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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout sanaci vybrané části stokové sítě ve městě 

Valašské Meziříčí. Práce je rozdělena na několik částí. V první částí se nachází popis 

provedených předběžných průzkumů na základě sjednané schůzky s provozovatelem stokové 

sítě. Druhá část popisuje základní informace o posuzované stokové síti. V třetí části bylo 

provedeno hodnocení technického a provozní stavu dle ČSN EN 13 508. Tato část byla 

doplněna o vytvoření podpůrného softwarového programu v Microsoft Office Excel, který 

vychází z připravované TNV 756905. V další části bylo provedeno ekologické hodnocení 

výkopových a bezvýkopových technologií a výběr reprezentativních možností k provedení 

sanace. Pátá a šestá část obsahuje technické a ekonomické zhodnocení navržených sanačních 

technologií. A poslední část se zabývá výběrem optimální sanační technologie pro sanaci 

stokové sítě. 

Klíčová slova  

stoková síť, sanace, provozní stav, technický stav, optimální technologie, technické 

hodnocení, ekonomické hodnocení, bezvýkopové technologie 

Abstract  

The aim of this master´s thesis was design of rehabilitation of selected parts of the sewer 

network in Valašské Meziříčí. The work is divided into several parts. The first part is  

a description of the preliminary research based on appointments with the operator of the 

sewer network. The second section describes the basic information on the assessment of the 

sewer network. In the third part, the evaluation of technical and operational conditions 

according to ČSN EN 13 508. This section was supplemented by creation of supportive 

software program in Microsoft Office Excel, which is based on the proposed TNV 756905.  

In the next part the environmental assessment was performed digging and trenchless 

technology and then selected a possibility representative to design of selected parts. The fifth 

and sixth section contains technical and economic evaluation designed technology. A final 

section deals with the choosing optimal rehabilitation technologies for the design of selected 

parts of the sewer network. 

Keywords 

sewer network, design of rehabilitation, operating condition, technical condition, optimal 

technologies, technical evaluation, economic evaluation, trenchless technologies 
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1 STAV SOUČASNÉ PROBLEMATIKY V ČR 

Obor bezvýkopových technologií je z historického hlediska jeden z nejmladších stavebních 

oborů. Z hlediska oborového členění jde o úzce specifický obor, který se rychle začal 

rozšiřovat ve světě a postupně i v České republice, kde si získal své nezastupitelné místo. 

V našich podmínkách bylo touto novou technologií realizováno již před rokem 1990 několik 

významných vodohospodářských staveb, ale masivní rozvoj bezvýkopových stavebních prací 

nastal až po roce 1990, kdy na českém trhu vzniklo mnoho firem nabízejících tyto služby [1], 

[4]. 

V současnosti lze konstatovat, že na českém trhu je početně zastoupena skupina společností, 

zahraničních u tuzemských, které nabízejí prakticky identické typy všech bezvýkopových 

technologií, které jsou využívány nejen v Evropě, ale i na celém světě [1]. 

Firmy a společnosti, podílející se na investování, přípravě, realizaci provozování staveb 

prováděných bezvýkopovými technologiemi sdružuje Česká společnost pro bezvýkopové 

technologie, označovaná také zkratkou CzSTT vytvořenou z anglického názvu této 

společnosti Czech Society for Trenchless Technology. Jedná se o dobrovolné, nestranické  

a nevládní zájmové sdružení právnických a fyzických osob. Toto neziskové sdružení využívá 

svých výdělků k rozvoji vlastní odborné činnosti [5], [4]. 

Posláním společnosti je získávání a rozšiřování vědeckých, výzkumných a technických 

poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi, dále pak výměna  

a hodnocení praktických zkušeností o nových materiálech, strojích a technologiích. 

Společnost aktivně spolupracuje při vydávání legislativních, technických i technologických 

norem ovlivňujících činnost oboru [5]. 

CzSTT byla založena v roce 1993 a od roku 1994 je členem Mezinárodní společnosti 

bezvýkopových technologií ISTT. V současnosti je tvořena 55 korporativními členy,  

17 řádnými členy, 14 přidruženými členy a jedním čestným členem. V čele CzSTT  

je sedmičlenné předsednictvo v čele s předsedou. Tito členové jsou voleni valnou hromadou 

na období tří let [1], [2]. 

Společnost vydává čtyřikrát ročně zpravodaj NO DIG, který obsahuje informace o nových 

technologiích, materiálech, událostech které se konaly v České republice i v zahraničí, 

zajímavých projektech a spoustě dalších zajímavých a odborných příspěvků [1].  
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V současnosti se společnost snaží informovat nejen širokou veřejnost, ale i odborníky, 

představitelé měst, vedoucí stavebních úřadů a ostatní o tom, jak skloubit na stavbách 

ekologii a ekonomii. V rámci tohoto vydala CzSTT již dvě publikace, které nesou název 

Užívání bezvýkopových technologií pro snižování emisí CO2 na stavbách inženýrských sítí. 

Cílem je nabádat všechny ty, kteří rozhodují o provádění inženýrských sítí, aby postupovali 

v souladu s ochranou životního prostředí a realizace sítí technické infrastruktury zatěžovalo 

životní prostředí co nejméně [2], [3]. 

Za zmínku stojí úspěchy renomovaných českých firem působících v oboru bezvýkopových 

technologií.  Firma AD-Servis Terrabor Praha získala 3. místo v roce 2000 za řízené 

horizontální vrtání na stavbě ČOV v Děčíně, další velký úspěch slavila v roce 2002 brněnská 

firma Wombat, které byla udělena 2. cena na mezinárodní konferenci za projekt Rekonstrukce 

kanalizace v městě Bialsko-Biala v Polsku [1]. 

Nejvýznamnější ocenění obdržely firmy Stavby silnic a železnic, Brochier, s.r.o. a Geonika, 

s.r.o. za projekt Rekonstrukce kanalizace v Mariánských Lázních, za který si vysloužily cenu 

stavba kraje v roce 2003, v následujícím roce získaly celosvětový titul Stavba roku 

 a v neposlední řadě i ocenění SOVAK jako nejlepší vodohospodářská stavba roku.  V tomto 

projektu se podařilo skloubit dva důležité aspekty, který mi jsou ekonomie a ekologie 

a to velice úspěšně. Je také nutno konstatovat, že projekt svým rozsahem, komplexním 

pojetím a zejména lokalizací na území lázeňského města se jednalo o výjimečnou 

bezvýkopovou rekonstrukci kanalizace [1], [3]. 

Je potřeba doufat, že v následujících letech si české firmy a společnosti povedou stejně dobře, 

jako tomu bylo doposud a postupem času se podaří zlepšovat a vyvíjet nové technologie, 

které budou napomáhat k zlepšení a následnému udržování životního prostředí.  
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2 STAV SOUČASNÉ PROBLEMATIKY V ZAHRANIČÍ 

Iniciací rozvoje bezvýkopových technologií bylo zahájení systematického provádění 

kamerového průzkumu podzemních trubních sítí a zjišťování odhadu možných škod a také 

nasazení mikrotunelovací techniky [1]. 

V průběhu let 1970 až 1980 angličtí stavební inženýři zjistili, že nejsou ve světě sami, kteří 

se musí potýkat s řadou problém, jejichž příčinou jsou stárnoucí netěsné a poruchové 

kanalizační sítě. Tato skutečnost přiměla řadu firem vyvíjet nova strojní zařízení  

a technologické postupy, které by umožnily výstavbu, údržbu a rekonstrukci sítí bez 

rozkopání komunikace [3]. 

V roce 1986 byla v Londýně založena Mezinárodní společnost bezvýkopových technologií 

známá pod zkratkou ISTT, která je odvozena z jejího anglického názvu International Society 

for Trenchless Ttechnology [1], [6]. 

Tato mezinárodní společnost je nezisková organizace, která zahrnuje práci 27 národních 

společností, včetně České společnosti pro bezvýkopové technologie. V čele je předseda, 

místopředseda a řídící podvýbor. Tito členové jsou voleni valnou hromadou na tříleté období. 

Seznam světových společností tvořících tuto mezinárodní organizace je uveden v tabulce  

2.1 a 2.2 [1], [2]. 

ISTT vydává čtvrtletně časopis Trenchless International a to jak v tištěné, tak v elektronické 

podobě. Pořádá také semináře, školení a propagační akce. Nejvýznamnější jsou mezinárodní 

konference NO DIG, které se konají každoročně na jiném místě světa. První konference  

se konala v roce 1986 v Londýně, tedy v roce založení společnosti. A od té doby se pořádá 

každoročně. V roce 2001 se tato celosvětově uznávaná konference uskutečnila v Praze. Letos 

se plánuje již 31. Mezinárodní konference, která bude probíhat v Sydney, Austrálie. Na další 

roky je konference naplánovaná do Madridu, Španělsko a Istanbulu, Turecko [6]. 

Stejně jako v České republice tak i v zahraničí se snaží společnosti a firmy o výstavbu, údržbu 

a rekonstrukci sítí za využití takových technologií, které by šetřily životní prostředí  

a pomáhaly snižovat uhlíkové emise. V souvislosti s touto problematikou byla provedena 

studie na Univerzitě Waterloo sloužící pro Severoamerickou společnost pro bezvýkopové 

technologie, která prokázala, že bezvýkopové technologie produkují podstatně méně 

uhlíkových emisí v porovnání s tradiční metodou provedenou za pomoci zřízení otevřeného 

výkopu [3]. 
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Využívání bezvýkopových technologií je propojeno s mezinárodními společnostmi, mezi 

které patří kromě ISTT také United Nations Environment Programme (UNEP), International 

Water Association (IWA), World Bank (WB), World Wide Fund for Nature (WWF) a mnoho 

dalších organizací. 

Tab. 2.1 – Seznam světových společností tvořících ISTT [6] 

 

 

 

 

LOGO NÁZEV ZEMĚ

Australská společnost pro bezvýkopové technologie
Austrálie a Nový 

Zéland

Rakouská asociace pro bezvýkopové technologie Rakousko

Brazílie Sdružení pro bezvýkopové technologie Brazílie

Bulharská asociace pro bezvýkopové technologie Bulharsko

Čína Hong Kong společnost pro bezvýkopové technologie Hong Kong

Čína společnost geologie-bezvýkopové technologie Čína

Tchaj-wan společnost pro bezvýkopové technologie Tchaj-wan

Kolumbijský institut Subterranean technologií infrastruktury 

a techniky
Kolumbije

Česká společnost pro bezvýkopové technologie Česká republika

Finská společnost pro bezvýkopové technologie Finsko

Francouzská společnost pro bezvýkopové technologie Francie

Pyrenejská společnost pro bezvýkopové technologie Španělsko
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Tab. 2.2 - Seznam světových společností tvořících ISTT – pokračování [6] 

 

 

LOGO NÁZEV ZEMĚ

Litevská asociace bezvýkopových technologií Litva

Nizozemská společnost pro bezvýkopové technologie Nizozemsko

Severoamerická společnost pro bezvýkopové technologie USA

Polská nadace pro bezvýkopové technologie Polsko

Ruská společnost pro bezvýkopové technologie Rusko

Skandinávská společnost pro bezvýkopové technologie Švédsko

Singapur Společnost pro bezvýkopové technologie Singapur

Jihoafrická společnost pro bezvýkopové technologie
Jihoafrická 

republika

Společnost rumunské bezvýkopové technologie Rumunsko

Turecká společnost pro infrastrukturu a bezvýkopové 

technologie
Turecko

Ukrajina Asociace pro moderní bezvýkopové technologie Ukrajina

Velká Británie Společnost pro bezvýkopové technologie Velká Británie

Italská asociace bezvýkopových technologií Itálie

Japonská společnost pro bezvýkopové technologie Japonsko

Německá společnost pro bezvýkopové technologie Německo
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3 ÚVOD 

Parlament České republiky schválil novelu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, která stanovuje od 1. 1. 2009 povinnost vlastníkům vodovodů a kanalizací 

zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na dobu nejméně 

10 kalendářních let. Důvodem je zajistit plynulou provozuschopnost vodovodů a kanalizací 

pro dlouhodobější období. Obsah konkrétního plánu závisí na možnostech vlastníků 

uvolňovat průběžně prostředky pro účely obnovy vodohospodářské infrastruktury. 

Odsouhlasený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací by se měl stát základem  

pro profesionální správu a plánování obnovy vodohospodářského majetku [33], [34]. 

Prostřednictvím Majetkové a provozní evidence, která je zavedena již od roku 2002 je stát 

prostřednictvím Ministerstva zemědělství dokonale informován o všech datech vlastníků  

a provozovatelů vodovodů a kanalizací a může do daného procesu objektivně zasahovat [34]. 

Při vlastním zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací se dle předepsané 

metodiky subjektivně, nicméně s odbornou péčí, stanoví míra opotřebovanosti 

vodohospodářského majetku a stanoví se náklady kompenzující uvedené opotřebení. Tyto 

náklady vycházejí z ceny díla oceněného v Majetkové evidenci, která je vypracována  

v souladu s metodikou finančního propočtu zveřejněnou ve Vyhlášce č. 428/2001 sb. a která 

je upravena Metodickým pokynem MZe č. j. 8114/2007 – 16 000 [34]. 

Na základě zpracovaného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací se navrhují 

projekty sanace stokových sítí. Lze je rozdělit na projekty krátkodobé, střednědobé  

a dlouhodobé. Záleží na časovém horizontu nutnosti odstranění poruch na stokové síti. 

V předkládané diplomové práci je zpracován návrh sanace stokové sítě ve městě Valašské 

Meziříčí, kde funkci provozovatele i vlastníka vykonává akciová společnost Vodovody  

a kanalizace Vsetín a.s. V roce 2012 společnost provozovala 12 čistíren odpadních vod, z toho 

pět je v majetku společnosti a zbylé jsou provozovány na nájemní smlouvu. Počet napojených 

obyvatel v okrese Vsetín je 93 704 a počet kanalizačních přípojek je 12 357 kusů což je mírný 

nárůst. Nárůst počtu kanalizačních přípojek je možné přisoudit výstavbě a určitý podíl  

na vývoji má také migrace obyvatel. Společnost celkem provozuje 437 km stokové sítě. V 

roce 2012 bylo fakturováno 3 991 tis. m
3

 srážkových vod. Celkem bylo v tomto roce 

vyčištěno 9 383 tis. m
3
. To je proti roku 2011 nárůst o cca 3 %. V roce 2012 bylo tlakovými 

vozy vyčištěno 29 km stokové sítě v okrese Vsetín.  
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Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2012 bylo prohlédnuto 11 km 

sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace. Čistírny odpadních vod jsou 

provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké 

technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost 

plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou 

dodržovány i u čistíren odpadních vod zrekonstruovaných v projektu Čistá řeka Bečva.  

Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků nad i pod ČOV sledují laboratoře 

společnosti [35]. 

Čistírna odpadních vod Valašské Meziříčí je navržená na kapacitu 40 000 EO a v roce 2012 

vyčistila přes 3 mil. m
3
 odpadních vod. Celková provozovaná délka stokové sítě ve městě 

Valašské Meziříčí je 103 515 metrů a počet evidovaných kanalizačních přípojek je 3 272 kusů 

[35].  

K sanaci stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí byla zvolena přiváděcí stoka na ulicích 

Hranická a Zámecká. Současně s touto sanací bylo rozhodnuto, že se k návrhu připojí 

kanalizační stoka na ulicích Jiráskova a Na Příkopě, která vykazuje poruchový stav. Výběr 

vhodných lokalit pro návrh sanace byl proveden na základě sjednané schůzky 

s provozovatelem stokové sítě.  

Důležitým úkolem pro návrh sanace stokové sítě bylo zjištění informací o znečištění odpadní 

vody, které má vliv na materiál a životnost stoky. Jelikož se posuzovaná lokalita nachází  

ve městě, které v roce 2005 Ministerstvo životního prostředí vymezilo, jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší, došlo v rámci této diplomové práci k ekologickému hodnocení 

výkopových a bezvýkopových sanačních technologií.  

K výběru optimální sanační technologie bylo potřeba provést předběžné průzkumy, zjistit 

důležité informace o stokové síti, na základě provedeného kamerového průzkumu popsat 

provozně-technický stav sítě, vybrat reprezentativní možnosti provedení sanace a na závěr 

provést technické a ekonomické zhodnocení navržených variant.  
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4 DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI 

STOKOVÁNÍ A SANACE 

Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), uvádí definice, viz tab. 4.1. 

Tab. 4.1 – Definice vybraných pojmů ze zákonu č. 274/2001 Sb. [37] 

POJEM DEFINICE 

Kanalizace 

Provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo 

odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační 

objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních 

vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Je to vodní dílo. 

Provozování 

kanalizace 

Souhrn činností, kterými se zajišťuje odvádění a čistění odpadních 

vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupu 

při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování 

kanalizačního řádu, provozní měření, dohled na provozuschopnost 

kanalizací a dalších souvisejících činností. 

Provozovatel 

kanalizace 

Osoba, která provozuje kanalizaci a je držitelem povolení k 

provozování této kanalizace vydané krajským úřadem. 

Jednotná kanalizace Odvádění odpadní a srážkové vody společně 

Oddílná kanalizace 
Odvádění odpadní vody samostatně a srážkové vody taky 

samostatně 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech  

a kanalizacích), uvádí definice, viz tab. 4.2.  

Tab. 4.2 – Definice vybraných pojmů z vyhlášky č. 428/2001 Sb. [30] 

POJEM DEFINICE 

Kanalizační stoka 
Potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních vod nebo 

povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod. 

Přiváděcí stoka 
Kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do 

hlavního objektu kanalizace. 

Stoková síť 

Síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní 

vody nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistírny 

odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně 

vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu. 

Čistírna odpadních 

vod 

Objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, 

biologickým, popřípadě dalším stupně čištění, za čistírny se 

nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, 

žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou 

pravidelně sledována a obsluhována. 
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ČSN EN 752 Odvodňovací systém vně budov, uvádí definice, viz tab. 4.3. 

Tab. 4.3 – Definice vybraných pojmů z ČSN EN 752 [38] 

POJEM DEFINICE 

Gravitační systém 
Odvodňovací systém, kde k proudění dochází vlivem tíže a převážně s 

volnou hladinou. 

Jednotná soustava 
Soustava ke společnému odvádění znečištěných a srážkových 

povrchových vod jednou sběrnou soustavou. 

Oddílná soustava 
Soustava k oddílnému odvádění znečištěných a srážkových 

povrchových vod samostatnou sběrnou soustavou. 

