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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části 

stokové sítě. Práce je rozdělena na dvě části. Cílem první části je problematika navrhování, 

průzkumu a metodiky vyhodnocování stavu stokových sítí a kanalizačních přípojek. V části 

druhé bylo z kamerových záznamů provedeno zatřídění poruch dle kódovacího systému 

ČSN EN 13508-2. Každý úsek byl následně ohodnocen technickými ukazateli, díky kterým 

byl vyhodnocen celkový technický stav. Z vyhodnocení vyplynulo, že jeden z úseků 

je v kritickém stavu. Mělo by se řešit opatření pro zlepšení stavu tohoto úseku. Z tohoto důvodu 

jsou navrženy dva druhy možnosti sanace. 

 

Klíčová slova 

Stavebně-technický stav, stoková síť, monitoring, vyhodnocování, zatřídění. 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of the structural and technical condition 

of the selected part of the sewer network. The work is devided into two parts. The aim 

of the first part is the issue of designing, exploration and methodology of evaluating of sewer 

networks and sewer connections. In the second part of the camera records, there was carried 

out the classification of disorders according to the coding system ČSN EN 13508-2. Each 

section was subsequently rated by the technical indicators, which were evaluated for overal 

technical condition. The assessment has shown that one of the sections is in critical condition. 

It should address the measures to improve the condition of this section. For this reason, 

there are designed two kinds of rehabilitation. 

 

Key words 

Structural and technical condition, sewer network, monitoring, evaluation, classification. 
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1  ÚVOD 

Odvodnění měst a obcí je jedním ze základních ukazatelů kvality, komfortu života a zdraví 

obyvatelstva. Ne vždy mělo každé město nebo obec svůj kanalizační systém. V dnešní době 

již bereme jako samozřejmost, že si dojdeme na záchod, spláchneme a je vyřešeno. Nemusíme 

ovšem chodit příliš daleko do historie, kde to tak jednoduché nebylo. Většina měst a větších 

obcí má v dnešní době propracovaný kanalizační systém, který ovšem stárne a ukazují 

se známky značného opotřebení. Dle studií se stav kanalizačních systémů zhoršuje a kanalizace 

nejsou v příliš dobrém stavu. Díky tomu hrozí riziko ohrožení veřejného zdraví, životního 

prostředí a zvyšování nákladů na provoz a údržbu kanalizací. Aby se předešlo zmiňovaným 

rizikům, je důležité posuzovat stav během jejich životního cyklu. Tím můžeme 

předejít i katastrofickému scénáři, jako je selhání systému a jeho následná výměna 

nebo nákladná rekonstrukce. 

Předmětem bakalářské práce je obeznámení s problematikou stavebně-technického stavu 

stokové sítě, její monitorování a následné vyhodnocování. Práce je rozdělena na dvě části. 

Cílem té první je seznámení s teoretickými poznatky z oblasti stokování, druhem 

materiálu a typem povrchu, které se v kanalizaci běžně vyskytují. Dále se řeší druhy 

monitoringu, možné poruchy, jejich zatřídění dle normy ČSN EN 13508-2 a nakonec celkové 

vyhodnocení úseků dle metodické příručky podle daných technických ukazatelů. 

Cílem druhé části bylo provedení průzkumu a následné vyhodnocení stavebně-technického 

stavu dvou vybraných odlehčovacích komor a dvou vybraných úseků stokové sítě ve městě 

Znojmo. U stokové sítě byly zkontrolovány kamerové záznamy z obou úseků. V každém 

z úseků bylo zaznamenáno několik jednotlivých poruch, které byly následně zatříděny 

k patřičným kódům dle normy ČSN EN 13508-2. Následovalo zařazení všech úseků dle daných 

technický ukazatelů a poté byl vyhodnocen jejich celkový technický stav. Nakonec byla u všech 

úseků navrhnuta jejich sanace. 
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2  SEZNAM PLATNÝCH NOREM A ZÁKONŮ 

2.1 NORMY 

ČSN 01 3463  Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace 

ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti trub 

TNV 75 6910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

ČSN EN 13 508 – 2 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí 

a kanalizačních přípojek 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ATV – 143 Inspekce, oprava, sanace a renovace stokové sítě, kanalizačních přípojek 

a vnitřní kanalizace 

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – 

statický výpočet 

ČSN EN 75 6110 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 16932-2 Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

ČSN EN 16932-1 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 

ČSN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

2.2 ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách (vodní zákon) a související předpisy č. 254/2001 Sb. 

Zákon č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. – kterou provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 
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3  VÝVOJ STOKOVÁNÍ V ČR A ZAHRANIČÍ 

Počátky nakládání s odpadními vodami se datují do období již před 5000 lety. Výstavba 

stokových sítí probíhala vždy v periodách, zrcadlících zejména hospodářský vývoj 

ve společnosti, z materiálů, které mnohdy odrážely nejen stupně technických znalostí, 

ale leckdy na škodu věci i politické aspekty období realizace. Od počátku sedmdesátých let 

20. století se nová sídliště na okraji města začala řešit oddílnou kanalizací nejen v souladu 

s obecným využitím výhod této koncepce, ale řešení bylo téměř vynuceno z důvodu 

soustavného napojení splaškových odpadních vod na ČOV (čističku odpadních vod) 

přes stávající přetíženou jednotnou stokovou síť. [1] 

3.1 ODVODNĚNÍ BRNA 

Výrazný posun zažilo Brno již ve 14. století, kdy se začali dláždit ulice města. 

Začaly se budovat svodnice, stružky a rigoly, jejichž účelem bylo odvést dešťovou i splaškovou 

odpadní vodu mimo město. Přesto se šířily epidemie. Ve druhé polovině 17. století se začínají 

budovat první kanalizační stoky z cihelného nebo kamenného zdiva. Vybudováno bylo téměř 

35 km stok. [21] Soustavný systém odvodnění v Brně patří mezi nejstarší systémy odvodnění 

u nás. Soustavná kanalizace se začala budovat v sedmdesátých letech 19. stol. a z této doby 

se dodnes zachovaly plně funkční stoky. Kanalizační systém byl téměř 100 let navrhován 

jako jednotný, nejdříve s odvedením odpadních vod na jih města mimo trvalou zástavbu, 

později, po vybudování čistírenské koncovky na ČOV Modřice. [1] 

3.2 POČÁTKY PRAŽSKÉ KANALIZACE 

Středověká Praha, stejně jako jiná středoevropská města, byla zahlcena nečistotami pevnými 

i kapalnými. Odpadní voda z chlévů, žump a různých jímek přetékala do ulic, všude se hromadil 

hnůj a odpadky. Jediné čištění ulic zajišťoval spíše prudký déšť než soustavná snaha městské 

správy. V roce 1310 byla postavena stoka, která odvodňovala proboštův dům v dnešní 

Nerudově ulici. Nevíme ale, kam nečistoty odváděla. Výjimkou byla také stavba vzniklá 

ve druhé polovině 17. století. Pro odvodnění Klementina vybudovali v roce 1673 jezuité velkou 

kamennou stoku, která odváděla splašky ředěné vodou z kolejních kašen přímo do Vltavy 

a některé další drobné stavby. Jednou ze závažných modernizačních akcí bylo zahájení stavby 

podpovrchové pražské kanalizace v roce 1787 podle projektu Leonarda Hergeta. Finanční 

problémy odsunuly začátek intenzivní stavební činnosti až na rok 1791. Práce 

však až do roku 1816 vázly, protože majitelé domů museli uhradit část nákladů na stavbu stoky, 

která vedla podél jejich nemovitosti. Teprve nejvyšší purkrabí Karel hrabě Chotek se energicky 

postaral o dokončení první pražské veřejné kanalizace. V období 1816 až 1828 bylo postaveno 

44 kilometrů stok. Kanalizace byla vyústěna přímo do Vltavy třiceti pěti výpustmi. Po stránce 

technické i zdravotní však vybudované stoky vykazovaly z dnešního pohledu řadu závad 

(ploché dno, obyčejné cihly, místo malty byla použita hlína, nevhodné průřezy a nedostatečné 

sklony). Stoky čistili pohodní, ale postupem času vznikla koncesovaná živnost průtočnická. 

Čištění stok probíhalo v noci a vytěžený materiál byl odvážen do Nuslí, Vršovic a Záběhlic 

ke kompostování. [2] 
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3.3 ODVODNĚNÍ MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 

Vyústění kanalizačních stok bylo téměř ve všech případech do řeky Sázavy. Nejvýznamnějším 

zásahem v historii byla akce „Kanalizace a ČOV Havlíčkův Brod“ realizována v letech 

1985-1989. Vybudoval se systém úchytných kmenových stok se svedením do místa budované 

ČOV v Perknově. Kanalizace je provedena jako jednotná. 

3.4 PAŘÍŽ 

První pařížské podzemní stoky vznikly již v římské době a jejich pozůstatky byly nalezeny 

pod úrovní dnešního bulváru Saint-Michel. Ve středověku byly stoky dlouho otevřené 

pod širým nebem. První otevřené kanalizační strouhy se objevily ve 14. století. Až do 18. století 

se moč a výkaly ve městě shromažďovaly v žumpách, které často znečišťovaly podzemní 

i povrchové vody. Latríny byly pravidelně vynášeny městskými počišťovači. Výkaly se svážely 

k úpatí vrchu Buttes-Chaumont za hranicemi tehdejší Paříže, kde vyschly a výsledný materiál 

se pak prodával zemědělcům jako hnojivo. Kanalizace se pozvolna rozrůstala, ale až velká 

epidemie moru a cholery v roce 1832 donutila město udělat obrovská opatření. Na počátku 

19. stol. měřila stoková síť méně než 50 oproti 2 000 km na konci 20. století. [9] 

3.5 LONDÝN 

Dokud nebyl vybudován kanalizační systém, odpadní voda odtékala do řeky Temže, která byla 

rovněž využívána jako zdroj pitné vody. To mělo za následek Londýnskou epidemii cholery. 

Řešení zápachu a odvádění odpadních vod vyvrcholilo dnem „Velkého zápachu“ roku 1858, 

kdy byl zápach naprosto nesnesitelný. To zapříčinilo například přesun královské rodiny 

na venkov, či zasedání Parlamentu v Hampton Court. Vláda vyzvala vrchního inženýra Josepha 

Bazalgetteho, aby vytvořil podzemní komplex kanalizací. Práce na tomto projektu začaly 

v roce 1859 a v roce 1868 byly téměř dokončené. Výsledkem bylo 82 km záchytných 

kanalizací a cca 1770 km uličních stok. Původně měl stokový systém sloužit 2,5 milionům lidí, 

později sloužila 4 milionům. Dnes rozšířený systém slouží 8 milionům obyvatel. [22] 
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4  STOKOVÁNÍ 

Úkolem stokových sítí a čistíren odpadních vod je odstraňovat a zneškodňovat odpadní vody 

ze sídlišť, průmyslových a zemědělských závodů, zařízení občanského a technického vybavení. 

Kromě zdravotních důvodů pro zřizování stokových zařízení se uplatňují i důvody hospodářské 

(hromadění odpadních vod může vést k hospodářským ztrátám, odpadní látky obsažené 

v odpadních vodách jsou hospodářsky využitelné) a požadavky na estetický vzhled sídlišť 

a krajiny. Základní druhy odpadních vod podle vzniku a způsobu znečištění jsou rozděleny 

v následujících kapitolách. [3] 

4.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY 

Splaškové odpadní vody jsou odpadní vody z bytů a rodinných domů, které jsou vypouštěny 

do veřejné kanalizace. Patří sem i odpadní vody z městské vybavenosti, jako jsou restaurace, 

hotely, školy, kulturní zařízení a jiné, mající podobný charakter jako odpadní vody od obyvatel. 

Specifická produkce splaškových vod činí průměrně 100 l/osoba/den. Splaškové vody se také 

nazývají komunální odpadní vody.  Jsou směsí splaškových i průmyslových odpadních vod, 

která vznikla v jednotné městské kanalizaci včetně srážkových a balastních vod. V oddělené 

kanalizaci je to směs pouze splaškových, průmyslových a balastních vod. 

Hlavní podíl znečišťujících látek ve splaškových odpadních vodách připadá na moč a fekálie 

(až 80 % organických látek ve splašcích). Dále jsou to zbytky potravy, pracích a čisticích 

prostředků. [4] 

4.2 DEŠŤOVÉ (SRÁŽKOVÉ) ODPADNÍ VODY 

Dešťové odpadní vody jsou vody, které padají ve formě atmosférických srážek na povrch území 

a po povrchu stékají do stok. Dešťové odpadní vody jsou rozhodující pro dimenzování 

stokových sítí jednotné stokové soustavy. Znečištění dešťových vod může být tvořeno 

např. posypem (zimní období), navátým materiálem (listí, tráva), atd. [3] 

4.3 PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 

Průmyslové odpadní vody jsou odpadní vody z technologických procesů v průmyslových 

závodech a provozovnách. Na rozdíl od splaškových vod mají velmi rozdílný charakter, 

a i jejich škodlivost při vypouštění se může velmi lišit. Průmyslové odpadní vody se dělí podle 

znečišťujících látek, které obsahují, na:  

• převážně organicky znečištěné, 

• převážně anorganicky znečištěné. 

