další rozdíl oproti průzkumu z roku 2016 jsou vybudované česle v šachtě HB-06. Stav 

nánosu před česlemi naznačuje, že nejsou pravidelně prováděny čistící práce, které mají za 

úkol udržovat průchodnost česlí, a tím i dostatečnou kapacitu a dobrou funkčnost stoky. 

Zároveň nánosy značně stěžují průchodnost pro osoby či stroje. Hloubka nánosů je 

odhadována od 15 cm do 60 cm a silně zapáchají. Jsou převážně tvořeny větvemi, 

odumřelým rostlinným materiálem, části kovů, plasty a jiným odpadním materiálem.  

13 NÁVRH SANAČNÍCH ZPŮSOBŮ PRO 
JEDNOTLIVÉ ÚSEKY 

Stoky je možné sanovat dvěma základními způsoby, a to v otevřeném výkopu nebo 

bezvýkopově. V případě stoky „Hřbitovní“ byly voleny pouze bezvýkopové metody, 

jelikož se jedná o průchozí stoku a v některých úsecích je až cca 35 m pod terénem. Dále je 

potřeba si určit, zda budu stoku sanovat pouze zednicky nebo za použití nějaké z metod 

uvedených v kapitole 6.1. Další faktor, který podstatně ovlivní volbu sanační metody je 

statický posudek stěna a dna stoky. Od statického posudku se následně odvíjí všechny 

ostatní úkony. 

U stoky „Hřbitovní“ je úkolem sanace především: 

 Zlepšit statickou únosnost stoky. 

 Docílit zvětšení kapacity stoky, což je v daném případě možné především snížením 

drsnosti ostění (stěn) a odstraněním žlábku v úseku HB-03 až HB-04, jelikož 

zvětšení kapacity stoky je žádoucí. 

 Prodloužit životnost stoky, a to především aplikací kvalitních materiálů, které jsou 

schopny odolat chemicky agresivním látkám a nadměrné abrazi. 
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Zpřístupnění šachet 

Před započetím samotných sanačních prací na stoce je nejprve nutné zpřístupnit všechny 

přístupové šachty, aby byly zajištěny přístupové, únikové a odvětrávací cesty pro materiál 

i pracovníky. Vstup HB-Z, šachta HB-05 a HB-06 se nacházejí na obecním pozemku 

města Kladna a šachty HB-4,5 a 6 již prošly alespoň částečnou sanací. Došlo zde k opravě 

šachtových poklopů a osazení česlí kvůli mechanickému předčištění splaškových vod. 

Vstup do Šachty HB-04 se nachází přímo v komunikaci Dukelských hrdinů, přístup bude 

tedy znesnadněn okolní dopravou. Navíc daný pozemek nespadá do vlastnictví města 

Kladna, ale patří jinému majiteli. Zbylé šachty HB-03, HB-02, HB-01 a výstup HB-V jsou 

také na pozemcích jiných vlastníků, a bude tedy nutné od všech dostat povolení ke vstupu. 

Některé šachty se nacházejí ve velmi špatně dostupném terénu a přístup k nim bude muset 

být zajištěn pomocí těžké mechanizace. Například na šachtě a kolem šachty HB-03 je 

navezena betonová suť až o velikosti 2 m. 

Po dokončení sanačních prací budou na šachty HB-03 – HB-01 osazeny nové poklopy, 

jelikož stávající jsou již v havarijním stavu. V následující kapitole bude popsáno několik 

způsobů sanací pro jednotlivé úseky. Jakýkoliv způsob sanace je možno využít v případě 

potřeby i na jiný úsek stoky nebo na zcela jinou stoku. 

Sanační období 

Všechna sanační opatření mohou být prováděna pouze v bezdeštných obdobích. V celém 

průběhu prací je nutné neustále sledovat počasí a plánovat jednotlivé aplikační postupy tak, 

aby v případě nouze mohlo potrubí převádět průtok a nedošlo k poškození již provedených 

oprav. U jakéhokoli použitého, viskózního materiálu je tedy nutné znát dobu, kdy bude již 

zatuhlý a bude schopen odolat namáhání od průtoku ve stoce. Podle tohoto parametru 

následně lze naplánovat aplikační období, kdy je možné sanace provádět. V rámci projektu 

bude zapotřebí zpracovat i povodňoví plán. 

Převedení průtoku mimo staveniště 

Před počátkem sanačních prací je zapotřebí vyřešit převedení průtoku ve stoce mimo 

staveniště. Profil stoky před oblastí sanace bude zaslepen pomocí provizorního hrazení. 

Průtok bude převáděn pomocí kalových čerpadel vně profilu stoky pomocí tlakových hadic 

umístěných u stropu profilu s možností přesouvání hadic v průběhu prací. Pokud nebude 

možné hadice vést vně profilu. Budou vytaženy z nejbližší šachty, nebo pracovní jámy 
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a vedeny nejkratší cestou, zpět do stoky, za sanovanou oblast. Tuto metodu není možné 

použít u všech úseků (přílišná vzdálenost šachet, překonání velkých výškových rozdílů) Za 

sanovanou oblastí bude profil zaslepen pomocí provizorního hrazení alespoň do poloviny 

profilu, kvůli zpětnému vzdutí. Přípojky ústící do stoky budou po dobu sanace zaslepeny 

a z nejbližší šachty před zaslepením odčerpávány. 

Jako provizorní hrazení budou využity například pytle s pískem. Další možnost, jak utěsnit 

profil stoky je použití samonosné stěny ze dřeva či plastu vyhotovené ve tvaru profilu. 

Okraj samonosné stěny bude opatřen pryžovým těsněním. Stěna bude ze vzdušní strany 

opatřena opěrnou, ocelovou konstrukcí s plošinou pro zatěžovací prvky, a otvory pro 

kotvení do dna stoky. Kotvení bude provedeno pomocí pevnostních šroubů nebo kotev. 

Vyčištění stoky od sedimentů 

Další úkon, který je za potřebí provést před sanací je odstranění sedimentů v profilu stoky. 

