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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  
V diplomové práci je řešena problematika návrhu sanace stokové sítě 

v urbanizovaném celku Kamenná čtvrt. Práce je dělena na několik částí. V první části se 
nachází průvodní zpráva zabývající se popisem základních charakteristik území jako celku. 
Druhá část se zabývá popisem jednotlivých úseků, hodnocením dle platné ČSN EN 13 508 – 
2 a chystané TNV 75 6905 dle kamerového průzkumu a fotodokumentací z kamerového 
průzkumu. V třetí části je k nalezení výpis závad na jednotlivých úsecích získaný pomocí 
kamerového průzkumu. Dále je zde provedeno hodnocení jednotlivých úseků dle 
připravované TNV 75 6905. Čtvrtá část se zabývá zhodnocením celkového stavu jednotlivých 
úseků. V páté části je obsažen návrh možných alternativ sanace. Šestá část obsahuje 
ekonomické hledisko jednotlivých variant sanace a jejich porovnání a poslední, tedy sedmá 
část se zabývá hydrotechnickým výpočtem pro stávající stav a pro jednotlivé navržené 
alternativy a jeho vyhodnocením, v případě nutnosti optimalizací.  

The thesis approaches the problem of design of sewer network rehabilitation of 
urbanized area named Kamenná čtvrť. The thesis is divided into several parts. In the first part 
of the thesis there is  the accompaying report, which describs characteristics of the area as a 
whole. The second part of the thesis is about describing each part of the network, clasification 
of defects  according to the ČSN EN 13508 -2 and fothcoming TNV 75 6905 and photographs 
from network camera survey. In the third part of this thesis there is a chart with all defects 
located on the network. Also there is an evaluation  of  each part of network according to 
prepared TNV 75 6905. The fourth part of the thesis talks about evaluation of each part of the 
network as a whole. In the fifth part of the thesis we design possible choises of reahabilitation 
on the network. The sixth part of  the thesis contains the economic aspects of possible 
alternatives and  their comparsion. Last part of the thesis contains a hydrotechnical 
calculation, which means calculation of the current situation and the possible alternatives. 
There is an individual evaluation of the calculation and if its necessary optimizations of the 
network. 

 

Průvodní zpráva, vyhodnocení kamerového průzkumu, zatřídění dle norem, 
alternativy, ekonomické aspekty, hydrotechnický výpočet, optimalizace 

Accompaying report, evaluation of camera survey, clasification according to standard, 
alternatives, economical aspects, hydrotechnical calculation, optimizations 
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1  ÚVOD  

1.1 PŘEDMĚT PRÁCE, CÍLE METODIKA 

Předmětem této práce je komplexní návrh možné sanace vybraného urbanizovaného 
celku v Brně-Štýřicích. Práce se bude skládat z několika na sobě závislých částí. V první části 
se bude jednat o technickou zprávu, která bude obsahovat základní charakteristiky 
posuzovaného území, geologické poměry a základní shrnutí současného stavu stokové sítě 
v této lokalitě. Další částí práce je vyhodnocení kamerového průzkumu hlavních řadů 
v zájmovém území. Zde se nachází popis pro každý jednotlivý úsek stokové sítě rozdělený na 
hlavní řady a dále na úseky mezi šachtami. Dále se zde nachází obrazová dokumentace, ve 
které jsou vybrány nejzávažnější vady v daném úseku, které jsou zároveň zatříděny podle 
připravované normy TNV 75 6905 a podle stávající ČSN EN 13 508 – 2. V další části práce 
jsem provedl sumarizaci vad zjištěných při vyhodnocování kamerového průzkumu. Dále jsem 
provedl vyhodnocení technického stavu stokové sítě podle výše zmíněné TNV 75 6905. Po 
zatřídění do jednotlivých kategorií technického stavu jsem navrhl možné alternativy sanace 
pro danou lokalitu. Pro tyto alternativy bylo provedeno jejich ekonomické zhodnocení. Dále 
byl proveden hydrotechnický výpočet a posouzení stávající sítě a posouzení v případě zúžení 
profilu při provedení navržených bezvýkopových metod. 

 

1.2 POUŽITÉ TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ A POJMY 

stoka (sewer) 

potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních/dešťových vod z více zdrojů, obvykle 
uložené v zemi (viz ČSN EN 752-1) 

stoková síť (sewer systém) 

síť stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní/dešťové vody z kanalizačních přípojek do 
čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění (viz ČSN EN 752-1) 

sanace (rehabilitation) 

všechna opatření ke znovuobnovení nebo zlepšení stávajících systémů stokových sítí a 
kanalizačních přípojek (viz ČSN EN 752-1) 

vložka (liner) 

vložená trubka/trouba instalovaná do potrubního systému s cílem obnovit jeho funkci 

napojení (connection) 

všeobecný termín pro místo, ve kterém se (stoka/přípojka) připojuje do jiné stoky/přípojky 
nebo do vstupní či revizní šachty 
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sklon (gradient) 

poměr (podíl) mezi svislým a vodorovným průmětem délky stoky nebo kanalizační přípojky 

(viz ČSN EN 752-1) 

revizní šachta (inspection chamber) 

kanalizační šachta s odnímatelným poklopem umístěná na stoce nebo kanalizační přípojce, 
která umožňuje kontrolu z povrchu, neslouží ale ke vstupu osob (viz ČSN EN 752-1) 

trubní spoj (joint) 

místo, ve kterém se spojují v podélném směru konce dvou navazujících trub 

vstupní šachta (manhole) 

kanalizační šachta s odnímatelným poklopem umístěná na stoce nebo kanalizační přípojce, 
která umožňuje vstup osob (viz ČSN EN 752-1) 

trouba (pipe unit) 

část stoky nebo kanalizační přípojky vyrobená jako jednotlivý prvek určený pro spojení 
s jinými troubami 

potrubí (pipeline) 

celek sestavený z trub, tvarovek a spojů uložený mezi šachtami a jinými stavebními objekty 

stokový úsek; úsek stoky (pipeline lenght) 

průběžná část stoky nebo kanalizační přípojky mezi dvěma přilehlými uzly 

uzel (node) 

bod představující vstupní nebo revizní šachtu, výustní objekt, čistící otvor nebo jinak 
označený bod 

dešťové (povrchové) vody (surface water) 

srážky, které se nevsákly do půdy a jsou odváděny z povrchu terénu nebo vnějších povrchů 
budov do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek (viz ČSN EN 752-1) 

odpadní vody (waste water) 

vody změněné použitím nebo odvedené do systému stokových sítí a kanalizačních přípojek 
(viz ČSN EN 752-1) 
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2  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Zkoumaná lokalita Kamenná kolonie (též nazývána Kamenná čtvrt) se nachází na 
severozápadě katastrálního území Brno-Štýřice, které se nachází v nejjižnější části brněnské 
městské části Brno-střed. S ohledem na řeku Svratku se nachází na pravém břehu řeky 
Svratky, mezi Starým Brnem a Pisárkami. Je posazena v severním svahu Červeného kopce v 
prostorách vytěženého lomu na kámen. Terénní nerovnosti dna lomu předurčily rozdělení 
zástavby Kamenné kolonie na dvě části místními obyvateli nazývané jako Horní a Dolní 
Kamenka. Od okolního města Kamennou kolonii oddělují strmé stěny lomu, lesní porosty a 
řeka Svratka. Celá Kamenná kolonie je dnes památkově chráněná, některé domky mají navíc 
status kulturní památky. 

2.2 GEOMORFOLOGIE 

Dle geomorfologického členění se zkoumaná lokalita nachází v celku Bobravská 
vrchovina při styku s Dyjsko-svrateckým úvalem. Podrobněji je Kamenná čtvrt situována 
v podcelku Lipovská vrchovina a v okrsku Kohoutovická vrchovina.1

Současný reliéf terénu byl v minulosti značně přetvořen antropogenní činností 
spojenou s těžbou kamene. V území probíhala již od středověku těžba devonských slepenců, 
které byly využity na městské opevnění, stavbu Špilberku, Petrova a dalších významných 
historických staveb; později rovněž pro výstavbu opěrných zdí pro komunikace a železniční 
tratě. Jelikož těžba probíhala několik staletí a postupovala směrem od řeky výše do kopce, 
byly středověké lomy postupně překryty skrývkou a hlušinou další těžby. Po ukončení těžební 
činnosti byly současná patrná patra lomu (horní a spodní patro) vyrovnány a využity 
k zástavbě. 

 

Dlouhodobá antropogenní činnost v řešené lokalitě mající vliv na řešenou lokalitu  
způsobila, že místy jsou v prostoru Kamenné čtvrti odkryty skalní výchozy (především 
závěrné stěny lomu), místy se zde naopak vyskytují značné mocnosti navážek různorodého 
složení, dosahující mocnosti až 15 m. 

2.3 GEOLOGIE A STRATIGRAFIE 

Zkoumané území je budováno fialově červenými devonskými bazálními křemennými 
slepenci, místy i arkózovými pískovci, které jsou uloženy v mocnosti mnoha desítek metrů na 
granodioritech brněnského masivu. K sedimentaci zde docházelo v depresi podél tektonické 
linie protažené sj. směrem. Zpočátku tuto depresi vyplňoval splavený zvětralinový materiál, 
pocházející především z blízkého okolí, později byl do pánevního prostoru přinášen i 
vzdálenější materiál tvořený reziduálními štěrky ze zarovnaných povrchů. Texturní znaky 
sedimentů a jejich fialově červená barva napovídají, že transport horninového materiálu a jeho 
sedimentace probíhaly v období horkého aridního a semiaridního klimatu. Sedimentace měla 
charakter náhlých splachů, při nichž většinou nedocházelo k lepšímu vytřídění ukládaného 
materiálu. Období ukládání devonských klastik bylo velmi dlouhé, od doloženého středního 

                                                 
1 Demek J. a kol. : Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. ACADEMIA, Praha. 1987 
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devonu až po počátek devonu svrchního, přičemž není vyloučeno, že část jich začala 
sedimentovat již ve spodním devonu (devon je nejmladším útvarem starších prvohor).2

 

 

2.4 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ CHARAKTER LOKALITY 

Inženýrskogeologický charakter zájmového území je určován vlastnostmi skalního 
podkladu – spodnodevonských klastických sedimentů, v jejichž souvrství výrazně převažují 
křemenné slepence, a podřadně se vyskytují i arkózové pískovce (jde o celek označovaný jako 
bazální klastik nebo též facie old red). 3

Významný vliv na podmínky lokality má skladba kvartérních uloženin – především 
svahových hlinito-písčito-štěrkových sutí s úlomky podložních hornin, a také polohy navážek. 
Dále se především v severovýchodní části řešeného území vyskytují sprašové hlíny a spraše a 
říční náplavy (štěrky, písky, povodňové hlíny). 

 

Je nutno poznamenat, že prostory vytěženého kamenolomu byly v minulosti 
využívány nejen k živelné, neřízené zástavbě, ale i k dosti rozsáhlému skládkování (stavební 
odpad, vyvážky z blízké Kohnovy cihelny, odpad z pivovaru Starobrno apod.). Následně byly 
zastavěny i plochy na povrchu zaplněných skládek. 