4.3.1 Organické znečištění 

Organické znečištění vzniká z průmyslu potravinářského, papírenského, farmaceutického, 

textilního, koželužského a tepelného zpracování uhlí. Organické látky mohou být přítomny 
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v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě. Při čištění přichází v úvahu biologické čištění 

na samostatné ČOV nebo i společné čištění se splaškovými odpadními vodami. 

4.3.2 Anorganické znečištění 

Anorganické znečištění pochází z těžby a úpravy uhlí a rud, hutního průmyslu, sklářského 

a keramického průmyslu, výroby hnojiv, povrchové úpravy kovů a anorganické chemie. 

Znečišťující látky jsou v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě a mohou patřit mezi látky toxické 

či netoxické. Při čištění těchto vod přicházejí v úvahu především fyzikálně-chemické 

a chemické způsoby. Samostatné biologické čištění je bezpředmětné. [4] 

4.4 BALASTNÍ VODY 

Balastní vody jsou veškeré vody, které se dostaly do stokové sítě jednak infiltrací, tj. průnikem 

z okolního prostředí (obvykle zeminy) do poškozených stok či kanalizačních přípojek 

trhlinami, otvory či netěsnými spoji v místech pod hladinou podzemní vody či v blízkosti 

významných ztrát z vodovodního potrubí, tzv. plošné zdroje. Další skupinu balastních vod tvoří 

tzv. bodové zdroje jako je zaústění potoků a vsakovacích systémů, přepady z vodojemů a fontán 

či chladící voda. [3] 

4.5 INFEKČNÍ ODPADNÍ VODY 

Infekční odpadní vody obsahují velké množství choroboplodných zárodků nebezpečné povahy 

a vyžadují proto zvláštní opatření při odvádění do stokové sítě a čistění. Jde o odpadní vody 

z infekčních oddělení nemocnic, tuberkulózních léčeben a sanatorií. [3], [43] 

4.6 SOUSTAVY A SYSTÉMY STOK 

Stokové soustavy existují v podstatě tři, a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. 

4.7 JEDNOTNÁ SOUSTAVA STOK 

V jednotné soustavě se dopravují všechny druhy odpadních vod v jedné stokové síti, tzn. jedním 

potrubím se dopravují odpadní splaškové i dešťové vody. Odpadní vody se v potrubí směšují. 

Tento systém přináší řadu výhod i nevýhod. Výhodou jednotné soustavy je úspora finančních 

nákladů oproti oddílné soustavě, dále pozitivní vliv na vlastní provoz sítě. Při dešti dochází 

k automatickému propláchnutí → výrazné snížení rizika zanášení, převážně v úsecích 

s minimálním sklonem. Mezi hlavní nevýhody patří hygienické hledisko a velké profily stok. 

Stoky jednotné kanalizace musí být z hygienického hlediska vždy zatrubněny. Velké profily 

potrubí musí být navrženy kvůli dešťovým vodám. Dešťový příval se sice vyskytuje jen občas, 

ale řádově převyšuje průtoky všech ostatních druhů odpadních vod. Na jednotné stokové síti 

se proto budují odlehčovací komory. Odlehčovací komory jsou konstruovány tak, 

aby při vzrůstajícím průtoku vlivem deště došlo při určitém průtoku k přepadání vody 

do odlehčovací stoky a odtud do recipientu nebo dešťové nádrže. Stoky jednotné soustavy jsou 

tedy většího profilu, který provede průtok při dešťovém přívalu a uloženy v takové hloubce, 

aby bylo možné odvodnění podsklepených prostor běžné zástavby. Způsob dopravy odpadních 
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vod je převážně gravitační, přečerpávání je nevhodné (velký rozsah průtoků od bezdeštného 

až po dešťový příval). [5] 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Jednotná stoková síť  

 

 

4.8 ODDÍLNÁ SOUSTAVA STOK 

Oddílná soustava odvádí různé druhy odpadních vod samostatnými trasami stokové sítě. 

V zájmovém území jsou položeny dvě i více soustav, z nichž každá je určena pro odvádění 

jiného druhu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o dvě stokové soustavy, z nichž jeden systém 

odvádí vody splaškové a druhý systém odděleně odvádí vody srážkové. [3] 

Oddílná stoková soustava je dražší a provozně náročnější než jednotná stoková soustava. 

Dá se ušetřit např. tím, že dešťové odpadní vody se mohou odvádět soustavou otevřených 

příkopů, nebo se použije levnější materiál na potrubí apod. Výhodou je rovnoměrnější zatížení 

čistírny odpadních vod. [7] 
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Obr. 4.8 Oddílná stoková síť  

 

4.8.1 Splašková oddílná soustava 

Stoky splaškové oddílné soustavy musí být zatrubněny. Vzhledem k relativně malým 

rovnoměrným průtokům stačí malé profily stok. Stoky se ukládají do stejných hloubek 

jako u jednotné kanalizace kvůli odvodnění podsklepených prostor. Odpadní vody jsou 

odváděny přímo na čistírnu odpadních vod a nemůže tak docházet ke kontaminaci recipientu 

fekálním znečištěním ze splaškových vod, a tím odpadá také nebezpečí zatopení podzemních 

prostor zpětným vzdutím z domovních přípojek. 

Způsob dopravy odpadních splaškových vod na čistírnu odpadních vod: 

• gravitační – centralizovaná zástavba, svažitý terén, hluboko zaklesnutá hladina 

podzemní vody, příznivé geologické podmínky pro zemní práce, 

• přečerpávání – používá se ojediněle pro přečerpávání v některých úsecích stokové sítě 

nebo do čistírny odpadních vod, 

• tlakový a podtlakový – v rozptýlené zástavbě, hladina podzemní vody mělko 

pod terénem, špatné geologické podmínky, v ochranných pásmech vodního zdroje, 

pro občasný odtok splaškových vod (sezónní rekreační zařízení, autokempy, lodě, 

letadla apod.). 

4.8.2 Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Systém má centrální vakuovou stanici, kde se pomocí vakuových čerpadel (ventilů) vytvoří 

podtlak ve sběrné tlakové nádobě. Do zásobníku se nasávají splašky při otevření sacího ventilu, 

umístěného v akumulační jímce (šachtě) na domovní přípojce. Sací ventil zajišťuje automatické 
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otevření a nasátí odpadní vody z domovní šachty do hlavního kanalizačního potrubí 

při dosažení určité hladiny vody v akumulační šachtě a po jejím vyprázdnění opětné uzavření, 

aby nedošlo ke snížení podtlaku a ohrožení funkce systému. Z vakuové stanice jsou splašky 

odváděny do čistírny odpadních vod a to buď gravitačně nebo přečerpáním. [5], [44] 

 

Obr. 4.8.2 Vakuová kanalizace [6] 

4.8.3 Tlaková kanalizace 

Podstatou tohoto systému je stavba čerpacích šachet (jímek), do nichž jsou gravitačně svedeny 

splašky z jednotlivých – případně hvězdicovitě z více – nemovitostí. Z jímky jsou splašky 

pomocí ponorného objemového čerpadla, které může být vybaveno i drtičem nečistot, 

dopravovány tlakovým potrubím malého profilu na čistírnu odpadních vod, příp. do jiného 

místa stokové sítě. [5] Potrubí nemusí být vedeno co nejpřímější cestou, jako v případě 

kanalizace gravitační, klidně se může klikatit. Tlaková kanalizace se kromě toho může uložit 

jen do zámrzné hloubky 0,8 až 1,2 metru, zatímco gravitační v této hloubce de facto teprve 

začíná a pokračuje níže. Tlaková kanalizace má bohužel i své nevýhody. Tou zásadní je fakt, 

že ke svému provozu potřebuje elektrickou energii a vyžaduje pravidelnou údržbu čerpacích 

jímek. Rotující součásti čerpadla jsou ustavičně ve styku se splaškovou vodou a jednou za čas 

budou potřebovat vyměnit. Jednoho dne dojde i na výměnu celého čerpadla. Nedá se tedy 

jednoznačně říci, který typ kanalizace je výhodnější.  Tlaková kanalizace se vyplatí všude tam, 

kde z nějakého důvodu nemůžete použít tu klasickou gravitační, nebo kde by instalace 

gravitační kanalizace byla náročná a celý projekt výrazně prodražila. [8], [44] 

 

 

4.8.4 Dešťová oddílná soustava 

Stoky odvádějící přívalové vody mohou být zatrubněny, nebo mohou být tvořeny 

z povrchových rigolů. Profily zatrubněných stok jsou stejné jako u jednotné soustavy, 

jsou ale mělčeji uložené. Hloubka uložení musí umožnit napojení uliční vpusti. Minimální 

hloubka nad vnější konstrukcí stoky má být 1,0 m. Pro úsporu velikosti profilu je možné 
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aplikovat v síti retenční nádrže. V případě malé kapacity recipientu lze navrhnout retenční nádrž 

před vyústěním do recipientu. Čištění dešťových vod umožňují dešťové nádrže, které se budují 

na dešťových stokách. Dešťová oddílná soustava může být také navržena jako soustava 

povrchových rigolů tvořených z tvárnic. Při křížení ulic se používají pro převod dešťových vod 

propustky, žlaby překryté mříží nebo např. mělké prohlubně velkých poloměrů. Způsob 

dopravy dešťových vod se navrhuje pouze gravitační. [5] 

4.9 MODIFIKACE STOKOVÝCH SOUSTAV 

Modifikovaná neboli kombinovaná soustava stokových sítí se navrhuje v místech, 

kde je vhodné převážnou část odvodňovaného území odvodňovat jednotnou stokovou sítí 

a např. okrajové části oddílnou stokovou soustavou. V zahraničí se tento systém nazývá 

polo-oddílný. Jeden z principů spočívá v tom, že splaškové vody jsou odváděny hluboko 

uloženými stokami a dešťové vody mělce uloženým potrubím. [5] Při přívalu nejvíce znečištěné 

dešťové vody na začátku deště se prázdní spojovacím potrubím ze dna dešťových stok 

v šachtách do stok splaškových. Po jejich zahlcení nad úroveň dna dešťových stok dochází 

k odtoku srážkové vody dešťovými stokami přímo do recipientu. Největší znečištění z oplachu 

terénu na začátku deště a z výplachu dešťových stok je takto svedeno splaškovými stokami 

do ČOV a do recipientu je odváděna relativně čistá voda. [6] 

U nás se nejčastěji používá modifikace sloužící hlavně k odvodnění menších obcí. Stokami 

pro dešťové vody jsou odváděny jen vody neznečištěné, tzn. ze střech, neprašných vozovek, 

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

Dešťové vody z ostatních znečištěných ploch, např. komunikací s hustým provozem, 

znečištěných dvorů, ploch s rampami pro zásobování apod., jsou odváděny společně 

se splaškovými vodami do ČOV. Do splaškových stok modifikované soustavy 

se příp. přečerpávají znečištěné vody z dešťových nádrží. Na této stoce se nenavrhují 

oddělovací komory. [5]  

 

Obr. 4.9 Schéma modifikované stokové soustavy [6] 
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5  MATERIÁLY A TVARY STOKOVÝCH SÍTÍ 

Materiál stokové sítě se volí podle účelu a plánované životnosti díla a musí splňovat mnoho 

požadavků, mezi které patří:  

• vodotěsnost; 

• bezpečná odolnost proti: mechanickým vlivům, chemickým vlivům, biologickým 

vlivům, vlivům dopravované odpadní vody, namáhání stok a proti agresivnímu 

působení okolního prostředí; 

• tvarová stálost; 

• dlouhá životnost; 

• jednoduchá montáž. 

Stoky mohou být prefabrikované, betonované rovnou na místě nebo monolitické. V mnoha 

případech se vnitřní líc opatří částečným nebo úplným obložením, které je provedeno 

jako vyzdívka, povlak nebo výstelka. Materiálovou základnu na obložení tvoří kamenina, 

tavený čedič, plasty, sklolaminát nebo jiné.  

Mezi materiály vyhovující na stavbu stokové sítě patří: 

• kamenina; 

• beton; 

• železobeton; 

• polymerbeton; 

• sklolaminát; 

• čedič; 

• šedá litina; 

• tvárná litina; 

• plasty; 

• vláknocement; 

• možnost kombinace výše uvedených. [10] 
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5.1 PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST TRUB 

Zde si uvedeme průměrnou životnost trub dle materiálu. 