Jelikož se jedná o průchozí stoku s výškou profilu min 1500 mm, je vhodné použít metodu 

ručního či strojního těžení. Nejprve je provedeno rozrušení sedimentu, který je následně 

transportován ven ze stoky. Jako nástroje jsou potřeba lopaty, krumpáče, kladiva, 

škrabáky, kolečka, trojnožky s navijákem. Narostlé inkrusty je možné odstranit ručním 

seškrabováním nebo vysokotlakým pískováním.  Metoda je omezena velikostí profilu, 

šikovností a zdatností pracovníků a předpisy pro bezpečnost práce.  

Pro špatně přístupné úseky je možné využít sacích hadic se sací technikou, která má sací 

výkon alespoň 2000 m3/h. U této metody je zapotřebí omezit průtok vody na minimu 

a použít ochranná potření v podobě větráků na přisávání vzduchu, přístrojů pro kontrolu 

atmosféry a ochranných respirátorů. (20) 

Tryskání konstrukce  

Po odstranění sedimentu bude betonová plocha otryskána vysokotlakým paprskem vody 

s tlakem 2000 bar. Cíle je odstranit všechen zdegradovaný materiál, až na beton 

o minimální pevnosti 1,5 N/mm2. Pro otryskání je zapotřebí na staveniště dopravit 

vysokotlaké vodní čerpadlo s bodovými a rotačními tryskami. Pro otryskání bude použita 

voda v kvalitě pitné vody nebo je možno použít filtry. 
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Očištění výztuže 

Následně bude dočištěno okolí kolem výztuže pomocí sbíjecích kladiv, aby bylo možno 

otryskat výztuž pomocí suchého křemičitého písku až na čistý kov. Pro tryskání je využito 

zařízená pro tlakové tryskání suchého abraziva. Ihned po otryskání je výztuž ošetřena 

protikorozní ochranou. 

Reprofilace 

Povrch je otestován pomocí Schmidtova kladívka na pevnost. Jedná se o nedestruktivní (na 

povrchu zůstávají pouze vtisky) metodu měření pevnosti betonu pomocí odrazového 

tvrdoměru známého také jako Schmidtovo kladívko. Povrch před zkoušku musí být 

náležitě očištěn pomocí abrazivního kotouče. Zkouška je prováděna na cementové maltě 

a ne na zrnech kameniva. Proti povrchu je vymrštěn ocelový úderník, který se od povrchu 

odrazí. Na základě odrazu úderníku je určena tvrdost podkladu a zní poté pevnost betonu 

v tlaku. Pro vyhodnocení jednoho místa je zapotřebí provést několik platných měření 

(nejlépe v okýnkách načrtnuté mřížky na zkoušeném povrchu). Také je nutné zaznamenat 

v jaké poloze se přístroj nacházel při provádění zkoušky pro následující opravy měření. 

Přístroj musí být kalibrován, což potvrdí certifikát kalibrace. 

Následně je konstrukce připravena pro reprofilaci pomocí sanačních malt vhodných do 

prostředí kanalizace. Dané místo musí být nejprve navlhčeno. Malty jsou dle návodu 

rozmíchány v takovém množství, aby byly zdělány, než dojde k jejich zatvrdnutí. Kvalitní 

přilnutí malt k podkladnímu povrchu je zajištěno buď, mechanicky pomocí armovací, 

ocelové síťky nebo chemicky pomocí adhezního můstku. Po nanesení je malta upravena 

a zahlazena pomocí plastového hladítka do tvaru původního líce. 

Ochrana podkladu 

Na takto připravený a důkladně očistěný povrch je možno, v případě zednické opravy, 

nanést penetrační hmotu, která zajistí vodotěsnost a hladkost konstrukce. Nanášení je 

prováděno obdobně jako v případě reprofilace. Hmota je nanášena v tloušťce max. 5 mm 

pomocí hladítka, válečku nebo nástřikem.  

Po napenetrování a vyhlazení je konstrukce připravena pro konečnou ochranu. Pro ochranu 

může být například použit nástřik akryláto – epoxidových látek, igelitových malt apod. 

Tento nástřik chrání konstrukci vůči agresivním látkám a abrazi. Ochrana může být 

bezbarvá nebo pigmentovaná. U všech použitých materiálu je zapotřebí postupovat podle 
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návodu od výrobce, popřípadě za jeho dozoru. Vhodné sanační materiály jsou například v 

nabídce firem Redrock, Sika nebo Hermes – technologie. (32) (33) (34) (19)  

13.1 ÚSEK HB-V– HB-04 (STANIČENÍ 264,5-765 M) 

V daném úseku nejspíš nebude možné, kvůli přílišné vzdálenosti a převýšení, přečerpávat 

vody ze šachty HB-04 do Šachty HB-03. Splaškové vody budou tedy čerpány ze šachty 

HB-04 do fekálního vozu, který vody následně odveze na ČOV.  

Další možností by bylo využít retenční prostor v profilu stoky před šachtou HB-04. Vždy 

po naplnění retenčního prostoru by byl průtok puštěn skrze sanovanou oblast, která 

by musela být náležitě připravena. Po vypuštění by byla stoka znovu zatěsněna.  

V úseku mezi šachtami HB-03 – HB-04 bude za potřebí mechanicky odstranit žlábek 

vetknutý do ostění stoky (veškeré výpočty kapacity po sanaci jsou počítány již bez žlábku 

profilu). Žlábek již neplní svojí funkci a zároveň zmenšuje kapacitu stoky, která je při 

převádění průtoku z měrné kampaně z roku 2014 již na svojí hranici v některých úsecích 

i mírně za hranicí své kapacity. Žlábek měl nejspíše za účel koncentrovat a odvádět průtok 

z některé z přípojek. 

Varianta 1 

Jako první varianta byla zvolena vyvložkování úseku pomocí sklolaminátových trub (viz 

kapitola 6.1.3). 