 

 

2.5 HYDROGEOLOGIE 

Z regionálně hydrogeologického hlediska je řešené území součástí hydrogeologického 
rajónu č. 657 – Krystalinikum brněnské jednotky. Údolí řeky Svratky již náleží do 
hydrogeologického rajónu č 164-2 – Kvarterní fluviální sedimenty v povodí Svratky.4

 

 

 

2.6 ÚDAJE ZÍSKANÉ Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

V posuzované lokalitě byl společností Aquaenviro proveden průzkumný vrt pro 
zjištění úrovně skalního podloží (viz tab.1) a určení mocností a charakteru pokryvných útvarů 
skalních hornin (viz tab.2). Dále v tomto vrtu byl proveden průzkum hloubky podzemní vody 
(viz tab. 3). 

 

 

 

                                                 
2 Muller P., Novák Z. a kol.  : Geologie Brna a okolí. Český geologický ústav, Praha 2000. 
3 Inženýrskogeologický, hydrogeologický a geofyzikální průzkum pro posouzení stability svahů. Projekt firmy Aquaenviro  
2007 
4 Michlíček E. a kol. : Hydrogeologické rajóny podzemních vod v povodí Moravy a Odry. MS Geotest, n.p. Brno 1986. 
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Tab. 2.1 Přehled hloubek a úrovní skalního podloží v zájmovém území dle stupně zvětrání5

 
 

Vrt 

třída pevnosti horninového materiálu 

R4 R4 - R3 R3 R3 - R2 R2 

[m] [m n.m.] [m] [m n.m.] [m] [m n.m.] [m] [m n.m.] [m] [m n.m.] 

PV62 1,0 225,22 - - - - 1,3 224,92 1,5 224,72 

Tab. 2.2 Přehled mocností pokryvných útvarů skalních hornin a jejich charakteristika6

 
 

Vrt 
mocnost vrstva 

charakter 
[m] [m] 

PV62 1,0 0,0 - 0,2 navážka 
    0,2 - 0,3 hlína písčitá 
    0,3 - 0,6 písek hlinitý se štěrkem 
    0,6 - 1,0 štěrk hlinito-písčitý 

 

Tab. 2.3 Přehled hloubek hladin podzemních vod v řešeném území7

 
 

Vrt 
31.10.2006 21.1.2006 31.12.2006 26.1.2007 26.2.2007 

[m] 

PV62 2,55 2,63 2,83 - 2,65 

 

2.7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍHO STAVU STOKOVÉ SÍTĚ 
V LOKALITĚ 

V zájmové lokalitě o rozloze cca 1,62 ha se nachází stoková síť o celkové délce 
420,3 m. Materiálem stokové sítě je kruhové betonové potrubí o jmenovitých světlostech DN 
400 a DN 300. Stáří potrubí nebylo z dostupných podkladů zjištěno. Pro posouzení stavu 
stokové sítě nebyl k dispozici statický posudek potrubí. Na stokové síti byl proveden 
kamerový průzkum provedený firmou Sebak. Dále zde byl proveden průzkumný vrt v rámci 
inženýrsko-geologického, hydrogeologického a geofyzikálního průzkumu pro posouzení 
stability svahů v lokalitě (viz výše). Stoková síť je členěna na hlavní stoku A a vedlejší stoky 
B až E. 

                                                 
5 Inženýrskogeologický, hydrogeologický a geofyzikální průzkum pro posouzení stability svahů. Projekt firmy Aquaenviro  
2007 
6 Item. 
7 Item. 
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3  ZÁKLADNÍ POPIS ÚSEKŮ A ZATŘÍDĚNÍ VAD 
V JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH DLE PŘIPRAVOVANÉ 
TNV 75 6905 A STÁVAJÍCÍ ČSN EN 13 508 – 2 PRO 
JEDNOTLIVÉ ÚSEKY STOKOVÉ SÍTĚ ZA POUŽITÍ 
KAMEROVÉHO PRŮZKUMU 

 

V této části práce se zabývám základním popisem jednotlivých stok, úsek po úseku. 
Jsou zde vypsány základní charakteristiky úseku. Čímž jsou názvy počáteční šachty, koncová 
šachty úseku. Dále délka úseku, průměr potrubí, tvar potrubí, materiál potrubí, počet přípojek 
nalezených kamerovým průzkumem, jejich poloha a vzdálenost. V každém úseku jsou také 
uvedeny základní informace o kamerovém průzkum tzn. směr průzkumu a délka úseku, na 
kterém byl průzkum proveden. Dále je zde uveden popis a zatřídění jednotlivých vad 
získaných z kamerového průzkumu. Jako důležitá součást je zde také obsažena obrazová 
fotodokumentace vybraných vad na úsecích, zpravidla specifických či nejzávažnějších. Tato 
fotodokumentace slouží k bližšímu představení technického stavu v jednotlivých úsecích a na 
základě nich je později proveden návrh opatření a alternativ pro vlastní sanaci. Klasifikace 
jednotlivých vad je provedena na základě platné ČSN EN 13 508 – 2 a nově připravované 
TNV 75 6905. 

 

3.1 STOKA A 

3.1.1 Úsek od šachty 870 - 906 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 870 a končí šachtou 906. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 400. Úsek dle podkladů z GIS BVK  a.s.  má délku 48,22 m. Kamerový průzkum 
byl proveden proti směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 47,8 m. Na tomto úseku 
byly zjištěny čtyři zaústění kanalizačními přípojkami a to na staničení 23,2 m vpravo, 24,3 m 
vpravo, 34,2 vlevo a 45,7 m vpravo. 
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Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.1. TU4 – TP4 - Posunutí trub, horizontální, staničení 1,9 m –  BAJ 

 

Obr. 3.2. TU2 – TP4 - Trhlina ve dně potrubí v úseku 1,9-5,8 m – BAB 
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Obr. 3.3. TU9 – TP4 - Koroze betonu horní časti celý úsek - BAF 

 

Obr. 3.4. TU2 – TP3 - Trhlina ve dně potrubí v úseku 22,2-23,2 m – BAB 
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Obr. 3.5. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 26,6 m – BAJ 

 

Obr. 3.6. TU2 – TP2 - Trhlina v horní části potrubí v úseku 36,9-37,4 m – BAB 
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Obr. 3.7. TU2 – TP4 - Paprskovitá trhlina ve dně a stěně staničení 40,2 m – BAB 

 

3.1.1 Úsek od šachty 907 - 906 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 907 a končí šachtou 906. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 400. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 30,86 m. Kamerový průzkum 
byl proveden po směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 31,6 m. Na tomto úseku 
bylo zjištěno pět zaústění kanalizačními přípojkami, z čehož tři konkrétně na staničení 7,1 m 
vlevo, 8,1 m vpravo a 23,5 m vpravo jsou uzavřeny. Ostatní dvě jsou na staničení 11,3 m 
vlevo a 24,6 vpravo, které jsou průchodné. 
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Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.8. TU9 – TP4 - Koroze betonu, celý obvod celý úsek – BAF 

 

Obr. 3.9. TU2 – TP4 - Trhlina ve stěně potrubí v úseku 2,1-2,6 m – BAB 
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Obr. 3.10. TU2 – TP3 - Trhlina ve spoji trub a ve stěně potrubí staničení 6,7 m – BAB 

 

Obr. 3.11. TU4 – TP4 - Posunutí trub, horizontální, staničení 17,1 m – BAJ 
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Obr. 3.12.  TU2 – TP4 - Trhlina ve dně potrubí v úseku 21,3-21,7 m – BAB 

 

Obr. 3.13. TU2 – TP4 - Trhlina ve dně potrubí v úseku 24,2-24,5 m – BAB 
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Obr. 3.14. TU2 – TP4 - Trhlina ve dně potrubí staničení 26,9 m – BAB 

 

Obr. 3.15. TU2 – TP4 - Trhlina ve dně potrubí staničení 27,4 m – BAB 
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3.1.2 Úsek od šachty 908 - 907 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 908 a končí šachtou 907. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 400. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 11,58 m. Kamerový průzkum 
byl proveden po směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 10,6 m. Na tomto úseku 
byly zjištěny dvě uzavřené zaústění, a to na staničení 1,0 m vlevo a na staničení 10,6 m 
zaústění úseku od šachty 1211664. 

Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.16. TU9 – TP5 - Značná koroze betonu, celý obvod, celý úsek – BAF 
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Obr. 3.17. TU4 – TP4 - Posunutí trub, horizontální, staničení 1,1 m – BAJ 

 

Obr. 3.18. TU4 – TP4 - Posunutí trub, horizontální, staničení 8,3 m – BAJ 
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3.1.3 Úsek od šachty 909 - 908 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 909 a končí šachtou 908. Jedná se o kruhové potrubí 
DN 300. Materiál je beton, v úseku 6,5-10 m je zde PVC. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. 
má délku 25,60 m. Kamerový průzkum byl proveden po směru toku a koncový úsek 5,1 m byl 
proveden z opačného směru z důvodů zvýšené stálé hladiny v potrubí. Kamerový průzkum 
proběhl po délce 25,4 m. Na tomto úseku byly zjištěny tři odbočky se zaústěnými 
kanalizačními přípojkami, a to na staničení 5,0 m, 8,0 m a 13,3 m. Dále zde byly zjištěny dvě 
zaústění do horní části profilu, a to na staničení 14,2 m a 15,3 m. 

Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.19.  TU9 - TP4 - Koroze betonu, celý obvod, celý úsek – BAF 
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Obr. 3.20. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 8,3 m – BAJ 

 

Obr. 3.21. TU2 – TP3 - Trhlina ve stěně potrubí staničení 10,4 m – BAB 
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Obr. 3.22.  TU2 – TP4 - Trhlina ve stěně potrubí staničení 13,6 m – BAB 

 

 

3.1.4 Úsek od šachty 912 - 909 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 912 a končí šachtou 909. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 36,39 m. Kamerový průzkum 
byl proveden po směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 36,7 m. Na tomto úseku 
bylo zjištěno celkem 11 zaústění do profilu, z čehož 4 jsou uzavřené. Dvě, a to na staničení 
19,3 m a 36,7 m, jsou zaústěny do horní části profilu. Dále na staničeních 6,6 m, 9,7 m, 24,2 
m a 28,3 m se jedná o zaústění vpravo. Zbývající zaústění na staničení 22,1 m je provedeno 
vlevo. 
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Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.23. TU9 – TP4 - Koroze betonu, celý obvod, celý úsek – BAF 

 

Obr. 3.24.  TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 1,1 m – BAJ 
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Obr. 3.25. TU2 – TP3 - Trhliny příčné ve stěně potrubí staničení 8,9 m – BAB 

 

Obr. 3.26. TU2 – TP4 - Trhlina ve stěně potrubí staničení 12,9 m – BAB 
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Obr. 3.27. TU4 – TP4 - Posunutí trub, horizontální, staničení 25,9 m – BAJ 

 

Obr. 3.28. TU7 – TP2 - Překážka v odtoku staničení 28,8 m – BBE 
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Obr. 3.29. TU1 – TP4 - Chybějící část stěny potrubí staničení 35,8 m – BAC 