Tab. 5.1 – Průměrná životnost trub [11],[3] 

MATERIÁL 

PRŮMĚRNÁ 

ŽIVOTNOST 

(ROKY) 

Kamenina 100 

Beton 35-50 

ŽB 50-80 

Čedič 150 

Litina 100 

Plasty 40-60 

Sklolaminát 50 

5.2 CIHLA 

Historický materiál, znám pod názvem „cihla zvonilka“, používaný především v minulém 

století. Jedná se o cihly pálené, jsou hladké, mají kluzký povrch, na kterém se nezachytává příliš 

mnoho odpadků. Mají malou nasákavost a vysokou pevnost. Jsou odolné proti otěru a proti 

agresivním látkám v odpadní vodě. Stoka z cihel zaručuje dlouhou životnost. [22] 

5.3 DUSANÝ BETON 

Historický materiál, používaný především v minulém století. Pokud není povrch porušen, 

je zcela vodotěsný, má dlouhou životnost. 

5.4 KAMENINOVÉ TROUBY 

Jsou jedny z nejpoužívanějších a jsou vhodné jak pro samotnou stokovou síť, 

tak pro kanalizační přípojku. Běžně se vyrábějí do DN 600, po dohodě s výrobcem 

až do DN 1400. Kamenina je oblíbená zejména pro své vlastnosti – vysoká životnost 

(nejméně 100 let), otěruvzdornost, vysoká mechanická odolnost, nepropustnost trub, chemická 

odolnost, nízký hydraulický odpor. Vyrábějí se ze surovin přírodní povahy, 

dají se tedy recyklovat a mají nízkou energetickou náročnost. [1] 

5.5 BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY 

Používají se zejména pro neagresivní odpadní vody. Mají vysokou nasákavost, 

proto se doporučují používat pouze pro dešťovou kanalizaci. Špatně odolávají agresivním 

účinkům a mají krátkou životnost. Trouby o vnitřním průměru DN 600 a vyšší lze osadit 

výstelkou, která několikanásobně zvýší životnost trouby vůči abrazi a chemicky agresivním 

látkám. [1] 
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5.6 POLYMERBETON 

Kompozitní materiál, skládající se z plniva (nejčastěji štěrkopísek) a pojiva (syntetická 

pryskyřice). Je brán jako hmota pro vysoce namáhaný materiál pro potrubí, kaskádovitá koryta 

a obklady. Má vynikající fyzikálně-chemické vlastnosti. [1] 

5.7 ČEDIČ 

Z čediče, popř. z materiálů na jeho bázi se vyrábí obložení vnitřních stran potrubí. 

Takto obloženému potrubí se prodlouží jeho životnost. Čedičové prvky se používají 

na kruhové, vejčité i tlamové stoky. Používají se tam, kde se dopravuje abrazivní, případně 

erozivní materiál, nebo tam, kde dochází k velkým rychlostem v potrubí nebo objektech 

stokové sítě (spadiště). [1] 

5.8 SKLOLAMINÁT 

Označovaný také jako GRP-Glass Reinforced Pipes, má vysokou pevnost, stálost a nízkou 

hmotnost. Trubky ze sklolaminátu jsou teplotně stálé od -40 do 100 °C. Díky nízké hmotnosti 

je lze vyrábět ve větších délkách – až 12 m. Jsou rezistentní vůči ultrafialovému záření a mají 

velmi dobré hydraulické parametry. Podstatou materiálu jsou polyesterové pryskyřice, 

křemičitý písek a skelná vlákna. Sklolaminátové trouby lze vyrábět dvěma základními 

technologiemi: navíjením nebo odstředivým litím do duté formy. [1] 

5.9 TVÁRNÁ LITINA 

Tvárná litina je nástupkyní klasické litiny šedé. V šedé litině se vyskytuje grafit ve formě lamel, 

oproti tomu v litině tvárné se vyskytuje ve shlucích kulovitého tvaru. Toho se dosáhne přidáním 

určitého množství hořčíku do prvotřídní základní litiny. Tím se odstraní možné čáry šíření 

lomu. Hlavní vlastnosti litiny jsou: odolnost proti korozi, formovatelnost, odolnost proti otěru, 

schopnost tlumit chvění – pevnost v tahu, odolnost proti nárazům, prodloužení životnosti, 

vysoká mez průtažnosti. Kanalizační systém z tvárné litiny je zcela vodotěsný a používá 

se zejména tam, kde je požadován. Použití je u gravitačních i tlakových kanalizací. [1] 

5.10 PLASTOVÉ TROUBY 

Mají vynikající odolnost vůči agresivním účinkům odpadních a podzemních vod. Velkou 

výhodou je malá hmotnost, dostatečná hladkost, odolnost proti korozi a proti zarůstání. Většina 

druhů plastů je recyklovatelná. Nevýhodou plastových trub je malá tepelná odolnost. 

Při vysokých teplotách dokáže plastové potrubí odolat jen krátkodobě. Nízké teploty způsobují 

vyšší křehkost materiálu. Na výstavbu stokových sítí jsou nejčastěji používány tyto plasty: 

• PE – Odolný vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a zásadám. Pro odvádění 

splaškové a povrchové vody ze silnic a cest 

• PVC – Jeden z nejpoužívanějších plastových materiálů. Používá se pro trubky 

a tvarovky vnější kanalizace. 
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• PP – Používá se pro vnější i vnitřní kanalizace, odolný vůči horké vodě. Vhodný 

pro odvod všech druhů odpadních vod a chemických látek. [12] 

5.11 CELKOVÁ DÉLKA KANALIZACE V ČR DLE KRAJŮ 

Celková délka kanalizace v ČR činí 48 756 km. V následující tabulce a grafu vidíme jednotlivé 

kraje a jejich délky kanalizace. Hodnoty jsou převzaty z webu ČSÚ pro rok 2018. [42] 

Tab. 5.11 - Délka kanalizace v ČR dle krajů  

ÚZEMÍ, KRAJ 
DÉLKA KANALIZAČNÍ 

SÍTĚ [km] 

  Česká republika 48 756 

  Hl. město Praha 3 717 

  Středočeský 7 096 

  Jihočeský 4 059 

  Plzeňský 3 161 

  Karlovarský 1 258 

  Ústecký 3 172 

  Liberecký 1 596 

  Královéhradecký 2 703 

  Pardubický 2 516 

  Vysočina 3 335 

  Jihomoravský 5 595 

  Olomoucký 3 116 

  Zlínský 3 202 

  Moravskoslezský 4 231 
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5.12 RYCHLOST PROUDĚNÍ VE STOKÁCH 

Maximální rychlost ve stoce závisí na jejím materiálu. 

Tab. 5.12 – Max. rychlost ve stokách 

MATERIÁL 
MAX. RYCHLOST 

[m/s] 

kamenina 10 

železobeton 5 

monolitické 

stoky 

>3 m/s-dno chránit 

obložením 

 

Minimální sklon je volen tak, aby byla zajištěna unášecí síla odpadních vod, jenž zamezuje 

zanesení stoky a lze ji vypočítat dle vztahu: 

Tu = ρ . g . R . I 

ρ – hustota vody v [kg/m2] 

g – gravitační zrychlení v [m/s2] 

R – hydraulický poloměr v [m] 

I – sklon v [‰] [15] 

 

5.13 ROZMĚRY A TVARY STOK 

Volba tvaru stoky závisí na posouzení těchto konkrétních hydraulických, provozních, 

stavebních (statických), ekonomických, geologických a jiných požadavků a podmínek. Stokové 

soustavy mají různé rozměry i tvary. Nejčastěji se však setkáváme s těmito tvary stok: 

• kruhové stoky; 

• vejčité stoky; 

• tlamové stoky. 

Z hydraulického hlediska je nejvíce vyhovující tvar vejčitý a nejméně tlamový. Téměř u všech 

tvarů velkých světlostí ve zděných a monolitických stokách, se navrhuje žlábek (kyneta), kvůli 

bezproblémovému odtoku bezdeštných splašků. 

Je-li dostačující výška nadloží, navrhujeme vejčitý profil. Ve stísněných podmínkách 

se navrhuje stlačený profil – tlamový. [5] 

Kruhový profil se nejlépe vyrábí jako prefabrikát a je výhodný pro konstrukci zařízení na jejich 

čištění. Kruhový profil je definován vnitřním průměrem v mm. To neplatí pro plasty, které jsou 
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definovány vnějším průměrem v mm. Ostatní materiály jsou dále definovány poměrem šířky 

ku výšce v mm. Norma udává pro všechny běžné profily i údaje pro hydraulické výpočty 

při plném průtoku, které vyjadřuje vzorec pro hydraulický poloměr: 

R = S / O 

R – hydraulický poloměr [m] 

S – průtočná plocha [m] 

O – omočený obvod [m] 

Rozměry DN pro kruhový tvar: 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 

2000, 2400 a dále po 200 mm. [5] 

Rozměry pro vejčitý tvar: 

• Vídeňský tvar – 600/900, 700/1050, 800/1200, 900/1350, 1000/1500, 1100/1650, 

1200/1800, 1300/1950, 1400/2100, 1500/2250, 1600/2400, a jiné. 

• Pražský normál - 600/1100, 700/1250, 800/1430, 900/1600, 1000/1750, 1100/1875, 

1200/2000, 1300/2100, 1400/2200, 1500/2300. 

Rozměry tlamových stok: 400/890, 1600/1010, 1800/1140, 2000/1270, 2200/1390, 

2400/1520, 2600/1650, a jiné. [5] 

Dále stoky rozdělujeme dle přístupnosti, která je důležitá pro údržbu, opravy a kontroly. 

Dělíme je do tří kategorií: 

• neprůlezné – vstup zakázán, DN do 800, 

• průlezné – DN 800-1500, 

• průchozí – DN nad 1500. 

Další kategorií jsou kolektory. Jsou to podzemní liniové stavby průchozího profilu, 

ve kterých jsou uloženy všechny podzemní inženýrské sítě v dané trase. [13] 
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Obr. 5.13 Základní tvary stok [14] 
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6  MONITOROVÁNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ 

Pravidelným monitoringem stokové sítě lze předejít jejímu ucpání, například nánosy písku, 

usazováním tuků a olejů a jinými nečistotami. Často se setkáváme s tím, že se kanalizace bortí 

nebo že do ní prorůstá kořenový systém okolních stromů. Z přesazené přípojky, či menší trhliny 

se za určitou dobu může stát nemalý problém. Narušenou kanalizací prosakuje její obsah 

do spodních vod, které bývají často zdrojem pitné vody. Tím se zhoršuje jejich kvalita 

a následkem toho může dojít k ohrožení na životech. V dnešní době jsou na kanalizaci napojena 

převážně města a větší obce. To bohužel nemění nic na faktu, že výsledky rozboru podzemních 

vod jsou na mnoha místech tristní. Voda je zde přesycena fosforečnany, dusičnany a velkým 

bakteriálním znečištěním, z důvodu nefunkčních septiků u velké části obyvatel. Tuto situaci 

je možné vyřešit výstavbou kvalitní kanalizace s ČOV. [17] 

S přibývající kanalizační sítí přibývá i nutnost její kontroly. V dřívějších dobách se při závadě 

muselo v daném místě kopat. To bylo příliš nákladné a nepraktické, protože bylo občas 

nezbytné uzavřít danou lokalitu mnohdy i na více dní. V dnešní době se převážně využívá 

tzv. bezvýkopová technologie, což je pro okolní obyvatele mnohem příjemnější. [17] 

Patřičné informace pro technické posouzení stavu kanalizačního systému se získávají z optické 

inspekce. Optická inspekce stokového systému a zatřídění poruch lze provádět dle: 

• ČSN EN 13508 Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních 

přípojek, 

• ATV – 143 Inspekce, oprava, sanace a renovace stokové sítě, kanalizačních přípojek 

a vnitřní kanalizace, 

• zjednodušený systém kódování. [18] 

6.1 ČETNOST INSPEKCE 

Tab. 6.1 – četnost inspekce [24] 

MÍSTO 
INTERVALY PRO OPTICKOU 

INSPEKCI 

Inspekce průlezných stok 
v normálním případě každých 5-10 let 

ve speciálních případech každé 2 roky 

Inspekce v neprůlezných 

stokách 

v normálním případě každých 10 let     

ve speciálních případech každé 2 roky 

Inspekce šachet s možností 

vstupu 

v ulici každých 5 let                              

mimo ulice každých 10 let 

Inspekce šachet bez přístupu 
v ulici 1x/rok                                            

mimo ulice každé 2 roky 
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6.2 DRUHY MONITORINGU 

• Kontrola potrubí zevnitř, 

• kontrola potrubí ze vstupní nebo revizní šachty, 

• kontrola vstupní nebo revizní šachty zevnitř, 

• kontrola vstupní nebo revizní šachty z povrchu. 

Na tyto kontroly lze využít různá kontrolní zařízení: 

• vstup pracovníka obsluhy, 

• dálkově ovládané TV kamery, 

• zrcadlo,  

• fotoaparát. 