Vložky mohou být složeny z několika částí, které jsou k sobě za aretovány až na místě 

osazení. To usnadňuje transport vložek po stoce na místo osazení. Před aplikací metody je 

zapotřebí odtěžit sediment ze stoky, provést čištění tlakovou vodou a vyrovnat dno, aby 

byl umožněn pojezd samonosného podvozku určeného pro převoz jednotlivých dílců. 

Vyvložkování by bylo provedeno sklolaminátovými vložkami, složených ze 2 nebo 

4 dílců, s pomocnou vyztuží na obalu stěny. Tvar vložek bude stejný jako tvar stoky P1 

zmenšený ze všech stran o 10 cm (1400/1300). 

Jednotlivé profily budou dopravovány po válečcích a kolejnici u stropu (pokud to bude 

staticky možné) nebo pomocí samohybných podvozků na místo určení. Po uložení bude 

prostor mezi vložkami zainjektován. Injektáž bude prováděna po 50 m úsecích a je 

zapotřebí kontrolovat injektážní tlaky, aby nedošlo k vyvalení neb posunutí jednotlivých 

dílců. 
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Tabulka 6 - Návrhové hodnoty před a po sanaci pro úsek HB-03 - HB-04 

Typ profilu i [-] n [-] S [m2] O [m] R [m] 
C 

[m0,5/s] 
Qkap 
[m3/s] 

Vkap 
[m/s] 

Profil P2 
(parabola + žlab) 

8,8 0,02 1,81 6,74 0,268 40,16 3,52 1,95 

Varianta 1 8.8 0,012 1.37 4.48 0.31 68.44 4,88 3.56 

Výhody a nevýhody 

Výhodu u této metody je podstatné zlepšení statické únosnosti částečně narušené stoky, 

dále je možné u takovéhoto řešení garantovat jeho životnost. Životnost stoky bude 

prodloužena o desítky let (odhadovaná životnost min 50 let). Dojde ke zmenšení 

průtočného profilu, na druhou stranu dojde k podstatnému zmenšení hydraulické drsnosti, 

což má za následek zkapacitnění daného úseku stoky.  

Problém u této metody je, že bude nejspíš nutné dovést jednotlivé vložky ze zahraničí 

(například z UK nebo Vídně) jelikož v České republice se na tuto metodu žádná firma 

nespecializuje. 

Varianta 2 

Úsek bude sanován zednicky. Po vyčištění a 

připravení podkladu dle postupu na začátku 

kapitoly 13. budou veškeré trhliny, netěsnosti a 

případné kaverny zainjektovány bobtnavými, 

chemicky odolnými maltami nebo dvousložkovými 

pryskyřicemi. Postup injektáže zevnitř stoky za 

ostění (pro sanaci kaveren) a postup injektáže 

zevnitř ostění do stěny stoky (pro sanaci trhlin) je 

popsán v kapitole 6.2. Kvůli zlepšení statické 

funkce budou praskliny ještě sešity pomocí 

zafrézovaných ocelových spon. 

Obr. 43 - Sanace trhlin zafrézováním ocelových spon (35) 
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Následně dojde k vyplnění a vyhlazení míst s vypadaným materiálem. Po vyplnění 

nerovností bude celý úsek natřen penetračním nátěrem a následně nastříkán pomocí 

kompresoru epoxi-polyuretanovou směsí (viz. postu na začátku kapitoly 13), která je 

dostatečně odolná vůči agresivním látkám a zároveň je i dostatečně pružná, aby odolala 

vzniku jemných trhlin. Tím bude dosaženo zmenšení drsnosti stěny a prodloužení 

životnosti stoky. Nástřik bude proveden ve třech vrstvách. Mezi jednotlivými nástřiky 

bude pauza pro zaschnutí předešlého nástřiku.   

Volba penetračních a ochranných povlaků je poměrně složitá, jelikož se na trhu vyskytuje 

opravdu velké množství firem zabývajících se výrobou těchto látek, které nabízí různé 

produkty s různými vlastnostmi a složením. Záleží tedy na preferencích a domluvě 

s investorem, které materiály budou použity. 

Pro prodloužení životnosti a zvýšení odolnosti vůči abrazi je výhodné obložit dno 

plastovými tvarovkami ve tvaru původního dna, které budou přilepeny pomocí cementové 

malty nebo lepidla k tomuto účelu určenému. Nicméně tím bude ovlivněna i cena sanace. 

Přípojky 

Všechny kameninové přípojky (5 kusů) jsou špatně zaústěny do stoky a je tedy nutné 

v rámci sanace řešit i je. Namátkou byla vybrána jedna přípojka vyobrazená na Obr. 44. 

Okolí přípojky je třeba utěsnit například pomocí bobtnavých ergelitových malt a následně 

místo vyhladit. Pokud přípojka zasahuje do profilu stoky je třeba jí pomocí rozbrusné pily 

zakrátit tak, aby do profilu nezasahovala. 

Obr. 44 - špatně napojená přípojka DN150 na staničení 90 m 
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Tabulka 7 - Návrhové hodnoty před a po sanaci pro úsek HB-03 - HB-04 

Typ profilu i [-] n [-] S [m2] O [m] R [m] 
C 

[m0,5/s] 
Qkap 
[m3/s] 

Vkap 
[m/s] 

Profil P2 
(parabola + žlab) 

8,8 0,02 1,81 6,74 0,268 40,16 3,52 1,95 

Varianta 2 8.8 0,015 1.86 5.17 0.36 56.20 5.86 3.16 

Výhody a nevýhody 

Při náhlém neočekávaném průtoku nedojde k tak velkým škodám. Varianta se bude řadit 

k nejlevnějším.  

Nevýhodou u ručně prováděných zednických prací je kratší životnost (odhadovaná 

životnost 10 let), jelikož není možné garantovat kvalitu práce. Na stavbě bude větší počet 

pracovníků (větší riziko BOZP)a bude zapotřebí zajistit důkladné odvětrávání prostoru 

stoky. 