Odpadní vody 

Vody odváděné v jakékoliv kombinaci z domácností, průmyslu a 

jiných provozů, včetně dešťových a nepředvídatelných balastních 

vod. 

Odvodňovací systém 
Přirozený nebo umělý systém sloužící k odvádění vody z daného 

povodí. 

Provoz, obsluha Činnosti prováděné během běžné funkce odvodňovacího systému. 

Splaškové odpadní 

vody 

Vody odváděné z kuchyní, prádelen, umyvadel, koupelen, záchodu a 

podobných zařízení. 

Srážkové vody 
Vody z atmosférických srážek, které dosud neobsahují látky z 

povrchu. 

Stavební stav systému Stav stok nebo potrubí se zřetelem na jejich stavební konstrukci. 

Stoka 
Podzemní vedení nebo jiný konstrukce k odvádění odpadních vod z 

více zdrojů. 

Stokový systém 
Síť stok, kanalizačních přípojek a objektů k odvádění odpadních vod 

do čistírny odpadních vod nebo do jiného místa zabezpečení. 

Údržba 
Průběžná opatření prováděná k zajištění provozuschopnost 

odvodňovacího systému. 

Plánovaná životnost Životnost zařízení předpokládaná projektem 

Vysokotlaké čištění Použití zařízení s vodou o vysokém tlaku k odstraňování překážek 

nebo sedimentů ve stokách nebo potrubí. 

Sanace 
Opatření k obnovení nebo zlepšení stávajících odvodňovacích 

systémů. 

Renovace 
Opatření ke zlepšení stávajících funkčních a provozních vlastností 

stok a potrubí při úplném nebo částečném zachování jejich původní 

konstrukce. 

Oprava Opatření k odstranění lokálních závad 

Obnova Vybudování nových úseků stok a potrubí ve stávající nebo jiné trase, 

při zachování jejich původní konstrukce. 

Průmyslové odpadní 

vody / provozní 

odpadní vody 

Odpadní vody z průmyslu nebo komerční sféry. 

Čistírna odpadních 

vod 
Zařízení pro mechanické, biologické a/nebo chemické čištění 

odpadních vod. 
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7. Výběr 

optimální sanační  

technologie 

6. Ekonomické 

zhodnocení 

variant 

5. Technické 

zhodnocení 

variant 

4. Výběr 

reprezentativních 

možností 

3. Hodnocení 

technického a 

provozního stavu 

2. Informace o 

stokové síti 

1. Předběžné 

průzkumy 

NÁVRH 

SANACE 

5 POPIS POSTUPU NÁVRHU SANACE STOKOVÉ SÍTĚ 

VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Při návrhu sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí byl postupu sanace 

rozčleněn do jednotlivých kroků, které jsou uvedeny na obrázku 5.1 : 

1. KROK – provedení předběžných průzkumů; 

2. KROK – informace o stokové síti; 

3. KROK – hodnocení technického a provozního stavu stokové sítě; 

4. KROK – výběr reprezentativních možností provedení sanace; 

5. KROK – technické zhodnocení navržených variant; 

6. KROK – ekonomické zhodnocení navržených variant; 

7. KROK – výběr optimální sanační technologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 – Postup při návrhu sanace stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí [zdroj: K.Škařupová] 
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PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÝCH 

PRŮZKUMŮ 

Primární průzkum Sekundární průzkum 

Osobní schůzka 

s provozovatelem  

Zajištění technických 

podkladů 

Terénní prohlídka Seznámení se s 

lokalitou 

6 TECHNICKÁ ZPRÁVA - NÁVRH SANACE STOKOVÉ 

SÍTĚ VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Při návrhu sanace stokové sítě, je vhodné postup rozdělit do jednotlivých kroků, které jsou 

uvedeny v kapitole 4. Obecný popis postupu sanace stokové sítě a následně je potřeba tyto 

kroky vhodně rozčlenit na jednotlivé menší ucelené části a ty definovat a popsat. 

6.1 PŘEDBĚŽNÉ PRŮZKUMY 

Před započetím návrhu sanace je potřeba provést předběžné průzkumy, mezi které lze zařadit 

primární a sekundární průzkum, které jsou nedílnou součástí návrhu a jejich členění je patrné 

z obrázku 6.1. V rámci primárního průzkumu byla sjednána osobní schůzka s provozovatelem 

stokové sítě, na které došlo k vytipování lokalit, kde by bylo vhodné navrhnout sanaci. 

K návrhu byla zvolena sanace přiváděcí stoky od šachty Š 20083 po Š 20014 na ulicích 

Hranická a Zámecká v místní části Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí. Současně  

se sanací této stoky bylo rozhodnuto, že se k návrhu připojí i kanalizační stoka nacházející se 

na ulicích Jiráskova a Na Příkopě, která vykazuje poruchový stav. Kanalizační stoku na ulici 

Jiráskova tvoří úseky od šachty Š 21970 po Š 20041 a na ulici Na Příkopě úseky od šachty  

Š 21977 po Š 20019. Zjednodušená situace řešených úseků stokové sítě je v příloze 6. 

Součástí tohoto průzkumu bylo i zajištění všech potřebných materiálů a informací nezbytných 

pro návrh sanace a došlo ke schůzce s vedoucím provozu kanalizací ve městě Valašské 

Meziříčí, který poskytl doplňující informace o stokové síti. V rámci sekundárního průzkumu 

byla provedena terénní osobní prohlídka sanovaného uceleného celku. 

 

 

 

Obr. 6.1 – Dělení průzkumů [zdroj: K. Škařupová] 
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6.2 INFORMACE O STOKOVÉ SÍTI 

Druhým krokem při návrhu sanace je získání informací a údajů o stokové síti. Základní dělení 

tohoto kroku je patrné z obrázku 6.2. V následujícím textu budou jednotlivé body této 

podkapitoly podrobně popsány. 

 

Obr. 6.2 – Členění kroku Informace o stokové síti [zdroj: K. Škařupová] 

6.2.1 Informace o provozovateli stokové sítě 

K základním informacím o provozovateli stokové sítě patří [7] :  

- název obchodní firmy:  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.; 

- zkrácený název:  VAK VSETÍN A.S.; 

- sídlo:    Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11; 

- datum vzniku:   1.12.1993 ; 

- právní forma:  akciová společnost; 

- typ společnosti:   smíšená (vlastní infrastrukturní i provozní majetek); 

- předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;  

- ředitel společnosti:  Ing. Michal Korabík . 

K majitelům s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti patří Valašská 

vodohospodářská, a.s., jejíž podíl činí 99,3 %.  

INFORMACE O STOKOVÉ SÍTI 

 

Informace o 

provozovateli 

stokové sítě 

Obecné 
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6.2.2 Obecné infromace o posuzované lokalitě 

Mezi obecné informace o posuzované lokalitě lze zařadit základní údaje o řešeném území  

a patří zde [10], [16]: 

- kraj:  Zlínský; 

- okres:  Vsetín; 

- region:  Beskydy-Valašsko 

- mikroregion: Valašskomeziříčsko-Kelečsko ; 

- město:  Valašské Meziříčí; 

- počet obyvatel: 27 494; 

- lokalita:  Krásno nad Bečvou; 

- katastr:  Krásno nad Bečvou; 

- ulice:  Zámecká, Hranická, Jiráskova, Na Příkopě. 

Město Valašské Meziříčí se nachází asi 35 km severovýchodně od krajského města. Svou 

polohou město představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské-Beskydy, které patří  

do regionu Beskydy-Valašsko společně s Vsetínskými vrchy, Javorníky a Podbeskydskou 

pahorkatinou. V roce 1973 byla velká část tohoto regionu vyhlášena chráněnou krajinnou 

oblastí a dnes je svou rozlohou největší v České republice. Tento region se může pochlubit 

nebývalou koncentrací architektonických památek, včetně sakrálních lidových staveb [16], 

[18]. 

Původně se jednalo o tzv. dvojměstí, které tvořily městečko Krásno nad Bečvou a město 

Meziříčí. První zmínky o něm jsou již z roku 1297, městem se však nazývalo až od roku 

1377. Krásno i Meziříčí měly vždy stejnou vrchnost, kvetl v nich obchod a řemesla, ale ničily 

je války, požáry a morové epidemie. Zdejším významným šlechtickým rodem byli 

Žerotínové. Meziříčí bylo centrem panství a od 16. století také jediným hrazeným městem  

na Valašsku. V 17. století přerušila na několik let rozkvět dvojměstí třicetiletá válka, v té době 

byla obě města několikrát vypálena a vydrancována. V polovině 19. století začínaly vznikat  

v Krásně první průmyslové podniky a tím se situace dvojměstí výrazně zlepšila. Meziříčí se  

v té době stalo správním, kulturním a školským centrem širokého okolí, je sídlem mnoha škol, 

muzeí a dalších institucí a spolků. Koncem roku 1923 skončila samostatná existence dvou 
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obcí a jejich sloučením vzniklo v roce 1924 město Valašské Meziříčí. V současnosti k němu 

patří 6 místních částí, které tvoří město Podlesí, Juřinka, Hrachovec, Bynina, Lhota u Choryně 

a Krásno nad Bečvou, ve které se nachází sanovaná lokalita. Krásno nad Bečvou je situováno 

na sever od města. Zástavbu dělí od města řeka Rožnovská Bečva, která v této lokalitě 

společně s Vsetínskou Bečvou po soutoku vytváří řeku Bečvu. Nadmořská výška místní 

zástavby se pohybuje okolo 320 m. n. m [9], [16], [17]. 

Ve městě Valašské Meziříčí je vysoká koncentrace průmyslových odvětví. Mezi nejdůležitější 

odvětví a výrobní podniky lze zařadit [15], [19], [20] : 

 elektrotechnické odvětví 

- firma Mikrofona založena roku 1937 vyráběla telefonní přístroje, po znárodnění vznikl 

podnik Tesla Valašské Meziříčí, který byl roku 2011 zrušen, ale od roku 1993 působí  

ve městě firma Zdeněk Holomý TESLA jako pokračovatel části Tesly a je ryze českým 

výrobcem zaměřeným na elektronické výrobky určené pro automobilový průmysl  

a působí dodnes; 

 chemické odvětví 

- Urxovy závody založené roku 1960 v části Krásno nad Bečvou, které se staly 

monopolním zpracovatelem černouhelného dehtu a dalších chemických látek, 

v současnosti se závod jmenuje DEZA a.s. Rozsahem svého výrobního programu patří 

mezi významné chemické podniky ve skupině Agrofert. Neustálou obnovou 

a modernizací používaných výrobních technologií se společnost snaží snižovat vliv 

výroby na životní prostředí. Roku 1990 byl závod rozšířen o společnost CS CABOT 

Corporation; 

 strojírenské odvětví 

- Ulrichova strojírna, slévárna a výroba zemědělských strojů byla uvedena do provozu 

roku 1882, nyní je funkční pouze slévárna nazývající ZEKOM; 

 spotřební odvětví 

- Zemský gobelínový ústav založený roku 1898 a funkční dodnes pod názvem Moravská 

gobelínová manufaktura; 

 

http://www.agrofert.cz/
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 dřevozpracující odvětví 

- roku 1914 vznikla parní pila a továrna na bedny a dřevitou vlnu J.Křižan a spol., později 

byla začleněna do podniku Severomoravské dřevařské závody ; 

- od roku 1996 působí ve městě firma na výrobu nábytku Jelínek s.r.o.; 

 potravinářské odvětví 

- Mlékárna Spolku chovatelů hovězího dobytka s obchodním názvem Valašská spolková 

mlékárna byla založena roku 1933, po privatizaci se přejmenovala na Mlékárnu 

Valašské Meziříčí, spol. s.r.o. a pod tímto názvem působí dodnes; 

- Městská jatka zřízena roku 1924, po privatizaci byl závod zmodernizován  

a přejmenován na Masný průmysl Krásno a.s.; 

- Palírna likérů založená roku 1920, provoz obnoven 1990 a funkční dodnes s názvem 

Hill´s  Liquere s.r.o.; 

- Pražírna kávy Arnošt Dadák založena roku 1905, po znárodnění Balírny obchodu, 

později Jakobs Suchard Dadák a v současnosti se firma jmenuje Kraft Jacobs Suchard 

s.r.o.; 

- Cyrilovo pekařství s.r.o. proslulé výrobou regionální speciality valašské frgály; 

 sklářské odvětví 

- Sklárny Valašské Meziříčí založeny roku 1855 v části Krásno nad Bečvou, později 

přejmenovány Osvětlovací sklo - Lares  a od roku 2003 jsou pece vyhašeny a sklárna je 

mimo provoz; 

- výrobce sklářských forem firma NEDFORM s.r.o.; 

 ostatní odvětví 

- od roku 1965 je otevřena Nemocnice Valašské Meziříčí, která patří k nejmodernějším 

zařízením svého druhu. 

Uvedený seznam firem tvoří pouze určitý výběr. Ve městě Valašské Meziříčí se nachází 

mnoho dalších firem a společností působících v daných průmyslových odvětvích, které jsou 

známy jak v České republice, tak v zahraničí.  
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6.2.3 Popis současného systému odkanalizování 

V současnosti je město Valašské Meziříčí odkanalizováno kombinovaným systémem 

s převažujícím podílem jednotné kanalizace zakončené na městské mechanicko-biologické 

čistírně odpadních vod situované v místní části Krásno nad Bečvou. Čistírna je vybudovaná 

jako ústřední městská čistírna, do níž jsou svedeny splaškové vody, odpadní vody průmyslové 

a část předčištěných průmyslových vod. Čistírna se skládá z nátoku, hrubého předčištění, 

mechanického předčištění, biologického čištění, kalového a plynového hospodářství. Provoz 

ČOV je částečně řízen automaticky a částečně obsluhou. Kanalizace i čistírna odpadních vod 

je ve správě VaK Vsetín. Podrobný popis čistírenského procesu a technologického zařízení je 

uveden v následující kapitole [9]. 

Odpadní vody od obyvatelstva, průmyslu a občanské vybavenosti jsou odváděny 

kanalizačními stokovými sítěmi, které jsou zaústěny do přiváděcích stok. V případě oddílné 

kanalizace jsou dešťové odpadní vody svedeny samostatnými stokami do nejbližších místních 

recipientů a následně do hlavního recipientu řeky Bečvy. Do přiváděcích stok jsou napojeny 

kanalizační stoky z místních částí města a předčištěné vody z ČOV nemocnice. Vlastní 

čistírnu odpadních vod má výrobní podnik Masný průmysl Krásno a.s., z něhož jsou 

předčištěné technologické vody a splaškové vody zaústěny do kanalizace. Před uzavřením 

provozu firmy Osvětlovací sklo – Lares se nacházelo předčištění odpadních vod i v tomto 

podniku. Ostatní průmyslové podniky jsou na kanalizaci napojeny přímo, případně používají 

likvidaci odpadních vod septiky a žumpy. Část odpadních vod je svedena do čerpací stanice 

odkud jsou čerpány do gravitační kanalizace [9].  

Ve městě Valašské Meziříčí, konkrétně v lokalitě Krásno nad Bečvou se nachází chemický 

závod DEZA, a.s. která má vlastní mechanicko-biologickou ČOV v areálu závodu. Na čistírně 

probíhá současně chemické i biologické čištění odpadních vod před vypouštěním do veřejné 

kanalizace. Chemické čištění odpadních vod využívá fyzikálně chemické metody  

a to odfenolování, oddehtování, odbenzolování, odčpavkování, ozonizace a neutralizace. 

Biologická čistírna odpadních vod je konvenční a rozdělena na tři stupně s oddělenou 

recirkulací kalu na jednotlivých stupních. Množství vod vyčištěných na chemické čistírně 

odpadních vod činí 400 000 m
3
/rok a na biologické části ČOV 1 000 000 m

3
/rok.  Kontrolu 

kvality vypouštěných odpadních vod provádí pravidelně autorizovaná laboratoř [11]. 
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6.2.4 Vytvoření matematicko-hydraulického modelu stokové sítě 

Vytvoření matematicko-hydraulického modelu stokové sítě bylo nutné z důvodu ověření 

kapacity potrubí ve stokové síti. Provozovatel nemá vytvořený tento model, ale poskytl 

orientační hodnoty o měřených průtocích ve stokové síti a ty bylo potřeba ověřit. Aby bylo 

docíleno správného výpočtu, provozovatel poskytl přístup do jejich geografického 

informačního systému (GIS) pro získání potřebných údajů o řešené stokové síti, které jsou 

nutné pro hydraulický výpočet. 

K ověření byla použita jednoduchá součtová metoda v Microsoft Office Excel, kterou se 

stanovily průtoky odpadních a dešťových vod v jednotné stokové síti. Posouzení bylo 

provedeno na přiváděcí stoce na ulicích Hranická a Zámecká, kterou tvoří úsek od šachty Š 

20083 po šachtu Š 20014. Pro výpočet průtoku odpadní vody touto stokou byl zvolen 

předpoklad, že veškeré odpadní vody od obyvatel protékají celým posuzovaným úsekem již 

od šachty Š 20083. Tento předpoklad byl zvolen z důvodu, že nebyly k dispozici informace  

o místech napojení kanalizačních přípojek. Podle počtu připojených obyvatel na stokovou síť 

byl zvolen koeficient hodinové nerovnoměrnosti na hodnotu 1,8 a následně byl stanoven 

maximální hodinový průtok odpadních vod. Společně s odpadními vodami od obyvatel se  

do stokové sítě dostávají i balastní vody, které tvoří nezastupitelnou část a je nutno s nimi  

při návrhu počítat. K výpočtu bylo zvoleno, že balastní vody tvoří 15 %. Do přiváděcí stoky 

se napojuje 8 kanalizačních stok a informace o jejich průtocích byly převzaty  

od provozovatele. Ve výpočtu se od nich odečetl již vypočítaný a stanovený maximální 

průtok odpadních vod. Místa napojení těchto stok jsou patrné ze zjednodušené situace 

uvedené v příloze 6. Metodou ideálních střech byl stanoven průtok srážkových vod. K jeho 

výpočtu bylo potřeba stanovit plochu povodí stoky, součinitel odtoku a intenzitu návrhového 

deště na základě doby trvání deště a periodicity. Přiváděcí stoka byla rozdělena touto metodou 

na 15 úseků a každému byla přiřazena plocha. Z jednotkového hektaru byl stanoven součinitel 

odtoku na hodnotu 0,35. Intenzita deště byla stanovena pro dobu trvání deště 15 minut  

a periodicitu p=0,5 na hodnotu 151 l/s/ha. Po vyhodnocení maximálních vypočtených průtoků 

stokovou sítí bylo zjištěno, že přiváděcí stoka kapacitně vyhovuje od šachty Š 20068. Úsek 

přiváděcí stoky od šachty Š 20083 po Š 20068, kterou tvoří vejčitý profil o rozměrech 

600/900 mm kapacitně nevyhovuje za deště. Tento údaj se lišil od informací poskytnutých 

provozovatelem, který na tomto úseku nezpozoroval nevyhovující kapacitu za deště.  
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Z tohoto důvodu byl vytvořen matematicko-hydraulický model stokové sítě v programu 

SWMM (Storm Water Management Model) pro ověření kapacity stokové sítě.  