Pokud není možná celková inspekce kamerou nebo vizuální prohlídkou, informace jsou 

zjišťovány od pracovníků provozu a údržby kanalizační sítě. [18] 

6.3 UKAZATELE POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU 

STOKOVÉ SÍTĚ 

Posuzovanou síť je vhodné rozdělit na samostatně posuzované celky jako jsou: 

• kmenové stoky, 

• uliční stoky přiléhající ke kmenovým stokám, 

• šachty ve vybrané části stokové sítě, 

• ostatní objekty, 

• strojně-technologické části. 
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Pro posuzování daných částí jsou používány technické ukazatele – TU, u kterých je stanoven 

postup jejich hodnocení. Technické ukazatele používáme tyto:  

Tab. 6.3 – Technické ukazatele pro hodnocení stavu stokové sítě [18] 

TECHNICKÝ 

UKAZATEL ZÁVADA 

TU 1 
prolomení/zborcení trouby: chybí části trouby jako následek 

trhlin/koroze 

TU 2 trhliny v potrubí 

TU 3 
netěsnost: rozumí se vnikání nebo unikání vody do/ze stokového 

systému, které překračuje doporučené hodnoty na vodotěsnost 

TU 4 
přesazení trubek: rozumí se taková odchylka přesazení trubek 

vůči sobě, která nebyla v plánu 

TU 5 nesprávné uložení [%] profilu výšky v hrdle nebo ve spádu 

TU 6 prorůstání kořenů 

TU 7 překážky v odtoku 

TU 8 obrus 

TU 9 koroze 

TU 10 Deformace – změna tvaru profilu potrubí 
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7  PORUCHY NA STOKOVÉ SÍTI 

K poruchám na stokové síti dochází z různých příčin, ať se jedná o stáří kanalizace, její špatné 

uložení nebo vnější zásah a manipulace se sítí. Díky monitorovacím zařízením je však možné 

je včas odhalit. Pro efektivní řešení poruch a také jako prevenci je potřeba znát krizová místa 

dané stokové sítě. V následujících řádcích uvedu nejčastější poruchy na kanalizaci, se kterými 

se můžeme setkat. [19] 

7.1 KRIZOVÁ MÍSTA 

Je velice důležité znát krizová místa kanalizační sítě, v nichž k poruchám nejčastěji dochází. 

Jsou to místa, ve kterých hrozí zanášení. Jako nejčastější místo patří například zhybka, 

kde se podchází jiná existující inženýrská síť, nebo jiná překážka, které se musí kanalizace 

vyhnout. Již při navrhování konstrukce sítě jsou tato místa navrhována tak, aby nedocházelo 

k zanášení nebo sedimentaci. Přesto je nutné, z důvodu prevence, kontrolovat tato místa častěji. 

Mezi další kritická místa patří kanalizační přípojky, přečerpávací stanice odpadních vod, 

nevhodně postavené soutokové objekty nebo odlehčovací komory. [19] 

7.2 CHARAKTER PORUCH 

Mezi častou poruchu patří situace, která nastane po špatném napojení kanalizační přípojky 

na síť. Přípojka, zasahující do samotného profilu, způsobí zanášení a usazování sedimentů, 

čímž se snižuje průchodnost kanalizace. K dalším poruchám patří popraskání profilu stářím, 

deformace potrubí nebo jeho posunutí, způsobená špatným uložením. Deformace v daném 

případě nesmí přesáhnout hranici ovality potrubí (odchylky od kruhového profilu), která nesmí 

být větší než 5%. Poruchy mohou způsobit také vnější zásahy, například protlačení plynového 

nebo vodovodního potrubí skrz kanalizaci. Problém dělá také srážková voda, která vteče 

do splaškové kanalizace, protože snižuje účinnost a výživnost ČOV. Dalším problémem jsou 

přívalové povodně. U splaškových kanalizací mohou nadzvednout či obnažit potrubí z důvodu 

působení vysoké hladiny spodní vody, případně zaplnění potrubí splachem zemin nebo dalšího 

materiálu. U dešťové kanalizace může dojít k přetížení sítě, které způsobí nadzvednutí poklopu. 

[19] 

7.3 ČETNOST PORUCH 

 

Graf 7.3 Druhy poruch a jejich výskyt v roce 2009 v ČR [20] 
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8  METODY MONITOROVÁNÍ  

Tab. 8 – Metody monitorování kanalizace 

 

 

8.1 VIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE 

V dřívějších dobách byla místa poruch pouze odhadována, to znamenalo velké množství 

neúspěšných výkopů, které navýšily finanční i časovou náročnost obnovení chodu kanalizace. 

V dnešní době se využívají moderní technologie, jako jsou speciální kanalizační kamery. 

Díky tomuto systému lze začít opravu jen na místě, které je skutečně postižené, a přitom 

lze zaznamenat a zaprotokolovat celý proces kontroly sítě. K určení postižené oblasti se užívá 

speciální videokamera s barevným displejem vpuštěná do stokové sítě. Tento typ kontroly 

lze využít na různé profily potrubí a celý proces je při tom zaznamenán do počítače k dalším 

kontrolám. Kromě samotného videokanálu dokáže systém zprostředkovat informace o oblastní 

spádovosti, vzdálenosti, výskytu deformací a jiné. [23] 

Díky kameře lze v potrubí nalézt: 

• drobné praskliny, 

• místa napadená hmyzem nebo hlodavci, 

• předměty tvořící překážku, 

• prorůstající kořeny stromů, 

• trhliny v potrubí, 

• mechanické přerušení kanalizace, 

• propadliny v potrubí. [23] 

8.1.1 Kamerové systémy – CCTV 

CCTV je běžná technologie pro zjišťování mnoha druhů kanalizačních problémů. 

Při této inspekci nemusí obslužný pracovník vstupovat do kanalizace. Záznam z kamer 

umožňuje zkoumání vnitřního povrchu kanalizace a to pomocí videa nebo fotek. Díky tomu 

zjišťujeme polohu a typ závad. Kamerová technologie je vhodná pro všechny druhy materiálu 
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s DN > 90. Pro lepší analýzu může být ke kameře připevněna i jiná technologie (laser, 

sonar). [25] 

Vyhodnocení závad systémem CCTV se provádí odborným lidským odhadem z fotek 

nebo videa. Každý vyhodnocující může mít na věc jiný pohled, proto výsledky od více lidí 

nemusí být totožné. Obvykle se používá kamera s osvětlením. Kamera bývá připevněna 

na vozíku, který projede daný úsek a nafilmuje celou část vnitřního potrubí.  

 

Obr. 8.1.1-1 Kamerový vozík pro prohlídku kanalizace [26] 

Další typ je posuvný kamerový systém. Ten se skládá z otočné kamerové hlavy s osvětlením, 

monitoru, posuvného kabelu a navíjecího kola.   

 

Obr. 8.1.1-2 Posuvná kamera Pearpoint P340 [27] 

8.1.2 Kamerový vozík ECO-STAR 

Kamerový vozík je od firmy DISA. Firma má dvě pobočky, a to v Brně a v Trenčíně. Tímto 

kamerovým vozíkem lze monitorovat stokové sítě od DN 100 do DN 2000 mm. Vozík 

je ovládán pomocí dvou joysticků. Řídící jednotka ECO STAR 400 má barevný, desetipalcový 

LCD monitor. Délka kabelu může dosahovat až 300 m, což zaručuje bezproblémový průjezd 

mezi šachtami. Systém je napájen klasicky 220/230 V. Rozměry vozíku jsou (délka x šířka 

x výška) 600 mm x 400 mm x 600 mm a hmotnost je 21 kg. Systém disponuje automatickou 

regulací intenzity osvětlení. [46] 
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Obr. 8.1.2 Kamerový vozík ECO-STAR [46] 

8.1.3 Šachtové kamery 

Levnější alternativou CCTV systémů jsou šachtové kamery. Kamera je připevněna 

na teleskopické tyči, která se vsune do kanalizační šachty, kde se pořídí fotografie nebo video. 

Kamerová hlava je otočná ve dvou směrech. Její pohyb a ovládání optického systému včetně 

světelných jednotek je dálkově ovládaný z ručního řídícího panelu. Ten je vybaven LCD 

displejem pro možnost okamžité kontroly snímaného obrazu a vyhodnocení stavu systému.[28]. 

Kamera je schopná zachytit závady na vzdálenost jednotek metrů. Na větší vzdálenosti 

se zhoršuje kvalita zoomovaného obrazu a nelze zachytit patřičné detaily poruch. Ve větších 

vzdálenostech od šachty nejsme schopni určit přesnou polohu závady, určuje se pouze 

orientačně odborným odhadem na desítky centimetrů. 

 

Obr. 8.1.3 Šachtová kamera [29] 
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8.1.4 Technické parametry vybraných kamer 

Tab. 8.1.4 – Technické parametry posuvných kanalizačních kamer [31], [32], [33] 
 TECHNICKÉ PARAMETRY POSUVNÝCH KANALIZAČNÍCH KAMER 

 Mini dart Eye Drain 

Camera [33] 

Testrix Drain & Sewer Pipe 

Inspection CCTV Camera [32] 

Pearpoint P340 

Flexiprobe drain 

camera [31] 

ORIENTAČNÍ 

CENA 
93 200,- 180 600,- 194 200,- 

MONITOR 5" TFT LCD Screen 15" digital colour TFT monitor 
8” Industrial TFT 

Display 

DÉLKA 

KABELU 
30 m 120 m 150 m 

BATERIE 
Integral Lithium-Ion 

battery 

Rechargeable 12V Li-Ion battery 

pack 

14.8V, 6.6Ah Battery 

Capacity 

VÁHA 2 kg 5,8 kg 6,2 kg 

KAMERA 
26mm dia Camera 

Head 

50mm Sony CCD camera for 

high detail imaging and video 

25mm or 50mm 

camera 

 

8.1.5 Laserové skenery 

Používají se pro měření ovality potrubí. Ta může být narušena například průhybem, usazenými 

sedimenty, či vychýlením. Jedná se o nejpřesnější měření, které lze učiniti kdekoliv na úseku. 

Laser dokáže změřit průměr v jakékoliv části potrubí, zejména potom uprostřed, kde to nejvíce 

vyžadujeme. Laserová kamera může být připojena k CCTV kameře nebo pracuje 

jako samostatný přístroj. Prohlídka je nahrávána do PC a poté je vyhodnocena pověřenou 

osobou. U nás využívá například firma Masařík a syn.[30] Laserové skenery lze použít u trub 

z jakéhokoliv materiálu o průměru mezi 150 až 1800 mm. [51] 

8.2 FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE 

8.2.1 Georadar 

Georadar je speciální přístroj na nedestruktivní zjišťování podpovrchové struktury země. 

Díky georadaru lze vyhledat polohu potrubí a dále zkoumat dutiny a kaverny v okolí 

kanalizace. Dutiny mohou vznikat tehdy, je-li kanalizace netěsná a teče. Předpokladem 

pro vznik dutin je v okolí sypký nebo rozpustný materiál, který má voda kam odnést. Pokud ne, 

tak dochází pouze k prosakování a kontaminaci podzemní vody. Do vzniklých dutin se potrubí 

propadne a tím vznikne další únikové místo. Toto může vést až k propadu vozovky (kanalizace 

je nejčastěji vedená ve vozovce). Díky monitorování lze takovýmto událostem předejít.  
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Georadar funguje na principu vysílání elektromagnetických impulzů a přijímání jejich odrazů. 

V každém prostředí je doba přijmutí odrazu různá. Součástí georadaru jsou 2 antény, jedna 

pro vysílání a druhá pro přijímání. První anténa vyšle vějířovitě impuls do země. Pokud narazí 

impuls na objekt, odrazí se a vrátí se zpět do systému, kde se určí doba, kterou byl pod zemí. 

Obvykle se jedná o nanosekundy. Díky času se určí hloubka předmětu (potrubí) pod zemí. [34] 

 

 

Obr. 8.2.1 Georadar 

8.2.2 Georadar EASY LOCATOR 

Tento georadar je určený hlavně pro vyhledávání inženýrských sítí. Vyrábí ho švédská firma 

Mala Geoscience. Je schopný najít kovové i nekovové předměty do hloubky až 5 m pod zem. 

Přesnost určení polohy předmětu je v řádu centimetrů. Pracuje na frekvenci 500 MHz s jednou 

anténou. Georadar se pohybuje na kolečkách pár cm nad zemí. Trasování vedení se pohybuje 

v rychlosti cca 1 km za hodinu a to i s vyznačením vedení na povrchu. Předpokládá se, 

že povrch bude rovný. Měření a následné vyhodnocení probíhá v reálném čase, řez zemí je tedy 

vidět už za jízdy na monitoru. Dokáže zjistit například popraskané potrubí, vznikající dutiny, 

nekvalitně zasypaný výkop a jiné. [34] 

8.2.3 Georadar MALÅ Easy Locator Pro WideRange  

Tento georadar vyrábí švédská firma MALÅ. Podíváme se na jeho technické parametry. Přístroj 

pracuje ve frekvenci od 80 do 950 MHz. Display má rozlišení 1024 x 768 pixelů, systém pracuje 

na operačním systému linux. Poháněn je 12 V lionovou baterií, která udrží přístroj v chodu 

až po dobu 8 hodin. Rozměry přístroje jsou: (délka x šířka x výška) 820 x 640 x 400 mm. 