3.1.5 Úsek od šachty 913 - 912 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 913 a končí šachtou 912. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 19,73 m. Kamerový průzkum 
byl proveden po směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 11,7 m. Na tomto úseku 
byly zjištěny celkem 2 zaústění do profilu, a to na staničeních 0,0 m (v šachtě 913) a 2,3 m. 
Zaústění v šachtě 913 přečnívá do profilu šachty o cca 20 cm a je provedeno vlevo. Zaústění 
na staničeních 2,3 m a 6,5 m je provedeno do horní části potrubí.  
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Obr. 3.30. Vyčnívající zaústění v šachtě 913 

Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.31. TU9 – TP4 – Koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 
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Obr. 3.32. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 3,0 m – BAJ 

 

3.1.6 Úsek od šachty 914 - 913 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 914 a končí šachtou 913. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 19,73 m. Kamerový průzkum 
byl proveden po směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 19,2 m. Na tomto úseku 
byly zjištěny celkem 3 zaústění do profilu, a to na staničeních 4,1 m a 14,3 m vpravo a na 
staničení 9,3 m vlevo. Dále bylo zjištěno kamerovým průzkumem zaústění v šachtě 913 
přečnívající o cca 20 cm do profilu kanalizační šachty. 
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Obr. 3.33. Vyčnívající zaústění v šachtě 913 

Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.34. TU9 – TP4 – Koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 
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Obr. 3.35. TU1 – TP4 - Chybějící část stěny potrubí, staničení 1,3 m – BAC 

 

Obr. 3.36. TU1 – TP5 - Chybějící část stěny potrubí, zborcení, staničení 2,5 m – BAC 



Název   Bc. Ondřej Horák 
Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 
 

  31 

 

Obr. 3.37.  TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 5,7 m – BAJ 

 

Obr. 3.38. TU2 – TP4 - Trhlina v potrubí, chybějící střep, staničení 8,0 m – BAB 
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Obr. 3.39.  TU1 – TP4 - Chybějící část stěny potrubí, staničení 14,5 m – BAC 

 

3.1.7 Úsek od šachty 915 - 914 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 915 a končí šachtou 914. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 26,63 m. Kamerový průzkum 
byl proveden proti směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 25,7 m. Na tomto úseku 
bylo zjištěno celkem 10 zaústění do profilu, z čehož 2, a to na staničeních 10,7 m a 17,9, jsou 
uzavřeny. Zaústění vpravo jsou na staničeních 0,6 m, 8,7 m, 11,7 m, 18,5 m a 20,9 m. 
Zaústění vlevo jsou na staničeních 9,7 m, 12,9 m a 19,9 m. 
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Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.40. TU9 – TP4 – Koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 

 

Obr. 3.41. TU1 – TP4 - Chybějící část stěny potrubí, staničení 2,0 m – BAC 
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Obr. 3.42. TU1 – TP5 - Chybějící část stěny potrubí, staničení 4,1 m – BAC 

 

Obr. 3.43. TU1 – TP5 - Chybějící část stěny potrubí, staničení 6,4 m – BAC 



Název   Bc. Ondřej Horák 
Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 
 

  35 

 

Obr. 3.44. TU1 – TP4 - Chybějící část stěny potrubí, staničení 6,7 m – BAC 

3.2 STOKA B 

3.2.1 Úsek od šachty 912 - 911 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 912 a končí šachtou 911. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 44,79 m. Kamerový průzkum 
byl proveden proti směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 43,7 m. Na tomto úseku 
bylo zjištěno celkem 12 zaústění do profilu, z čehož zaústěny vlevo jsou přípojky na 
staničeních 9,5 m, 17,6 m, 27,0 m a 34,0 m, a zaústěny vpravo jsou přípojky na staničeních 
2,3 m, 7,5 m, 9,9 m, 12,5 m, 19,7 m, 23,9 m, 35,2 m a 42,2 m.  
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Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.45. TU9 – TP3 – Koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 

 

Obr. 3.46. TU2 – TP3 - Trhlina ve dně potrubí, staničení 2,9 m – BAB 
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Obr. 3.47. TU2 – TP3 - Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep, staničení 11,8 m – BAB 

 

Obr. 3.48. TU2 – TP3 - Trhlina ve stěně potrubí, staničení 40,8 m – BAB 
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3.3 STOKA C 

3.3.1 Úsek od šachty 909 - 910 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 909 a končí šachtou 910. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 60,42 m. Kamerový průzkum 
byl proveden proti směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 60,0 m. Na tomto úseku 
bylo zjištěno 23 zaústění kanalizačními přípojkami, z čehož pět je uzavřeno a tři nelze 
zrevidovat kamerovým průzkumem pro příliš malé DN. Zleva jsou zaústěny do profilu 
přípojky na staničeních 2,6 m, 12,9 m, 14,9 m, 23,0 m, 30,2 m, 37,4 m, 43,5 m a 46,4 m. 
Zprava jsou zaústěny do profilu přípojky na staničeních 11,7 m, 18,9 m, 21,1 m, 29,1 m, 35,3 
m, 38,2 m a 59,0 m.  

Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.49.  TU9 – TP5 – Značná koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 
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Obr. 3.50. TU2 – TP3 - Trhlina ve stěně potrubí, staničení 1,8 m – BAB 

 

Obr. 3.51. TU2 – TP3 - Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep, staničení 6,9 m – BAB 



Název   Bc. Ondřej Horák 
Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 
 

  40 

 

Obr. 3.52.  TU2 – TP4 - Paprskovité trhliny ve stěně potrubí, staničení 7,9 m – BAB 

 

 

Obr. 3.53. TU2 – TP4 - Trhliny ve stěně potrubí, chybějící střep, staničení 11,8 m – BAB 
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Obr. 3.54.  TU2 – TP4 - Trhliny ve stěně potrubí, chybějící střep, staničení 13,0 m – BAB 

 

Obr. 3.55. TU2 – TP3 - Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep, staničení 14,0 m – BAB 
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Obr. 3.56. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 20,2 m – BAJ 

 

Obr. 3.57. TU1 – TP5 – Chybějící stěny potrubí, zborcení konstrukce, staničení 25,9 m – BAC 
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Obr. 3.58. TU2 – TP4 - Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep, staničení 27,5 m – BAB 

 

Obr. 3.59. TU1 – TP4 – Chybějící část stěny potrubí staničení 34,4 m – BAC 
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Obr. 3.60. TU1 – TP4 – Chybějící část stěny potrubí, staničení 40,7 m – BAC 

 

Obr. 3.61.  TU2 – TP3 - Trhliny ve stěně potrubí, chybějící střep, staničení 44,1 m – BAB 
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3.4 STOKA D 

3.4.1 Úsek od šachty 1066 - 908 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 908 a končí šachtou 1006. Jedná se o kruhové betonové 
potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 49,3 m. Kamerový průzkum 
byl proveden proti směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 48,4 m. Na tomto úseku 
bylo zjištěno čtrnáct zaústění kanalizačními přípojkami, z čehož pět je uzavřeno. Sedm 
zaústění je vedeno zleva, a to na staničeních 11,8 m, 23,0 m, 28,2 m, 32,3 m, 36,4 m, 39,9 m a 
47,6 m. Dvě zaústění jsou vedeny zprava, a to na staničeních 32,0 m a 38,5 m. Jedno zaústění 
je vedeno do horní části potrubí, a to na staničení 1,5 m. 

Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.62. TU9 – TP3 – Koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 
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Obr. 3.63. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 17,2 m – BAJ 

 

Obr. 3.64. TU2 – TP3 - Trhlina ve stěně potrubí, staničení 32,5 m – BAB 
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Obr. 3.65. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 37,7 m – BAJ 

 

Obr. 3.66. TU8 – TP4 – Rýhový obrus vícečetný, staničení 46,5 m - BAF 
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Obr. 3.67. TU7 – TP3 - Chybné napojení přípojky, vyčnívající do profilu, staničení 47,6 m - BAG 

3.5 STOKA E 

3.5.1 Úsek od šachty 1211664 - 907 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 1211664 a končí šachtou 907. Jedná se o kruhové 
betonové potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 17,53 m. Kamerový 
průzkum byl proveden ve směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 16,1 m. Na tomto 
úseku bylo zjištěno tři zaústění do profilu, z čehož vlevo na staničeních 3,1 m a 10,4 m, a 
vpravo na staničení 8,3 m. 
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 Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.68. TU9 – TP3 – Koroze, celý obvod, celý úsek – BAF 

     

Obr. 3.69. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 5,7 m – BAJ 
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Obr. 3.70. TU4 – TP3 - Posunutí trub, horizontální, staničení 15,1 m – BAJ 

3.5.1 Úsek od šachty 1211664 - 1211605 

Základní popis úseku 

Úsek začíná počáteční šachtou 1211605 a končí šachtou 1211664. Jedná se o kruhové 
betonové potrubí DN 300. Úsek dle podkladů z GIS BVK a.s. má délku 37,03 m. Kamerový 
průzkum byl proveden ve směru toku. Kamerový průzkum proběhl po délce 36,5 m. Na tomto 
úseku bylo zjištěno celkem 11 zaústění do profilu stoky, z čehož 3 jsou uzavřeny, a to na 
staničeních 12,2 m, 24,5 m a 33,8 m. Vlevo jsou do profilu zaústěny přípojky na staničeních 
9,3 m, 21,3 m a 31,5 m. Vpravo jsou do profilu zaústěny přípojky na staničení 12,8 m. 
V horní části jsou do profilu zaústěny přípojky na staničeních 4,0 m, 11,2 m, 11,8 m a 33,8 m. 
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 Popis vybraných vad a jejich zatřídění dle TNV 75 6905 – ČSN EN 13 508-2 

 

Obr. 3.71.  TU2 – TP3 - Trhlina ve stěně potrubí, staničení 0,7 m – BAB 

 

Obr. 3.72. TU4 – TP4 - Posunutí trub, horizontální, staničení 4,6 m – BAJ 
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Obr. 3.73. TU7 – TP3 - Chybné napojení přípojky, vyčnívající do profilu, staničení 11,3 m – BAG 

 

Obr. 3.74. TU2 – TP3 - Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep, staničení 15,4 m – BAB 
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4  POUŽITÍ METODIKY HODNOCENÍ TECHNICKÉHO 
STAVU STOKOVÉ SÍTĚ DLE TNV 75 6905 

Předmětem této části práce je sumarizace všech nalezených vad jejich roztřídění a 
klasifikace dle platné ČSN EN 13 508 – 2 a především podle nově připravované TNV 75 
6905. Dále je zde uvedeno zatřídění podle kategorií technického stavu, ve kterém se 
jednotlivé úseky nacházejí. Toto zatřídění je dle připravované TNV 75 6905. Metodika této 
TNV je založena všeobecně na zjednodušeném bodovém systému ohodnocení stavu potrubí 
se zatříděním do 5 kategorií. Metodika vlastní TNV pak vychází z metody FMEA (Failure 
Modes Effects and Analysis). 