Nejprve je do programu potřeba ručně zadat umístění šachet a úseků a vyplnit údaje, kterou 

jsou nezbytné pro provedení výpočtu. Ukázka podélného profilu přiváděcí stoky z programu 

SWMM je v příloze 7. Následně bylo potřeba stanovit plochu povodí stoky. Úseky a jejich 

plocha byla zvolena stejně jako u metody ideálních střech. Pouze první úsek musel být 

rozdělen na dvě části, protože podmínkou k provedení výpočtu v programu SWMM je,  

že koncová a počáteční šachta musí mít vlastní plochu. Z tohoto důvodu byla přiváděcí stoka 

rozdělena na 16 úseků a jejich zobrazení v příloze 8. Poslední částí bylo zadání náhradního 

deště, za který byl zvolen Šifaldův déšť. V grafu 6.1 je ukázka zadaného náhradního deště pro 

intenzitu 151 l/s/ha.  

Graf 6.1 – Šifaldův déšť [zdroj: K. Škařupová] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně bylo možné spustit výpočet a vyhodnotit výsledky. Vypočtené průtoky v přiváděcí 

stoce stanovené v  programu SWMM byly velice podobné údajům poskytnutých od provozní 

společnosti. Z podélného profilu, ve kterém je zobrazena simulace průběhu dešťové události 

je patrné, že pouze u prvního úseku od šachty Š 20083 po Š 20071 dochází k přetížení stoky. 

Průběh plnění ve stokové síti je zobrazen v příloze 9 pro čas t=15 min a t= 35 min. V příloze 

10 pro čas t= 1 hod a t= 2 hod.  
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6.2.5 Stanovení vlivu odpadní vody na stav/životnost stokové sítě 

Součástí návrhu sanace stokové sítě je stanovení vlivu protékající odpadní vody na konstrukci 

stoky a její životnost. Tato skutečnost je zohledněna při návrhu materiálu konstrukce stoky. 

Musí být zhodnoceno, zda protékající odpadní vody nebudou narušovat nebo zhoršovat stav 

nově vybudovaného potrubí nebo neovlivní vlastnosti materiálu použitého při sanaci stoky. 

Při návrhu bude hrát důležitou roli posouzení vlivu odpadní vody na materiál zvolené sanační 

technologie.  

K návrhu sanace stokové sítě byla ve městě Valašské Meziříčí zvolena přiváděcí stoka 

nacházející se na ulicích Hranická a Zámecká a kanalizační stoka na ulicích Jiráskova a  

Na Příkopě. Těmito stokovými sítěmi protékají tři druhy odpadních vod [12] : 

 odpadní vody splaškové 

- vypouštěné obyvatelstvem z bytů a obytných domů; 

 odpadní vody průmyslové 

- vypouštěné z průmyslových závodů, které pokud nesplňují koncentrační limity  

na odtoku ze závodu, musí být před vypouštěním upraveny tak, aby vyhovovaly 

provoznímu řádu kanalizace a čistírenské technologii místní ČOV; 

 odpadní vody dešťové 

- odváděné z intravilánu města veřejnou kanalizací, výrobního závodu a jiných ploch  

do jednotné kanalizace, odkud společně se splaškovými a průmyslovými odpadními 

vodami odcházejí na čistírnu odpadních vod. 

Společně s těmito vodami se do stokové sítě dostávají i balastní vody, které tvoří 

nezastupitelnou část a je nutno s nimi při návrhu počítat.  

Nejvýznamnějšími složkami pro posuzování znečištění odpadních vod jsou parametry BSK5  

a CHSKCR, které představují informace o organickém znečištění, které může mít za následek 

vznik biogenní síranové koroze na beton/ŽB  a dále pak pH odpadní vody. Důležité jsou  

i údaje o anorganickém znečištění odpadní vody, které mohou mít vliv na čistírenské procesy 

a mezi tyto údaje patří hodnoty N-NH4, NL, Nc , Pc. Všechny zmiňované parametry je potřeba 

v pravidelných intervalech měřit a archivovat. Současně s těmito složkami je vhodné měřit  

i výskyt, popřípadě množství sirovodíku v potrubí z důvodu možného vzniku koroze [12].  
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Množství organických látek se vyjadřuje jako [12] : 

 biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) - nejvýznamnější složka pro posuzování kvality 

odpadních vod, která vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek 

v odpadní vodě a je rovna množství rozpuštěného molekulárního kyslíku spotřebovaného 

za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek  

ve vodě; 

 chemická spotřeba kyslíku (CHSK) – vyjadřuje míru látek schopných chemické oxidace  

a výsledek stanovení se udává v množství kyslíku, které je ekvivalentní spotřebě použitého 

oxidačního činidla; 

 organický uhlík (TOC) – vyjadřuje celkový obsah organických látek v odpadních vodách; 

 ztráta žíháním – vyjadřuje rozdíl mezi obsahem veškerých látek a jejich zbytku po žíhání. 

Množství anorganických látek se vyjadřuje jako [12] : 

 fosfor (P) – výskyt především v metabolitech vylučovaných močí, část vázaná  

do organických sloučenin a značná část je obsažena v polyfosfátech, které jsou součástí 

pracích prostředků; 

 dusík (N) – v odpadních vodách přítomen ve formě organických sloučenin i anorganických 

formách, například amoniakové, dusitanové a dusičnanové; 

 nerozpuštěné látky (NL) – vyjadřuje obsah pevných látek v odpadní vodě, které se dělí  

na laditelné a neladitelné. 

Odpadní komunální, neboli splaškové vody pocházejí z domácností, sociálních a zdravotních 

zařízení, provozů veřejného stravování a ubytování, provozoven služeb a další. Mohou být 

znečištěny zeminou, pískem, zbytky ovoce a zeleniny, jedlými oleji a tuky, potravinami, 

fekáliemi, moči, čistícími, pracími a mycími prostředky, zbytky papíru, textilií, vlasy, chlupy 

a jinými. Koncentrace znečišťujících látek ve splaškových vodách má stoupající tendenci.  

To je dáno jednak vzrůstem spotřeby chemikálií obyvatelstvem, ale také růstem cen teplé 

užitkové vody, vodného a stočného, což motivuje k úsporám vody [31].  

Splaškové vody od obyvatelstva obsahují glycidy, bílkoviny, tuky, masné kyseliny, 

povrchově aktivní látky a produkty jejich rozkladu. Rozkladem vzniká oxid uhličitý, metan, 

voda, amoniak, sulfan a jiné sloučeniny. V těchto odpadních vodách se mohou vyskytovat 
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rozpuštěny dusičnany, močovina, amonné soli, fosforečnany, chlorid sodný, sloučeniny síry  

a sloučeniny těžkých kovů [31]. 

Množství a charakter znečištění průmyslových odpadních vod je velmi různorodý. 

Rozhodující je typ průmyslové výroby, z níž pak odpadní vody pocházejí. Mnoho 

průmyslových podniků vlastní průmyslové čistírny odpadních vod, odkud odpadní vody  

po předčištění odtékají do stokové sítě. V intravilánu měst se často nacházejí průmyslové 

podniky, především potravinářské, které zařízení na předčištění odpadních vod 

produkovaných průmyslovým závodem nemají a odvádějí odpadní vody městskou kanalizací 

na čistírnu odpadních vod. Typickým znakem odpadních vod z potravinářského průmyslu je 

vysoká hodnota BSK5 . Proto připojení a každá změna kapacity těchto průmyslových podniků 

musí být předem koordinována s provozovateli, aby se nezhoršila účinnost čištění vod  

a nevzrostly emise znečišťujících látek do recipientu stanovené limity. Často bývá hodnota 

BSK5 odpadní vody u těchto podniků nejméně o 1 řád vyšší než je obvyklé u splaškových vod 

produkovaných obyvatelstvem [31]. 

 

Čistění odpadní vody v průmyslových závodech má tyto výhody: 

- větší přizpůsobivost při rozšíření provozu nebo při reakci na měnící se podmínky; 

-  zařízení pro čistění u zdroje jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám a proto 

normálně fungují dobře; 

- obsluhy výrobních jednotek zachovávají odpovědnější přístup k odpadním vodám 

tam, kde zodpovídají za jakost svých vlastních výtoků odpadní vody. 

 

Na druhou stranu čistění odpadní vody v externí čistírně má tyto výhody: 

- využívání výhod účinků směšování, jako je teplota a pH; 

-  nižší investiční náklady v důsledku ekonomiky většího měřítka; 

-  efektivnější využití chemikálií a zařízení; 

- ředění některých škodlivin, které se obtížně odstraňují na lokální úrovni. 
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Ve městě Valašské Meziříčí se nachází řada průmyslových závodů, které jsou uvedeny 

v kapitole 6.2.2 Obecné informace o posuzované lokalitě. Průmyslovou čistírnu odpadních 

vod nevlastní všechny uvedené podniky a do kanalizace jsou vypouštěny i nepředčištěné 

odpadní vody. V tabulce 6.2 jsou uvedeny přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody 

vypouštěné z vybraných průmyslových závodů nacházejících se v posuzované lokalitě.  

Tab. 6.2 – Přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných vybraných průmyslových závodů do 

stokové sítě [29] 

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 

UKAZATEL JEDNOTKA PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 

CHSKCR [mg/l] 200 

BSK5 [mg/l] 50 

NL [mg/l] 80 

N-NH4
+
 [mg/l] 20 

Ncelk [mg/l] 30 

Pcelk [mg/l] 10 

   Výroba mléčných výrobků 

UKAZATEL JEDNOTKA PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 

pH [-] 6-8,5 

CHSKCR [mg/l] 120 

BSK5 [mg/l] 30 

NL [mg/l] 50 

N-NH4
+
 [mg/l] 10 

Ncelk [mg/l] 30 

Pcelk [mg/l] 5 

   Výroba rafinovaných ropných produktů 

UKAZATEL JEDNOTKA PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 

PAU [mg/l] 0,01 

CHSKCR [mg/l] 250 

BSK5 [mg/l] 50 

NL [mg/l] 50 

N-NH4
+
 [mg/l] 20 

Ncelk [mg/l] 30 

   Výroba chemických látek a chemických přípravků 

UKAZATEL JEDNOTKA PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 

pH [-]  6-9 

CHSKCR [mg/l] 40 

BSK5 [mg/l] 15 

RL [mg/l] 4000 

N-NH4
+
 [mg/l] 4 

NL [mg/l] 30 

Sírany [mg/l] 3000 

Železo [mg/l] 8 
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Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných  

do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod, které je možné  

do čistírny odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu nebo  

ke znečištění nebo poškození přívodní kanalizační stoky. Podle konkrétního stavu jakosti 

průmyslových odpadních vod v místě vypouštění do kanalizace a ožnuti čištění a následného 

vypouštění do recipientu může vlastník kanalizace navrhnout další ukazatele a jejich limity 

v kanalizačním řádu. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem 

průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro příslušné míry 

znečištění všech napojených vod do kanalizace a čistírny odpadních vod [30].  

Tabulka 6.3 udává Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění  

pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace neboli koncentrační limity. Limity se 

vztahují na průmyslové odpadní vody bez rozlišení výrobního odvětví.  

Tab. 6.3 – Koncentrační limity vypouštěných průmyslových odpadních vod do kanalizace [30] 

UKAZATEL JEDNOTKA 
KONCENTRAČNÍ 

LIMIT 

pH  - 6,0-9,0 

Teplota vody °C 40 

BSK5 mg/l 800 

CHSKCR mg/l 1600 

Nerozpuštěné látky (NL) mg/l 500 

Dusík amoniakální (N-NH4
+
) mg/l 45 

Dusík celkový (Ncelk) mg/l 60 

Fosfor celkový (Pcelk) mg/l 10 

Kyanidové ionty mg/l 0,2 

Úhlovídky (C10-C40) mg/l 10 

Extrahovatelné látky (EL) mg/l 80 

Tenzidy anioaktivní (PAL-A) mg/l 10 

Rtuť mg/l 0,05 

Měď mg/l 1,0 

Nikl mg/l 0,1 

Chrom celkový mg/l 0,3 

Arsen mg/l 0,2 

Olovo mg/l 0,1 

Kadmium mg/l 0,1 

Zinek mg/l 2 
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Splaškové odpadní vody od obyvatelstva, průmyslové odpadní vody a část předčištěných 

průmyslových odpadních vod ve městě Valašské Meziříčí jsou stokovou sítí odvedeny na 

městskou čistírnu odpadních vod, která je budovaná jako mechanicko- biologická. Odpadní 

vody natékají na čistírnu přivaděčem o dimenzi DN 600.  Hrubé předčištění tvoří lapač štěrku, 

hrubé česle a jemné česle ručně stírané. Mechanické předčištění je zajištěno dvěma 

kruhovými usazovacími nádržemi o průměru 20 metrů. Voda odtékající z usazovacích nádrží 

natéká do jímky a odtud se čerpá do biologického čištění. Biologický stupeň je navržen jako 

aktivační proces s alternativním hydraulickým nátokem BIODENITRO zajišťující 

požadovaný stupeň denitrifikace. Oba reaktory tohoto systému jsou vybaveny 

jemnobublinným aeračním systémem a míchány jsou hyperboloidními míchadly doplněny 

míchadly ponornými. Systém BIODENITRO pracuje v opakovaném čtyřfázovém režimu, 

fáze 1 a 3 trvá 30 minut, a fáze 2 a 4 trvá 120 minut. Aktivace je tvořena dvěma nádržemi, 

každá o objemu 2450 m
3
. Kalové hospodářství je tvořeno vyhnívací nádrží o objemu 1000 m

3
, 

uskladňovací nádrží na vyhnilý kal o objemu 800 m
3
, strojovnou kalového hospodářství, v níž 

je umístěna linka zahuštění přebytečného kalu a kalová koncovka vybavená odstředivkou. 

Řídicí systém čistírny je koncipován jako dvouúrovňový, přičemž dispečerská úroveň je 

realizovaná počítačem. Procesní úroveň programovatelným automatem. Ovládání čistírny 

odpadních vod je možno z dispečinku, z počítače, popřípadě lokálně z ovládacích panelů 

umístěných v rozvaděčích. Provoz je řízen částečně automaticky a částečně obsluhou  

[zdroj: Vak Vsetín]. 

Pro stanovení znečištění odpadní vody protékající stokovou sítí byly použity hodnoty získané 

od provozní společnosti. Jedná se o roční měření znečištění odpadní vody před vstupem  

na ČOV. Monitorovány a hodnoceny byly údaje o BSK5 , CHSKCR , NL, N-NH4, Pc , Nc a pH 

a jsou uvedeny v tabulkách 6.4 a 6.5.  

Pro lepší představu o znečištění odpadních vod byly údaje rozděleny do dvou přehledných 

tabulek. V první tabulce jsou vyznačeny maxima z měřených hodnot a v druhé naopak 

minima. Tabulka je barevně rozlišena podle ročních období, aby udávala lepší přehled o 

průběhu znečištění odpadní vody během roku. 
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Tab. 6.4 – Vyhodnocení znečištění odpadní vody na vstupu na ČOV Valašské Meziříčí za rok 2012 

(maxima) [zdroj: VaK Vsetín] 

  jaro   léto   podzim   zima 

 

         DATUM 

ODBĚRU 

TYP 

ODBĚRU 

pH CHSKCR BSK5 NL Pcelk N-NH4 Ncelk 

[-] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

17.1.2012 24 hod. 7,34 609,0 306,0 147,0 7,6 31,6 52,0 

20.2.2012 24 hod. 7,54 654,0 351,0 200,0 6,1 21,8 35,2 

27.3.2012 24 hod. 7,18 892,0 398,0 349,0 9,2 30,0 49,0 

17.4.2012 24 hod. 7,51 1173,0 405,0 430,0 13,3 32,2 57,0 

22.5.2012 24 hod. 6,95 1266,0 617,0 467,0 14,3 35,0 67,0 

29.5.2012 24 hod. 7,34 758,0 390,0 256,0 10,4 35,1 47,0 

26.6.2012 24 hod. 7,31 653,0 293,0 214,0 8,0 31,2 39,2 

16.7.2012 24 hod. 7,16 353,0 149,0 120,0 7,0 18,2 30,8 

7.8.2012 24 hod. 7,60 921,0 453,0 438,0 10,6 28,0 48,8 

24.9.2012 24 hod. 7,27 540,0 269,0 121,0 8,1 32,6 55,2 

23.10.2012 24 hod. 7,25 1003,0 515,0 342,0 10,3 38,2 69,0 

20.11.2012 24 hod. 7,00 804,0 404,0 167,0 9,4 34,4 59,0 

9.12.2012 24 hod. 8,97 709,0 351,0 198,0 10,0 25,4 44,8 

         PRŮMĚR 7,42 795,0 377,0 265,3 9,6 30,3 50,3 

MAX 8,97 1266,0 617,0 467,0 14,3 38,2 69,0 

Tab. 6.5 – Vyhodnocení znečištění odpadní vody na vstupu na ČOV Valašské Meziříčí za rok 2012 

(minima)  [zdroj: VaK Vsetín] 

  jaro   léto   podzim   zima 

 

         DATUM 

ODBĚRU 

TYP 

ODBĚRU 

pH CHSKCR BSK5 NL Pcelk N-NH4 Ncelk 

[-] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

17.1.2012 24 hod. 7,34 609,0 306,0 147,0 7,6 31,6 52,0 

20.2.2012 24 hod. 7,54 654,0 351,0 200,0 6,1 21,8 35,2 

27.3.2012 24 hod. 7,18 892,0 398,0 349,0 9,2 30,0 49,0 

17.4.2012 24 hod. 7,51 1173,0 405,0 430,0 13,3 32,2 57,0 

22.5.2012 24 hod. 6,95 1266,0 617,0 467,0 14,3 35,0 67,0 

29.5.2012 24 hod. 7,34 758,0 390,0 256,0 10,4 35,1 47,0 

26.6.2012 24 hod. 7,31 653,0 293,0 214,0 8,0 31,2 39,2 

16.7.2012 24 hod. 7,16 353,0 149,0 120,0 7,0 18,2 30,8 

7.8.2012 24 hod. 7,60 921,0 453,0 438,0 10,6 28,0 48,8 

24.9.2012 24 hod. 7,27 540,0 269,0 121,0 8,1 32,6 55,2 

23.10.2012 24 hod. 7,25 1003,0 515,0 342,0 10,3 38,2 69,0 

20.11.2012 24 hod. 7,00 804,0 404,0 167,0 9,4 34,4 59,0 

9.12.2012 24 hod. 8,97 709,0 351,0 198,0 10,0 25,4 44,8 

         PRŮMĚR 7,42 795,0 377,0 265,3 9,6 30,3 50,3 

MIN 6,95 353,0 149,0 120,0 6,1 18,2 30,8 
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Z  vyhodnoceného měření v tabulkách 6.4 a 6.5 je patrné, že na podzim a na jaře se vyskytují 

maxima z monitorovaných hodnot a naopak v létě minima. V zimě nebyly evidovány žádné 

extrémy.  