Celková váha činí 13 kg. Přístroj lze provozovat v teplotách od -20°C do +50°C. [50] 
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Obr. 8.2.3 Georadar MALÅ Easy Locator [49] 

8.2.4 Georadar COBRA CBD 

Georadar COBRA CBD vyrábí švédská firma Radarteam. Georadar pracuje ve frekvenci 

od 50 do 1400 MHz. Přístroj vysílá frekvence automaticky a tím tlumí mrtvé zóny. Má v sobě 

vestavěnou elektroniku, která disponuje vysokou rychlostí komunikace buďto přímo 

s monitorem, který je umístěn přímo na přístroji (na rukojeti), nebo s počítačem. Přenos 

je bezdrátový. Georadar je poháněn integrovanou 73 Wh lionovou baterií, která vydrží 

až 8 hodin. Přístroj je schopen zaznamenávat objekty pod zemí až do hloubky 10 m. Rozměry 

jsou: (délka x šířka x výška) 600 x 520 x 290 mm. Celý systém váží pouze 15 kg. Přístroj 

lze provozovat v teplotách pohybujících se od -20°C do +40°C. [48] 

 

Obr. 8.2.4 Georadar COBRA CBD [47] 

8.2.5 Projekt ORFEUS 

V tomto projektu šlo o vývoj optimalizovaného georadaru pro vyhledávání všech podzemních 

inženýrských sítí. Cílem projektu bylo vyvinutí multifunkčního a výkonnějšího povrchového 

georadaru a vývoj nového radaru, který se umístí do vrtné hlavy řiditelných vodorovných 

vrtných soustav a tím poskytovat údaje o překážkách kolem a před vrtnou hlavou. Díky tomu 

budou vrty poblíž inženýrských sítí bezpečnější. [37] 

Georadar Orfeus je navržen tak, aby detekoval elektrické kabely, plynovod, vodovod, stokovou 

síť či jiné překážky z kovového nebo nekovového materiálu, až do velikosti palce. Záleží 

na půdních vlastnostech, může však detekovat překážky až do 50 cm před a kolem vrtné hlavy. 
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Data z radaru jsou převáděna v reálném čase. Tyto údaje jsou po náležitém zpracování schopny 

upozornit obsluhu stroje, aby se vyhnula překážce v blízkosti vrt a tím se zabrání kolizi. [38] 

 

Obr. 8.2.5 Radar ORFEUS [38] 

8.3 TECHNICKÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI 

Po dokončení výstavby nové sítě nebo při rekonstrukci stávající sítě se musí provádět tlakové 

zkoušky a zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN. Zkoušky se provádí vodou nebo vzduchem. 

Levnější a rychlejší variantou je zkouška vzduchem, kde odpadá dovezení a odčerpání vody 

a doba potřebná k nasáknutí materiálu vodou. Tlakové zkoušky se provádí dle normy 

ČSN 1610. [35].  Toto neplatí pro vnitřní, tlakovou nebo podtlakovou kanalizaci a pro otevřené 

stoky.  

Testovaný úsek musí být zbaven nečistot z důvodu bezpečné instalace uzávěrů 

a bezporuchovosti provedení zkoušky těsnosti. Zemina nezakrývá potrubí a zkušební díly musí 

být upevněny. Nesmí změnit svou polohu a nesmí dojít k uvolňování tlaku.  

Zkouška se považuje za úspěšnou, pokud byla dodržena zkušební kritéria. [36] 

8.3.1 Tlaková zkouška těsnosti vodou 

Potrubí se uzavře pomocí utěsňovacích vaků. Na horním konci je odvzdušňovací potrubí a úsek 

se plní vodou. 

Doba přípravy by měla být delší než 1 hodina. Výjimkou je zkoušení potrubí v ochranných 

pásmech vodních zdrojů, zde je doba trvání 45 min. V průběhu této doby je daný úsek udržován 

zcela naplněn vodou. Zkušební tlak se vztahuje k úrovni terénu. 

Nad temenem trouby na nejvyšším místě daného úseku je takovýto tlak: 

• max tlak je 50 kPa, 

• min tlak je 10 kPa. [36] 
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Tab. 8.3.1 – Dovolené množství přidané vody [36] 

DOVOLENÉ MNOŽSTVÍ PŘIDÁVANÉ VODY V [l] NA 100 m POTRUBÍ A 15l/m2 

DN [mm] 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 

PLNĚNÉ 

MNOŽSTVÍ 
4,7 7,1 9,6 12 14,4 19,1 23,8 28,6 33,3 38,1 42,9 47,7 

Pozn. Výsledek zkoušky je zaznamenáván do protokolu o měření. 

8.3.2 Tlaková zkouška těsnosti vzduchem 

Levnější a rychlejší alternativa zkoušky vodou, zejména pak při větším DN. Stejně 

jako u předchozí zkoušky se potrubí utěsní na obou koncích těsnícími vaky. Doporučuje 

se dodržovat dobu ustálení 10xDN [m] v minutách, ale minimálně 5 min. Dobré je zkoušet 

po etapách, například po úsecích dlouhých 100 m. Zkoušky jsou prováděny dle normy 

ČSN 1610 (75 6114). Po každé zkoušce je zhotoven protokol. [36] 

 

Obr. 8.3.2 Princip přetlakové a podtlakové zkoušky vzduchem [36] 

Příklady dodavatelů na tlakové zkoušky v ČR: 

Herčík a Kříž………………………..kontaktní email: hercikakriz@hercikakriz.cz 

VAK Jesenička…………………….. kontaktní email: hosek@vakjes.cz 

Instalace Charvát……………..……. kontaktní email: 607126127@seznam.cz 

Envirox………………………..…… kontaktní email:  info@envirox.eu 

TVS centrum Praha……………...… kontaktní email: firma@tvs-centrum.cz 

mailto:607126127@seznam.cz
mailto:info@envirox.eu
mailto:firma@tvs-centrum.cz
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9  METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 

STOKOVÉ SÍTĚ 

V rámci vodárenských společností existuje více metodik pro hodnocení technického stavu 

stokových sítí. Nyní zde uvedu pár příkladů. Město Hamburg má vlastní metodiku, 

která je zpracovaná na bodovém ohodnocení jednotlivých poruch [52]. Berlínské vodárny mají 

klasifikaci do 5 kategorií technického stavu. Posuzuje se bodovým systémem [53]. Město Brno 

má klasifikaci 0-4, kde 0 je nejhorší stav a třída 4 je potrubí bez závad. Holandsko-Stichting 

RIONED. Zakládá na katalogu 18 ti poruch, kde je každá porucha zatříděna do pěti podkategorií 

[54]. Já jsem použil metodiku dle návrhu TNV 75 6905 metodika hodnocení technického stavu 

kanalizační sítě [55]. Jedná se o návrh a metodiku ústavu vodního hospodářství obcí, 

kde byl zpracovatel doc. Ing. Ladistav Tuhovčák, Csc. a doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. 

Metodika pochází z roku z roku 2006.  

Platí pro posouzení technického stavu venkovních stokových sítí a kanalizačních přípojek. 

Především platí pro posouzení technického stavu gravitačních stok a přípojek. Posuzuje se od 

místa, kde odpadní voda opustí budovu, nebo kde vteče dešťová voda do vpusti, po místo vtoku 

do ČOV nebo do recipientu.  

V metodice je využito kódovacího systému pro popis stavu, který byl zjištěn vizuální kontrolou 

zevnitř stok a kanalizačních přípojek a ve vstupních a revizních šachtách.  

Metodika hodnocení technického stavu stokové sítě využívá zjednodušeného bodového 

systému ohodnocení potrubí se zatříděním do pěti kategorií (viz Tab. 9.1) [16] 

9.1 KATEGORIE ZATŘÍDĚNÍ STAVU A OBJEKTŮ NA STOKOVÉ 

SÍTI 

Tab. 9.1 – Kategorie zatřídění stavu a objektů na stokové síti [16], [45] 

KATEGORIE STAV POPIS 

K1 velmi dobrý 

Optimální stav příslušného ukazatele. Nevyžadují se žádná opatření vedoucí 

ke změnám tohoto ukazatele. Nepředpokládá se výrazná změna hodnoty 

ukazatele i v delším časovém období. 

K2 dobrý 
Nízká míra rizika příslušného ukazatele technického stavu. Nevyžaduje se 

žádné technické opatření ani v blízké budoucnosti. 

K3 vyhovující 
Průměrné hodnoty příslušného ukazatele, které však nevyžadují okamžitá 

řešení, ale v budoucnosti lze předpokládat změnu hodnoty ukazatele. 

K4 kritický 
Kritické hodnoty příslušného ukazatele. To znamená, že by měla být 

realizována případně plánována opatření na řešení tohoto stavu. 

K5 nevyhovující 

Nežádoucí/nefunkční stav. Je požadováno dle možností provozovatele 

okamžité řešení, které povede k dosažení lepších hodnot příslušného 

ukazatele. 



Vyhodnocování stavebně-technického stavu stokové sítě  Tomáš Bártík 
Bakalářská práce 

 

42 

 

9.2 ČASOVÝ HORIZONT PRO ODSTRANĚNÍ PORUCHY DLE 

DANÉ KATEGORIE 

Tab. 9.2 – Časový horizont pro odstranění poruchy dle dané kategorie [16], [45] 

KATEGORIE POPIS 

K1 odstranění poruchy v rámci jiných stavebních úprav 

K2 odstranění poruchy v dlouhodobém časovém horizontu 

K3 odstranění poruchy ve střednědobém časovém horizontu 

K4 odstranění poruchy v krátkodobém časovém horizontu 

K5 neprodlené/neodkladné odstranění poruchy 
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9.3 TECHNICKÉ UKAZATELE STOKOVÝCH SÍTÍ 

Tab. 9.3 – Technické ukazatele stokových sítí [16], [45] 

Technický 

ukazatel 
Popis poruchy 

Třída 

poruchy 5 

Třída 

poruchy 4 

Třída 

poruchy 3 

Třída 

poruchy 2 

Třída 

poruchy 1 

K5 K4 K3 K2 K1 

TU 1 
prolomení/zborcení 

trouby 

zborcení 

konstrukce 

chybějící části 

trouby 
neposuzuje se neposuzuje se neposuzuje se 

TU 2 trhliny v potrubí 

posunutí části 

stěny, 

deformace 

profilu 

prasklina/trhlina 

> 0,5 mm, 

výrazný pokles 

trub ve spoji, 

chybějící střep 

> 10cm2 

prasklina/trhlina 

0,2-0,5 mm, 

počáteční vznik 

úlomků, 

chybějící střep 

5-10 cm2 

prasklina/trhlina 

< 0,2 mm, 

chybějící střep 

< 5 cm2 

bez poškození 

TU 3 netěsnost 

silný lokální 

vtok, významný 

zdroj balastních 

vod 

vtékající voda-

tenký/bodový 

vodní paprsek 

průsak vody po 

kapkách 
zřetelná vlhkost 

žádná viditelná 

netěsnost 

TU 4 

přesazení trubek           

DN<300 

neurčeno 

> 2 cm 1 - 2 cm < 1 cm 
žádné 

přesazení 

300<DN<600 >  3cm 2 - 3 cm 1 - 2 cm < 1 cm 

600<DN<1000 > 4 cm 3 - 4 cm 2 - 3 cm < 2 cm 

1000<DN > 5 cm 4 - 5 cm 3 - 4 cm < 3 cm 

TU 5 
nesprávné uložení 

profilu výšky [%] v 

hrdle nebo ve spádu 

neurčeno > 50 % 25 - 50 % 10 - 25 % < 10 % 

TU 6 prorůstání kořenů 

kořenové 

opony 25 % 

DN a více 

kořenové opony 

10 - 25 % DN 

kořenové opony 

< 10 % DN  

jednotlivé 

kořeny o 

průměru min 

0,5 cm 

jednotlivé 

vlásečnicové 

kořeny 

TU 7 překážky v odtoku 
usazeniny > 25 

% výšky stoky 

usazeniny 10 - 

25 % výšky 

stoky 

usazeniny 5 - 

10 % výšky 

stoky 

usazeniny < 5 

% výšky stoky 
bez usazenin 

TU 8 obrus 

plošný/vícečet-

ný rýhový 

obrus o hloubce 

> 3 cm 

plošný/vícečet-

ný rýhový obrus 

o hloubce 1 - 3 

cm 

plošný/vícečet-

ný rýhový obrus 

o hloubce < 1 

cm 

neposuzuje se 

TU 9 koroze 

značné 

poškození stěny 

trouby 

přecházející do 

perforace stěny 

projevy 

hloubkové 

koroze, 

zasahující do 

kce stěny v celé 

délce úseku 

povrchové 

korozní 

napadení 

vnitřního 

povrchu stoky 

ve > 50 % 

délky úseku 

lokální projevy 

povrchového 

korozního 

napadení 

vnitřního 

povrchu stoky 

bez poškození 

TU 10 deformace profilu neurčeno > 10 % 5 - 10 % < 5 % bez deformace 
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9.3.1 Zatřídění technických ukazatelů do kategorií 

Hodnotí se úsek mezi dvěmi po sobě následujícími šachtami nebo úsek, který má stejnou 

jmenovitou světlost a je stejně starý. Daný úsek se po prohlídce ohodnotí technickými ukazateli 

TU. U každého hodnoceného úseku je zapotřebí označit, zda je nutná nějaká oprava a případně 

jaká. Využívá se těchto značení:  

• LO – lokální oprava, 

• OB – obnova v délce, 

• BZ – není potřeba zásahu. [40] 

Technický stav i-tého úseku TSUi se vypočítá dle vzorce: 

TSUi= ∑ 𝐓𝐔𝐣 .  𝐖𝐣𝐧
𝐣=𝟏  

n – počet použitých technických ukazatelů 

TUj – hodnota třídy poruchy j-tého technického ukazatele (viz tab. 9.3) 

Wj – váha přiřazená příslušnému ukazateli TUj (vždy platí: ∑Wj=1). 