Varianta 3 

Sanace pomocí inverzního rukávce vytvrzeného UV světlem (viz kapitola 6.1.3). 

Sanace by byla prováděna postupně od šachty k šachtě. Před zasunutím rukávce je za 

potřebí úsek vždy vyčistit, otryskat a vyrovnat hrubé nerovnosti dle postu na začátku 

kapitoly 13. Následně bude do připraveného potrubí zatažen rukávec nasycený pryskyřicí. 

Po zatažení bude začátek a konec úseku zatěsněn pomocí packerů a natlakování, tak aby 

došlo k dokonalému přilnutí k okolním stěnám. Poté bude rukávec vytvrzen pomocí 

podvozku s upevněnými UV světli. Vytvrzování UV světlem bylo zvoleno, jelikož se jedná 

o potrubí s velkou průtočnou plochou a vytvrzování horkou párou by bylo náročné 

z hlediska ohřevu velkého množství vody. 

Rukávce mohou dosahovat tloušťky až 30 mm. Pro sanaci stoky s částečně porušenou 

statickou funkcí stěn a dna stoky je nutné provést statický posudek a následně na danou 

situaci navrhnout dostatečnou tloušťku stěn rukávce a vhodnou pojící pryskyřici. Po 

vytvrzení je ještě zapotřebí ručně obnovit všechny přípojky na daném úseku. Kolem 

počáteční i koncové šachty je třeba mít vyhrazený prostor pro zatahovací přístroje. 

Výhody a nevýhody 

V poškozeném potrubí vzniká nové kontinuální potrubí s velmi dobrou odolností vůči 

abrazi a agresivním látkám. Zároveň, díky velmi hladkému povrchu s prakticky nulovým 
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počtem spojů, je docíleno snížení hydraulické drsnosti a tím dochází ke zvýšení kapacity 

potrubí při zachování stejného průměru. Životnost rukávce při ideálních podmínkách je 

odhadována až na sto let. Další výhodou je rychlá pokládka. 

Na stavbě musí být přítomno speciální zařízení nutné pro aplikaci této metody. Dále je 

nezbytná precizní příprava a velmi přesné zaměření stoky (kvůli šití rukávce na míru). 

U takto velkých průměru bude i vyšší cena metody. 

Tabulka 8 - Návrhové hodnoty před a po sanaci pro úsek HB-03 - HB-04 

Typ profilu i [-] n [-] S [m2] O [m] R [m] 
C 

[m0,5/s] 

Qkap 

[m3/s] 

Vkap 

[m/s] 

Profil P2 
(parabola + žlab) 

8,8 0,02 1,81 6,74 0,268 40,16 3,52 1,95 

Varianta 3 8.8 0,012 1,7 4,96 0,34 69,73 6,53 3,83 

Varianta 4 

Sanace pomocí kontinuálně navíjeného plastového pásu (viz. kapitola 6.1.3). Navíjení 

bude prováděno po úsecích mezi jednotlivými šachtami pomocí speciálního stroje 

s podvozkem. Před aplikací dané metody je zapotřebí mít potrubí náležitě vyčištěno 

a připraveno dle postupu na začátku kapitoly 13. Přípravy nejsou tak náročné jako 

v případě zednických prací a rukávce. Postačí vyrovnat pouze dno kvůli pojezdu 

navíjecího přístroje. Po navinutí daného úseku, bude na obou dvou stranách zatěsněno 

vzniklé mezikruží a následně zainjektováno cementovou směsi. Po aplikaci je zapotřebí 

ručně obnovit veškeré přípojky. Kolem počáteční i koncové šachty je třeba mít vyhrazený 

prostor pro zatahovací přístroje. 

Tabulka 9 - Návrhové hodnoty před a po sanaci pro úsek HB-03 - HB-04 

Typ profilu i [-] n [-] S [m2] O [m] R [m] 
C 

[m0,5/s] 
Qkap 
[m3/s] 

Vkap 
[m/s] 

Profil P2 
(parabola + žlab) 

8,8 0,02 1,81 6,74 0,268 40,16 3,52 1,95 

Varianta 4 8.8 0,0125 1,61 4,82 0.33 66,6 5,79 3,6 
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Výhody a nevýhody 

Metodu je možná aplikovat i do velmi poškozených stok s narušenou statickou funkcí 

ostění stoky, zároveň je možné jí provádět i při zaplněném profilu vodou, až do výše 25 %. 

Dojde k prodloužení životnosti stoky přibližně o 50 let. Sanace pomocí kontinuálně 

navíjeného plastového pásu se řadí k dražším metodám. 

Povrch stoky není tak hladký ani odolný vůči agresivním látkám a abrazi jako povrch 

zatahovaných rukávců na bázi skelných vláken a pryskyřice, na druhou stranu se pořád řadí 

k velmi hladkým a odolným. Tudíž dojde ke zlepšení kapacity stoky. 

Varianta 5 

Jakou pátá varianta byla volena varianta vybetonování nového ostění uvnitř staré stoky. 

Staré ostění stoky bude využito jako ochrana před závalem. Po obvodu starého ostění 

budou rozmístěny příhradové ocelové nosníky ve vzdálenosti 1 m od sebe. Prostor mezi 

nimi bude vyplněn dvojitou kari sítí s rozměry ok 10 x 10 cm a tloušťkou drátu 6 mm 

(bude stanoveno statickým výpočtem). Následně bude vše zastříkáno betonem. Na vnější 

nosné ostění bude vyhotoveno vnitřní ostění z cementové malty, sklolaminátu, 

zatahovaného rukávce apod. které zajistí odolnost vůči abrazi, agresivním látkám a 

zároveň zmenší drsnost ostění pro zlepšení kapacity potrubí. 

 

Obr. 45 - Nosná výztuž pro nové ostění (36) 
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Výhody a nevýhody 

Nevýhodou této sanace je náročná proveditelnost uvnitř stoky, vysoká cena a citelné 

zmenšení profilu stoky (cca o 20 cm po obvodu) což vede i ke zmenšení kapacity stoky.  