Tab. 4.1 Kategorie zatřídění technického stavu potrubí a objektů na stokové síti8 

 

Pro hodnocení technického stavu stokové sítě z tuhých trub (betonové, ŽB, 
kameninové, čedičové, polymerbetonové a zděné stoky) je v této TNV navrženo 9 
technických ukazatelů. Meze jednotlivých hodnotících kategorií jsou dále uvedeny na straně 6 
v této TNV. Na základě zjištěných tříd poruchy uvádí dále TNV možný časový horizont pro 
odstranění poruchy dle třídy poruchy viz tab. 4.2. Třídy poruchy jsou dále uvedeny 
v sumarizaci pro jednotlivé úseky stoky a také v dřívěji popsané fotodokumentaci 
z kamerového průzkumu. 

Tab. 4.2. Časový horizont pro odstranění poruchy dle třídy poruchy9 

 

                                                 
8 TNV 75 6905. METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU KANALIZAČNÍ SÍTĚ. únor 2012. Praha: 
HYDROPROJEKT CZ a.s., návrh. 
9 Item. 
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4.1 STOKA A 

4.1.1 Sumarizace vad získaných z kamerového průzkumu 

Na základě kamerového průzkumu byla provedena na stoce A sumarizace nalezených 
vad. Tyto vady byly přehledně sestaveny do tab. 4.3. V této tabulce je možno nalézt, o jaký 
úsek na stoce se jedná (dle počáteční a koncové šachty), popis zjištěné vady a dále staničení, 
na kterém se nalezená chyba nachází. Nakonec jsem v posledních dvou sloupcích provedl 
zatřídění dle platné ČSN EN 13 508 – 2 a nově navrhované TNV 75 6905.  

 

Tab. 4.3. Sumarizace vad na úseku 

Ozn. 
Stoky Úsek Staničení 

[m] Popis vady 
Zatřídění dle 
návrh. TNV 

75 6905 

Zatřídění 
dle ČSN EN 
13 508-2 

A 870 - 906 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    1,9 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 

    1,9 - 5,8 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    14,2 - 14,6 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    15,6 - 16,0 Trhlina ve dně potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    17,4 Trhlina ve dně potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    20,6 Trhlina ve dně potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    22,2 - 23,2 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    26,6 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    27,9 - 28,5 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    36,2 - 36,8 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    36,9 - 37,4 Trhlina v horní části potrubí TU2 - TP2 BAB 
    37,3 Trhlina ve dně potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    39,6 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    40,2 Paprskovitá trhlina ve dně a stěně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    45,3 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
A 907 - 906 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    2,1 -2,6 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    6,7 Trhlina ve spoji a ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    7,6 Trhlina ve spoji a ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    9,2 Trhliny v potrubí celý obvod TU2 - TP3 BAB 
    17,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    20,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    20,2 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    21,3 - 21,7 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    24,2 - 24,5 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    24,9 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    26,9 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    27,4 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP4 BAB 
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    28,2 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
A 908 - 907 celý úsek Značná koroze betonu celý úsek TU9 - TP5 BAF 
    1,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    5,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    8,3 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
A 909 - 908 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    8,3 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    10,4 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    10,8 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    13,3 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    13,6 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP4 BAB 
A 912 - 909 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    1,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    6,3 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    8,9 Trhliny příčné ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    10,4 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    12,9 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    14,5 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    25,9 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    26,8 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    28,8 Překážka v odtoku TU7 -TP2 BBE 
    32,0 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    35,8 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
A 913 - 912 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    3,0 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    6,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    9,2 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
A 914 - 913 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    1,3 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
    2,5 Chybějící část stěny potrubí - zborcení TU1 - TP5 BAC 
    5,7 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    6,8 Trhlina potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    8,0 Trhlina potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    9,8 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    14,5 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
A 915 - 914 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP4 BAF 
    2,0 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
    4,1 Chybějící část stěny potrubí - zborcení TU1 - TP5 BAC 
    6,4 Chybějící část stěny potrubí - zborcení TU1 - TP5 BAC 
    6,7 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
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4.1.2 Klasifikace technického stavu do kategorií dle navrhované TNV 
75 6905 

Z informací získaných ze sumarizace vad pro stoku A jsem ohodnotil jednotlivé úseky 
dle technických ukazatelů uvedených v TNV 75 6905 a dále je zatřídil do jednotlivých 
kategorií, viz tab. 4.4. Výsledkem této klasifikace jsou dva faktory, a to technický stav úseku 
a nejhorší zjištěný technický stav úseku. Pro potřebu zpracování střednědobého a 
dlouhodobého plánu sanace stokové sítě jsem dle TNV 75 6905 technický stav i-tého úseku 
stokové sítě ohodnotil hodnotou TSU zatříděnou do kategorie, viz tab. 4.1. Pro potřeby 
krátkodobého plánování a zjištění provozuschopnosti úseku stokové sítě nebo kanalizační 
přípojky se i-tý úsek ohodnotí hodnotou NZTSU. Dále jsem u každého hodnoceného úseku 
označil, zda je potřebná lokální oprava (LO), obnova v celé délce úseku (OB) nebo bez 
potřeby zásahu (BZ). V tomto případě byly ale zohledněny požadavky provozovatele, který 
v této lokalitě preferuje obnovu v celé délce úseku.   

 

Tab. 4.4. Klasifikace dle navrhované TNV 75 6905 

Úsek 
stoky 

Délka 
úseku 

[m] 

Profil 
stoky DN 

[mm] 

TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 

TS
U

 
Za

tř
íd

ěn
í 

TS
U

 d
o 

k
i

  
N

ZT
SU

 

BZ
/L

O
/O

B 

Wj - váha ukazatele (ΣWj=1) 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 

870-906 45,22 400 1 4 3 4 1 1 1 3 4 2,1 2 4 OB 
907-906 30,86 400 1 4 3 4 1 1 1 3 4 2,1 2 4 OB 
908-907 11,58 400 1 1 3 4 1 1 1 3 5 1,5 2 5 OB 
909-908 25,60 300 1 4 3 3 1 1 1 3 4 2 2 4 OB 
912-909 36,39 300 4 4 3 4 1 1 1 3 4 3 3 4 OB 
913-912 11,62 300 1 1 3 3 1 1 1 3 4 1,4 1 4 OB 
914-913 19,73 300 5 4 3 3 1 1 1 3 4 3,2 3 5 OB 
915-914 26,63 300 5 1 3 1 1 1 1 3 4 2,4 2 5 OB 

 

4.2 STOKA B 

4.2.1 Sumarizace vad získaných z kamerového průzkumu 

Na základě kamerového průzkumu byla provedena na stoce B sumarizace nalezených 
vad. Tyto vady byly přehledně sestaveny do tab. 4.5. V této tabulce je možno nalézt, o jaký 
úsek na stoce se jedná (dle počáteční a koncové šachty), popis zjištěné vady a dále staničení, 
na kterém se nalezená chyba nachází. Nakonec jsem v posledních dvou sloupcích provedl 
zatřídění dle platné ČSN EN 13 508 – 2 a nově navrhované TNV 75 6905.  
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Tab. 4.5. Sumarizace vad na úseku 

Ozn. 
Stoky Úsek Staničení 

[m] Popis vady 
Zatřídění dle 
návrh. TNV 

75 6905 

Zatřídění dle 
ČSN EN 13 

508-2 

B 911 - 912 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP3 BAF 
    2,9 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    6,0 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    11,8 Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    13,7 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    16,7 Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    31,5 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    32,2 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    40,8 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 

4.2.2 Klasifikace technického stavu do kategorié dle navrhované TNV 
75 6905 

Z informací získaných ze sumarizace vad pro stoku B jsem ohodnotil jednotlivé úseky 
dle technických ukazatelů uvedených v TNV 75 6905 a dále je zatřídil do jednotlivých 
kategorií, viz tab. 4.6. Výsledkem této klasifikace jsou dva faktory, a to technický stav úseku 
a nejhorší zjištěný technický stav úseku. Pro potřebu zpracování střednědobého a 
dlouhodobého plánu sanace stokové sítě jsem dle TNV 75 6905 technický stav i-tého úseku 
stokové sítě ohodnotil hodnotou TSU zatříděnou do kategorie, viz tab. 4.1. Pro potřeby 
krátkodobého plánování a zjištění provozuschopnosti úseku stokové sítě nebo kanalizační 
přípojky se i-tý úsek ohodnotí hodnotou NZTSU. Dále jsem u každého hodnoceného úseku 
označil, zda je potřebná lokální oprava (LO), obnova v celé délce úseku (OB) nebo bez 
potřeby zásahu (BZ). V tomto případě byly ale zohledněny požadavky provozovatele, který 
v této lokalitě preferuje obnovu v celé délce úseku.   

 

Tab. 4.6.Klasifikace dle navrhované TNV 75 6905 

Úsek 
stoky 

Délka 
úseku 

[m] 

Profil 
stoky DN 

[mm] 

TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 

TS
U

 
Za

tř
íd

ěn
í 

TS
U

 d
o 

k
i

  
N

ZT
SU

 

BZ
/L

O
/O

B 

Wj - váha ukazatele (ΣWj=1) 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 

911-912 44,79 300 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1,5 2 3 OB 

 

4.3 STOKA C 

4.3.1 Sumarizace vad získaných z kamerového průzkumu 

Na základě kamerového průzkumu byla provedena na stoce C sumarizace nalezených 
vad. Tyto vady byly přehledně sestaveny do tab. 4.7. V této tabulce je možno nalézt, o jaký 
úsek na stoce se jedná (dle počáteční a koncové šachty), popis zjištěné vady a dále staničení, 
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na kterém se nalezená chyba nachází. Nakonec jsem v posledních dvou sloupcích provedl 
zatřídění dle platné ČSN EN 13 508 – 2 a nově navrhované TNV 75 6905.  

Tab. 4.7. Sumarizace vad na úseku 

Ozn. 
Stoky Úsek Staničení 

[m] Popis vady 

Zatřídění 
dle návrh. 