Pro lepší přehled o průběhu znečištění odpadní vody za rok 2012 byla tato podkapitola 

doplněna o grafy popisující jednotlivé typy znečištění. Grafické znázornění monitorovaných 

hodnot je uvedeno v příloze 1.  

Důležité je u odpadních vod určit stupeň biologické rozložitelnosti organických látek. Tento 

stupeň se určuje z poměru hodnot CHSKCR/BSK5, kdy nízké hodnoty ukazují přítomnost 

snadno biologicky rozložitelných látek a obvykle se vyznačují hodnotou poměru pod 2. 

Naopak hodnoty poměru vyšší než 2 poukazují na přítomnost látek biologicky obtížně 

rozložitelných [12]. 

Ukázka grafického znázornění průběhu poměru hodnot CHSKCR/BSK5 před vstupem na ČOV 

za rok 2012 je uvedena v grafu 6.2. Červeně je zvýrazněn výskyt biologicky obtížně 

rozložitelných látek a černě naopak výskyt biologicky snadno rozložitelných látek. 

Graf 6.2 – Grafické znázornění průběhu poměru hodnot CHSKCR/BSK5 [zdroj: K. Škařupová] 
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V tabulce 6.6 je uvedeno porovnání poměru hodnot CHSKCR/BSK5 před vstupem na ČOV  

za rok 2012. Z tabulky je patrné, že biologicky obtížně rozložitelné látky se ve stokové síti 

vyskytují především na jaře a v létě, naopak snadno rozložitelné látky na podzim a v zimě.  

Při bližším zkoumání těchto hodnot je patrné, že veškeré hodnoty vyskytují se během roku, se 

svou hodnotou blíží k číslu 2, které tvoří přelom mezi látkami biologicky rozložitelnými 

snadno a obtížně. Dále z měření vyplývá, že pouze 4 ze 13 naměřených hodnot, přičemž 

v květnu byla provedena dvě měření, mají hodnotu pod touto hranicí a to 1,95, 1,99, 1,99  

a 1,86. Z tohoto lze usoudit, že rozdíl není nijak veliký a odpadní vody obsahují látky, které 

lze zařadit do kategorie biologicky obtížně rozložitelné. S touto skutečností je potřeba 

uvažovat pří volbě materiálu sanační technologie. 

Tab. 6.6 - Porovnání poměru hodnot CHSKCR/BSK5 měřených před vstupem na ČOV Valašské Meziříčí 

za rok 2012 [zdroj: VaK Vsetín] 

  jaro   léto   podzim   zima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu možného výskytu biogenní síranové koroze na betonovém potrubí byl výpočtem 

stanoven index rozpuštěného sulfidu, tzv. Z-index. 

Chemická koroze je pro beton nejnebezpečnější a je způsobena agresivními látkami plynného 

nebo kapalného prostředí. Probíhá vždy za přítomnosti vody. Suché plyny prakticky beton 

nekorodují. Jestliže je však plyn ve vlhkém prostředí nebo je povrch betonu vlhký, pak se 

působení plynu mění na působení kyselin. Potom se degradační účinek projeví v plné míře. 

DATUM 

ODBĚRU 

BSK5 CHSKCR 
CHSKCR/ BSK5  

[mg/l] [mg/l] 

17.1.2012 306,0 609,0 1,99 snadno rozložitelné látky 

20.2.2012 351,0 654,0 1,86 snadno rozložitelné látky 

27.3.2012 398,0 892,0 2,24 obtížně rozložitelné látky 

17.4.2012 405,0 1173,0 2,90 obtížně rozložitelné látky 

22.5.2012 617,0 1266,0 2,05 obtížně rozložitelné látky 

29.5.2012 390,0 758,0 1,94 snadno rozložitelné látky 

26.6.2012 293,0 653,0 2,23 obtížně rozložitelné látky 

16.7.2012 149,0 353,0 2,37 obtížně rozložitelné látky 

7.8.2012 453,0 921,0 2,03 obtížně rozložitelné látky 

24.9.2012 269,0 540,0 2,01 obtížně rozložitelné látky 

23.10.2012 515,0 1003,0 1,95 snadno rozložitelné látky 

20.11.2012 404,0 804,0 1,99 snadno rozložitelné látky 

9.12.2012 351,0 709,0 2,02 obtížně rozložitelné látky 
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Rychlost koroze je určována průběhem chemické reakce agresivních látek se složkami 

cementového tmele v závislosti na koncentraci agresivních látek v okolí betonu, teplotě, 

porozitě cementového tmelu a rychlosti výměny kapalného prostředí u povrchu betonu 

Rozpouštění chemickou korozí vyvolávají kyseliny, hydrolýza, silné zásady, organické tuky  

a oleje a v malém množství měkká voda. Koroze stokových sítí z betonu je nežádoucím 

jevem, který nastává v mnoha případech z důvodu nerespektování nebo zanedbávání norem  

a proto je nutné jí předcházet. Předcházet korozi betonu znamená pro provozovatele přijmout 

nejedno opatření v rámci pravidelné údržby a prováděné inspekce stokové sítě [32].  

Agresivitu působících látek na potrubí ovlivňuje [32]: 

- složení odpadní vody (biochemická spotřeba kyslíku); 

- teplota odpadní vody; 

- pH; 

- doba zdržení ve stokové síti; 

- usazeniny; 

- nedostatečné větrání ve stokové síti; 

- čistící a mycí prostředky na auta; 

- ropné produkty; 

- chlorované uhlovodíky; 

- výluhová voda ze skládek;   

- prostředky k hubení plevele a živočišných škůdců; 

- hnojiva; 

- rozmrazovací sůl. 

Provozovatel má v rámci pravidelné údržby navržen interval čištění stokové sítě,  

aby předcházel a zamezil vzniku koroze betonového potrubí. Stokovou síti protékají kromě 

splaškových odpadních vod od obyvatelstva i nepředčištěné průmyslové odpadní vody, které 

mohou svými vlastnostmi působit agresivně na beton.  
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Rychlost biogenní síranové koroze se obvykle vyjadřuje v tloušťce vrstvy rozrušené za jeden 

rok. Vznik a působení biogenní síranové koroze je závislé na hydraulice, geometrii  

a biochemických podmínkách v potrubí. K vyhodnocení biogenní síranové koroze se využívá 

Index rozpuštěného sulfidu, tzv. Z-index, z jehož vyhodnocení lze zjistit přibližný obsah 

sulfidů ve stokové síti. Hodnocení Z-indexu je uvedeno v tabulce 6.7 [32]. 

Z-index se stanovuje dle vzorce [32]: 

 

 

BSK – biochemická spotřeba kyslíku 

T – teplota odpadní vody 

J – sklon potrubí 

Q – odtokové množství 

O/bt – poměr omočeného obvodu kanalizace k šířce hladiny 

Po dosazení příslušných hodnot do vzorce byl Z-index stanoven pro všechny posuzované 

úseky stokové sítě. V přiváděcí stoce se nachází 10 úseků v kategorii K1, 12 úseků v kategorii 

K2, a jeden úsek v kategorii K3 a K4. V kanalizační stokové síti na ulicích Jiráskova  

a Na Příkopě jsou 2 úseky v kategorii K1, 9 úseků v kategorii K2, 5 úseků v kategorii K3  

a dva úseky v kategorii K4. V přiloženém DVD se nachází výpočet a stanovení Z-indexu 

všech úseků. Z hodnocení byly vyřazeny ty úseky, u kterých nebylo k dispozici dostatek 

informací k výpočtu. Grafická ukázka zatříděných úseků posuzované stokové sítě do kategorií 

dle hodnoty Z-INDEXU je uvedena v příloze 11.  

Tab. 6.7 – Hodnocení Z-indexu [32] 

KATEGORIE Z-index Očekávané poměry 

K1 Z pod 5000 zanedbatelné množství sulfidů 

K2 Z okolo 7500 
lehká forma koroze vyskytující se na místech s velkou 

turbulencí 

K3 Z okolo 10 000 

občasný výskyt sulfidů ve velké koncentraci, což 

způsobuje zápach, počítá se silnější formou koroze 

obzvláště v oblastech s turbulencí 

K4 Z okolo 15 000 
tvoří se sulfidy a zápach, rychlý postup koroze materiálu 

pojených cementem 

K5 Z přes 25 000 
rozpuštěná forma sulfidů je stálá, slabší betonové potrubí 

může být během 5-10 let rozrušeno 



Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí      Bc. Karolína Škařupová     Bc. Karolína Škařupová 

Diplomová práce 

32 

 

6.3 HODNOCENÍ TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO STAVU 

STOKOVÉ SÍTĚ 

Výběr optimální sanační technologie stokové sítě musí vycházet z dokonalé znalosti 

technického a provozního stavu sítě, monitorované provozovatelem. K posouzení stavu 

potrubí slouží inspekce a průzkum za použití televizní kamery a následně dochází  

ke zhodnocení celkové stavu a návrhu případné sanace. Postup při posuzování a hodnocení 

technického a provozního stavu stokové sítě je zobrazen na obrázku 6.3 [1].  

 

Obr. 6.3 – Členění kroku Hodnocení technického a provozního stavu stokové sítě [zdroj: K. Škařupová] 

Pro kvalitní průzkum je nutné mít stokovou síť připravenou, umožnit v ní bezproblémový 

průchod monitorovacího zařízení a mít možnost zaznamenat všechny potřebné údaje 

k identifikaci potrubí. Z těchto důvodů je před započetím vlastního kamerového měření 

potrubí vyčistit [1]. 

U stokové sítě se v rámci provedeného kamerového průzkumu zjišťují a zaznamenávají údaje 

o odbočkách, odtokových překážkách, polohové změně potrubí, mechanickém opotřebení, 

vnitřní korozi, deformaci, trhlinách, infiltraci a trubních spojích. 

Při monitoringu je možno použít dvě metody a to přímou a nepřímou prohlídku. Přímá 

prohlídka znamená osobní pochůzku či průjezd operátora potrubím, který pořizuje 

videozáznam a fotodokumentaci. Nepřímá prohlídka se provádí pomocí kamerové soupravy, 

která obsahuje například barevnou kameru nejlépe s vlastním pohonem a otočnou hlavou, 

osvětlením, dopravním a vodícím zařízením. Je vhodné použít i doplňkové vybavení a celé 

toto komplexní zařízení je vhodné umístit do dodávkového vozu [1]. 

HODNOCENÍ TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO STAVU 

Provedení 
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6.3.1 Provedení kamerového průzkumu 

Provozní společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. využívá pro monitoring stokové sítě 

služby firmy SEZAKO, s.r.o., která působí na českém trhu již od roku 2003 [zdroj: VaK 

Vsetín].  

Monitoring stokové sítě ve Valašském Meziříčí byl proveden prostějovskou firmou SEZAKO 

s.r.o. Výstupem z prohlídky byl protokol z kamerové prohlídky vybraných úseků, 

videozáznam, fotodokumentace závažných závad a grafické znázornění monitorovaných 

úseků s vyznačením poruch.  

Prohlídka byla provedena kamerovým systémem IBAK 3D Panoramo, který lze použít  

od DN 200 až po maximální průměry. Mezi přednosti tohoto systému patří [13]: 

 snadná obsluha;  

 automatické zaznamenání všech informací;  

 perspektivní zobrazení kulového obrazu (2 x 180° ) s umělým horizontem a možností 

vyklápění a otáčení; 

 dvourozměrné zobrazení rozvinutého potrubí s možností odečítání rozměrů  

 možnost uložení až 1880 m záznamu;  

 možnost zálohování 3D  záznamu se všemi informacemi v digitální podobě; 

 velká monitorovací rychlost 35 cm/s;  

 dostupnost kamery 500 m;  

 měření spádu potrubí;  

 měření ovality potrubí; 

 měření velikosti trhlin. 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 – Ukázka dodávkového vozu a kamery systému IBAK 3D Panoramo [13] 
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6.3.2 Vyhodnocení technického a provozního stavu dle ČSN 13 508 

Kamerový průzkum posuzovaných stokových sítí byl proveden firmou SEZAKO, s.r.o. která 

k vyhodnocení videozáznamu nevyužívá kódování a popis poruch dle ČSN EN 13508 - 2 

(756901) - Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - 

Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku. Z tohoto důvodu bylo nejprve provedeno 

kódování a popis poruch stokové sítě dle ČSN 13 508 a následně grafické zobrazení 

s vyznačenými závadami a zjednodušujícím popisem úseků. Pro ukázku kódování a popis 

poruch byl vybrán úsek Š 20068- Š 20067 na ulici Zámecká. Protokol je zobrazen v příloze 2 

a grafické znázornění tohoto úseků je součástí přílohy 3. Ukázky ostatních úseků stokové sítě 

nejsou součástí přílohy ani přiloženého DVD z důvodů požadavků provozovatele kanalizace. 

Základní technické údaje o úsecích posuzované stokové sítě se nacházejí v příloze 5. 

K hodnocení byly zvoleny úseky posuzované stokové sítě, ve kterých byla provedena vizuální 

kontrola stavu televizní kamerou. 

Přiváděcí stoku na ulicích Hranická a Zámecká tvoří celkem 30 úseků, o celkové délce 1408,8 

metrů. K hodnocení bylo zvoleno 10 úseků o celkové délce 475,6 metrů. Veškeré úseky 

včetně nezmonitorovaných jsou provedeny z betonu/ŽB, mají vejčitý profil o rozměrech 

600/900 mm, 700/1050 mm a 1200/1800 mm.  

Kanalizační stoku na ulici Jiráskova tvoří celkem 12 úseků o celkové délce 447,0 metrů  

a k hodnocení bylo vybráno 10 úseků o celkové délce 380,0 metrů. Profil potrubí je kruhový  

a má rozměry DN 400 a DN 500.  

Kanalizační stoku na ulici Na Příkopě tvoří celkem 16 úseků o celkové délce 715,8 metrů  

a k hodnocení technického a provozního stavu byly vybrány všechny úseky. Profil potrubí je 

kruhový a má rozměry DN 400, DN 500 a DN 600.  

Při kódovaní stokové sítě dle normy ČSN EN 13 508 bylo zjištěno, že potrubí 

v monitorovaných úsecích vykazuje stejné technické a provozní poruchy. Jelikož se jedná  

o stokovou síť, která je vybudovaná ve stejnou dobu, za stejných podmínek, materiálu  

a protéká jí odpadní voda stejného složení, bude při návrhu sanace uvažováno, že úseky sítě 

ve kterých nebyla provedena vizuální kontrola stavu, se nacházejí ve stejném technickém  

a provozním stavu jako zmonitorované části. 
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Po vyhodnocení a grafickém znázornění bylo potřeba sepsat seznam technických  

a provozních poruch, které byly při prohlídce odhaleny. V tabulkách 6.8 a 6.9 je uveden 

seznamu poruch v přiváděcí stoce dle ČSN EN 13 508, které jsou rozděleny na technické  

a provozní. Jedná se o výčet veškerých závad, které byly zjištěny z videozáznamu. 

K hlavním technickým poruchám vyskytujících se v kanalizační stoce na ulici Jiráskova patří 

deformace, tvorba prasklin, rozlomení a destrukce, poškození povrchu, posunutý trubní spoj  

a viditelná okolní zemina. Mezi vyskytující se provozní problémy patří výskyt kořenů, 

pronikající okolní zemina a infiltrace. 

K hlavním technickým poruchám vyskytujících se v kanalizační stoce ulice Na Příkopě patří 

tvorba prasklin, rozlomení a destrukce, poškození povrchu, posunutý trubní spoj, viditelná 

okolní zemina a vyčnívající kanalizační přípojka. Mezi vyskytující se provozní problémy patří 

výskyt kořenů, ulpívající látky ve stoce, usazeniny, pronikající okolní zemina, překážky  

ve stoce a infiltrace. 

Tab. 6.8 – Seznam kódů popisujících technický stav přiváděcí stoky na ulicí Hranická a Zámecká  

[zdroj: K. Škařupová] 

    

 
  KÓDY VZTAHUJÍCÍ SE K TECHNICKÉMU STAVU 

    
KÓD NÁZEV POPIS 

BAB Tvorba prasklin 

Charakterizace 1 - (A) povrchová prasklina 

Charakterizace 1 - (B) odloupnutí 

Charakterizace 1 - ( C)otevřená prasklina 

Charakterizace 2 - (A) v podélném směru 

Charakterizace 2 - (B) na obvodu 

Charakterizace 2 - (C) komplexní tvorba prasklin 

BAC Rozlomení/destrukce 

Charakterizace - (A) rozlomení 

Charakterizace - (B) chybějící části 

Charakterizace - (C) destrukce 

BAF Poškození povrchu 

Charakterizace 1 - (A) zvýšená drsnost 

Charakterizace 1 - (B) odloupnutí 

Charakterizace 1 - (I) chybějící stěna 

Charakterizace 1 - (J) příznaky koroze 

BAJ Posunutý trubní spoj 
Charakterizace 1 - (A) v podélném směru 

Charakterizace 1 - (B) radiální 
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Tab. 6.9 – Seznam kódů popisujících provozní stav přiváděcí stoky na ulicí Hranická a Zámecká  

[zdroj: K. Škařupová] 

 
  KÓDY VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZNÍMU STAVU 

    
KÓD NÁZEV POPIS 

BBA Kořeny 
Charakterizace - (B) jednotlivé kořeny 

Charakterizace - (C) komplexní kořenový systém 

BBB Ulpívající látky Charakterizace - (A) inkrustace 

BBF Infiltrace 

Charakterizace - (A) zřetelná vlhkost 

Charakterizace - (B) vytváření kapek 

Charakterizace - (C) protékání 

Příčiny poruch vyskytujících se na stokových sítích je možné rozdělit do několika skupin, 

které jsou uvedeny v tabulce 6.10. U každé skupiny je uvedeno, zda se tato příčina objevuje  

u posuzované stokové sítě ve Valašském Meziříčí či nikoli [32]. 