Doporučené hodnoty váhy každého ukazatele jsou vypsány v tabulce 9.3.1-1. 

Tab. 9.3.1-1 – Doporučené hodnoty váhy Wj pro technické ukazatele TUj [40] 

  TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 TU10 

Wj pro tuhé 

trouby 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 - 

wj pro poddajné 

trouby 
0,4 - 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 

Wj pro částečně 

poddajné trouby 
0,4 - 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 

 Pro zpracování střednědobého a dlouhodobého plánu sanace stokové sítě se každý úsek stoky 

nebo přípojky hodnotí danou hodnotou ukazatele TSUi, která je zařazena do kategorie viz tab. 

9.3. Nejhorší zjištěný technický stav daného úseku NZTSUi má hodnotu nejhorší třídy poruchy, 

zjištěné na tomto úseku. Hodnota NZTSUi se používá pro krátkodobé plánování sanace stokové 

sítě nebo kanalizačních přípojek. [40] 

Tab. 9.3.1-2 – Zařazení TSU do kategorie 

Kategorie 

TSU od-do 

(včetně) 

K1 1-1,5 

K2 1,5-2,5 

K3 2,5-3,5 

K4 3,5-4,5 

K5 4,5-5 
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10  VYHODNOCENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU 

VYBRANÉHO ÚSEKU A VYBRANÝCH 

ODLEHČOVACÍCH KOMOR NA STOKOVÉ SÍTI 

V této části se budu zabývat vyhodnocením technického stavu určitého úseku stokové sítě 

a popíši zde stav dvou vybraných odlehčovacích komor z celkového počtu dvaceti. Monitoring 

stokové sítě byl proveden televizní inspekční kamerou za spolupráce s Vodárenskou akciovou 

společností Znojmo. VAS Znojmo dodala veškeré mapové podklady stávajícího stavu stoky, 

které byly třeba. Fotografie odlehčovacích komor jsem pořizoval sám na fotoaparát zevnitř 

komory. Záznamy z prohlídek jsou nahrány na CD, které je přiloženo k této práci. 

10.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Vyhodnocování stavebně-technického stavu bylo provedeno na stokové síti ve městě Znojmo. 

Znojmo se nachází v Jihomoravském kraji a žije tu přibližně 34 000 obyvatel. K posouzení 

jsem si vybral 2 úseky, které později dělím na 10 podúseků (1 podúsek je mezi dvěma 

šachtami). První posuzovaný úsek začíná na Mariánském náměstí, které se nachází v centru 

města a pokračuje do ulice Havlíčkova. Spadá pod hlavní kanalizační řad A. Druhý úsek 

se nachází v ulici Coufalova a spadá pod kanalizační řad A-24, který ústí do kmenové stoky 

A v šachtě A538. Do kanalizačního úseku A-24 je připojen úsek A-24-1, který je také posouzen. 

První úsek je tvořen mezi šachtami A528-A538. Celková délka tohoto úseku činí 220 m. 

Kanalizace je vystavěna z železobetonu o jmenovité světlosti DN 800. Do tohoto úseku jsou 

zaústěny vedlejší řady S, A-24, A-23. Druhý úsek je tvořen mezi šachtami A540-A544. Celková 

délka toho úseku, včetně úseku A-24-1 činí 217 m. Kanalizace v tomto úseku je vejčitého tvaru 

o jmenovité světlosti DN 600/900. Materiál je prostý beton.  

Kanalizace je v obou úsecích vedena v pozemní komunikaci s asfaltovým povrchem. 

Provozovatel stokové sítě je Vodárenská akciová společnost. Stávající stoka je přiložena 

ve výkresové dokumentaci v příloze číslo 4. 
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Obr. 10.1 Schéma tras stavebně-technického průzkumu stokové sítě [T. Bártík] 

10.2 STAVEBNĚ TECHNICKÝ STAV ODLEHČOVACÍCH KOMOR 

10.2.1 Odlehčovací komora OKDN1 

Odlehčovací komora OKDN1 se nachází ve Znojmě a spadá pod katastrální území Znojmo-

Louka. Polohou spadá do sběrného řadu A. Při odlehčení je přepadající voda odváděna do řeky 

Dyje.  

 

Obr. 10.2.1-1 Umístění OKDN1 (Znojmo-Louka) [39] 
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Tato OK je konstrukčně řešena s jednostranným bočním přepadem. Stoka je z železobetonu, 

vnitřek žlabu, jenž přivádí splaškovou vodu na ČOV, je obložen čedičovým obkladem. 

Dimenze stoky při nátoku do OK je DN 1600.  

Popis stavebně-technického stavu OK: 

Kontrola stavebně-technického stavu této odlehčovací komory proběhla dne 12. dubna 2019. 

Kontrola byla prováděna pochůzkou, přičemž bylo vše dokumentováno na fotoaparát. 

Před pochůzkou jsme byli odborníky poučeni o bezpečnosti práce. Pro naši bezpečnost 

nám byl zapůjčen detektor pro měření plynů, který by v případě nebezpečí zapípal. Při kontrole 

stavebně-technického stavu jsme hlídali stav zejména: vstupních (revizních) šachet, stupadel 

do OK, vnitřních prostor (stěny, podlaha, strop), potrubí a přelivné hrany. 

Revizní šachta a stupadla jsou ve velmi dobrém stavu. Na stupadlech nejsou žádné známky 

opotřebení. Na betonovém ostění je plíseň a místy se beton odlupuje (viz foto 10.2.1-1). 

To je podle mého názoru zapříčiněno následky síranové koroze betonu. Na místě by bylo dobré 

udělat odvrt a zkontrolovat mechanické charakteristiky betonu, aby nedošlo k případné havárii. 

Při nátoku do OK je velký sediment tvořen převážně tukem a výkaly. Snižuje průtočnou plochu 

cca o 30 % (viz foto 10.2.1-3). Sediment se nachází také za přelivnou hranou. Přelivná hrana 

a čedičové obložení jsou v dobrém stavu. Sediment v této OK se dle mého názoru tvoří 

z důvodu malého sklonu. Odpadní voda zde nenabere patřičnou rychlost a větší části se usadí. 

 

Obr. 10.2.1-2 Odtok splaškové vody na ČOV [T. Bártík] 
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Obr. 10.2.1-3Přítok splaškové vody do OK [T. Bártík] 

 

 
Obr. 10.2.1-4 Vyústění odlehčovací stoky do Dyje [T. Bártík] 

10.2.2 Odlehčovací komora OKDN2 

Odlehčovací komora OKDN1 se nachází ve Znojmě a spadá pod katastrální území Dobšice 

u Znojma. Polohou spadá do sběrného řadu A. Při odlehčení je přepadající voda odváděna 

do řeky Dyje.  
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Obr. 10.2.2-1 Umístění OKDN2 (Dobšice u Znojma) [39] 

Tato OK je konstrukčně řešena s jednostranným bočním přepadem. Stoka je z železobetonu, 

vnitřek žlabu, jenž přivádí splaškovou vodu na ČOV, je obložen čedičovým obkladem. 

Dimenze stoky při nátoku do OK je DN 1200.  

Popis technického stavu OK: 

Kontrola stavebně-technického stavu proběhla dne 12. dubna 2019 a byla provedena stejným 

způsobem jako u předchozí komory a zabývali jsme se stejnými vlastnostmi.  

Revizní šachta je ve velmi dobrém stavu. Na stupadlech jsou zbytky odpadů jako jsou kusy 

látek a zbytky toaletního papíru (viz foto 10.2.2-2) Na betonovém ostění je místy plíseň, 

ale nikde se neloupe ani není popraskané. Čedičové obložení je místo osekáno (viz foto 10.2.2-

2). Na přelivné hraně jsou zbytky odpadů jako na stupadlech a sediment, tvořen převážně 

štěrkem a pískem. Sediment se nachází také za přelivnou hranou (viz foto 10.2.2-3), 

tedy v místech, kde je za deště odváděna oddělená voda do recipientu. Tohoto problému 

by se podle mého názoru dalo zabránit usazením lapáku písku, který se nachází až za OK do 

míst před odlehčovací komorou. Tím by se zamezilo usazování štěrku a písku v odlehčovací 

komoře.  
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Obr. 10.2.2-2 Odtok splaškové vody na ČOV [T. Bártík] 
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Obr. 10.2.2-3 Přítok splaškové vody do OK [T. Bártík] 

 

Obr. 10.2.2-4 Lapák písku [T. Bártík] 
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10.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Vyhodnocení stavebně-technického stavu stokové sítě proběhlo ve městě Znojmo, 

jak je již zmíněno v průvodní zprávě. Pro vyhodnocení byly využity kamerové záznamy 

z inspekce pomocí CCTV kamery s osvětlením. Poruchy a vady v daných úsecích byly 

zatříděny dle normy ČSN EN 13508-2 k příslušným kódům. Téměř ve všech úsecích mohl 

vozík s připevněnou kamerou bez problému projet, krom úseku číslo 117003 mezi šachtami 

A541-A540, kde byla část kanalizace v protispádu. Před vozíkem s kamerou bylo už příliš 

mnoho splaškové vody a dál se nedostal. Kanalizace nebyla v žádném místě v destruktivním 

stavu, ale v úsecích číslo 117003, 115604, 117002, 122906 chybějí po celé délce části trub, 

je tu síranová koroze a místy se tvoří usazeniny. Kanalizace je v těchto úsecích v kritickém 

stavu a je zapotřebí ji v celé délce vyměnit nebo sanovat. Na úsecích číslo 117215, 119317, 

119316, 119315, 118792 a 121152 jsou vady jako přesazené přípojky, místy poškozený povrch, 

občasné usazeniny a jiné. Tyto závady nejsou ovšem tak závažné, že by se nedaly vyřešit lokální 

opravou. Vyhodnocení jednotlivých úseků nalezneme v příloze číslo 1 v tabulkách 20.1 – 

20.10. 

Jako další krok následovalo zatřídění do kategorií, dle metodiky 

doc. Ing. Jaroslava Raclavského. Stoková síť byla rozdělena do 10 úseků, vždy mezi dvěma, 

po sobě jdoucími šachtami. Označení jednotlivých úseků viz příloha 2, tabulka č. 20.11. 

Každý úsek byl posouzen dle technických ukazatelů pro tuhé trouby podle tabulky 9.3. 

Pro každý úsek byl stanoven výpočet pro jeho technický stav a poté bylo rozhodnuto, jakým 

způsobem se bude provádět sanace (LO/OB/BZ). Výsledné technické ukazatele nalezneme 

v příloze číslo 2, tabulka č. 20.11.  

Jako poslední krok bylo bodové ohodnocení každého úseku samostatně. Bodové ohodnocení 

jsem nedělal podle žádné metodiky, ale byl to můj nápad, který není v praxi vyzkoušen. 

Hodnocení spočívá v tom, že se v každém úseku hledá počet závad nebo procentuální délka 

úseku ve kterém se porucha vyskytuje. Každý ukazatel má přiřazen určitý počet bodů 

(viz příloha č. 3 tab. 20.12) dle důležitosti na funkci stoky. Cílem bodového ohodnocení úseků 

bylo zjistit, kterými úseky je potřeba se zabývat jako prvními, tzn. které úseky mají být 

opravovány, sanovány nebo vyměněny v nejkratším časovém horizontu. Také nám to říká, 

že čím více bodů úsek nasbíral, tím je jeho stav horší. Bodové vyhodnocení jednotlivých úseků 

můžeme vidět v tabulce číslo 10.3.4.  