TNV 75 
6905 

Zatřídění dle 
ČSN EN 13 

508-2 

C 909 - 910 celý úsek Značná koroze betonu celý úsek TU9 - TP5 BAF 
    1,8 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    4,8 Trhliny ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    5,7 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    6,9 Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    7,9 Paprskovité trhliny ve stěně potrubí TU2 - TP4 BAB 
    9,9 Trhlina příčná celý obvod potrubí TU2 - TP3 BAB 
    11,8 Trhliny ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    13,0 Trhliny ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    13,8 Paprskovitá trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    14,0 Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    15,3 Trhlina příčná celý obvod potrubí TU2 - TP3 BAB 
    16,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    20,2 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    25,1 Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    25,9 Chybějící stěny potrubí - zborcení TU1 - TP5 BAC 
    27,5 Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP4 BAB 
    28,2 Trhlina příčná celý obvod potrubí TU2 - TP3 BAB 
    30,4 Trhliny v celém obvodu potrubí TU2 - TP3 BAB 
    32,5 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    34,4 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
    40,0 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    40,7 Chybějící část stěny potrubí TU1 - TP4 BAC 
    44,1 Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    46,8 - 49,0 Trhliny v celém obvodu potrubí TU2 - TP4 BAB 
    52,1 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    53,7 Trhliny ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    56,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 

 

4.3.2 Klasifikace technického stavu do kategorié dle navrhované TNV 
75 6905 

Z informací získaných ze sumarizace vad pro stoku C jsem ohodnotil jednotlivé úseky 
dle technických ukazatelů uvedených v TNV 75 6905 a dále je zatřídil do jednotlivých 
kategorií, viz tab. 4.8. Výsledkem této klasifikace jsou dva faktory, a to technický stav úseku 
a nejhorší zjištěný technický stav úseku. Pro potřebu zpracování střednědobého a 
dlouhodobého plánu sanace stokové sítě jsem dle TNV 75 6905 technický stav i-tého úseku 
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stokové sítě ohodnotil hodnotou TSU zatříděnou do kategorie, viz tab. 4.1. Pro potřeby 
krátkodobého plánování a zjištění provozuschopnosti úseku stokové sítě nebo kanalizační 
přípojky se i-tý úsek ohodnotí hodnotou NZTSU. Dále jsem u každého hodnoceného úseku 
označil, zda je potřebná lokální oprava (LO), obnova v celé délce úseku (OB) nebo bez 
potřeby zásahu (BZ). V tomto případě byly ale zohledněny požadavky provozovatele, který 
v této lokalitě preferuje obnovu v celé délce úseku.   

 

Tab. 4.8. Klasifikace dle navrhované TNV 75 6905 

Úsek 
stoky 

Délka 
úseku 

[m] 

Profil 
stoky DN 

[mm] 

TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 

TS
U

 
Za

tř
íd

ěn
í 

TS
U

 d
o 

k
i

  
N

ZT
SU

 

BZ
/L

O
/O

B 

Wj - váha ukazatele (ΣWj=1) 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 

909 - 910 60,42 300 5 4 3 4 1 1 1 1 5 3,2 3 5 OB 

 

4.4 STOKA D 

4.4.1 Sumarizace vad získaných z kamerového průzkumu 

Na základě kamerového průzkumu byla provedena na stoce D sumarizace nalezených 
vad. Tyto vady byly přehledně sestaveny do tab. 4.9. V této tabulce je možno nalézt, o jaký 
úsek na stoce se jedná (dle počáteční a koncové šachty), popis zjištěné vady a dále staničení, 
na kterém se nalezená chyba nachází. Nakonec jsem v posledních dvou sloupcích provedl 
zatřídění dle platné ČSN EN 13 508 – 2 a nově navrhované TNV 75 6905.  

 

Tab. 4.9. Sumarizace vad na úseku 

Ozn. 
Stoky Úsek Staničení 

[m] Popis vady 
Zatřídění dle 
návrh. TNV 

75 6905 

Zatřídění dle 
ČSN EN 13 

508-2 

D 1066 - 908 celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP3 BAF 
    2,5 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    17,2 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    18,0 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    32,5 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    37,7 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    46,5 Rýhový obrus vícečetný TU8 - TP4 BAF 
    47,6 Chybné napojení přípojky TU7 - TP3 BAG 

 

4.4.2 Klasifikace technického stavu do kategorié dle navrhované TNV 
75 6905 

Z informací získaných ze sumarizace vad pro stoku D jsem ohodnotil jednotlivé úseky 
dle technických ukazatelů uvedených v TNV 75 6905 a dále je zatřídil do jednotlivých 
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kategorií, viz tab. 4.10. Výsledkem této klasifikace jsou dva faktory, a to technický stav úseku 
a nejhorší zjištěný technický stav úseku. Pro potřebu zpracování střednědobého a 
dlouhodobého plánu sanace stokové sítě jsem dle TNV 75 6905 technický stav i-tého úseku 
stokové sítě ohodnotil hodnotou TSU zatříděnou do kategorie, viz tab. 4.1. Pro potřeby 
krátkodobého plánování a zjištění provozuschopnosti úseku stokové sítě nebo kanalizační 
přípojky se i-tý úsek ohodnotí hodnotou NZTSU. Dále jsem u každého hodnoceného úseku 
označil, zda je potřebná lokální oprava (LO), obnova v celé délce úseku (OB) nebo bez 
potřeby zásahu (BZ). V tomto případě byly ale zohledněny požadavky provozovatele, který 
v této lokalitě preferuje obnovu v celé délce úseku.   

 

Tab. 4.10. Klasifikace dle navrhované TNV 75 6905 

Úsek 
stoky 

Délka 
úseku 

[m] 

Profil 
stoky 

DN 
[mm] 

TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 

TS
U

 
Za

tř
íd

ěn
í 

TS
U

 d
o 

k
i

  
N

ZT
SU

 

BZ
/L

O
/O

B 

Wj - váha ukazatele (ΣWj=1) 

0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 
1066 - 908 49,30 300 1 3 3 3 1 1 1 4 3 1,85 2 4 OB 

 

4.5 STOKA E 

4.5.1 Sumarizace vad získaných z kamerového průzkumu 

Na základě kamerového průzkumu byla provedena na stoce E sumarizace nalezených 
vad. Tyto vady byly přehledně sestaveny do tab. 4.11. V této tabulce je možno nalézt, o jaký 
úsek na stoce se jedná (dle počáteční a koncové šachty), popis zjištěné vady a dále staničení, 
na kterém se nalezená chyba nachází. Nakonec jsem v posledních dvou sloupcích provedl 
zatřídění dle platné ČSN EN 13 508 – 2 a nově navrhované TNV 75 6905.  

 

Tab. 4.11. Sumarizace vad na úseku 

Ozn. 
Stoky Úsek Staničení 

[m] Popis vady 

Zatřídění 
dle návrh. 

TNV 75 
6905 

Zatřídění 
dle ČSN EN 
13 508-2 

E 907-
1211664 

celý úsek Koroze betonu celý úsek TU9 - TP3 BAF 
  5,7 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
    15,1 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP3 BAJ 
E 1211664 - 

1211605 
0,7 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 

  2,3 Trhlina ve spoji potrubí TU2 - TP3 BAB 
    4,6 Posunutí trub, horizontální TU4 - TP4 BAJ 
    5,8 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    9,4 Trhlina ve spoji potrubí TU2 - TP3 BAB 
    11,3 Chybné napojení přípojky TU7 - TP3 BAG 
    13,4 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    14,4 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    14,6 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
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    15,4 Trhlina ve spoji potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    19,7 Trhlina ve dně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    21,8 Trhlina ve spoji potrubí TU2 - TP3 BAB 
    23,1 Trhlina ve stěně potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    28,5 Trhlina v horní části potrubí, chybějící střep TU2 - TP3 BAB 
    30,6 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 
    32,3 Trhlina ve stěně potrubí TU2 - TP3 BAB 

 

4.5.2 Klasifikace technického stavu do kategorié dle navrhované TNV 
75 6905 

Z informací získaných ze sumarizace vad pro stoku E jsem ohodnotil jednotlivé úseky 
dle technických ukazatelů uvedených v TNV 75 6905 a dále je zatřídil do jednotlivých 
kategorií, viz tab. 4.12. Výsledkem této klasifikace jsou dva faktory, a to technický stav úseku 
a nejhorší zjištěný technický stav úseku. Pro potřebu zpracování střednědobého a 
dlouhodobého plánu sanace stokové sítě jsem dle TNV 75 6905 technický stav i-tého úseku 
stokové sítě ohodnotil hodnotou TSU zatříděnou do kategorie, viz tab. 4.1. Pro potřeby 
krátkodobého plánování a zjištění provozuschopnosti úseku stokové sítě nebo kanalizační 
přípojky se i-tý úsek ohodnotí hodnotou NZTSU. Dále jsem u každého hodnoceného úseku 
označil, zda je potřebná lokální oprava (LO), obnova v celé délce úseku (OB) nebo bez 
potřeby zásahu (BZ). V tomto případě byly ale zohledněny požadavky provozovatele, který 
v této lokalitě preferuje obnovu v celé délce úseku.   

 

Tab. 4.12. Klasifikace dle navrhované TNV 75 6905 

Úsek stoky 
Délka 
úseku 

[m] 

Profil 
stoky 

DN 
[mm] 

TU1 TU2 TU3 TU4 TU5 TU6 TU7 TU8 TU9 
TS

U
 

Za
tř

íd
ěn

í 
TS

U
 d

o 
k

i
  

N
ZT

SU
 

BZ
/L

O
/O

B 

Wj - váha ukazatele (ΣWj=1) 

0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 
907 - 

1211664 
17,53 300 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1,3 1 3 OB 

                              
1211664-
1211605 

37,03 300 1 3 3 4 1 1 1 1 2 1,8 2 4 OB 
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5  ZHODNOCENÍ STAVU A NÁVRH ALTERNATIV 
SANACE 

5.1 ZHODNOCENÍ STAVU 

V této části práce jsem provedl podrobnější popis a zhodnocení technického stavu 
jednotlivých stok a jejich úseků. Dále je zde proveden návrh alternativ pro jednotlivé úseky 
stokové sítě nebo návrh možných opatření pro zlepšení stavu či zabránění dalšímu 
zhoršování. 

5.1.1 Stoka A 

Dle kamerového průzkumu a zatřídění podle navrhované TNV 75 6905 bylo zjištěno, 
že hlavní stoka A se nachází ve stavu nevyhovujícím a na třech úsecích dokonce ve stavu 
havarijním. Na všech úsecích stoky A se vyskytuje biogenní síranová koroze, v úseku mezi 
šachtami 908 – 907 dochází dokonce až k perforaci potrubí (viz obr. 3.31). Jedná se zde o 
působení kyseliny, která nevniká do kanalizační sítě nedovoleným způsobem či při haváriích, 
ale jedná se o působení kyseliny sírové, která za určitých podmínek v kanalizaci sama 
vzniká. Podstatné pro vznik koroze biogenní kyselinou sírovou je, že ze sloučenin síry, které 
jsou přítomny v odpadní vodě, se při nedostatku kyslíku, tedy důsledek špatného odvětrávání 
stoky, tvoří sirovodík (H2S). Sirovodík je těkavý plyn, který z odpadní vody snadno uniká a 
hromadí se ve volném prostoru kanalizací s gravitačním spádem. Látkovou výměnou 
určitých mikroorganismů (Thiobacilů), které mohou být na stěně a na vrchlíku 
kanalizačních profilů, se přeměňuje sirovodík v kyselinu sírovou (H2SO4).  

 

Obr. 5.1. Vznik biogenní síranové koroze v potrubí 
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Dle zatřídění podle nově navrhované TNV 75 6905 je nejhorší zjištěný technický 
ukazatel v kategorii 5, a to právě na úsecích mezi šachtami 908 – 907, 914 – 913 a 915 – 914. 
Zvláště v posledních dvou úseků jmenovaných bylo objeveno velké zborcení konstrukce, kde 
dochází k vytváření kaveren. Tyto úseky jsou v daných místech v havarijním stavu a je 
požadováno velmi rychlé řešení a sanace úseků v co nejkratším horizontu, aby byla aspoň 
základní provozuschopnost dané stoky. 