Výhoda této sanace je, že muže být aplikována na stoky s velmi narušenou statickou funkcí 

stěn stoky.  

Varianta 6 

Přibetonování stoky v původní trase. Nejprve je zapotřebí důkladně zapřít místo před a za 

sanovaným místem. Mezi zapřenými částmi vznikne metrový prostor, který je možno 

vybourat do potřebné hloubky cca 30 cm. Do vybouraného otvoru bude osazena výztuž 

stejně jako v případě výše uvedené varianty 2. Po osazení je možné výztuž zastříkat 

betonem. Po vytvrdnutí jednoho sanovaného otvoru je možno postoupit k dalšímu.  

Tuto metodu je vhodné aplikovat na místa s velkou degradací betonu nebo s hlubokými 

prasklinami ohrožující statiku, jelikož sanovat takto celou stoku by bylo náročné a velmi 

drahé. Vhodný úsek pro tuto sanaci je ve staničení 238–255 m a 702–705 m 

Výhody a nevýhody 

Při takovémto způsobu sanace nedochází ke zmenšení průtočného profilu stoky, naopak 

může dojít ještě ke zvětšení průtočného profilu a kapacity. Na druhou stranu je sanace 

velmi drahá, časově náročná a je za potřebí, aby byla prováděna pouze proškolenými 

pracovníky, kteří mají zkušenosti s báňským způsobem výstavby.  
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13.2 ÚSEK HB-04 – HB-Z (STANIČENÍ 765-857 M)  

Tento úsek byl již sanován, nebo byl zhotoven v nedávné době, jelikož na ostění nejsou 

patrné známky degradace betonu. Problém je viděn pouze ve vyčnívajícím betonu 

v některých spojích. Tyto nálitky omezují průtočnou plochu a měly by být odsekány 

pomocí kladiv, majzlíků nebo zbíjecích kladiv do roviny s okolním ostěním.  

Druhým problémem jsou špatně doražené spoje mezi jednotlivými dvoumetrovými profily. 

V každém spoji tedy vzniká kolem celého průměru potrubí prohlubně cca 3 cm hluboká a 3 

cm široká. Tyto prohlubně narušují hydraulické poměry ve stoce a zmenšují její kapacitu. 

Zlepšení bude docíleno vyplněním spáry pomocí pružného tmelu nebo bobtnavými, 

těsnícími pásy.  

Obr. 46 - Nedoražený spoj na profilu P3
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14 CENOVÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH 
VARIANT PRO ÚSEK HB-V – HB-04 

Pro cenové zhodnocení byly zvoleny pouze 4 varianty, které se jeví jako nejrozumnější 

především z hlediska proveditelnosti, ceny a zlepšení kapacity stoky. Jedná se o:  

 variantu 1 – vyvložkování pomocí sklolaminátových vložek 

 variantu 2 – zednický způsob sanace 

 variantu 3 – inverzní rukávec vytvrzený UV světlem 

 variantu 4 – sanace pomocí kontinuálně navíjeného potrubí 

Cena za aplikaci sanační metody bez přípravných a závěrečných prací 

Ceny jsou pouze orientační. Jsou stanoveny na základě souborů, o průměrných cenách 

dopravní a technické infrastruktury (aktuální verze 2019), dostupných na stránkách 

ministerstva pro místní rozvoj (37) a na základě prostudování několika veřejně dostupných 

cenových nabídek pro podobné sanační práce. V ceně bylo také zohledněno, že se jedná 

o dílo s nestandartní velikostí a tvarem profilu, velmi záleží také na volbě zhotovitele a na 

množství prací, které bude zhotovitel provádět. Čím větší objem prací mu bude nabídnut, 

tím příznivější by měla být i cena. 

Cena je spočte na délku sanované stoky 754 m o rozměrech DN 1600/1500 (profil P1) a 

veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Do sanací ve Variantě 2 (zednicky) jsou zahrnuty i injektážní práce v délce cca 110 m. 

Orientační cena injektáží je 10 000 Kč/mb. 

Cena také velmi záleží na: 

 provozně technickém stavu stoky  

 velikosti a tvaru potrubí 

 kvalitě materiálu vybraného pro sanaci  

 kvalitě proveden práce 

 tloušťce povlaku (např. tloušťka zatahovaného rukávce) apod. 
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Tabulka 10 - Cena aplikace jednotlivých metod. (Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.) 

Varianta Cena [Kč/m] Celková cena aplikace [Kč] 

Varianta 1  20 000 15 080 000 

Varianta 2  7 000 6 380 000 

Varianta 3  27 000 20 360 000 

Varianta 4  23 000 17 350 000 

Do cenového ohodnocení jednotlivých variant budou zahrnuty ještě přípravné a závěrečné 

práce, které jsou nedílnou součástí sanace. Mezi tyto práce patří: 

 Několikanásobný průzkum stoky  

 Vyčištění potrubí 

 Otryskání a ochrana výztuže 

 Obnovení přípojek 

 Příprava šachet  

 Zařízení staveniště 

 Ostatní práce (Projekce skutečného provedení, geodetické zaměření a průzkumné 

práce) 

Doprava 

Orientační cena dopravy byla stanovena na 60 Kč/km i s nakládkou a vykládkou. U 

varianty 2 (zednickým způsobem) budou materiály dostupnější a méně objemné vzdálenost 

dodávky bude tedy cca 30 km. Variantu 2 a 3 mohou provádět tuzemské firmy, vzdálenost 

dodávky bude tedy cca 100 km. První variantu provádí většinou zahraniční firmy z VB či 

Rakouska, vzdálenost dodávky bude tedy cca 400 km. 

Tabulka 11 - Ceny za dopravu. (Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.) 

Varianta Vzdálenost [km] Celková cena [Kč] 

Varianta 1 400 24 000 

Varianta 2 30 2 000 

Varianta 3 100 6 000 

Varianta 4 100 6 000 
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Čištění potrubí 

Čištění bylo počítáno pro úsek HB-V – HB-04 délka úseku je tedy cca 754 m. Čištění 

zahrnuje ruční odtěžení sedimentů a otryskání ostění tlakovou vodou. Orientační cena za 

1 mb byla stanovena na 800 Kč. Celková cena tedy činí 610 000 Kč. 