Tab. 6.10 – Příčiny poruch ve stokové síti [zdroj: K.Škařupová] 

PŘÍČINY PORUCH STOKOVÝCH SÍTÍ ANO NE 

Přirozené stárnutí 

materiálu 

celkové narušení ostění     

vyluhování pojiva z betonového ostění     

kořeny vegetace prorůstající do stoky     

chemické narušení líce ostění     

zanášení potrubí splaveninami     

ztráta funkčnosti - těsnost, infiltrace, exfiltrace     

Změna vlastností média 
zvýšení agresivity splašků v důsledku narůstající 

chemizace     

Použití nekvalitního 

stavebního materiálu 

zabudování nekvalitních poškozených trub     

zabudování deformovaných trub     

použití nekvalitního těsnění spojů     

Špatná kvalita práce, 

která má za následek 

poruchy 

nedostatečné utěsnění spojů     

deformace trubního vedení v důsledku asymetrického 

zasypání stavební rýhy     

narušení potrubí v důsledku slabého zhutnění podsypu a 

zásypu     

nevhodně volená zrnitost zásypu     

lokální poruchy a netěsností     

nedostatečné krytí, vliv mrazu     

Vnější vlivy 

dynamické a narůstající tlaky od dopravy na povrchu     

vrůst kořenů do stoky     

účinek bludných proudů     
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6.3.3 Zatřídění stokové sítě do klasifikačních kategorií 

Po provedení kódování stokové sítě dle ČSN EN 13508 - 2 (756901) - Posuzování stavu 

venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro 

vizuální prohlídku je potřeba úseky stokové sítě zatřídit do klasifikačních kategorií 

popisujících její technický stav.  

K zatřiďování stokové sítě do klasifikačních kategorií byla použita  TNV 75 6905 (Návrh) – 

Metodika pro hodnocení technického stavu stokové sítě, která je v přípravné fázi. 

Posuzovaným úsekům stokové sítě se nejprve přiřadily technické ukazatele popisující jejich 

fyzický stav a následně se určila třída poruchy. V příloze 4 jsou uvedeny veškeré technické 

ukazatele a třídy poruch stokové sítě pro tuhé trouby, které jsou navrženy v připravované 

TNV 75 6905. Popis jednotlivých navržených kategorií je uveden v tabulce 6.11. 

Tab. 6.11- Popis jednotlivých kategorií technického stavu stokové sítě [14] 

KATEGORIE 

STAVU 

POTRUBÍ 

KATEGORIE 

UKAZATELE 
STAV POPIS STAVU 

POPIS NUTNOSTI 

ODSTRANĚNÍ 

PORUCH 

1 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. 

Odstranění poruchy v 

rámci jiných stavebních 

opatření. 

2 K2 dobrý 

Nízká míra rizika příslušného ukazatele 

technického stavu. Nevyžaduje se 

žádné technické opatření ani v blízké 

budoucnosti. 

Odstranění poruchy v 

dlouhodobém časovém 

horizontu. 

3 K3 vyhovující 

Vyhovující hodnoty příslušného 

ukazatele, které však nevyžádají 

okamžité řešení, ale v budoucnosti lze 

předpokládat změnu hodnoty ukazatele, 

pravděpodobně jeho zhoršení. 

Odstranění poruchy ve 

střednědobém časovém 

horizontu. 

4 K4 nevyhovující 

Nevyhovující hodnoty příslušného 

ukazatele. To znamená, že by měla být 

co nejdříve naplánována a případně i 

realizována opatření na vyřešení tohoto 

stavu. 

Odstranění poruchy v 

krátkodobém časovém 

horizontu. 

5 K5 havarijní 

Nefunkční stav. Je požadováno 

okamžité nebo velmi rychlé řešení, 

které povede k zajištění alespoň 

základní provozuschopnosti stokového 

systému a tím i dosažení lepších hodnot 

příslušného ukazatele. 

Neprodlené/neodkladné 

odstranění poruchy. 

 

 

 



Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí      Bc. Karolína Škařupová     Bc. Karolína Škařupová 

Diplomová práce 

38 

 

K vyhodnocení byl vytvořen podpůrný softwarový program v Microsoft Office Excel, který je 

založen na principu hodnotící analýzy pomocí multikriteriální optimalizace a který 

automaticky zatřiďuje hodnocené úseky stokové sítě do klasifikačních kategorií a následně 

určí časový horizont odstranění poruch (ČHOP).  

V první částí je potřeba do programu ručně zapsat označení úseků pro lepší orientaci  

ve výsledcích a poté s pomocí tabulky uvedené v příloze 4 vyplnit třídy poruch všech 

ukazatelů. Dle těchto hodnot dochází k automatickému vyplnění dalších polí v programu. 

Výsledky hodnocení hlavní stokové sítě jsou uvedeny v tabulce 6.13 a 6.15. Vhodné je tuto 

první část doplnit ještě údaje o profilu potrubí, délce úseku a délce monitorovaného úseku. 

Tyto údaje jsou součástí programu, ale pro přehlednost ve výsledcích byly tyto informace 

vynechány z tabulek 6.13 a 6.15.  

Připravovaná technická norma doporučuje třídění stokových sítí do klasifikačních kategorií 

dle hodnot technického stavu vybraného úseku (TSVUi). V rámci diplomové práce byla tato 

část rozšířena o hodnocení sítě pomocí celkového stavu vybraného úseku (CSVUi).  

Při hodnocení stavu stokové sítě v rámci prováděné pravidelné kontroly a údržby stačí 

stokovou síť zatřídit do klasifikačních kategorií dle technického stavu vybraného úseku 

(TSVUi). Pokud na základě hodnocení dojde k rozhodnutí, že je nutný návrh sanace, je 

vhodné provést další hodnocení dle celkového stavu vybraného úseku (CSVUi).  

Program byl nejprve navržen jako hodnotící analýza, která využívala multikriteriální 

optimalizaci k třídění úseků stokové sítě dle TSVUi. Poté byl do programu navržen druhý 

ukazatel, CSVUi , který při výpočtu uvažuje i s nejhorším zjištěným technickým stavem 

vybraného úseku (NZTSVUi) a nejhorší zjištěný technický stav vybraného technického 

ukazatele (NZTSVTUi). Návrh tohoto ukazatele znamenal přidat do programu další 

multikriteriální optimalizaci. Návrh ukazatelů a vah pro hodnocení dle celkového stavu 

vybraného úseku je uveden v tabulce 6.12.  

Tab. 6.12 – Váhy navržených ukazatelů pro výpočet CSVUi [zdroj: K. Škařupová] 

 

TSVUi NZTSVUi NZTSVTUi 

Wj 0,65 0,25 0,10 
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Celková hodnotící analýza se skládá z: 

 nejhorší zjištěný technický stav vybraného úseku (NZTSVUi); 

 

NTPi= nejnepříznivější zjištěná třída poruchy technického ukazatele 

 technický stav vybraného úseku (TSVUi); 

 

n – počet použitých ukazatelů 

TUi – hodnota třídy poruchy technického ukazatele 

Wj – váha přiřazená příslušnému ukazateli 

 nejhorší zjištěný technický stav vybraného technického ukazatele (NZTSVTUi); 

 

NTPi= nejnepříznivější zjištěná třída poruchy technického ukazatele 

 celkový stav vybraného úseku (CSVUi). 

 

 TSVUi – technický stav vybraného úseku 

NZTSVUi – nejhorší zjištěný technický stav vybraného úseku 

NZTSVTUi – nejhorší zjištěný technický stav vybraného technického ukazatele 

Wj – váha přiřazená příslušnému ukazateli 

 n – počet technických ukazatelů 
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Tab. 6.13 – Zatřídění přiváděcí stoky do klasifikačních kategorií dle technického stavu vybraného úseku (TSVUi) [zdroj: K. Škařupová] 

ÚSEK STOKY 
ROZMĚR 

TU 1 TU 2 TU 3 TU 4 TU 5 TU 6 TU 7 TU 8 TU 9 

TSVUi 

ZATŘÍDĚNÍ 

TSVUi DO 

KATEGORIE 

Wj 

[mm] 0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 

Š 20083 – Š 20071 600/900 0 2 2 2 1 1 2 3 2 1,35 K1 

Š 20070 – Š 20069 600/900 0 3 3 2 1 1 2 3 3 1,75 K2 

Š 20069 – Š 20068 600/900 4 4 3 2 1 1 2 4 4 3,30 K3 

Š 20068 – Š 20067 700/1050 0 3 2 2 1 1 2 2 3 1,60 K2 

Š 20067 – Š 20066 700/1050 4 4 2 2 1 2 2 4 3 3,15 K3 

Š 20066 – Š 20065 700/1050 0 3 3 2 1 3 2 3 3 1,85 K2 

Š 20065 – Š 20064 700/1050 0 3 2 2 1 3 2 3 3 1,75 K2 

Š 20061 – Š 23362 1200/1800 4 4 3 2 1 2 2 4 3 3,25 K3 

Š 23362 – Š 20060 1200/1800 0 4 3 2 1 3 2 3 3 2,05 K2 

Š 20060 – Š 20057 1200/1800 4 4 2 2 1 1 2 4 3 3,10 K3 

∑  

          
 

 

NZTSVTUi 4 4 3 2 1 3 2 4 4 

 
 

Tab. 6.14 – Určení klasifikačních kategorií stokové sítě dle hodnot technického stavu vybraného úseku (TSVUi) [zdroj: K. Škařupová] 

KATEGORIE 

STAVU 

POTRUBÍ 

KATEGORIE 

UKAZATELE 

TSVUi 

ČHOP [-] 

od do (včetně) 

1 K1 1 1,5 v rámci jiných SO 

2 K2 1,5 2,5 dlouhodobý plán (do 10 let ) 

3 K3 2,5 3,5 střednědobý plán (do 5 let ) 

4 K4 3,5 4,5 krátkodobý plán (do 1 roku ) 

5 K5 4,5 5 okamžité 
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Tab. 6.15 – Zatřídění přiváděcí stoky do klasifikačních kategorií dle celkové stavu vybraného úseku (CSVUi) [zdroj: K. Škařupová] 

ÚSEK STOKY 
ROZMĚR 

TU 1 TU 2 TU 3 TU 4 TU 5 TU 6 TU 7 TU 8 TU 9 

NZTSVUi TSVUi CSVUi 

ZATŘÍDĚNÍ 

CSVUi DO 

KATEGORIE 

Wj 

[mm] 0,3 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 

Š 20083 – Š 20071 600/900 0 2 2 2 1 1 2 3 2 3 1,35 1,93 K2 

Š 20070 – Š 20069 600/900 0 3 3 2 1 1 2 3 3 3 1,75 2,19 K2 

Š 20069 – Š 20068 600/900 4 4 3 2 1 1 2 4 4 4 3,30 3,45 K3 

Š 20068 – Š 20067 700/1050 0 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1,60 2,09 K2 

Š 20067 – Š 20066 700/1050 4 4 2 2 1 2 2 4 3 4 3,15 3,35 K3 

Š 20066 – Š 20065 700/1050 0 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1,85 2,25 K2 

Š 20065 – Š 20064 700/1050 0 3 2 2 1 3 2 3 3 3 1,75 2,19 K2 

Š 20061 – Š 23362 1200/1800 4 4 3 2 1 2 2 4 3 4 3,25 3,41 K3 

Š 23362 – Š 20060 1200/1800 0 4 3 2 1 3 2 3 3 4 2,05 2,63 K3 

Š 20060 – Š 20057 1200/1800 4 4 2 2 1 1 2 4 3 4 3,10 3,32 K3 

∑  

           
  

 

NZTSVTUi 4 4 3 2 1 3 2 4 4 
 

 
  

Tab. 6.16 – Určení klasifikačních kategorií stokové sítě dle hodnot celkové stavu vybraného úseku (CSVUi) [zdroj: K. Škařupová] 

KATEGORIE 

STAVU 

POTRUBÍ 

KATEGORIE 

UKAZATELE 

CSVUi 

ČHOP [-] 

od do (včetně) 

1 K1 1 1,5 v rámci jiných SO 

2 K2 1,5 2,5 dlouhodobý plán (do 10 let ) 

3 K3 2,5 3,5 střednědobý plán (do 5 let ) 

4 K4 3,5 4,5 krátkodobý plán (do 1 roku ) 

5 K5 4,5 5 okamžité 
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Hlavním rozdílem v hodnocení uvedeném v tabulce 6.13 a 6.15 je, že analýza v tabulce 6.15 

uvažuje ve výpočtu i s hodnotou nejhoršího zjištěného technického stavu vybraného úseku 

(NZTSVUi) a nejhoršího zjištěného technického stavu vybraného technického ukazatele 

(NZTSVTUi), který je určen pro všechny technické ukazatele uvedené v příloze 4 a to jako 

jejich vypočtená maximální hodnota. Za pomoci aritmetického průměru je zjištěna střední 

hodnota a s ní je uvažováno v dalším výpočtu. 

Z výsledků je patrné, že hodnocené úseky přiváděcí stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí 

patří do kategorie K2 a K3. Při prvním hodnocením dle TSVUi, se zde nacházela i kategorie 

K1. Po přidání ukazatele CSVUi, byla tato kategorie eliminovaná.  

Kanalizační stoka na ulici Jiráskova byla zatříděna do kategorií K2 a K3. Analýza provedena 

na 10 monitorovaných úsecích. Z hodnocení byl vyřazen úsek, který byl již opravován a nyní 

nevykazuje poruchy. Celková hodnotící analýza stokové sítě na ulici Jiráskova je součástí 

DVD. 

Kanalizační stoka na ulici na Příkopě byla po provedení hodnotící analýzy zatříděna  

do kategorií K2 a K3. Celkem bylo vyhodnoceno 15 úseků. Jeden úsek stokové sítě byl 

vyjmut, protože byl již opravován a nevykazuje žádné poruchy Celková hodnotící analýza 

těchto úseků je součástí DVD.  

Grafická ukázka zatříděných úseků posuzované stokové sítě podle klasifikačních kategorií  

je uvedena v příloze 12. 

K hodnocení byly zvoleny úseky stokové sítě, ve kterých byl proveden kamerový průzkum. 

V úsecích, kde nedošlo k monitoringu je předpokládáno, že se nachází ve stejných 

 technických kategoriích.  
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6.3.4 Časový horizont odstranění poruch 

Návrh sanace stokové sítě musí vycházet z dokonalé znalosti provozního a technického stavu 

monitorovaného provozovatelem. Dle provedeného kamerového průzkumu je vystaven 

protokol o všech monitorovaných úsecích a jejich grafické zobrazení s vyznačenými 

závadami. Dalším krokem je zatřídění stokové sítě do klasifikačních kategorií, ke kterému 

slouží technická norma TNV 75 6905.  Zatřídění přiváděcí stoky do klasifikačních kategorií je 

uvedeno v tabulkách 6.13 a 6.15. Návrh těchto kategorií je uveden v tabulkách 6.14 a 6.16. 

Podle zatřídění do klasifikačních kategorií je určen časový horizont odstranění poruch, který 

se dělí na: 

 odstranění poruch v rámci jiných SO; 

 odstranění poruch v rámci dlouhodobého plánu (do 10 let); 

 odstranění poruch v rámci střednědobého plánu (do 5 let); 

 odstranění poruch v rámci krátkodobého plánu (do 1 roku); 

 okamžité odstranění poruch. 

Při hodnocení jednotlivých úseků v rámci prováděné údržby stačí zatřídění úseků dle TSVUi 

jak je ukázáno v tabulce 6.13. V případě, kdy se jedná o návrh sanace stokové sítě je potřeba 

k návrhu přistupovat komplexně a proto byl navržen ukazatel CSVUi a časový horizont 

odstranění poruch ve stokové síti byl zvolen dle tohoto ukazatele. 

Na základě hodnocení dle CSVUi bylo zjištěno, že úseky přiváděcí stokové sítě na ulici 

Hranická a Zámecká a dále kanalizační stoky na ulicích Jiráskova a Na Příkopě patří do 

kategorií K2 a K3. Dle návrhu klasifikačních kategorií je doporučeno pro kategorii K2 

odstranění poruch v rámci dlouhodobého plánu a pro kategorii K3 odstranění poruch v rámci 

střednědobého plánu. 

V tabulce 6.17 je návrh časového horizontu odstranění poruch v hodnocených úsecích stokové 

sítě. Úseky stokové sítě, ve kterých již proběhla sanace a nyní nevykazují žádné poruchy, byly 

vynechány z hodnocení a nebude s nimi uvažováno při návrhu sanace.  
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Tab. 6.17 – Určení časového horizontu odstranění poruch v hodnocených úsecích stokové sítě 

[zdroj: K. Škařupová] 

OZNAČENÍ 

ÚSEKU 
ULICE 

KATEGORIE 

dle CSVUi 
ČHOP 

Š 20083 - Š 20071 Zámecká K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20070 - Š 20069 Zámecká K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20069 – Š 20068 Zámecká K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20068 – Š 20067 Zámecká K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20067 -  Š20066 Zámecká K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20066 – Š 20065 Zámecká K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20065 – Š 20064 Zámecká K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20061 - Š 20060a Hranická K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20060a - Š 20060 Hranická K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20060 – Š 20057 Hranická K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 21972 – Š 21973 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 21973 – Š 20042 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20042 – Š 20043 Jiráskova K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20044 – Š 20045 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20045 – Š 20046 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20046 – Š 20047 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20047 – Š 20048 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20048 – Š 20049 Jiráskova K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20049 – Š 20041 Jiráskova K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 21977 – Š 20050 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20050 – Š 20051 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20051 – Š 20052 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20052 – Š 20046 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 50066 – Š 20037 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20037 – Š 20038 Na Příkopě K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20038 – Š 20024 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20024 – Š 20025 Na Příkopě K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20025 – Š 21049 Na Příkopě K2  dlouhodobý plán ( do 10 let) 

Š 20026 – Š 20027 Na Příkopě K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20027 – Š 20028 Na Příkopě K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20028 – Š 20030 Na Příkopě K3 střednědobý plán ( do 5 let) 

Š 20030 – Š 20019 Na Příkopě K3 střednědobý plán ( do 5 let) 
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VÝBĚR REPREZENTATIVNÍCH 

MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ SANACE 

Rozhodnutí o použití výkopové nebo 

bezvýkopové technologii 

Stanovení možných variant  

provedení sanace 

Výhody a 

nevýhody 

Ekologické 

zhodnocení 

Výběr sanačních 

technologií 

Výběr 

zhotovitelů 

6.4 VÝBĚR REPREZENTATIVNÍCH MOŽNOSTÍ PROVEDENÍ 

SANACE 

Po zhodnocení provozního a technického stavu stokové sítě přichází na řadu výběr 

reprezentativních možností provedení sanace stokové sítě. Tento krok nelze provést bez 

důkladné znalosti celkového stavu stokové sítě a jeho členění je zobrazeno na obrázku 6.5. 