5.1.2 Stoka B 

Dle kamerového průzkumu bylo zjištěno, že se stoka B dle TNV 75 6905 nachází ve 
vyhovujícím stavu. Ovšem v celém úseku se opět nachází biogenní síranová koroze. Dále 
byly v úseku objeveny trhliny v potrubí ve dně i ve stěně, místy s chybějícím střepem, 
s nejhorší třídou poruchy stupně 3. Tato stoka nevyžaduje sanaci v co nejkratším horizontu, 
ale mělo by dojít k opatřením, která by omezila další rozšíření biogenní síranové koroze, např. 
zajištěním lepšího odvětrávání stoky. Dále je možné na této stoce použít sanaci dle alternativy 
dva (viz níže) ke zlepšení charakteristik potrubí (drsnost, odolnost vůči chemickým 
poškozením atd.). 

5.1.3 Stoka C 

Dle zjištění kamerového průzkumu a zatřídění podle navrhované TNV 75 6905 se 
stoka C nachází dle nejhoršího zjištěného technického ukazatele ve stavu havarijním. 
Hlavním a nejhorším ukazatelem na této stoce je značná koroze potrubí vlivem biogenní 
síranové koroze přecházející ve většině délky v perforaci vlastního potrubí stoky. V úseku se 
dále nachází místa s chybějící částí potrubí a v některých místech i se zborcením konstrukce a 
tím narušením statické únosnosti potrubí a tvorbou kaveren. Mimo tyto nejzávažnější vady se 
na stoce vyskytuje značné množství trhlin potrubí a horizontálních posunů ve spojích trub. 
Dle těchto zjištění je požadováno velmi rychlé řešení a  sanace stoky v co nejkratším možném 
časovém horizontu, aby byla zajištěna aspoň základní provozuschopnost dané stoky. 

5.1.4 Stoka D 

Dle zjištění z kamerového průzkumu a zatřídění podle navrhované TNV 75 6905 se 
stoka D nachází dle nejhoršího zjištěného technického ukazatele ve stavu nevyhovujícím. Dle 
zatřídění technického stavu úseku se nachází úsek ve stavu dobrém. Stav nevyhovující je 
způsoben viditelným rýhovým obrusem na úseku potrubí. Dále se zde nachází biogenní 
síranová koroze na stupni třídy poruchy 3 na celém úseku potrubí. Na úseku se nachází také 
několik trhlin, horizontálních posunutí trub a jedno chybné napojení přípojky do profilu stoky. 
Dle stavu by měla být na úseku naplánována a případně i zrealizována opatření na vyřešení 
tohoto stavu. 

5.1.5 Stoka E 

Dle zjištění z kamerového průzkumu a zatřídění podle navrhované TNV 75 6905 se 
stoka E nachází dle nejhoršího zjištěného technického ukazatele na úseku mezi šachtami 
1211664 – 1211605 ve stavu nevyhovujícím a na úseku mezi šachtami 907 – 1211664 ve 
stavu vyhovujícím. Dle zatřídění technického stavu úseku se nachází úsek 1211664 – 
1211605 ve stavu dobrém a úsek mezi šachtami 907 – 1211664 ve stavu velmi dobrém. Na 
prvním jmenovaném úseku bylo zjištěno množství trhlin i s chybějícím střepem do stupně 
třídy poruchy 3. Dále zde bylo zjištěno jedno horizontální posunutí trub ve spoji a jedno 
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chybné napojení přípojky do profilu potrubí. Na druhém jmenovaném úseku, tedy 907 – 
1211664, byla zjištěna biogenní síranová koroze v celém úseku stupně 3 a dále dvě 
horizontální posunutí trub ve spoji. Dle stavu by měla na úseku 907 - 1211664 být 
naplánována opatření pro zlepšení charakteristik potrubí (drsnost, odolnost vůči chemickým 
poškozením atd.). Dále provedení opatření proti nárůstu biogenní síranové koroze, např. 
zlepšením odvětrávání stoky. Na úseku mezi šachtami 1211664 – 1211605 by mělo dojít 
k návrhu sanace a její realizace na vyšetření současného stavu.  

5.2 NÁVRH ALTERNATIV 

1. Alternativa – Sanace stoky otevřeným výkopem 

Tato alternativa se jeví jako potencionálně méně vhodná s přihlédnutím k místním 
podmínkám, které poskytují minimální místo pro provedení stavby otevřeným výkopem (viz 
obr. 5.2.). Na obrázku si můžete všimnout problematického přístupu k bytovým jednotkám 
v případě provedení stavební jámy. 

 

Obr. 5.2. Pohled na minimální prostory pro výkopové práce10

Dalším negativem pro tuto metodu je nepříznivé skalní podloží (viz tab. 1 výše 
v kapitole 2), kde z údajů zjištěných provedeným průzkumným vrtem v lokalitě bylo zjištěno, 
že se skalní podloží nachází již v hloubce 1,0 m pod povrchem. 

 

 

                                                 
10 Horák. 2012 
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2. Alternativa – Sanace stoky kombinací bezvýkopových metod  

Alternativa provedení sanace bezvýkopovými metodami je zde velice výhodná 
z hlediska technického provedení a minimální náročnosti na zabrané místo při výstavbě. Na 
základě kamerového průzkumu a jeho vyhodnocení navrhuji tuto kombinaci metod pro 
jednotlivé stoky:  

 

Stoka A 

• Na všechny úseky mimo úseky mezi šachtami 913 – 915 navrhuji metodu inverzního 
zatahování rukávce do profilu typu KAWO, tuto metodu lze použít jen tehdy, je-li 
zajištěna statická únosnost stávajícího potrubí. K této práci nebyl k dispozici statický 
posudek a návrh byl proveden na základě optického zhodnocení kamerového 
průzkumu. V případě výskytu staticky neúnosných částí v některých posuzovaných 
úsecích je nutno přikročit k variantě použití metody Close-fit Liner, která není závislá 
na statické únosnosti vlastního potrubí, které slouží jen jako vodící prvek při 
zatahování. 

• Na úseky mezi šachtami 913 – 915 navrhuji metodu Close-fit Liner z důvodu 
chybějících částí potrubí, a tudíž nezajištěné stability stávajícího potrubí. 

Stoka B 

• Na celý úsek navrhuji alternativu použití metody inverzního zatahování rukávce do 
profilu typu KAWO ke zlepšení charakteristik potrubí v dané stoce a zvýšení 
chemické odolnosti proti současně přítomné biogenní síranové korozi betonu 
probíhající v potrubí.   

Stoka C 

• Na celý úsek navrhuji alternativu použití metody Close-fit liner z důvodů chybějících 
částí potrubí, a tudíž nezajištěného statického spolupůsobení při použití metody 
KAWO 

Stoka D 

• Na celý úsek navrhuji alternativu použití metody inverzního zatahování rukávce do 
profilu typu KAWO ke zlepšení charakteristik potrubí v dané stoce a zvýšení 
chemické odolnosti proti současně přítomné biogenní síranové korozi betonu 
probíhající v potrubí.   

Stoka E 

• Na celý úsek navrhuji alternativu použití metody inverzního zatahování rukávce do 
profilu typu KAWO ke zlepšení charakteristik potrubí v dané stoce a zvýšení 
chemické odolnosti proti současně přítomné nebo v úseku 1211664 – 1211605 
potencionálně možné biogenní síranové korozi betonu probíhající v potrubí.   
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6  ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGIE NAVRŽENÝCH 
BEZVÝKOPÝCH ALTERNATIV 

6.1 METODA KAWO 

Metoda KAWO se řadí mezi tzv. metody inverzní nebo také rukávcové. Osazením 
vystýlky KAWO (obr. 6.1.) do potrubí inverzním způsobem dojde k zatěsnění stěn potrubí, 
přičemž stěny sanovaného trubního vedení tvoří hladká svrchní folie, která hydraulicky 
nalepšuje průtokové poměry v opravovaném potrubí. Metoda KAWO je vhodná pro všechny 
druhy trubních vedení v profilech od DN 125 do DN 2500 mm, přičemž nezáleží na příčném 
profilu sanovaného potrubí.11

 

 

 

Obr. 6.1.Ukázka vystýlky KAWO12

 
 

 Velmi často se tato metoda uplatňuje především na opravu kanalizačních řadů 
vejčitého či tlamovitého profilu, které bývají z hydraulického hlediska nejvýhodnější z 
důvodu optimálních unášecích rychlostí. Na obr. 6.2. si můžete prohlédnout příklad 
inverzního zatahování vystýlky KAWO do vejčitého profilu. Při inverzním způsobu sanace 
podzemního trubního vedení lze kombinovat možnosti použití textilií pro výrobu vystýlky a 
sytících pojiv dle potřeb daného opravovaného trubního vedení. Tyto materiály se vybírají 
podle požadavků na statické, chemické či abrazivní nároky těchto vedení. Velmi důležitým 
faktorem je i ta skutečnost, že se dá volit tloušťka vystýlky od základní 4 mm až po 20 mm.13

                                                 
11 http://www.wombat.cz/index2.php?pg=bezvykopova-metoda-KAWO, cit. 7.12.2012, odst. 3 

 

12 http://www.wombat.cz/fotogalerie.php?gal=5&id=21 , cit. 7.12.2012 
13 http://www.wombat.cz/index2.php?pg=bezvykopova-metoda-KAWO , 7.12.2012, odst. 4-5 
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Obr. 6.2 Inverzní zatahování vystýlky KAWO14

 
 

Technologický postup montáže vložky KAWO  

Vlastní osazování nasycené hadice se děje přes inverzní rouru, kterou je docilován 
potřebný hydrostatický tlak nutný k jejímu osazení do trubního řadu. Inverzní zařízení musí 
být pevně fixováno jednak v místě vstupu do sanovaného úseku a jednak v místě napouštění 
na vybudované inverzní věži (viz obr. 6.3.). Je nutná kontrola inverzní věže z hlediska kvality 
materiálu. Rovněž je nutná kontrola vstupů do montážních šachet, přeměření délek úseků 
včetně profilů potrubí.15 

 

Obr. 6.3 Ukázka inverzní věže16

                                                 
14 http://www.wombat.cz/fotogalerie.php?gal=5&id=26 , cit. 7.12.2012 

 

15 Metoda KAWO: Technologický postup při opravě podzemních trubních vedení metodou KAWO. [s.l.] : Vladimír Nečas, 
Červen 2001. 16 s. 
16 http://www.wombat.cz/fotogalerie.php?gal=5&id=23, cit. 7.12.2012 
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Při sycení hadice vystýlky je nutno dodržet míchací poměry jednotlivých složek a dále 
čas míchání, který je uveden v receptuře. U menších profilů a délek je průběh nasycení hadice 
epoxidovými pryskyřicemi možno provádět mechanicky válcovacím zařízením na čisté 
podložce tak, aby nedošlo k poškození sycené hadice (např. Penefol ). Konec sycené hadice je 
zatěsněn koncovou sponou proti vnikání vzduchu do sycené hadice. Na konec hadice KAWO 
je napojena vývěva sloužící k odsátí vzduchu v sycené hadici, čímž dojde k vytvoření 
podtlaku vedoucího k dokonalému prosycení hadice KAWO  pryskyřicí. Po nasycení je nutná 
ochrana nasycené hadice v místě koncové spony (osazení fólie se zapáskováním). Sycení 
větších profilů, silnějších vrstvených vystýlek a větších délek se provádí na válečkové trati. 
Nasycení epoxidem se provádí nejlépe přímo na stavbě. Větší a silnější vystýlky, které nelze 
sytit na stavbě, je nutno ihned po nasycení epoxidem transportovat na stavbu. Doba mezi 
nasycením a instalací nesmí přesáhnout 9 hodin. Sycení epoxidem nutno vždy konzultovat 
s výrobcem pryskyřic vzhledem k různorodým klimatickým podmínkám a zpracovávaném 
množství. Sycení vystýlek polyesterovou pryskyřicí se provádí tak, aby doba mezi nasycením 
a instalací nepřekročila více než 7 dnů. Sycení je organizováno tak, aby nedocházelo ke 
skladování vystýlek. Nasycené vystýlky jsou zpravidla ihned po nasycení transportovány na 
stavbu. Vystýlky jsou po nasycení ukládány do kontejnerů nebo na palety. Transport do místa 
určení se provádí v krytých, zaplachtovaných nákladních vozech tak, aby nedošlo k působení 
UV záření na nasycenou vystýlku. O této skutečnosti musí být ústně informován i řidič 
nákladního vozidla provádějící přepravu vystýlky. Rovněž na stavbě je nutno vystýlku před 
vlastní instalací chránit před UV zářením přikrytím celtou. 