Čištění je zapotřebí provést před každou sanační metodou.  

Prohlídka stoky 

Prohlídka stoky bude muset proběhnout nejméně třikrát, a to před vyčištěním, po vyčištění 

a po sanaci. Přibližná cena byla stanovena na 20 Kč/m provedené prohlídky. Celková cena 

za prohlídky bude tedy 45 000 Kč. 

Zařízení staveniště 

Cena za zřízení staveniště představuje zhruba 3 % z celkových nákladů. U varianty 1 

(vyvložkování sklolaminátovými tvarovkami) a Varianty 2 (zednicky) bude počítáno 5 % 

z celkových nákladů, jelikož v případě Varianty 1 bude za potřebí ještě zhotovit paženou 

jámu, skrze kterou budou jednotlivé dílce do kanalizace dopravovány, a v případě Varianty 

2 bude delší doba provádění a větší riziko v rámci BOZP. 

Ostatní práce 

Do ostatních prací je zahrnuto geodetické zaměření, průzkumné práce v podobě navrtávek 

pro zjištění stavu betonu a kontroly potrubí sonarem pro zjištění kaveren vně ostění stoky, 

dále pak projekt skutečného provedení, pokud bude potřeba. Tyto práce budou tvořit cca 2 

% z celkových nákladů. 

Tabulka 12 - Ceny za zařízení staveniště a ostatní práce. (Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.) 

Varianta 
Cena aplikace 
metody [Kč] 

Cena přípravných a 
dokončovacích prací 

[Kč] 

Cena zařízení 
staveniště [Kč] 

Cena ostatních 
prací [Kč] 

Varianta 1 15 080 000 680 000 790 000 315 000 

Varianta 2 6 380 000 655 000 355 000 140 000 

Varianta 3 20 360 000 660 000 635 000 420 000 

Varianta 4 17 350 000 660 000 540 000 360 000 
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Celková cena sanace 

V celkové ceně za sanační metodu je zahrnuta cena: 

 za aplikaci technologie,  

 za přípravu zřízení staveniště 

 přípravných a dokončovacích prací,  

 a ostatní práce. 

Tabulka 13 - Celková cena jednotlivých variant návrhu zaokrouhlená na statisíce. (Veškeré ceny jsou 
uvedeny bez DPH.) 

Pro lepší cenové porovnání jednotlivých variant byla zhotovena ještě tabulka s náklady, na 

sanační metodu, rozpočítané na jeden rok životnosti dané metody a odhadovanou 

životností jednotlivých variant. Odhadovaná životnost je pouze orientační, protože velká 

část sanačních metodo ještě ani nefiguruje tak dlouhou dobu na trhu, jako je jejich 

odhadovaná životnost. Dále je ovlivněna mnoha rozličnými faktory jako kvalita provedení, 

volba materiálu, tloušťka stěny apod. 

Tabulka 14 –Náklady za jeden rok životnosti varianty a odhadovanou životností 

Varianta 
Odhadovaná životnost  

[let] 

Náklady za jeden rok životnosti 

[Kč/rok] 

Varianta 1 50 338 000 

Varianta 2 10 760 000 

Varianta 3 50 442 000 

Varianta 4 50 380 000 

 

Varianta Celková cena [Kč] 

Varianta 1 16 900 000 

Varianta 2 7 600 000 

Varianta 3 22 100 000 

Varianta 4 18 900 000 
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15 NÁVRH SANAČNÍCH ZPŮSOBŮ PRO ŠACHTY 
A STUPNĚ VE DNĚ 

V následujících odstavcích budou popsány vhodná nápravná opatření pro šachty a stupně 

ve dně nacházející se na stoce „Hřbitovní“. 

15.1 SANACE ŠACHET 

U šachet HB-04 – HB-06 není nutné provádět větší sanační práce, jelikož se nacházejí 

v poměrně dobrém stavu. Stačí pouze obnovit protikorozní opatření stupňů antikorozním 

nátěrem. Vydrolené spáry ve dně je zapotřebí přespárovat pomocí spárovacích malt 

vhodných do kanalizace (malty odolné vůči agresivním látkám a abrazi.) Obnažená výztuž 

ve stropech a stěnách šachtových komor zaslouží obnovu krytí dle postupu uvedeného 

v kapitole 13 od nadpisu Tryskání konstrukce. 

Šachty HB-01 – HB-03 jsou již v o poznání horším stavu. Pro šachty v takovémto stavu je 

vhodné zvolit sanaci zednickým způsobem. Jelikož jsou zhotoveny z litého ŽB nevykazují 

známky nadměrných netěsností není tedy třeba provádět celoplošné vyvložkování. 

Nejprve bude třeba otryskat, ošetřit a zakrýt obnaženou výztuž, poté bude navazovat 

ošetření a ochrana ostění, vše dle postupu na začátku kapitoly 13. Následně budou navrtána 

nová stupadla s pogumováním. Staré poklopy budou vyměněny za nové. Pro lepší 

odvětrání stoky jsou doporučeny poklopy s otvory. Prostor okolo přípojek zaústěných do 

šachet bude vyplněn a vyhlazen pomocí těsnících malt. 

Cena sanace šachet a spadišťových komor se bude odvíjet od několika faktorů jako 

například rozsah prováděných prací, velikost objektu, dostupnost, stávající stav objektu 

a jeho vybavení, cena materiálů využitých pro sanaci apod. Přibližná cena sanace šachty, 

zahrnující veškeré víše uvedené práce, je 50 000 Kč. Cena je uvedena bez DPH. Cena 

sanace šachty HB-03 bude přibližně o 20 000 Kč vyšší kvůli obložení čedičovou dlažbou. 