Z tohoto důvodu byl v předcházející podkapitole vyhodnocen kamerový průzkum, podle 

kterého došlo k identifikaci vyskytujících se poruch. Pro posouzení technického a provozního 

stavu byla vytvořena hodnotící analýza v Microsoft Office Excel, která stokovou síť třídí  

do klasifikačních kategorií, které popisují její stav, a také určují časový horizont odstranění 

poruch. Získané výsledky budou v následujícím textu využity k stanovení a vybrání optimální 

sanační technologie. Důležitým poznatkem, který bude při návrhu zohledněn je vliv 

protékající odpadní vody na konstrukci a životnost stokové sítě. Stanovení znečištění 

odpadních vod bylo provedeno v kapitole 6.2.5. a s výsledky z tohoto hodnocení bude 

uvažováno při výběru optimální sanační technologie. Dalším aspektem ovlivňující výběr je 

charakteristika řešeného území. Jak už bylo uvedeno v kapitole 6.2.2., jedná se o lokalitu,  

ve které se nachází mnoho průmyslových odvětví, také je zde rozšířená městská zástavba, 

zvýšený dopravní ruch a jedná se o místo, kde je zhoršená kvalita ovzduší. A v neposlední 

řadě bude hrát důležitou roli technické a ekonomické zhodnocení navržených variant. 

 

 

 

 

Obr. 6.5 – Členění kroku Výběr reprezentativních možností provedení sanace[zdroj: K. Škařupová] 
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6.4.1 Rozhodnutí o použití výkopové nebo bezvýkopové technologii 

Zásadním rozhodnutím při uvažovaném záměru provedení sanace stokové sítě je zda sanaci 

realizovat klasickou metodou v otevřeném výkopu nebo použít některou z metod 

bezvýkopových. Toto rozhodnutí je klíčové a jen správná analýza problému vyústí 

v optimální řešení [1]. 

Výkopové technologie mají oproti bezvýkopovým mnoho negativních účinků, mezi nevýhody 

této technologie patří [1], [3] : 

- vyšší rozsah zemních prací; 

- dodatečné poškození a zkrácení životnosti krytů vozovek; 

- zvyšování emisí CO2 do ovzduší; 

- zhoršení dopravní situace ve městě; 

- zvýšený hluk, špína, otřesy; 

- riziko škod na stávající infrastruktuře; 

- ztížená a na povětrnostních podmínkách závislá práce; 

- stížnosti obyvatel. 

Existují i situace, kdy sanaci stokové sítě nelze provést bezvýkopovou technologií a musí být 

při návrhu uvažováno s výkopovými technologiemi. Tato situace může například nastat, 

pokud stoková síť kapacitně nevyhovuje a bylo by zapotřebí zvětšení profilu potrubí o velkou 

dimenzi, kterou zatím nelze realizovat bezvýkopovými technologiemi. Tato situace v tomto 

případě nenastala, stoka kapacitně vyhovuje, jak je uvedeno v kapitole 6.2.4 Vytvoření 

matematicko-hydraulického modelu stokové sítě a bude tedy rozhodnuto, která technologie je 

vhodným řešením pro provedení sanace stokové sítě.  

Důležitým údajem ovlivňující návrh je vliv technologií na zvyšování emisí CO2 v ovzduší. 

Z tohoto důvodu bylo provedeno ekologické zhodnocení porovnávající klasickou technologii 

realizovanou v otevřeném výkopu s bezvýkopovými technologiemi. Návrh hodnotících 

ukazatelů a jejich váhy je uveden v tabulce 6.18 a výsledky z hodnocení zvolených variant 

jsou k porovnání v tabulce 6.19.  
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Tab. 6.18 – Kritéria pro ekologické hodnocení technologií [1] 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
VÁHA 

Wj 

I. Znečištění ovzduší 0,12 

II. Produkce odpadů  0,10 

III. Hygienické kritérium (prašnost, hlučnost) 0,08 

IV. Dopravní zátěž  0,08 

V. Rychlost výstavby 0,08 

VI. Možnost kontaminace povrchových/podzemních vod 0,07 

VII. Rozsah výkopových prací 0,07 

VIII. Použité hmoty, kapaliny, chemikálie 0,07 

IX. Poškození sousedních inženýrských sítí 0,07 

X. Znečištění okolní zeminy 0,05 

XI. Vliv na městský interiér 0,05 

XII. Ovlivnění geologických vrstev 0,05 

XIII. Poškození sousedních budov 0,05 

XIV. Ovlivnění povětrnostními podmínkami 0,03 

XV. Stížnost občanů 0,03 

 

K výběru kritérií ekologického hodnocení byla použita odborná příručka SOVAK a podle 

potřeby posuzované lokality došlo k jejich částečnému upravení a následnému návrhu hodnot 

vah pro každé hodnocené kritérium, které jsou seřazeny vzestupně dle jejich důležitosti. 

Tab. 6.19 – Vyhodnocení výkopových a bezvýkopových technologií dle ekologického hodnocení 

 [zdroj: K. Škařupová] 

METODA 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

CEHTi 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. 

VÁHOVÉ HODNOCENÍ 

0,12 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 

Bezvýkopové 

technologie  
2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1,81 

Výkopové 

technologie  
4 5 4 5 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3,89 

 

Z  výsledků uvedených v tabulce 6.19 je patrné, že bezvýkopové technologie jsou ekologicky 

přijatelnější variantou než klasická metoda realizovaná v otevřeném výkopu.  
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K návrhu ekologického hodnocení bylo navrhnuto 15 kritérií. Každé se ohodnocuje dle třídy 

ekologického hodnocení (TEHi) hodnotami 1,2,3,4 nebo 5. Kdy 1 znamená, že daná 

technologie je bez negativního vlivu na životní prostředí a naopak 5 popisuje havarijní stav. 

Dle váženého aritmetického průměru je následně vypočteno Celkové ekologické hodnocení 

technologie (CEHTi). Na závěr je potřeba dle této hodnoty určit kategorii ekologického stavu. 

Návrh kategorií je uveden v tabulce 6.20. a každá je doplněna názvem a popisem stavu, který 

definuje možný dopad technologie na životní prostředí (ŽP) a zdraví obyvatel. Na základě 

vyhodnocení byly bezvýkopové technologie klasifikovány do kategorie K2 a výkopové do 

kategorie K4.  

Ekologické hodnocení se skládá z ukazatele:  

 celkové ekologické hodnocení technologie (CEHTi) 

 

n – počet ekologických kritérií 

TEHi – hodnota třídy ekologického hodnocení 

Wj – váha přiřazená příslušnému kritériu 

Tab. 6.20 – Návrh klasifikačních kategorií pro ekologické hodnocení [zdroj: K. Škařupová] 

KATEGORIE 

EKOLOGICKÉHO 

HODNOCENÍ 

KATEGORIE 

UKAZATELE  
STAV POPIS STAVU 

CEHTi 

[-] 

od 
do 

(včetně) 

1 K1 velmi dobrý 
bez negativního vlivu na ŽP 

a zdraví obyvatel 
1 1,5 

2 K2 dobrý 
malá hrozba zhoršení 

kvality ŽP a zdraví obyvatel 
1,5 2,5 

3 K3 vyhovující 

zhoršené podmínky kvality 

životního prostředí a možný 

dopad na zdraví obyvatel 

2,5 3,5 

4 K4 nevyhovující 
velký dopad na zhoršený 

stav ŽP a zdraví obyvatel 
3,5 4,5 

5 K5 havarijní 
havarijní ohrožení ŽP a 

zdraví obyvatel 
4,5 5 
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V současné době je trend upřednostňování technologií, které snižují znečišťování ovzduší 

emisemi CO2 . Nedávný průzkum Severoamerické společnosti pro bezvýkopové technologie 

prokázal, že tradiční výkopové metody působí značné znečištění okolí uhlíkovými emisemi 

[3]. 

Z tohoto důvodu bylo v tabulce 6.18, která určuje kritéria pro ekologické hodnocení zvoleno 

jako nejdůležitější posuzovací hledisko s nejvyšší váhou možnost budoucího ovlivnění 

znečištění ovzduší danou technologií.  

Posuzovaná lokalita se nachází ve městě Valašské Meziříčí, které v roce 2005 Ministerstvo 

životního prostředí vymezilo jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Proto dochází také 

k monitoringu znečištění ovzduší ve městě. V rámci měření se sleduje například polétavý 

prach frakce PM10 , polycyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické látky v rozsahu 

benzen, toulen a xyleny. Na zhoršenou kvalitu ovzduší mají vliv průmyslové podniky, kterých 

je ve městě velká koncentrace. Mezi největší znečišťovatele patří například ALPINE a.s., CS 

CABOT, spol. s.r.o., Cihelna Hrachovec, ZEKOM slévárna a v neposlední řadě chemický 

závod DEZA a.s., nacházející se v těsné blízkosti posuzované lokality. Tento chemický 

podnik si je vědom možného vlivu na ovzduší a proto věnuje nemalé částky do ekologizace 

výroba a za poslední roky došlo ke snížení emisí těkavých organických sloučenin o 63 %  

a v loňském roce došlo ke snížení emisí naftalenu o 99 % [15], [21], [22]. 

Návrh sanace bezvýkopovými technologiemi ve městě Valašské Meziříčí by mohl přinést 

budoucí zlepšení stavu životního prostředí. Samotné město se snaží účastnit různých 

propagačních akcí na zlepšení situace týkající se životního prostředí.  

Na základě ekologického zhodnocení bezvýkopových a výkopových technologií, doporučení 

sdružení SOVAK, které upřednostňuje využití bezvýkopových technologií v případech, kdy 

jej lze navrhnout a s ohledem na situaci možného budoucího zhoršení znečištění ovzduší bylo 

rozhodnuto, že tradiční metoda realizovaná v otevřeném výkopu nebude při návrhu 

uvažovaná a bude navržena sanační technologie provedena bezvýkopově, která by pomohla 

ve městě ke zlepšování stavu životního prostředí.  
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6.4.2 Stanovení možných variant provedení sanace 

Volba vhodné bezvýkopové technologie pro sanaci stokové sítě je nejdůležitější část návrhu. 

Systém výběru optimální sanační technologie není doposud systematicky zpracován. 

Důvodem je nedostatek relevantních informací o řešeném problému. Výběr začíná 

kategorizací vzniklých škod v stokové síti. Druhý krok by měla tvořit kategorizace 

jednotlivých disponibilních bezvýkopových technologií vhodných pro návrh sanace. Tato 

kategorizace rozlišuje jednotlivé technologie po stránce technické, konkretizuje jednotlivé 

technologické možnosti jejich uplatnění a přínosy pro řešený problém. Podle stávající stavu 

sanovaného potrubí se navrhne sanační technologie odpovídající stavu sanovaného potrubí  

a provozním podmínkám [1]. 

Podle hodnocení technického a provozního stavu posuzované stokové sítě ve Valašském 

Meziříčí, které je uvedeno v kapitole 6.3 lze fyzický stav potrubního systému popsat jako 

poruchový s výskytem vad vyžadující odborný zásah.  

V příloze 13 je zobrazena zjednodušená klasifikace bezvýkopových technologií užívaných 

pro sanaci stokové sítě. Do základních kategorií lze zařadit [36]: 

- oprava/ obnova stokové sítě s odstraněním starého/původního potrubí; 

- oprava/obnova stokové sítě při zachování starého/původního potrubí; 

- výstavba nové stokové sítě. 

K sanaci stokové sítě ve Valašském Meziříčí byla zvolena varianta oprava/obnova stokové 

sítě při zachování starého/původního potrubí, která je pro daný případ nejvhodnější. Ostatní 

varianty, které zahrnují odstranění původního potrubí nebo výstavbu nové stokové sítě byly 

zamítnuty z důvodu, že posuzovaná stoková síť kapacitně vyhovuje a její technický  

a provozní stav se nenachází v havarijním stavu, při kterém by mělo být uvažováno  

s  odstraněním. Navíc varianta oprava/obnova stokové sítě při zachování starého/původního 

potrubí nabízí velkou škálu možných technologií, kterými lze potrubní systém efektivně 

sanovat při zachování původní konstrukce. Výběr technologií patřících do této varianty je 

uveden v příloze 14 a zároveň jsou červeně vyznačeny ty technologie, které byly vybrány  

k sanaci přiváděcí stoky, která je prioritou návrhu a výběr možných technologických možností 

provedení sanace je v případě této stoky, kterou tvoří velké profily značně omezen.  
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Úseky přiváděcí stoky jsou vejčitého profilu o rozměrech 600/900 mm, 700/1050 mm  

a 1200/1800 mm. Základním předpokladem při návrhu sanace je, že celá přiváděcí stoka bude 

zhotovena stejnou technologií. Z tohoto důvodu byly vybrány pouze ty technologie, kterými 

lze sanovat i největší ze zmiňovaných profilů.  

K technologiím, které lze použít patří [36]: 

- vyvložkování rukávcem vytvrzovaným na místě (CIPP metody); 

- renovace prefabrikovanými polymerbetonovými segmenty; 

- užití spirálově vinutých prvků. 

Uvedené technologie byly vybrány z nabídek firem nabízejících tyto služby na českém trhu  

a jejich seznam je uveden v tabulce 6.21 spolu s názvem nabízené sanační technologie. 

Tab. 6.21 – Seznam firem nabízející sanaci stokové sítě velkých rozměrů [zdroj: K.Škařupová] 

NÁZEV FIRMY TYP TECHNOLOGIE 
NÁZEV 

TECHNOLOGIE 

WOMBAT s.r.o 
vyvložkování rukávcem vytvrzovaným  

na místě 
KAWO 

DUROTON s.r.o. 
renovace prefabrikovanými 

polymerbetonovými segmenty 
DUROTON 

BMH s.r.o. 
vyvložkování rukávcem vytvrzovaným  

na místě 
INSAK 

SEKISUI SPR 

Czech s.r.o.  
užití spirálově vinutých prvků SPR  

 

Firma Rabmer-sanace potrubí s.r.o. se ke dni 4. 12. 2013 přejmenovala stejně jako mateřská 

firma na SEKISUI SPR Czech s.r.o.  Technologie této firmy označovaná jako RIBLINE se 

také přejmenovala a její novodobý název je SPR.  

Součástí návrhu sanace je kromě přiváděcí stoky i kanalizační stoka na ulicích Jiráskova  

a Na Příkopě, kterou tvoří potrubí kruhového profilu o rozměrech DN 400, DN 500 a DN 

600. Firem a technologií nabízející sanaci těchto profilů je velké množství, a proto bude návrh 

na výše uvedených ulicích proveden až výběru optimální sanační technologie přiváděcí stoky, 

která je prioritou při návrhu a následně bude zvolena jedna z firem uvedených v tabulce 6.21 

k sanaci zbylé stokové sítě. 
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TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ 

Popis vybraných sanačních technologií Zhodnocení variant 

Základní údaje 

o firmě 

Základní údaje 

o technologii 

Výhody a 

nevýhody 

Zhodnocení 

technických 

parametrů 

6.5 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ  

Po výběru reprezentativních možností provedení sanace je potřeba provést technické 

zhodnocení všech možných variant. Na obr. 6.6 je zobrazeno členění této podkapitoly. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6 – Členění kroku Technické zhodnocení variant [zdroj: K. Škařupová] 

6.5.1 Popis vybraných sanačních technologií 

6.5.1.1 Technologie KAWO 

Tato technologie spočívá v užití speciálního prvku aplikovaného do potrubí, konkrétně 

vložkování původního nevyhovujícího potrubí speciálním rukávcem.  

Tuto technologii vyvinula a provádí firma Wombat, s.r.o. se sídlem v Brně, která působí  

na českém trhu již mnoho let. Byla založena za účelem rekognoskace a následné sanace 

kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi. S těmito novými progresívními 

metodami sanace podzemních trubních vedení se jednatelé firmy seznámili na svých cestách 

za hledáním zkušeností, a to především v Belgii, Holandsku, Německu a Rakousku.  Firma 

obdržela na technologii KAWO certifikát od Institutu pro testování a certifikaci. Tento 

certifikát doporučuje užití technologie KAWO pro sanaci podzemních trubních vedení. 

Technologie je chráněna patentovou listinou číslo vydanou Úřadem průmyslového vlastnictví 

České republiky. V souvislosti s užitím této metody používá firma Wombat, s.r.o. 

nejmodernější vědeckotechnické poznatky v oblasti rekognoskace a renovace podzemních 

trubních vedení [23]. 



Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí      Bc. Karolína Škařupová     Bc. Karolína Škařupová 

Diplomová práce 

53 

 

Mezi základní údaje o technologii KAWO patří [23], [zdroj: KAWO s.r.o.] : 

1) Základní popis technologie 

Sanace stávající stokové sítě spočívá v zatažení inverzního rukávce neboli výstelky sycené 

epoxidovanou polyesterovou pryskyřici do poškozeného a nevyhovujícího potrubí. Osazením 

rukávce KAWO dojde k zatěsnění stěn potrubí, přičemž stěny sanovaného trubního vedení 

tvoří hladká svrchní fólie, která hydraulicky zlepšuje průtokové poměry v opravovaném 

úseku. Rukávec je zhotoven na míru dle průměru potrubí. Jeho tloušťka se určuje pomocí 

softwaru dle zadaných konkrétních podmínek, dle stupně poškození, tvaru příčného profilu, 

dopravní zátěži, hladiny podzemní vody a dalších podmínek dostatečně reprezentativní 

modelové situace a tato technologie dovoluje zvolit tloušťku v rozmezí 4 mm až po 20 mm. 

Při přepravě je výstelka udržovaná v chladu, aby nedošlo k předčasnému vytvrzení.  

Po vyčištění stokové sítě hydromechanickým strojem, popřípadě odstranění překážek 

v stokové síti je prostřednictvím vstupní a revizní šachty naimpregnovaná vystýlka zavedena 

do potrubí. U neprůlezných profilů stačí odstranit rám s poklopem. U ostatních je nutno 

vybourat celou šachtu.  Po úplném zatažení vystýlky dochází k procesu vytvrzování. Voda se 

začne zahřívat v mobilní kotelně po dobu 10-15 hodin, v závislosti na tloušťce rukávce  

při teplotě 60-90°C. Po dokončení procesu vytvrzení vystýlky se pečlivě odříznou v šachtách 

její přesahující konce a uprav se v místě napojení v šachtách. Dále se pomocí kanalizačního 

robotu KAWO zpřístupní odbočky a přípojky a provedou se nezbytné úpravy tohoto napojení. 