Montáž nasycené hadice KAWO probíhá přes inverzní zařízení, na které je osazovaná 
vystýlka pevně připevněna těsnícím ocelovým páskem zatěsněným silikonem. Pověřený 
pracovník dbá na správné zavedení vystýlky a reguluje rychlost posunu nasycené hadice do 
potrubí. Na konci nasycené hadice je upevněna požární hadice (dle potřeby i 2 hadice), která 
po osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného potrubí. Zároveň s touto 
hadicí jsou upevněna brzdná lana pro sekundární regulaci posuvu nasycené hadice do 
připraveného úseku. Je důležité zajištění jejího plynulého posuvu vystýlky a hlídání dojezdu 
až k zarážce. V případě sanace kanalizačních řadů přes šachtu je nutné provést provizorní 
bednění nad montovanou hadicí KAWO, aby nedocházelo k nadměrnému natahování hadice 
KAWO. Nutná kontrola ukončovacích svorek, zarážky. Nutná kontrola technologického 
zařízení – kontrola funkčnosti těsně před montáží vystýlky včetně funkčnosti zdroje vody. 
Montáž vystýlky možno provádět po prohlídce TV kamerou celého úseku se souhlasem 
vedoucího čety nebo technika na stavbě. Základní zásady a opatření pro montáž vystýlky jsou 
individuální podle profilů, délek úseků, hloubek, působení spodních vod apod. 

Polymerace právě osazeného úseku se děje vyhřátím celého objemu vody 
v předmětném trubním úseku. Zahřívání, udržování teploty a ochlazování se děje podle přesně 
předepsaného postupu dle použité pryskyřice a polyesteru. Vyhřívání je prováděno mobilním 
technologickým zařízením, když do spodního úseku sanovaného potrubí je přiváděna teplá 
voda a v horní části sanovaného úseku odsávána voda studená. Tímto dojde k recyklaci 
vyhřívacího média a k jeho dokonalému konstantnímu prohřátí. Po takto provedeném 
vytvrzení dojde k odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky (postup odřezání: 
1. konec vystýlky, 2. mezišachty a začátek).  

Po skončení celé operace je provedeno prořezání vystýlky buď ručně, nebo 
hydraulickým kanalizačním robotem KAWO a celý úsek lze uvést neprodleně do provozu. Po 
ukončení akce se vyklidí a vyčistí staveniště a akce se předá zápisem do stavebního deníku 
objednateli. Provede se zkouška vodotěsnosti nebo prohlídka TV kamerou. 
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6.2 METODA CLOSE – FIT LINER (C-LINER)17

Podstatou metody je zatahování trubky z polyetylénu předtvarované při výrobě. 
Názorný příklad takto přetvarované trubku můžete vidět na obr. 6.1. Close-fit LINER je 
vhodný pro sanaci běžných trubních materiálů (ocel, litina, kamenina, beton apod.). Výroba 
tohoto materiálu je patentována v USA a v Evropě je jeho výrobcem firma REHAU, Erlagen 
(Německo). V současné době je dodáván jak v provedení PE 80, tak i PE 100, a to v široké 
řadě SDR. Materiál je odolný proti účinkům vody, louhů, roztoků solí a alkoholů i při vyšších 
teplotách. Vlastní Close-fit LINER je vyráběn tak, že jeho vnější průměr je jen o málo menší 
než světlost potrubí (např. pro kanalizaci DN 300 je použit Close-fit LINER o vnějším 
průměru 295 mm, síla stěny odpovídá síle stěn klasických trubek PE příslušné řady SDR 
17,6). Běžně je materiál vyráběn pro sanace potrubí DN 100 až DN 400. Materiál je dodáván 
navinutý na cívkách v délkách až několik stovek metrů (zejména u menších dimenzí). Do 
předem vyčištěných úseků potrubí se postupně Close-fit LINER zatahuje pomocí vrátku. 
Přetvarování Close-fit LINERu na kruhový profil se provede pomocí páry o přetlaku cca 
0,1 MPa. V průběhu přetvarování se průběžně kontroluje obvod Close-fit LINERu a jeho 
teplota a zahřívání se provádí tak dlouho, dokud povrchová teplota Close-fit LINERu 
nedosáhne cca 1050°C (měření se provádí dotykovým teploměrem). Pokud Close-fit LINER 
přechází přes mezišachty, provede se jeho vyříznutí tak, aby šachty byly funkční. V místě 
zaústění se Close fit LINER případně utěsní. Propojování sanovaných úseků se provádí 
pomocí speciálních přechodových elektroobjímek pro relining (např. FRIATEC) a vložením 
mezikusu nebo tvarovky PE standardní dimenze. Obdobně lze použít i přechodku PE/ocel v 
případě propoje na ocelové potrubí. Případná mírná ovalita konce Close-fit LINERu se před 
použitím elektroobjímek vyrovná vsazením ocelového kroužku. V místě napojení přípojek se 
u tlakových potrubí před protažením Close-fit LINERu provede výřez v potrubí a po 
protažení a přetvarování na kruhový průřez se navaří navrtávací odbočka (pro top loading 
nebo objímková). U kanalizace se výřezy neprovádí a přípojka se otevře pomocí frézovacího 
robota, který se pohybuje uvnitř sanovaného potrubí. Sanací vznikne v podstatě dílo 
odpovídající kvalitou novému PE potrubí. Při sanaci Close-fit LINER dochází k podstatně 
menšímu snížení průtočného průřezu než při vtahování klasických PE trubek. 

 

 

 

Obr. 6.4. Příklad přetvarované trubky do metody Close-fit Liner18

                                                 
17 RABMER, s.r.o. Close fit LINER - předtvarovaná trubka. RABMER - sanace potrubí [online]. 2007, -, [cit. 2012-07-12]. 
Dostupný z WWW: <http://www.rabmer.cz/cz/strukturalni-obnova/close-fit-liner.htm>. 

 

18 Item 
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7  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH 
ALTERNATIV 

Ekonomický výpočet alternativ byl proveden na základě ceníku průměrných cen 
dopravní a technické infrastruktury, který je k nalezení na stránkách Ústavu územního rozvoje 
www.uur.cz. Podklad ceníků poskytla firma Pöyry Environment a.s. s využitím ceníků 
ÚRS a.s. s aktualizací pro rok 2010. Přímý odkaz je http://www.uur.cz/images/5-publikacni-
cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/3-kanalizace-2012.pdf. 

7.1 ALTERNATIVA SANACE OTEVŘENÝM VÝKOPEM 

Pro alternativu řešení sanace pomocí otevřeného výkopu jsem provedl výpočet 
nákladů dle výše zmíněného ceníku ÚRS a.s. a tyto vypočtené hodnoty shrnul do tab. 7.1. 
Tento výpočet jsem provedl na 1 běžný metr délky stokové sítě. V této vypočtené ceně jsou 
již náklady na výstavbu šachet 

Tab. 7.1. Výpočet nákladů na 1bm 

 
Délka Cena za 1bm Cena 

 
[m] [-] [-] 

DN 300 329,6 8 200,00 Kč 2 703 048,00 Kč 
DN 400 90,66 8 300,00 Kč 752 478,00 Kč 

 
Plocha  Cena za 1 m2   

 
[m2] [-]   

Asfalt obnova 424,09 1 510,00 Kč 640 375,90 Kč 

  
Celkem 4 095 901,90 Kč 

 

7.2 ALTERNATIVA SANACE BEZVÝKOPOVÝMI 
TECHNOLOGIEMI 

Pro alternativu řešení sanace pomocí bezvýkopových tehcnologií jsem provedl 
výpočet nákladů dle výše zmíněného ceníku ÚRS a.s. a tyto vypočtené hodnoty shrnul do tab. 
7.2. Tento výpočet jsem provedl na 1 běžný metr délky stokové sítě. K této vypočtené ceně je 
nutné připočítat náklady na sanaci šachet vyvločkováním viz tab. 7.3. 

Tab. 7.2. Výpočet nákladů na 1bm 
Celková délka sítě 420,3 m 

    
 

Délka Cena za 1bm Cena 

 
[m] [m] [-] 

DN 300 329,6 8 200,00 Kč 2 703 048,00 Kč 
DN 400 90,66 8 300,00 Kč 752 478,00 Kč 

  
Celkem 3 455 526,00 Kč 

 

http://www.uur.cz/�
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Tab. 7.3. Výpočet nákladů na šachty 
počet ks Cena za ks Cena 

13 18 000,00 Kč 234 000,00 Kč 

7.3 ZÁVĚRY Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Z hlediska ekonomického pohledu na jednotlivé varianty jsou celkové náklady na 
variantu otevřeným výkopem cca 4,1 mil Kč a na variantu sanace bezvýkopovými 
technologiemi celkem cca 3,7 mil Kč. Z tohoto důvodu se jeví ekonomičtější alternativa 
druhá tedy bezvýkopovými technogiemi.  
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8  HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 
Hydrotechnický výpočet byl proveden zadáním vstupních dat do programu Storm 

Water Managment Model (SWMM 5.0) volně stažitelného ze stránek epa.gov. 

Jako vstupní data byly použity údaje získané z hydrotechnické situace, tzn. plocha 
hektarů k jednotlivým šachtám a dále percentuelní zastoupení zpevněných ploch v hektaru. 
Jako návrhový déšť byl zvolen déšť blokový s jednotnou intenzitou 98,9 l/(s*ha) 
s periodicitou n=2 a dobou trvání 15 min. Mannigův součinitel byl zvolen na hodnotu 0,017 
pro stávající stav, jelikož se jedná o betonové potrubí víceletého stáří a povrchu poškozeného 
biogenní síranovou korozí. Délky a pozice šachet byly převzaty z GIS od BVK a.s. Základní 
vstupní data jsou sumarizována pro šachty v tab. 8.1. a pro úseky v tab. 8.2.  Poslední dva 
sloupce v tab 8.1. jsou hodnoty ploch hektarů pro příslušné šachty. Výpočty kapacity byly 
zaznamenány přehledně do přílohy č.5. 