Ve vybraných úsecích na stokové síti bylo využito šesti technických ukazatelů viz tabulka 

č. 10.3.1. 
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Tab. 10.3.1 – Použité technické ukazatele [T. Bártík] 

Technický 

ukazatel 
Popis poruchy 

TU1 prolomení/zborcení trouby 

TU2 trhliny v potrubí 

TU4 přesazení trubek 

TU5 posunutý trubní spoj 

TU7 překážky v odtoku 

TU9 koroze 

 

Šest z deseti vybraných úseků spadá svým stavebně-technickým stavem do kategorie číslo 3, 

jedná se tedy o vyhovující stav. Jeden úsek spadá do kategorie číslo 2, což je stav dobrý. 

V těchto případech se ale dá předpokládat, že do budoucna se bude technický stav zhoršovat 

a je potřeba nalezené poruchy opravit.  

Zbylé tři úseky spadají svým stavebně-technickým stavem do kategorie číslo 4. V tomto 

případě se jedná o kritický stav a je potřeba zrealizovat opatření ke zlepšení tohoto stavu. 

Vyhodnocení technického stavu všech deseti úseků je zobrazeno na obrázku č. 10.3.3. 

Bodové hodnocení odpovídá stavebně-technickému stavu, který byl vyhodnocen dle metodiky 

doc. Ing. Jaroslava Raclavského, tzn., že úsek označený v příloze č. 4 jako úsek 

s číslem 2 by měl být sanován jako první a až poté by se měl řešit úsek označen číslem 1. 

Pro bodové vyhodnocení jsem musel nastavit určité limity technických ukazatelů, od kterých 

se daná porucha dá považovat za poruchu. Limity můžeme vidět v tabulce č. 10.3.2  

Tab. 10.3.2 – Použité technické ukazatele s limitami pro posouzení [T. Bártík] 

Technický ukazatel Popis poruchy Limity pro posouzení 

TU1 prolomení/zborcení trouby chybějící část trouby 

TU2 trhliny v potrubí chybějící střep > 5cm2 

TU4 přesazení trubek přesah > 5 cm 

TU5 posunutý trubní spoj posun > 2 cm 

TU7 překážky v odtoku usazeniny > 5 % výšky stoky 

TU9 koroze od lokálních projevů 
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Tab. 10.3.3 – Technický stav úseků [T. Bártík] 

Označení 

úseku 

Číslo 

úseku 
Řad Šachty Materiál DN 

Délka 

úseku 

Zařazení 

TSU do 

kategorie 

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ mm ] [ m ] [ - ] 

1 117215 A A528-A529 ŽB 800 33,8 K3 

2 119317 A A534-A533 ŽB 800 3,6 K2 

3 119316 A A535-A534 ŽB 800 54,5 K3 

4 119315 A A535-A536 ŽB 800 52,4 K3 

5 118792 A A537-A536 ŽB 800 16,2 K3 

6 121152 A A538-A537 ŽB 800 35,9 K3 

7 117003 A-24 A541-A540 TZRV 600/900 78,8 K4 

8 115604 A-24-1 A542-A541 TZRV 600/900 39,9 K3 

9 117002 A-24 A541-A543 TZRV 600/900 56,6 K4 

10 122906 A-24 A544-A543 TZRV 600/900 41,6 K4 

 

 

Graf 10.3.3 Technický stav úseků [T. Bártík] 
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Tab. 10.3.4 – Bodové ohodnocení úseků [T. Bártík] 

Označení 

úseku 

Číslo 

úseku 
Řad Šachty Materiál DN 

Délka 

úseku 

Bodové 

ohodnocení 

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ mm ] [ m ] [-] 

1 117215 A A528-A529 ŽB 800 33,8 975 

2 119317 A A534-A533 ŽB 800 3,6 125 

3 119316 A A535-A534 ŽB 800 54,5 778 

4 119315 A A535-A536 ŽB 800 52,4 2175 

5 118792 A A537-A536 ŽB 800 16,2 675 

6 121152 A A538-A537 ŽB 800 35,9 810 

7 117003 A-24 A541-A540 TZRV 600/900 78,8 9112 

8 115604 A-24-1 A542-A541 TZRV 600/900 39,9 3950 

9 117002 A-24 A541-A543 TZRV 600/900 56,6 9654 

10 122906 A-24 A544-A543 TZRV 600/900 41,6 10265 
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10.4 SANACE 

Úseky označené čísly 1-6, krom úseku 2, který spadá do druhé kategorie (dobrý stav), spadají 

do třetí kategorie, což je vyhovující stav. Oprava by dle kategorie K3 měla být ve střednědobém 

časovém horizontu. V těchto úsecích je zbytečné provádět opravu v celé délce nebo dokonce 

dělat celkovou výměnu potrubí. Nejčastějším problémem v těchto úsecích bylo místní 

poškození povrchu, místy prasklina, přesazená přípojka, poškozená výstelka u přípojky, 

či koroze pod přípojkou. Toto všechno jsou vady, které se dají řešit lokální opravou. Lokální 

oprava může být provedena kvalifikovanou osobou, která se do stoky dostane na vozíku a bude 

jištěna osobou zvenčí. Další možnost lokálních oprav je pomocí kanalizačního robota, 

naváděného pomocí TV kamery. Já osobně bych volil možnost použití kanalizačního robota, 

protože úseky značené čísly 1-6 mají DN 800 a to není příliš pohodlné pro případnou osobu, 

která by to musela opravovat. 

Úseky označené čísly 7-10 spadají vyjma úseku 8 do kategorie číslo čtyři, což je kritický stav. 

Zde přicházejí v potaz 2 možnosti řešení. První možností je výměna stávající kanalizace 

za novou. Druhou možností je sanace bezvýkopovou technologií pomocí vyvložkování 

stávající kanalizace metodou obráceného rukávce. Tato metoda funguje tak, že se poškozené 

potrubí nejprve vyčistí. To může být mnoha způsoby, například: vysokotlakým vodním 

paprskem, pískováním, brokováním, broušením, frézováním a jiné. Poté je připravený rukávec 

vtlačen do potrubí budˇ proudem vzduchu nebo vody. Toto lze aplikovat například ze vstupní 

šachty. Během sanace musí být zachována provozuschopnost stokové sítě. To se dá vyřešit 

například vzdutím v úseku nad uzavírkou pomocí nafukovacího ochranného vaku. Po celou 

dobu instalace vložky by musel být v provozu velkokapacitní sací cisternový vůz, který 

by nahromaděnou odpadní vodu načerpal a poté odvážel do areálu ČOV. Sání by bylo 

prováděno pověřenou osobou.  

Pro tato dvě možná řešení jsem udělal finanční odhad. Odhadnuté ceny jsou převzaty z Ústavu 

územního rozvoje z díla Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí. 

První možností je výměna stávající stoky za novou. Nová stoka by byla vystavěna z betonových 

trub vejčitého profilu DN 600/900 s čedičovou vystýlkou. Nová kanalizace by cenově vyšla 

na 5 877 990 Kč. Cena zahrnuje náklady na řezání asfaltového krytu, odstranění krytu 

a podkladních vrstev vozovky v celkové tloušťce 550 mm a hloubku výkopu 3 m. Materiál 

z výkopů a suť se odvezou a uloží na skládku do 10 000 m. Náklady za uložení na skládce jsou 

započteny v ceně. Rýha bude zasypána štěrkopískem nebo recyklovaným materiálem. Celkové 

náklady obsahují podíl kanalizačních šachet (na 30 m potrubí 1 ks šachty). [41] V ceně není 

zahrnuta práce na vykopání, demolici a odvezení stávající stoky. 

Druhou možností je sanace bezvýkopovou technologií pomocí vyvložkování stávající 

kanalizace metodou obráceného rukávce. Výhodou této technologie je krátká doba realizace 

a nenarušení povrchu vozovky. Dále se nemusí řešit dopravní uzavírky a objížďky. 

Před použitím této metody je zapotřebí daný úsek monitorovat TV kamerou a určit přesnou 

polohu přípojek, které se musí zadělat a po provedení sanace oddělat. Sanace bezvýkopovou 

metodou vychází finančně odhadem v rozmezí 2 169 000 Kč až 4 338 000 Kč. V ceně není 

zahrnuto čištění kanalizace před sanací a monitoring TV kamerou. Dále zde není zahrnuta cena 
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za napojení domovních přípojek. V celém sanovaném úseku se nachází 18 domovních přípojek 

a cena za jejich napojení činí 288 000 Kč.  

Celková cena sanovaného úseku bezvýkopovou technologií pomocí vyvložkování by měla být 

v hranici 2 457 000 Kč až 4 626 000 Kč. 

Porovnání rozdílu cen výměny celé kanalizace v daném úseku a sanace pomocí bezvýkopové 

technologie můžeme vidět v tabulce číslo 10.4. 

Tab. 10.4 – Cenové rozdíly sanačních metod [T. Bártík] 

Druh sanace Cena v Kč 

Nová kanalizace - betonová 

trouba vejčitého profilu DN 

600/900 uložená v asfaltové 

vozovce 

5 877 990 

Bezvýkopová technologie 

pomocí vyvložkování metodou 

obráceného rukávce 

2 457 000 - 4 626 000 

10.5 FOTOGRAFIE VYBRANÝCH PORUCH NA ÚSECÍCH 
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Obr. 10.5 Fotografie vybraných poruch na úsecích [T. Bártík] 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je směřována na vyhodnocování stavebně-technického stavu stokových sítí. 

První část je psaná formou rešerše, která nás seznámí s vývojem stokování u nás i v zahraničí 

a problematikou stokování. Dále se práce zabývá materiály stokových sítí. Těmi, 

které se využívaly v minulosti, i těmi, které se využívají v současnosti. Volba tvaru a materiálu 

může velmi ovlivnit poruchovost sítě. Tato témata jsou v práci také rozepsána. Závady 

na stokové síti se zjišťují poměrně obtížně, proto se podstatná část teorie zabývá technologiemi 

pro jejich zjišťování. Každá technologie je principiálně popsána. Dalším bodem této části 

je popsání druhů metod pro stanovení technického stavu stokových sítí. Jednotlivé poruchy 

a nálezy v úsecích byly zatříděny dle kódovacího systému ČSN EN 13508-2. Úseky byly 

poté podle metodické příručky zhodnoceny dle příslušných technických ukazatelů. 

Druhá část se zabývá vyhodnocením stavebně-technického stavu dvou vybraných úseků 

ve Znojmě. K těmto úsekům byly přidány 2 vybrané odlehčovací komory, nacházející 

se ve stejném městě, u kterých byl také popsán jejich stavebně-technický stav.  

Díky záznamům ze stokové sítě mohly být jednotlivé nálezy přiřazeny k příslušným kódům. 

Pro každý posuzovaný úsek je vytvořena protokolová tabulka s patřičnými kódy. Veškeré 

tabulky v této práci byly vytvořeny v programu Microsoft Office Excel. Podle kódů byly 

každému úseku přiřazeny technické ukazatele, na základě kterých byl vyhodnocen jejich 

celkový technický stav. Pro přehlednost byla udělána celková tabulka všech úseků a jejich 

zatřídění do kategorií, včetně grafu. Na základě kategorie, do které určitý úsek spadal, byla 

navržená sanace. Ta byla dle použité technologie provedení naceněna. Situace 

vyhodnocovaných úseků je barevně označena a popsána v příloze č. 5.  