15.2 SANACE STUPŇŮ VE DNĚ 

V následujících odstavcích budou uvedeny způsoby sanací jednotlivých stupňů na trase. 
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Varianta 1 

Před opevněním stupňů bude provedena jejich sanace dle postupu uvedeného na začátku 

kapitoly 13. 

Pro zabránění tvorbě výmolů pod stupni SP1, SP2 a SP3 je možné provést opevnění 

dopadové plochy pod stupněm (vývarem) pomocí litých čedičových dlaždic, nebo 

žulových desek uložených do cementové malty. Spáry mezi jednotlivými obkladovými 

deskami budou zaspárovány pomocí chemicky odolných spárovacích malt určených do 

kanalizace. 

Vzdálenost, do které je za potřebí dno obložit je závislá na vzdálenosti dopadajícího 

paprsku, která je proměnná a je závislá především na rychlosti proudění a výšce stupně. 

U stupňů SP1 a SP2 by bylo vhodné obložit dno do vzácnosti alespoň 3 m od hrany stupně, 

tedy po celé délce spadiště komory. 

 U SP3 nastává problém, že stoka zde není zaústěna přímo, tudíž dochází i k namáhání 

stěny šachtové komory naproti vyústění. Doporučení je obložení celého dna šachtové 

komory SP3, veškeré stěny komory alespoň do poloviny výšky komory a stěnu naproti 

vyústění obložit až ke stropu. Přepadovou hranu je vhodné taktéž opatřit obkladovým 

materiálem stejně jako v případě dopadové plochy. Pokud bude k tomuto kroku 

přistoupeno je zapotřebí obkladové desky zapustit do stejné úrovně jako je dno nátoku, aby 

nedocházelo k narušování proudění. Takto provedenou sanací bude docíleno prodloužení 

životnosti konstrukce, zamezení tvorbě výmolu a zamezení odírání přepadové hrany 

stupňů. 

Přibližná cena sanace komory se stupněm P1 a P2 zahrnující veškeré víše uvedené práce je 

40 000 Kč za jednu komoru. Cena je uvedena bez DPH a je pouze orientační kvůli mnoha 

ovlivňujícím faktorům viz víše. 

Varianta 2 

Snížení namáhání konstrukce a zlepšení hydraulických poměrů na stupních SP1 a SP2 je 

možné dosáhnout odbouráním stupňů, a jejich nahrazením pozvolným, opevněným, 

skluzem se sklonem 1:3.  

Skluz by byl zhotoven z litého železobetonu a následně obložen obkladovým materiálem 

(čedič, keramika, žula) s vyspárováním na vhodné cementové malty.  
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15.3 OPATŘENÍ PROTI ZANÁŠENÍ STOKY 

V rámci sanace stoky by bylo vhodné vybudovat nátokový objekt, který by byl předsazen 

před zaústění volného koryta do potrubí (před místo HB-V) (viz. příloha č.5). 

Objekt by mohl být tvořen sedimentačním prostorem o velikosti cca 8 m3 tak, aby bylo 

možné jej vytěžit pomocí rypadla a jednoho běžného nákladního vozu s kontejnerem. 

Prostor by tvořily ŽB stěny s dostatečnou mocností, aby odolaly zemím tlakům, náporu od 

proudu a mechanickému poškození při strojním těžení. Umístění objektu by mělo být 

v dostatečné vzdálenosti od česlí, a to kvůli umožnění snadného přístupu.  

Česle budou umístěny za sedimentační prostor (ve směru proudění) v dostatečné 

vzdálenosti před zatrubněním tak, aby byl umožněn pohodlný vstup do stoky. Zároveň 

v případě přicpání česlí dojde k bezpečnému přelití, a nedojde tak k přicpání a rozlítí do 

okolí. Česle budou navrženy tak, aby odolaly náporu vody při pětiletém průtoku (Qmax = 

3,79 m3/s) i při úplném zacpání prostoru mezi česlicemi. Tvar česlí bude shodný s tvarem 

koryta. Česlice budou obdélníkového tvaru cca 10 x 80 mm (počet česlic cca 35), aby 

dobře odolávaly vypočtenému tlaku a zároveň byly náklady na výrobu co nejnižší. Rozteč 

mezi česlicemi bude 100 mm. Orientační ztráta tlakové výšky na česlích je 35 mm, 

nedojde tedy k podstatnému zhoršení kapacity. Prostor za česlemi bude opevněn kamennou 

dlažbou do betonu tak, aby odolal náporu přepadající vody přes přicpané česle. Kamennou 

dlažbou do betonu budou opevněny i svahy v okolí nátokového objektu.  

Nátokový objekt bude sloužit především pro hrubé předčištění vod a ochranu stávajících 

česlí uvnitř šachty (sloužících jako jemné předčištění). Dojde zde k zadržení spláví a 

sunutých, dnových splavenin. Jemnější částice, které v tomto objektu nebudou zadrženy, 

budou zadrženy na jemnějších česlích s nornou stěnou již umístěných v šachtě HB-06. 

Bude tedy docíleno:  

 snížení přísunu sedimentu nejen do stoky „Hřbitovní“ ale i do následujících úseků 

kanalizační sítě a na ČOV, 

 snížení abraze dna a stěn stoky (prodloužení životnosti stoky),  

 snížení rizika přicpání stoky, 

 zlepšení hydraulických poměrů ve stoce díky zmenšení nánosů sedimentu na dně 

(snížení drsnostního součinitele n) 
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Sedimentační prostor musí být pravidelně kontrolován a čištěn správcem kanalizační sítě. 

Čištění bude prováděno po každém přívalovém dešti nebo v případě, že bude sedimentační 

prostor již naplněn na hranici své kapacity. Díky tomuto opatření bude docíleno 

prodloužení čistících cyklů samotné stoky, snížení abraze ostění a dna, zabránění vniku 

velkých předmětů (např. větví) do stoky. Za pozornost stojí i žalostný stav koryta vodoteče 

nad zaústěním do stoky. Koryto je zaneseno plávím a je z velké části zarostlé zelení. 