Tab. 8.1. Vstupní data do výpočtového modelu pro šachty 
Šachta Terén  Dno F F 

[ozn.] [m n.m.] [m n.m.] [m2] [ha] 

915 225,95 224,48 849 0,08 
914 226,16 224,28 1156 0,12 
913 226,17 224,24 927 0,09 
912 226,27 224,22 1348 0,13 
909 226,44 224,02 1550 0,16 
908 226,80 223,88 732 0,07 
907 226,58 223,84 679 0,07 
906 224,94 222,91 2571 0,26 
870 220,47 218,13 0 0,00 
911 226,40 225,12 1006 0,10 
910 227,35 225,48 1024 0,10 

1066 228,26 226,54 976 0,10 
1211605 227,77 225,91 1742 0,17 
1211664 226,96 225,51 1681 0,17 

Tab. 8.2. Vstupní data do výpočtového modelu pro úseky 

Úsek DN 
úseku Délka úseku 

[-] [mm] [m] 
915-914 300 26,63 
914-913 300 19,73 
913-912 300 11,62 
911-912 300 44,79 
912-909 300 36,39 
910-909 300 60,42 
909-908 300 25,60 

1066-908 300 49,90 
908-907 400 11,58 
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1211605-
1211664 

300 37,03 
    

1211664-
907 

300 17,53 
    

907-906 400 30,86 
906-870 400 48,22 

 

8.1 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Po zadání vstupních dat do modelu SWMM 5.0 a provedení výpočtu došlo ke zjištění, 
že část stokové sítě, a to na úsecích od šachty 913 do šachty 907 na stoce A, nevyhovují, a 
tedy nejsou schopny převést zadané množství návrhového blokového deště. Ostatní stoky B-E 
na hydraulický výpočet vyhověly. 

 

8.2 POUSOUZENÍ  DIMENZE POTRUBÍ PRO ALTERNATIVU 1 

Pro metodu otevřeným výkopem byla změněna hodnota Manningova součinitele na 
hodnotu 0,014, tedy stěny stok z nového betonového potrubí. Po provedení výpočtu byl 
zjištěn nevyhovující profil na úsecích 913 – 907 stoky A. Pro opětovný výpočet byl opraven 
profil úseku mezi šachtami 913 - 912, 912 – 909 a 909 – 908 na profil DN 400. Dále na úseku 
mezi šachtami 909 – 907 na profil DN 500. Jelikož další následující úseky vyhověly 
z hlediska hydraulického, je na zvážení provozovatele, jestli je nutné přikročit i ke zvětšení 
profilů na úsecích mezi šachtami 907 – 906 a 906 – 870. Na obrázku 8.1. si můžete 
prohlédnout schematické znázornění plnění profilu stoky A. Ostatní stoky B-E na hydraulický 
výpočet vyhověly. 

 

8.3 POUSOUZENÍ  DIMENZE POTRUBÍ PRO ALTERNATIVU 2 

Pro metodu otevřeným výkopem byla změněna hodnota Manningova součinitele na 
hodnotu 0,012, tedy stěny stok z velmi hladkého materiálu. Zúžení profilu bylo bráno pro 
profil DN 300 z 300 mm na 281 mm. a pro profil DN 400 z 400 mm na 374,6 mm. Po 
provedení výpočtu v programu došlo ke zjištění, že z hydraulického hlediska nejsou úseky od 
šachty 913 – 907 schopny převést návrhový blokový déšť. Tedy po využití této metody bez 
zvětšení profilů v nevyhovujících úsecích může docházet k lokální záplavě skrze šachty na 
stoce A. Ostatní stoky B-E na hydraulický výpočet vyhověly. 
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Obr. 8.1.Schémata plnění profilu stoky A před a po optimalizaci (otevřený výkop) 
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9  ZÁVĚR 
V první části této práce jsem se věnoval průvodní zprávě pro sanovaný urbanizovaný 

celek. V této zprávě jsem podrobněji popsal geologický, geomorfologický, stratigrafický a 
inženýrsko-geologický charakter posuzované lokality. Zmínil jsem se zde o zeminách, na 
které se narazilo při průzkumu vrtanou sondou. Jsou zde popsány zatřídění a mocnosti 
jednotlivých vrstev. Dále jsem zde popsal hydrologický charakter území včetně hloubky, ve 
které bylo naraženo na hladinu spodní vody ve vrtu. Poté jsem pokračoval sumarizací 
základních charakteristik stokové sítě na území. 

V druhé části práce jsem se zabýval kamerovým průzkumem pořízeným firmou Sebak 
na kanalizační síti v sanovaném území. V práci jsem uvedl fotografie nejzávažnějších vad na 
úsecích jednotlivých stok a provedl jejich zatřídění dle nově navrhované TNV 75 6905 a 
podle stávající platné ČSN EN 13508 - 2.  

V třetí části jsem provedl sumarizaci veškerých získaných vad v přehledné tabulce pro 
jednotlivé úseky posuzované stokové sítě. Poté jsem provedl ohodnocení technického stavu 
úseku a nejhoršího zjištěného stavu úseku podle kriterií obsažených v navrhované TNV 75 
6905.  

Ve čtvrté části jsem se zabýval zhodnocením technického stavu pro jednotlivé stoky a 
jejich úseky. Toto zhodnocení vychází z předešlých kapitol, tedy z kamerového průzkumu, 
sumarizace vad, zatřídění dle TNV 75 6905 a ohodnocení technického stavu a nejhoršího 
zjištěného technického stavu. 

V páté části jsem provedl návrh jednotlivých variant sanace pro sanovanou stokovou 
síť. Zde jsem vybral dvě základní metody, a to metodu provedení sanace otevřeným výkopem 
a metodu, kde by byla použita kombinace bezvýkopových technologií sanace stokové sítě. 
Uvedl jsem tu základní výhody a nevýhody použití těchto dvou metod na sanovanou síť.  

V šesté části jsem uvedl podrobnější informace o vybraných navržených metodách 
provedení při druhé možné variantě kombinací bezvýkopových technologií sanace stokové 
sítě. 

V sedmé části jsem provedl ekonomické zhodnocení a porovnání navržených metod 
v případě použití metody sanace otevřeným výkopem nebo metody sanace bezvýkopovými 
technologiemi. 

V osmé části jsem provedl hydrotechnický výpočet kanalizační sítě pomocí programu 
SWMM 5.0 pro stávající stav a dále také pro obě navrhované metody. Stávající stav 
hydraulicky nevyhovuje na úsecích 913 – 907 stoky A. V případě první metody sanace 
otevřeným výkopem bylo nutno provést optimalizaci profilů stokové sítě, aby síť mohla 
vyhovět požadavkům. V případě druhé metody by z hydraulického hlediska síť nevyhověla a 
nedokázala by navrhovaný blokový déšť odvést z lokality bez problému. 

Obecně jsem však díky této práci došel k závěru, že z hlediska výběru vhodné metody 
bych volil alternativu č.2, tedy alternativu řešení pomocí bezvýkopových technologií. 
K tomuto řešení jsem dospěl na základě několika v této práci již zmiňovaných faktorů. Mezi 
základní faktory patří technický stav stokové sítě, kdy je v některých úsecích (viz výše) 
požadována sanace v co nejkratším časovém horizontu. Dále jsou to místní podmínky, tzn. 
nedostatek místa v dané lokalitě a s tím související problematický přístup k nemovitostem 
v případě alternativy otevřeným výkopem. Potom také ekonomická stránka, která v případě 
alternativy 2 vyšla výhodnější. Posledním faktorem bylo hledisko hydrotechnického stavu 
sítě, v tomto případě na základě informace provozovatele tedy společnosti BVK a.s. byla také 



Název   Bc. Ondřej Horák 
Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 
 

  76 

upřednostněna varianta 2, jelikož v této lokalitě z dlouhodobého hlediska nebyly 
zaznamenány větší průtoky v síti, než by byla stávající síť schopna převést. Z tohoto důvodu, 
ačkoliv posudek na hydrotechnický stav sítě nevyšel, upřednostnil jsem zkušenosti 
provozovatele z dané lokality. 

Cílem této práce bylo vypracování studie, která se zabývá rekognoskací stávajícího 
stavu stokové sítě, vyhodnocením technického stavu, návrhem jeho sanace, ekonomickým 
zhodnocením navržených alternativ a provedením hydrotechnického výpočtu pro stávající 
stav a pro nově navrhované metody. Dále byla práce využita k otestování nově navrhované 
TNV 75 6905 zabývající se metodikou hodnocení technického stavu stokových sítí. Tato 
norma z hlediska použitelnosti splňuje nároky a požadavky na klasifikaci a hodnocení 
technického stavu stokové sítě, a to z hlediska dvou výsledných faktorů, kterými jsou 
ukazatelé TSU a NZTSU. Tyto dva ukazatele jsou schopny úspěšně ohodnotit technický stav 
stokové sítě z hlediska jak krátkodobého plánování (tedy ukazatel NZTSU), tak z hlediska 
střednědobého a dlouhodobého plánování (tedy ukazatel TSU). Názorně je vyhodnocení 
těchto ukazatelů ve vztahu na stokovou síť k nalezení v příloze č.3 a č.4. 

Veškeré cíle této práce, které byly stanoveny před jejím započetím, byly splněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
TU  technický ukazatel 

TP   třída poruchy 

DN   jmenovitá světlost potrubí [mm] 

TSU  technický stav úseku 

NZTSU nejhorší zjištěný stav úseku 
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SEZNAM PŘÍLOH 
1. Hydrotechnická situace 1:500 

2. Podrobná situace 1:500 

3. Situace technického stavu úseků dle TSU 1:500 

4. Situace technického stavu úseků dle NZTSU 1:500 

5. Hydrotechnický výpočet – kapacita 
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SUMMARY 
The thesis approaches the problem of design of sewer network rehabilitation of 

urbanized area named Kamenná čtvrť. The thesis is divided into several parts. In the first part 
of the thesis there is  the accompaying report, which describs characteristics of the area as a 
whole. The second part of the thesis is about describing each part of the network, clasification 
of defects  according to the ČSN EN 13508 -2 and fothcoming TNV 75 6905 and photographs 
from network camera survey. In the third part of this thesis there is a chart with all defects 
located on the network. Also there is an evaluation  of  each part of network according to 
prepared TNV 75 6905. The fourth part of the thesis talks about evaluation of each part of the 
network as a whole. In the fifth part of the thesis we design possible choises of reahabilitation 
on the network. The sixth part of  the thesis contains the economic aspects of possible 
alternatives and  their comparsion. Last part of the thesis contains a hydrotechnical 
calculation, which means calculation of the current situation and the possible alternatives. 
There is an individual evaluation of the calculation and if its necessary optimizations of the 
network. 
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