Cílem této práce bylo seznámení s technologiemi pro zjišťování stavebně-technického stavu 

stokových sítí. Převážně o přístrojích pro monitoring stokových sítí a metod pro vyhodnocování 

stavebně-technického stavu. 
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PŘÍLOHA 1 – VYHODNOCENÍ KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ DLE ČSN EN 13508-2 

Tab. 20.1 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Mariánské námětí          

Číslo úseku:  117215           

Materiál:  ŽB           

Profil:  kruhový           

Průměr:  800           

Směr inspekce:  proti směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A528               

19,78   BAJ B   30   12 12     00:01:01   

20,24   BAB C B 200   07       00:01:04   

24,36   BCA E A 200   01       00:01:30   

24,36   BDE A C 5   01       00:01:11   

27,72   BAJ B   30   12 12     00:01:52   

31,1   BAF B       09       00:01:57 SKLUZ 

33   BAF A       12       00:02:15 SKLUZ 

33,8   BCE A   A529               
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Tab. 20.2 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Mariánské námětí          

Číslo úseku:  119317           

Materiál:  ŽB           

Profil:  kruhový           

Průměr:  800           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A534               

2,22   BAF J D     05 07     00:00:16   

2,42   BAJ B   150   06       00:00:19   

3,60   BCE A   A533               
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Tab. 20.3 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Havlíčkova          

Číslo úseku:  119316           

Materiál:  ŽB           

Profil:  kruhový           

Průměr:  800           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A535               

1,74   BCA E A 200   10       00:00:10   

1,74   BAG     5   10       00:00:10   

2,22   BAK Z C 20   10       00:00:29 trhliny v přípojce 

4,70   BCA D A 200   02       00:00:51   

4,70   BAG     5   02       00:00:51   

4,70   BAK B C 70   02       00:00:51   

6,13   BBC A   5   05 07     00:01:15   

6,21   BBB Z   2   10 02     00:01:26 kusy látek 

9,10   BBC Z   5   6       00:03:08 nános toalet. papíru 

17,10   BCA D A 200   10       00:04:18   

17,10   BAK B C 80   10       00:04:18 koroze pod přípojkou 

19,72   BCA D A 200   03       00:04:45   

19,72   BAG     8   03       00:04:45   

19,72   BAK B C 70   03       00:04:45   
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22,9   BCA D A 200   10       00:05:10   

22,9   BAG     12   10       00:05:10   

22,9   BAK Z C 15   10       00:05:14 trhliny v přípojce 

22,9   BDE A C 5   10       00:05:15   

32,74   BCA E A 100   11       00:06:02   

34,00   BCA D A 200   03       00:06:25   

34,00   BAH D       03       00:06:26 koroze pod přípojkou 

37,90   BCA D A 200   03       00:07:03   

37,90   BAG     8   03       00:07:03   

37,90   BDE A C 1   03       00:07:10   

39,41   BCA D A 200   10       00:07:30   

54,5   BCE A   A534               
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Tab. 20.4 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Havlíčkova          

Číslo úseku:  119315           

Materiál:  ŽB           

Profil:  kruhový           

Průměr:  800           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A536               

3,00   BCA E A 200   12       00:00:15   

3,00   BDE A C 5   12       00:00:15   

3,00   BAH A       12       00:00:16   

16,57   BCA D A 200   02       00:01:26   

16,57   BAH B       02       00:01:27 koroze pod přípojkou 

24,73   BCA D A 200   02       00:02:24   

24,73   BAK B C 20   02       00:02:25   

31,02   BAB C B 20   07       00:02:54   

38,86   BAJ A   30           00:03:21   

41,12   BCA D A 200   03       00:03:36   

41,12   BDE A C 2   03       00:03:37   

44,00   BAJ A   30           00:03:58   

46,00   BAJ A   30           00:04:12   

52,40   BCE A   A535               
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Tab. 20.5 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Havlíčkova          

Číslo úseku:  118792           

Materiál:  ŽB           

Profil:  kruhový           

Průměr:  800           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A537               

1,85   BCA D A 200   10       00:00:10   

1,85   BAG     5           00:00:11   

11,70   BCA D A 200   12       00:01:00   

11,70   BAF J C     12       00:01:01   

13,77   BCA D A 250   10       00:01:27   

13,77   BAG     10   10       00:01:28   

13,77   BDE A C 2   10       00:01:24   

16,20   BCE A   A536               
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Tab. 20.6 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Havlíčkova          

Číslo úseku:  121152           

Materiál:  ŽB           

Profil:  kruhový           

Průměr:  800           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A538               

4,71   BAF B B     08       00:00:11   

9,81   BCA D A 250   10       00:00:37   

9,81   BAG     15   10       00:00:30   

9,81   BDE A C 2   10       00:00:37   

9,81   BAF J C     10       00:00:43   

20,22   BCA D A 250   10       00:01:24   

20,22   BDE A C 2   10       00:01:25   

35,90   BCE A   A537               
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Tab. 20.7 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Coufalova          

Číslo úseku:  117003           

Materiál:  prostý beton          

Profil:  vejčitý           

Šířka profilu:  600           

Výška profilu:  900           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A541               

A,B;A-0,0;B-78,8   BAD B A     12 12         

5,48   BCA Z A 900 600 09       00:00:43 
zaústění stoky A24-1 

bez RŠ 

15,15   BBC Z   10   06       00:01:38 nános toalet. papíru 

20,70   BCA D A 150   12       00:02:02   

23,46   BCA D A 200   11       00:02:27 koroze pod přípojkou 

A,B;A-25,9;B-

28,0   BBC Z   10   06       00:02:48 nános toalet. papíru 

A,B;A-19;B-32,13   BBC A   5   06       00:01:52   

29,90   BCA D A 200   12       00:03:05   

29,90   BDE A C 5   12       00:03:06   

A,B;A-32,6;B-

33,9   BBC Z   10   06       00:03:30 nános toalet. papíru 

44,11   BCA D A 250   10       00:04:17   
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46,00   BCA D A 200   12       00:05:03   

46,00   BDE A C 3   12       00:05:29   

46,94   BCA E A 200   12       00:05:35   

46,94   BAH B       12       00:05:36   

A,B;A-42,81;B-60   BDB                 00:04:00 

kanalizace v 

protispádu 

53,3   BDC B               00:06:39   
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Tab. 20.8 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Coufalova          

Číslo úseku:  115604           

Materiál:  prostý beton          

Profil:  vejčitý           

Šířka profilu:  600           

Výška profilu:  900           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A542               

A,B;A-0,0;B-39,9   BAD B A     12 12         

17,60   BCA E A 200   03       00:01:00   

17,60   BAH E       03       00:01:00   

17,60   BAF I A     03       00:01:00   

20,00   BCA D A 200   11       00:01:44   

20,00   BAF D E     11       00:01:45   

26,15   BCA D A 200   02       00:02:25   

26,15   BDE A C 1   02       00:02:26   

33,00   BCC B B 30           00:03:22   

39,90   BCE F               00:03:46 
napojení na stoku A24 

bez RŠ 
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Tab. 20.9 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Coufalova          

Číslo úseku:  117002           

Materiál:  prostý beton          

Profil:  vejčitý           

Šířka profilu:  600           

Výška profilu:  900           

Směr inspekce:  proti směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 
spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A541               

A,B;A-0,0;B-56,6   BAD B A     12 12         

1,6   BBE C   5   06       00:00:12   

A,B;A-1,8,0;B-5,3   BBC A   2   06       00:00:13   

3,60   BBE C   10   06       00:00:18   

8,00   BBE C   5   06       00:00:40   

16,10   BCA D A 200   12       00:01:34   

16,10   BDE A C 5   12       00:01:35   

17,90   BCA D A 200   10       00:02:02   

17,90   BAH B       10       00:02:03   

17,93   BAF D B     10       00:02:10   

A,B;A-19,3;B-30   BAF J C     02 10     00:02:23   

30,14   BCA D A 150   10       00:03:10   

30,14   BAF B B     10       00:03:16   
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44,00   BBE C   5   06       00:04:14   

49,30   BCA B A 200   10       00:04:32   

49,30   BAF B B     10       00:04:33   

56,6   BCE A   A543               
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Tab. 20.10 - Zatřídění dle kódů [T. Bártík]          

Místo:  Znojmo           

Ulice:  Coufalova          

Číslo úseku:  122906           

Materiál:  prostý beton          

Profil:  vejčitý           

Šířka profilu:  600           

Výška profilu:  900           

Směr inspekce:  po směru toku          

             

poloha v podélném 

směru 

kód 

pro 

závadu 

na 

úseku 

hlavní 

kód 

charakterizace kvantifikace poloha na obvodu 

spoj 

odkaz na 

fotodoku-

mentaci 

odkaz na 

video-

záznamy 

poznámky 

1 2 1 2 1 2 

0,00   BCD A   A544               

A,B;A-0,0;B-41,6   BAD B A     12 12         

9,40   BCA C A 200   02       00:00:39   

9,40   BAF B B     02 05     00:00:40   

A,B;A-11,4;B-22,6   BBC A   10   06       00:01:22   

19,00   BCA D A 200   12       00:01:50   

19,00   BAH B       12       00:01:51   

22,55   BCA F A 400   03       00:02:20   

32,37   BCA D A 250   10       00:03:21   

32,37   BAH E       10       00:03:21   

34,67   BCA F A 400   03       00:04:03   

34,67   BAF J D     03 06     00:03:53   

41,60   BCE A   A543               
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PŘÍLOHA 2 – VYHODNOCENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU STOKOVÉ SÍTĚ 

Tab. 20.11 - Posouzení stavebně-technického stavu stokové sítě [T. Bártík] 

Označení 

úseku 

Číslo 

úseku 
Řad Šachty Materiál DN 

Délka 

úseku 

Wj - váha ukazatele   
TSU 

Předběžné 

zařazení TSU 

do kategorie 

NZTSU LO/OB/BZ 

Výsledné 

zařazení TSU 

do kategorie TU1 TU2 TU4 TU5 TU7 TU9 

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ mm ] [ m ] 0,45 0,2 0,1 0,05 0,05 0,15 [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] 

1 117215 A A528-A529 ŽB 800 33,8 0 4 1 1 1 3 1,45 K1 4 LO K3 

2 119317 A A534-A533 ŽB 800 3,6 0 2 1 1 1 3 1,05 K1 3 LO K2 

3 119316 A A535-A534 ŽB 800 54,5 0 2 5 1 3 3 1,55 K2 5 LO K3 

4 119315 A A535-A536 ŽB 800 52,4 4 4 1 2 1 3 3,3 K3 4 LO K3 

5 118792 A A537-A536 ŽB 800 16,2 0 3 4 1 1 3 1,55 K2 4 LO K3 

6 121152 A A538-A537 ŽB 800 35,9 0 3 4 1 1 2 1,4 K1 4 LO K3 

7 117003 A-24 A541-A540 TZRV 600/900 78,8 4 4 1 3 4 4 3,65 K4 4 OB K4 

8 115604 A-24-1 A542-A541 TZRV 600/900 39,9 4 4 1 1 2 4 3,45 K3 4 OB K3 

9 117002 A-24 A541-A543 TZRV 600/900 56,6 4 4 2 1 4 4 3,65 K4 4 OB K4 

10 122906 A-24 A544-A543 TZRV 600/900 41,6 4 4 2 1 4 4 3,65 K4 4 OB K4 
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PŘÍLOHA 3 – POSOUZENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU-BODOVÉ HODNOCENÍ 

Tab. 20.12 - Posouzení stavebně-technického stavu stokové sítě-bodové hodnocení [T. Bártík] 

Označení 

úseku 

Číslo 

úseku 
Řad Šachty Materiál DN 

Délka 

úseku 

Četnost výskytu jednotlivých poruch v úseku Počet bodů/ukazatel Bodové 

ohodnocení 
TU1 TU2 TU4 TU5 TU7 TU9 TU1 TU2 TU4 TU5 TU7 TU9 

[ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ mm ] [ m ] počet počet počet počet % délky úseku % délky úseku 450 200 100 50 50 150 počet bodů 

1 117215 A A528-A529 ŽB 800 33,8 0 4 0 2 0 50 0 800 0 100 0 75 975 

2 119317 A A534-A533 ŽB 800 3,6 0 0 0 1 0 50 0 0 0 50 0 75 125 

3 119316 A A535-A534 ŽB 800 54,5 0 1 5 0 6 50 0 200 500 0 3 75 778 

4 119315 A A535-A536 ŽB 800 52,4 3 3 0 3 0 50 1350 600 0 150 0 75 2175 

5 118792 A A537-A536 ŽB 800 16,2 0 2 2 0 0 50 0 400 200 0 0 75 675 

6 121152 A A538-A537 ŽB 800 35,9 1 1 1 0 0 40 450 200 100 0 0 60 810 

7 117003 A-24 A541-A540 TZRV 600/900 78,8 15 11 0 0 23 100 6750 2200 0 0 11,5 150 9112 

8 115604 A-24-1 A542-A541 TZRV 600/900 39,9 4 10 0 0 0 100 1800 2000 0 0 0 150 3950 

9 117002 A-24 A541-A543 TZRV 600/900 56,6 18 7 0 0 7 100 8100 1400 0 0 3,5 150 9654 

10 122906 A-24 A544-A543 TZRV 600/900 41,6 18 10 0 0 29 100 8100 2000 0 0 14,5 150 10265 
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SUMMARY 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of structural-technical condition of sewer 

networks. The thesis is divided into two parts. The first part is written in the form of theory, 

which deals with sewerage designing, the choice of material and types of disorders that 

can be on the sewer network. Then the work deals with the kinds of methods of sewerage 

monitoring. From the commonly used technologies up to the most advanced. The end of the first 

part is dedicated to the classification of indivudal faults and assigning codes to the individual 

faults according to ČSN EN 13508-2. Further text is about the methodology of the possible 

classification of the technical indicators for the detection of the overal technical condition 

of the sewer network. 

The second part is focused on the survey and evaluation of the structural-technical condition 

of the real sewer network. The selected network is situated in the city of Znojmo almost in his 

heart. From the cctv recording were classified individual faults according to the 

ČSN EN 13508-2. Individual sections were classified according to technical indicators. Further 

their overall technical condition has been evaluated. Subsequently, there was proposed options 

of repair and remediation according to the frequency of damage. Individual technologies were 

priced. 

 