U neprůlezných profilů se odbočky a přípojky zpřístupňují ručně pracovníky firmy. Na závěr 

se potrubí propláchne a provede se kamerová prohlídka. 

2) Používaný materiál 

Využívá se textilní vystýlka, která je nasycená epoxidovanou polyesterovou pryskyřicí.  

3) Omezující podmínky 

Je dána rozsahem aplikace, kdy se tato metoda využívá pro profily v rozmezí DN 125 až  

DN 2500, délkou sanovaných úseků. Touto metodou nelze opravovat a obnovovat stokovou 

síť, která je zdeformovaná, zborcená popřípadě s neodstranitelnými překážkami. Prostor 

v okolí přístupových šachet musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení. 

Tuto metodu se nedoporučuje provádět ve vodohospodářsky citlivých oblastech z důvodů 

možnosti kontaminace vodních zdrojů.  
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4) Nároky na manipulační plochy 

Základní technologickou sestavu tvoří mobilní kotelna, čistící vůz, kamerový vůz a kanalizační 

robot. Pro manipulaci a zavádění rukávce do profilů větších než DN 1000 je nutno použít 

autojeřáb.  

5) Požadavky na průzkum a přípravu 

Před započetím sanace daného úseku stokové sítě je nutné provést kamerový průzkum  

a dokonalé vyčištění hydromechanickým zařízením, které je nutno provést i po osazení 

vystýlky. Požadavky na vyčištění potrubí zahrnují odstranění usazenin, pevných překážek, 

přesahů přípojek, hrubých předmětů, kořenů. K odstranění překážek a kořenů firma Wombat 

využívá kanalizační robot KAWO, vyvinutý podle jejich vlastní koncepce. K odstranění 

překážek u profilů nad DN 800 není možno použít kanalizační robot, ale tyto práce provádějí 

pracovníci ručně. Nutno je zajistit dostupnou původní a doplňovanou dokumentaci  

o opravovaných a obnovovaných úsecích.  

6) Údaje o statickém a dynamickém působení 

Musí být garantováno, že obnovené potrubí ze statického hlediska plně vyhovuje a taktéž při 

riziku dynamického namáhání. Po provedení vystýlky KAWO dochází k odběru vzorku  

a v certifikované zkušebně dochází k odzkoušení. Rukávec neboli vložka může být navržená 

jako samonosná. Pokud je potřeba navrhnout samonosnou vložku je navržena větší tloušťka 

rukávce na základě statického výpočtu. 

7) Provedení za provozu/s vyloučením provozu 

Podmínkou použití technologie KAWO je odstavení příslušného úseku potrubí z provozu. 

8) Časové schéma provedení 

V závislosti na profilu sanovaného potrubí a délce úseku se pohybuje doba realizace běžně  

50 až 200 m denně. V případě sanace velkých profilů stokové sítě firma udává délku sanace  

105-200 metrů za den. 

9) Životnost obnoveného díla 

Je závislá na kvalitě použitého materiálu a hmot a na dodržení technologické kázně vlastního 

provedení. Plánovaná životnost je 70 let, ale maximální ověřená 50 let.  
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10) Výhody technologie 

Rychlost, kvalita požadovaných prací, nízká hlučnost, minimální prašnost, hydraulické 

zlepšení trubních sítí a zlepšení životního prostředí. Výhodou také je možnost kombinace 

použití textilie pro vystýlku a sytících pojiv dle potřeb daného opravovaného potrubí. Tyto 

materiály se vybírají podle požadavků na statické, chemické či abrazivní nároky.  

11) Nevýhody technologie 

Při zpřístupňování přípojek frézovacím strojem může dojít k poškození vystýlky. Možnost 

kontaminace vodních zdrojů. Nutnost likvidace a odvoz technologické vody nutné 

k vytvrzení. Požadavek vysokého stupně čištění potrubí před provedením sanace, v opačném 

případě hrozí poškození vystýlky a možnost úniku pryskyřic do okolního terénu. Nutno ošetřit 

začátek a konec vložky aby se technologická voda nedostala mezi vložku a potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7 – Rukávec technologie KAWO [23] 

 

 

 

 

Obr. 6.8 – Ukázka technologie KAWO (vpravo stoka před sanací, vlevo po provedení sanace) [23] 
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6.5.1.2 Technologie SPR 

Jedná se o technologii s užitím speciálního prvku aplikovaného do potrubí, konkrétně 

využívající princip spirálově vinutých prvků.   

Tuto technologie provádí firma SEKISUI SPR Czech s.r.o. (do 4. 12. 2013 pod názvem 

RABMER-sanace potrubí), která byla založena v roce 1994 původně dvěma společníky, 

kterými byli firmy STRABAG České Budějovice a Rabmer Bau- und Installationges. GmbH 

Altenberg (Rakousko). Následně v r. 1998 odkoupila firma Rabmer podíl firmy STRABAG  

a stala se tak jediným společníkem. Od svého založení se firma věnuje provádění obnovy  

a oprav potrubních sítí bezvýkopovými metodami. [25]. 

Mezi základní údaje o technologii SPR patří [25], [zdroj: SEKISUI SPR Czech s.r.o]: 

1) Základní popis technologie 

Sanace stávající stokové sítě se provádí zasouváním šroubováním vložky, vytvořené  

ve startovací šachtě a kontinuálním spirálovým navíjením profilovaného vyztuženého 

ocelového pásu, kdy ve styku každé spirály je spojení PVC-U vložky provedeno svařováním. 

Technologie SPR nabízí strukturální, kontinuálně svařovanou vložku konstantního průměru 

40-80 mm, obsahující ocelovou výztuž, uzavřenou ve ztužujících žebrech profilu zhotoveného 

z PVC-U. Používá se pro obnovu těsnosti, celistvosti, spolehlivosti a zlepšení hydraulických 

vlastností poškozené stokové sítě. Vložka je vhodná pro defektní sanované potrubí, včetně 

těch, kde chybí části dna nebo stěn nebo vykazuje strukturální vady. Skružovací hlava 

technologie SPR je variantně přestavitelná podle velikosti průměru sanovaného potrubí  

a při provádění sanace je spuštěna do startovací šachty a polohována na počátku sanovaného 

úseku. Profilovaný pás z kompozitního materiálu, který tvoří ocelová výztuž uzavřená  

ve ztužujících žebrech PVC-U profilu, je odvíjen z transportní cívky umístěné na stojanu na 

povrchu poblíž startovací šachty a je zaveden do skružovací hlavy. Hydraulicky poháněná 

skružovací hlava je na dně šachty pevně fixovaná, vyrobenou vložku šroubuje do potrubí  

a současně svařuje okraje profilu. Kvalita svaru je průběžně kontrolována řídicím systémem, 

který porovnává nastavené parametry skružovací a svařovací hlavy s hodnotami snímanými 

kontinuálně a minimalizuje tak vliv lidského faktoru. Proces probíhá kontinuálně až  

do dosažení konce sanovaného úseku. Konce potrubí jsou utěsněny a vyspárovány. Mezikruží 

vzniklé mezi vložkou SPR a stávajícím potrubím je podle požadavků vyplněno injektážní 
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směsí. Na závěr dojde k zpřístupnění odboček a přípojek. Metoda neobsahuje tepelný proces, 

nenastává zde rozpínání, smršťování a změny napětí.  

2) Používaný materiál 

Profilovaný pás je vyroben z materiálu PVC-U obsahující ve ztužujících žebrech profilu 

ocelovou výztuž. Materiál musí vykazovat deklarované pevnostní vlastnosti.  

3) Omezující podmínky 

Je dána rozsahem aplikace, kdy se tato metoda využívá pro profily v rozmezí DN 800  

až DN 5500, délkou sanovaných úseků. Prostor v okolí startovací a cílové šachty musí 

umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení včetně manipulace odpovídajících 

přepravních a zdvihacích prostředků, i když tato technologie dovoluje umístit sanační 

techniku do větší vzdálenosti než je místo sanace. Standardní podmínkou, kterou využívá tato 

metoda je ochrana životního prostředí.   

4) Nároky na manipulační plochy 

Nejsou ovlivněny velikostí aplikovaného profilu a délkou potrubních úseků připravených  

na sanaci. Základní technologickou sestavu tvoří robotická hlavice, cívka materiálu  

a kontrolní operátor. 

5) Požadavky na průzkum a přípravu 

Musí být k dispozici kamerový průzkum sanovaných úseků před čištěním, po čištění  

a po provedení sanace. Před použitím sanační techniky musí dojít k vyčištění potrubí  

a odstranění hrubých nečistot, překážek a přesahujících přípojek. Před uvedením sanovaného 

úseku do provozu je potřeba potrubí propláchnout vodou.  Další požadavkem je obstarání 

dokumentace již obnovovaných úseků stokové sítě. 

6) Údaje o statickém a dynamickém působení 

Musí být garantováno, že obnovené potrubí plně vyhovuje, že statického i dynamického 

hlediska. Vložka SPR může být navržena jako samonosný konstrukční prvek za předpokladu 

že původní/staré potrubí svoji únosnost pozbylo. 

7) Provedení za provozu/ s vyloučením provozu 

Příslušný sanovaný úsek stokové sítě musí být odstaven z provozu. Může se ponechat 

omezený průtok do 25% výšky profilu. Přebývající odpadní vodu je nutno přečerpat.  
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8) Časové schéma provedení 

Doba provedení je závislá na profilu potrubí a délce obnovovaných potrubních úseků.  Běžně 

50 metrů denně. Tento délkový limit také může ovlivnit i schopnost techniků pracovat přes 

čas na stavbě. 

9) Životnost obnoveného díla 

Je závislá na kvalitě použitého materiálu a na dodržení technologické kázně vlastního 

provádění. Žádoucí je též následně sledovat a vyhodnocovat chování a stavy potrubí daného  

‚a sousedních úseků a vhodně evidovat důležitá zjištění. Ověřená životnost této technologie je 

50 let. 

10) Výhody technologie 

Technologie nabízí rychlou realizaci, bezpečné staveniště, nízkou hlučnost a minimální 

prašnost během instalace. Není třeba hloubit startovací jámy, staveništních skladovacích 

prostor je minimální. Není potřeba těžké sanační techniky, dopravní prostor je tedy narušen 

pouze minimálně. Vložku lze využít jako samonosnou konstrukci. Metoda neobsahuje tepelný 

proces.  

11) Nevýhody technologie 

Zdlouhavá příprava, nevhodné na potrubí menších profilů. Nutno vyplnit mezikruží mezi 

vložkou a původním potrubí. Není možnost volby materiálu kanalizační vložky  

dle požadavků protékající odpadní vody.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.9 – Ukázka technologie spirálově vinutých prvků aplikovaných do potrubí [28] 
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6.5.1.3 Technologie INSAK 

Jedná se o technologii s užitím speciálního prvku aplikovaného do potrubí, konkrétně 

vložkování původního nevyhovujícího potrubí speciálním rukávcem vytvrzovaným na místě.  

Tuto technologie provádí firma BMH spol. s.r.o. se sídlem v Olomouci. Byla založena  

v r. 1991. Zpočátku byla zaměřena na budování nových kanalizací a vodovodů a jejich 

opravu. Od r. 1996 se firma specializuje výhradně na bezvýkopové opravy a rekonstrukce 

trubních sítí, zejména kanalizací. Firma vlastní technologické vybavení na bezvýkopové 

sanace potrubí vložkováním dvěma způsoby a to inverzní metodou, kterou vyvinula  

pod ochrannou známkou INSAK  a metodou UV LINER [26].  

Mezi základní údaje o technologii INSAK patří [26], [zdroj: BMH s.r.o.]: 

1) Základní popis technologie 

Sanace stávající stokové sítě spočívá v zatažení inverzního rukávce neboli vložky vyrobené 

z netkané textilie ve tvaru hadice, nasycené formulovanou pryskyřicí do poškozeného  

a nevyhovujícího potrubí. Tloušťka stěny vložky má přesně definovanou tloušťku v rozmezí  

6 mm až 30 mm a je stanovena na základě statického výpočtu metodou konečných prvků 

s ohledem na profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody a hloubku uložení. Vložka 

se vyrábí průmyslově mimo stavbu, kdy za současného odsávání vzduchu pomocí vývěvy je 

napuštěna na sytící lince vhodně formulovanou pryskyřicí, průchodem přes kalibrační válce je 

zbavena přebytečné pryskyřice a chladícím vozem je následně odvezena na stavbu. 

Kanalizační potrubí určené k sanaci se nejdříve vyčistí, odstraní se pevné překážky  

a usazeniny a provede se kamerový monitoring. Nejprve je potřeba připravit startovací šachty. 

U neprůlezných profilů stačí odstranit rám s poklopem. U ostatních je potřeba vybourat celou 

šachtu. Následně se nad startovací šachtou postaví pomocné lešení k docílení potřebné výšky 

vodního sloupce v zaváděcím potrubí. Vložka je pomocí hydrostatického tlaku vody zavedena 

do sanovaného potrubí a následnou polymerací teplou vodou dojde k vytvrzení poddajného 

rukávce. Voda se zahřívá v mobilní kotelně po dobu 10-15 hodin, v závislosti na tloušťce 

rukávce při teplotě 60-90°C. Zatažení rukávce do velkých profilů může trvat u 100 metrového 

úseku 8-10 hodin. Po ochlazení a kontrole vytvrzení vložky v šachtách je z potrubí vypuštěna 

voda, odříznou se konce vložky v koncových šachtách a zapraví se napojení mezi stěnou 

šachet a vložkou. Zaslepené domovní přípojky se po sanaci otevřou bezvýkopově frézovacím 
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kanalizačním robotem nebo ručně pracovníky u neprůlezných profilů. Na závěr se potrubí 

vypláchne vodou a kamerou se provede kontrolní prohlídka. 

2) Používaný materiál 

Vložka je složena z jedné nebo několika vrstev netkané textilie v závislosti na požadované 

výsledné tloušťce. Vnější vrstva ušitého rukávce, vložky je opatřena nepropustnou folií PVC, 

která zajišťuje při sycení, přepravě a instalaci na stavbě vzduchotěsnost a následně 

v opraveném potrubí vytvoří hladký vnitřní povrch. Vložka je za současného odsávání 

vzduchu pomocí vývěvy napuštěna na sytící lince vhodně formulovanou pryskyřicí. 

3) Omezující podmínky 

Je dána rozsahem aplikace, kdy se tato metoda využívá pro vejčité profily v rozmezí  300/450 

mm až 1200/1800 mm, délkou sanovaných úseků. Touto metodou nelze opravovat  

a obnovovat stokovou síť, která je zdeformovaná, zborcená popřípadě s neodstranitelnými 

překážkami. Prostor v okolí přístupových šachet musí umožnit umístění a manipulaci 

technologických zařízení. Tuto metodu se nedoporučuje provádět ve vodohospodářsky 

citlivých oblastech z důvodů možnosti kontaminace vodních zdrojů.  

4) Nároky na manipulační plochy 

Základní technologickou sestavu tvoří mobilní kotelna, čistící a kamerový vůz a kanalizační 

robot. Pro manipulaci a zavádění vystýlky do velkých profilů je nutno použít autojeřáb, 

protože rukávec váží několik tun.  

5) Požadavky na průzkum a přípravu 

Musí být proveden kamerový průzkum a to opakovaně. Nejprve před čištěním potrubí,  

po čištění a po provedení aplikace rukávce. Při aplikaci této technologie jsou kladeny vysoké 

požadavky na dokonale vyčištěné potrubí a odstranění usazenin, kořenů a pevných překážek 

v něm. K odstranění překážek u profilů nad DN 800 není možno použít kanalizační robot,  

ale tyto práce provádějí pracovníci ručně. Nutno je zajistit dostupnou původní a doplňovanou 

dokumentaci o opravovaných a obnovovaných úsecích.  

6) Údaje o statickém a dynamickém působení 

Musí být garantováno, že obnovené potrubí ze statického hlediska plně vyhovuje a taktéž při 

riziku dynamického namáhání. Po aplikace je vhodné provést odzkoušení parametrů 
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v certifikované zkušebně. Aplikace technologie INSAK zaručí částečnou nebo plnou statickou 

únosnost opravovaného potrubí, záleží na zvolené tloušťce rukávce 

7) Provedení za provozu/ s vyloučením provozu 

Technologie vyžaduje zajištění přečerpání odpadních vod během sanace. 

8) Časové schéma provedení 

V závislosti na profilu sanovaného potrubí a délce úseku se pohybuje doba realizace běžně 

150 metrů za den. V případě sanace velkých profilů je možno sanovat denně 100 metrů.  

Se všemi potřebnými prácemi pro samotné vložkování je potřeba uvažovat minimálně 2 dny 

na provedení 100 metrového úseku. 

9) Životnost obnoveného díla 

Je závislá na kvalitě použitého materiálu a hmot a na dodržení technologické kázně vlastního 

provedení. Firma BMH uvádí, že se u technologie INSAK předpokládá životnost sanovaného 

potrubí 100 let.  

10) Výhody technologie 

Rychlost, kvalita požadovaných prací, nízká hlučnost, minimální prašnost, hydraulické 

zlepšení parametrů potrubí. Vložka odolává abrazi a chemikáliím a vyřeší částečnou nebo 

plnou statickou únosnost opravovaného potrubí. Minimální omezení dopravy, šetření 

životního prostředí.  

11) Nevýhody technologie 

Při zpřístupňování přípojek frézovacím strojem může dojít k poškození rukávce, vložky. 

Možnost kontaminace vodních zdrojů. Nutnost likvidace a odvoz technologické vody nutné 

k vytvrzení. Požadavek vysokého stupně čištění potrubí před provedením sanace, v opačném 

případě hrozí poškození vystýlky a možnost úniku pryskyřic do okolního terénu. Nutno ošetřit 

začátek a konec vložky aby se technologická voda nedostala mezi vložku a potrubí. 

 

 

 

 

Obr. 6.10 – Rukávec z netkané textilie technologie INSAK [26] 
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6.5.1.4 Technologie DUROTON 

Jedná se o technologii s užitím speciálního prvku aplikovaného do potrubí, v tomto případě 

speciální prvek představují polymerbetonové segmenty neboli komponenty. 