Do rámce údržby, čištění, kontroly stoky a nátokového objektu by tedy mělo být zahrnuto 

i koryto nad zaústěním. 
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16 ZÁVĚR 

Návrh veškerých sanačních variant a opatření byl proveden pouze na základě vizuální 

prohlídky z vnitřku stoky. Především v kritických úsecích bude nutná spolupráce se 

statikem, kde musí být prostřednictvím zkoušek, prováděných buď na místě nebo na 

odebraných vzorcích, posouzen podrobný stav konstrukce. Na základě vyhodnocení 

stavebně technického stavu, místních podmínek a přehledu dostupných sanačních metod 

byly vybrány a popsány klady a zápory jednotlivých variant sanací viz. Tabulka 15. 

Tabulka 15 - Souhrn kladů a záporů jednotlivých metod 

Varianta klady zápory 

Varianta 1 - 
vyvložkování 
pomocí 
sklolaminátových 
vložek  

 Vhodné i pro staticky narušené stoky 
 Velmi hladký povrch 
 Dlouhá životnost 
 Velmi dobrá odolnost vůči agresivním 

látkám a abrazi 

 Zmenšení průtočného profilu 
 Vysoká cena dílců 
 Nedostupnost na českém trhu 
 Šachty a spadištové stupně je 

zapotřebí řešit jiným způsobem 

Varianta 2 - 
zednický způsob 
sanace 

 Nejlevnější varianta 
 Bez zmenšení průtočné plochy 
 Bez potřeby speciálních přístrojů 

 Výrazně nižší životnost 
 Větší počet pracovníků na stavbě 
 Delší doba provádění  

(větší riziko v rámci BOZP) 

Varianta 3 - 
inverzní rukávec 
vytvrzený UV 
světlem  

 Velmi hladký povrch bez spojů 
 Velmi dobrá odolnost vůči agresivním 

látkám 
 Dlouhá životnost 
 Minimální zmenšení průtočné plochy 

potrubí 

 Velmi drahá technologie 
 Šachty a spadištové stupně je 

zapotřebí řešit jiným způsobem 
 Nutné velmi přesné zaměření 

profilu stoky 

Varianta 4 - 
sanace pomocí 
kontinuálně 
navíjeného 
potrubí 

 Vhodná i pro staticky narušené stoky 
 Hladký povrchu odolný vůči abrazi i 

agresivním látkám 
 Proveditelná i při průtoků vody 
 Dlouhá životnost 

 Poměrně drahá varianta 
 Zmenšení průtočného profilu 
 Šachty a spadištové stupně je 

zapotřebí řešit jiným způsobem 
 

Z ekonomického hlediska se jako nejlepší varianta jeví varianta 2, tedy zednický způsob 

opravy. Tato varianta je výrazně levnější než všechny ostatní varianty. Problém je ovšem 

s délkou její životnosti, která je odhadována zhruba na deset let. Po deseti letech se mohou 

již projevovat různé nedokonalosti, a proto je zapotřebí zvážit, zda nebude lepší aplikovat 

například variantu 3 (vystlání pomocí rukávce vytvrzeného UV zářením). Je to sice 

nejdražší varianta, je přibližně třikrát dražší než varianta 2, ale zároveň má přibližně 

pětkrát delší životnost. Nýbrž, jak plyne z  Tabulka 14, jsou odhadované náklady na jeden 
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rok životnosti varianty 2 cca 760 000 Kč a varianty 3 cca 442 000 Kč. Varianta 3 je tedy 

z dlouhodobého hlediska cenově příznivější. Další výhodou je výrazné zlepšení kapacity 

díky velmi hladkému povrchu prakticky bez spojů. V nejkrizovějším úseku mezi šachtami 

HB-03 a HB-04 dojde po odstranění žlábku a aplikaci této metody skoro ke zdvojnásobení 

kapacity stoky v daném úseku. 

Varianta 1 (vyvložkování sklolaminátovými dílci) je také poměrně dobré řešení s vysokou 

odhadovanou životností, je náročnější na dopravu a provedení, avšak o něco levnější než 

varianty 3 a 4. Zároveň nedojde k tak velkému navýšení kapacit. Varianta 4 (kontinuálně 

navíjené potrubí) je srovnatelná s variantou 3. Její aplikace by byla vhodná, pokud by 

potrubí mělo podstatně narušenou statickou funkci.  

Jako nevhodnější z hlediska ceny tedy vychází varianta 2 (zednickým způsobem). Pokud 

by byla ochota a finanční prostředky, tak by bylo vhodné zvolit variantu 3 (vystlání 

pomocí rukávce vytvrzeného UV zářením), jelikož tato metoda má řadu dalších výhod (viz 

výše) a především delší životnost. 

Další možností, jak zlepšit životnost a bezproblémovou funkci stoky je vybudování 

sdruženého objektu (viz. kapitola 15.3 a příloha 5) před samotnou stokou. Toto opatření 

by bylo vhodné použít při všech variantách sanace stoky. Zároveň je potřeba, aby si 

správce sítě stanovil provozní a čistící řád tohoto zařízení, tak aby byla zajištěna jeho 

bezproblémová funkčnost. 

Dle uvažovaného maximálního průtoku (Qmax = 3,79 m3/s) je kapacita stoky, ve stávajícím 

stavu, v nejméně kapacitních úsecích již vyčerpána. S ohledem na zvyšující se extrémy 

srážek bude nutné zvážit vhodná opatření v povodí nad stoku, které je velice složité a dává 

tedy prostor pro optimalizaci systému.  Na povodí nad stokou by například mohly být 

osazeny retenční objekty nebo objekty pro zasakovaní (v místech kde se nachází vody 

vhodné k zasakování). Další možností, jelikož se v některých částech vlastně jedná 

o vodoteč v korytě, by bylo zbudovat suchý poldr, který oddálí a zploští kulminační vlnu 

při přívalových deštích.  Poldr je možné vybudovat pouze na úsecích, do kterých natékají 

jen dešťové vody vhodné k zasakování.  
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