Tuto technologii vyvinula a nabízí rakouská firma DUROTON Polymerbeton GmbH, která je 

v Brně zastoupena dceřinou společnost DUROTON s.r.o. Od roku 1974 probíhala výroba 

polymerbetonových prvků ve skupině Wienerberger, roku 1997 se začlenila výroba do 

společnosti Semmelrock, jež je dceřinou společností Wienerberger a od roku 2000 se 

společnost DUROTON Polymerbeton stala samostatným výrobcem. Předmětem činnosti jsou 

stavební dílce z polymerbetonu pro průchozí kanály, pro novostavby nebo sanace kanálů  

s nekruhovým průřezem, jako jsou vejčité nebo tlamové profily, částečné a plné výstelky  

v segmentovém provedení, relining krátkými troubami, dnové žlábky pro zakrytí/ohřev drah 

shrabováků na čisticích nádržích. Dlouholeté zkušenosti z praxe a úzká spolupráce se 

zákazníky zaručuje stálost a neustálý vývoj produktů této společnosti.  

Mezi základní údaje o technologii DUROTON patří [24], [27], [zdroj: DUROTON s.r.o.]: 

1) Základní popis technologie 

Sanace stávající stokové sítě spočívá ve vyvložkování stávajícího poškozeného kanalizačního 

potrubí polymerbetonovými komponenty. Významnou předností této technologie je vysoká 

flexibilita ve tvarování výrobků. Vibrováním materiálu do ocelových nebo umělohmotných 

forem lze dosáhnout i složité geometrie výrobků. Díky této flexibilitě je pak možné realizovat 

z polymerbetonu i stoky v oblouku, kdy jsou jednotlivé díly vyrobeny na míru a na stavbě se 

osazují podle předem daného kladečského schématu. Polymerbetonové dílce se dodávají na 

stavbu na klasických europaletách, které jsou fixované ocelovými pásy a jsou ve stavu 

vhodném k okamžitému použití. Jednou ze záporných vlastností polymerbetonu je jeho 

křehkost, proto je třeba se při manipulaci s jednotlivými dílci vyvarovat prudkých nárazů.  

Je potřeba ještě uvést, že se horní a dolní části vejčitého profilu odlévají do forem zvlášť  

a tyto části se pak přímo ve výrobní hale slepí dohromady a následně expedují na stavbu.  

Při provádění je nutné dodržovat všeobecné příslušné národní normy a směrnice. Před 

začátkem prací je potřeba projít úsek, který bude sanován. Tento úsek by měl být vyčištěn.  

U kanalizačních přípojek je zapotřebí uvést vnitřní rozměr vyúsťující trubky. Před začátkem 

sanačních prací je potřeba vybourat šachty a vytvořit tak stavební jámy. Je nutné, aby velikost 

stavebních jam odpovídala rozměrům profilů, které bude potřeba osadit, plus prostor 
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zajišťující bezpečnost a možnost pohybu pracovníků stavby. Přeprava pod zemí probíhá 

s použitím vhodných přístrojů, většinou lanovými navijáky nebo řetězovými zvedáky 

v závislosti na rozměrech sanovaných profilů. Lze také použít inovativní přepravní 

prostředky, mezi které patří kolejnice upevněné na stropě nebo tažná lana. K uložení vejčitých 

profilů do spádů slouží umělohmotné a dřevěné klíny. Vtažené profily je potřeba zajistit kvůli 

vztlaku a zabezpečení lepení spoje, které se provádí rozpíráním a klínováním. Dostačující 

může být také zafixování profilu sponami nebo drátem. Vejčité polymerbetonové dílce jsou 

opatřeny hrdlovými spoji, do kterých se před montáží vkládá gumové těsnění. Spojení 

jednotlivých dílců se přes hrdla s gumovým těsněním provádí stavebním lepidlem, jež 

zároveň slouží pro vyplnění spár. Stavební lepidlo tak nahradilo dříve používané běžné 

spárovací hmoty. Lepidlo se nanáší na styčné hrany vejčitých dílců,  

a to bezprostředně před zasunutím profilu do hrdla. Nutností je očištění styčných ploch před 

nanesením epoxidového lepidla rozpouštědlem na bázi acetonu. Výtlačné lepidlo na vnitřní 

spáře se odstraňuje mechanicky špachtlí. Mezi novým a starým profilem je potřeba před 

uvedením do provozu vytvořit těsné spojení. Toto spojení se provádí pomocí řídké zásypové 

malty, která musí ve statice nebo v uvedených požadavcích vykazovat potřebnou minimální 

odolnost v tlaku. K zpřístupnění kanalizačních přípojek se doporučuje použít vrtáky nebo 

ruční úhlové brusky. Na závěr se sanované potrubí vyčistí a provede se kamerová prohlídka. 

2) Používaný materiál 

Materiál prvků DUROTON patří ke skupině duroplastů a po vytvrdnutí ho lze deformovat již 

pouze mechanicky a ne za tepla. Polymerbeton je mimořádně odolný materiál, obsahující 

vybrané písky ze silikátové kameniny vázané polyesterovou pryskyřicí. Jako plnivo slouží 

prané, sušené a na definovanou zrnitost tříděné křemičité písky. Plnivo a polyesterová 

pryskyřice se v automaticky řízených zařízeních za přesné kontroly teploty homogenně 

smíchají a následně odlijí do forem vibrační metodou a pak vytvrdí. Podstatný rozdíl oproti 

běžnému betonu představuje výrazně vyšší statická a dynamická pružnost polymerbetonu. 

3) Omezující podmínky 

Je dána rozsahem aplikace, kdy se tato metoda využívá pro profily v rozmezí DN 600 až  

DN 2100, délkou sanovaných úseků. Prostor v okolí přístupových šachet musí umožnit 

umístění a manipulaci technologických zařízení a přepravních prostředků. Přesné rozměry 

prvků DUROTON jsou sestaveny na přání zákazníka. 
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4) Nároky na manipulační plochy 

Pro manipulaci a zavádění polymerbetonových komponentů je potřeba zajistit v okolí 

dostatečně velký volný prostor. Základní technologickou sestavu tvoří lanové navijáky, tažná 

lana, čistící vůz, kamerový vůz a pracovníci. 

5) Požadavky na průzkum a přípravu 

Musí být proveden kamerový průzkum a to opakovaně. Nejprve před a po čištění potrubí  

a také po osazení prvků DUROTON. Požadavkem je také nutnost odstranění usazenin  

a pevných překážek vyskytujících se v sanovaném potrubí. Nutno je zajistit dostupnou 

původní a doplňovanou dokumentaci o opravovaných a obnovovaných úsecích.  

6) Údaje o statickém a dynamickém působení 

Musí být garantováno, že obnovené potrubí ze statického hlediska plně vyhovuje a taktéž  

při riziku dynamického namáhání, proto je potřeba po aplikaci technologie provést 

odzkoušení parametrů v certifikované zkušebně.  

7) Provedení za provozu/ s vyloučením provozu 

Tuto technologii lze použít pouze za předpokladu odstavení stokové sítě z provozu a zajištění 

přečerpávaní odpadní vody.  

8) Časové schéma provedení  

Je závislé na profilu, délce sanovaných úseků a stupni poškození stokové sítě. 

9) Životnost obnoveného díla 

Je závislá na kvalitě použitého materiálu a hmot a na dodržení technologické kázně vlastního 

provedení. Ověřená životnost prvků z polymerbetonu je 50 let. Za předpokladu, že stavební 

pokládka bude odpovídat doporučení firmy duroton a práce budou probíhat odborně, lze 

očekávat plánovanou životnost 100 let. 

10) Výhody technologie 

Vynikající vlastnosti polymerbetonu umožňují jeho použití v oblastech s nejvyššími 

požadavky na mechanické vlastnosti, otěruvzdornost a chemickou stálost. Nasákavost 

vytvrzeného polymerbetonu se rovná téměř nule, z tohoto důvodu jsou polymerbetonové  

dílce DUROTON mrazuvzdorné, rozměrově velmi přesné a staticky únosné. Vibrováním 

materiálu lze dosáhnout i složité geometrie výrobků.  
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11) Nevýhody technologie 

Pomalá výstavba, vyšší investiční náklady a patrná křehkost materiálu polymerbetonu. 

Aplikací komponentů do stokové sítě může dojít ke zmenšení příčného profilu. Při chybném 

osazení gumového těsnění v hrdlových spojích hrozí lokální průsaky vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.11 – Polymerbetonové komponenty DUROTON [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.12 – Aplikace polymerbetonových prvků DUROTON [27] 
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6.5.2 Zhodnocení variant 

Po výběru a popisu vybraných sanačních technologií vhodných pro návrh sanace je potřeba 

provést technické a ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. V této kapitole bude 

věnovaná pozornost technickému zhodnocení, které se bude skládat z výběru hodnotících 

technických údajů a dále z výpisu a porovnání výhod a nevýhod všech sanačních technologií 

uvedených v předcházející kapitole.  

Důležitým rozhodovacím kritériem při volbě optimální sanační technologie pro sanaci 

stokové sítě je porovnání navržených variant dle výhod a nevýhod, které představuje daná 

sanační technologie. Přehled o výhodách a nevýhodách uvádí tabulka 6.22.  

Tab. 6.22 – Výhody a nevýhody navržených technologií [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE  +  - 

KAWO 

rychlost, nízká hlučnost, minimální 

prašnost, hydraulické zlepšení 

parametrů potrubí, rukávec vykazuje 

chemickou a abrazivní odolnost, 

možnost volby sytících pojiv, 

nedochází, minimální omezení 

dopravy ke zmenšení profilu potrubí 

možnost poškození rukávce při 

zpřístupňovaní přípojek, možnost 

kontaminace vodních zdrojů, nutnost 

likvidace a odvoz technologické vody, 

požadavek vysokého stupně čištění potrubí 

před provedením sanace, nutno ošetřit 

začátek a konec vložky aby se technologická 

voda nedostala mezi vložku a potrubí 

INSAK 

rychlost, nízká hlučnost, minimální 

prašnost, hydraulické zlepšení 

parametrů potrubí, rukávec odolává 

abrazi a chemikáliím, minimální 

omezení dopravy, nedochází ke 

zmenšení profilu potrubí 

možnost poškození rukávce při 

zpřístupňovaní přípojek, možnost 

kontaminace vodních zdrojů, nutnost 

likvidace a odvoz technologické vody, 

požadavek vysokého stupně čištění potrubí 

před provedením sanace, nutno ošetřit 

začátek a konec vložky aby se technologická 

voda nedostala mezi vložku a potrubí 

DUROTON 
mechanická pevnost, otěruvzdornost, 

chemická odolnost, mrazuvzdornost, 

statická únosnost 

pomalá výstavba, vyšší investiční nároky, 

křehkost materiálu, možnost zmenšení 

příčného profilu, ve špatně provedených 

spojích hrozí lokální průsak vody, zvýšená 

dopravní zátěž 

SPR 

rychlá realizace, nízká hlučnost, 

minimální prašnost, není třeba hloubit 

startovací jámy, minimální narušení 

dopravního prostoru, statická únosnost 

zdlouhavá příprava, nevhodné na potrubí 

menších profilů, nutno vyplnit mezikruží 

mezi vložkou a původním potrubí, nelze 

zvolit materiál konstrukce 

 

 



Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí      Bc. Karolína Škařupová     Bc. Karolína Škařupová 

Diplomová práce 

67 

 

Na základě této tabulky lze konstatovat, že každá vybraná sanační technologie má své 

přednosti, ale i nevýhody, s kterými je nutno počítat při návrhu.  

K technickému zhodnocení navržených technologií byly zvoleny údaje týkající se: 

- materiálu konstrukce stoky; 

- tloušťce rukávce/vložky/segmentů;  

- požadavku odstavení potrubí z provozu; 

- předpokládané době sanace; 

- statické únosnosti technologie;  

- plánované životnosti.  

Nejprve byly osloveny firmy provádějící technologie uvedené v předcházející kapitole a na 

základě údajů a informací získaných od těchto firem došlo k jejich porovnání a vyhodnocení. 

Přehled o technických údajích navržených sanačních technologií uvádí tabulka 6.23. 

Uvedené údaje v tabulce 6.23 jsou pouze orientační. Na tuto skutečnost upozorňovaly firmy,  

s kterými bylo jednáno, že některé údaje se mohou změnit. Vše záleží na provozně-

technickém stavu stokové sítě. Je potřeba upozornit, že kategorizace vzniklých škod a popis 

provozně-technického stavu byl proveden bez asistence a účasti technických pracovníků 

oslovených firem. Z tohoto důvodu je potřeba uvažovat, že při realizaci sanace stokové sítě se 

může doba výstavby prodloužit nebo může být zvolena jiná tloušťka 

rukávce/vložky/segmentu a tím dojde ke změně ceny.  

Tloušťky rukávce/vložky/segmentů uvedené v tab. 6.23 jsou pouze orientační. Přesnou 

tloušťku by bylo potřeba ověřit statickým výpočtem. Při návrhu je potřeba vzít v úvahu, že 

dojde ke zmenšení příčného profilu sanovaného potrubí v závislosti na navržené tloušťce.  

K statickému výpočtu je potřeba použít model vytvořený například pomocí metody 

konečných prvků. K dispozici nebyly všechny potřebné vstupní údaje, z tohoto důvodu nebyl 

statický výpočet proveden. Všeobecné požadavky na statický výpočet potrubí stanovuje  

ČSN EN 1295-1 (75 0210). 

Také plánovaná životnost jednotlivých sanačních technologií se může změnit, jelikož nejstarší 

osazené rukávce jsou maximálně 50 let staré. 
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Tab. 6.23 – Technické údaje navržených sanačních technologií [zdroj: K. Škařupová] 

 

TECHNOLOGIE MATERIÁL 

TLOUŠŤKA 

RUKÁVCE/ 

VLOŽKY/ 

SEGMENTU 

POŽADAVEK 

ODSTAVENÍ 

POTRUBÍ 

ČASOVÉ 

SCHÉMA 

PROVEDENÍ 

STATICKÁ 

ÚNOSNOST 

TECHNOLOGIE 

PLÁNOVANÁ 

ŽIVOTNOST 

OVĚŘENÁ 

ŽIVOTNOST 

DLE AWWA 

KAWO 

rukávec sycený 

epoxidovanou 

polyesterovou 

pryskyřicí 

600/900 - 14 mm 

700/1050 - 16 mm 

1200/1800 - 24 mm 
ANO 

150 m/den (pouze 

osazení rukávce) 

lze navrhnout jako 

samonosný 

konstrukční prvek, 

záleží na tloušťce 

rukávce 

70 let  50 let  

INSAK 

rukávec sycený 

formulovanou 

pryskyřicí 

600/900 - 13 mm 

700/1050 - 15 mm 

1200/1800 - 17 mm 
ANO 

100 m/den (pouze 

osazení rukávce), 

100 m/2 dny (se 

všemi potřebnými 

prácemi) 

lze navrhnout jako 

samonosný 

konstrukční prvek, 

záleží na tloušťce 

rukávce 

100 let  50 let  

DUROTON 
polymerbetonové 

segmenty 

500/750 -  20 mm 

600/900 -  22 mm 

1100/1650 -  32 mm  
ANO 

500/750 -  140m/5d 

600/900 - 130 m/5d 

1100/1650-110 m/5d 
ANO  100 let 50 let  

SPR 

profilovaný pás z 

PVC-U 

obsahující ve 

ztužujících 

žebrech 

ocelovou výztuž 

600/900 - 80 mm 

700/1050 - 80 mm 

1200/1800 - 80 mm 

možno 

ponechat 

omezený 

průtok do 25% 

výšky profilu 

50 m/den 

 (se všemi 

potřebnými prácemi) 

lze navrhnout jako 

samonosný 

konstrukční prvek 

 -  50 let  
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Uvedené časové náročnosti v tab. 6.23 jednotlivých technologií jsou pouze orientační a 

předběžné. Firmy, které tyto technologie nabízí, tyto hodnoty uvedly jako minimální 

předpokládanou dobu realizace. V kapitole 6.5.1 Popis vybraných sanačních technologií, jsou 

u každé navržené sanační technologie uvedeny údaje, které mohou mít vliv na časovou 

náročnost. 

Časovou náročnost u technologie DUROTON ovlivňuje kromě délky a rozměrů sanovaných 

úseků i stupeň poškození stávající stokové sítě a volba realizační firmy. U stokové sítě, která 

nevykazuje vysokou poruchovost, se doba realizace značně zrychluje. Tato technologie má 

v porovnání s ostatními navrženými variantami potřebu větší časové náročnosti, protože se 

jedná o úplně jiný typ sanační technologie a firma si klade za cíl zajistit kvalitní osazení 

polymerbetonových segmentů a dobře provést propojení jednotlivých částí. Výhodou této 

technologie jsou především materiálové vlastnosti polymerbetonu. 

Přiváděcí stoku tvoří vejčité profily o rozměrech 600/900 mm, 700/1050 mm a 1200/1800 

mm. Návrhové tloušťky u technologie DUROTON byly zvoleny pro segmenty o rozměrech 

500/750 mm, 600/900 mm a 1100/1650 mm které by bylo potřeba vsadit do stávající stokové 

sítě. Prostor mezi starým potrubím a osazenými polymerbetonovými komponenty by bylo 

potřeba vyplnit vhodnou směsí. Při požadavku provozovatele, aby nedošlo ke zmenšení 

profilu 600/900 mm a 700/1050 mm, lze tuto technologii navrhnout s částečným využitím 

výkopových technologií. V otevřeném výkopu by došlo k odstranění stávajících profilů a byly 

by nahrazeny novými o stejném nebo větším rozměru. 
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EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Cena za aplikaci technologií 

bez ostatních prací 

Cenové vyhodnocení 

přípravných a 

dokončovacích prací 

Celková cena 

 technologií 

 

6.6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Po výběru reprezentativních možností provedení sanace je potřeba provést technické a 

ekonomické zhodnocení všech možných variant. Technické zhodnocení bylo uvedeno 

v předcházející kapitole a nyní je potřeba vyhodnotit vybrané sanační technologie  

po ekonomické stránce. Členění této kapitoly je uvedeno na obrázku 6.13.  

K provedení ekonomického zhodnocení bylo nutno oslovit firmy provádějící vybrané sanační 

technologie a dle poskytnutého ceníku došlo k ekonomickému zhodnocení. 

 

 

 

 

Obr. 6.13 – Členění kroku Ekonomické zhodnocení variant [zdroj: K. Škařupová] 

6.6.1 Cena za aplikaci technologií bez ostatních prací 

Prvním krokem při ekonomickém zhodnocení zvolených variant pro provedení sanace 

přiváděcí stoky ve městě Valašské Meziříčí bylo určení ceny za aplikaci technologie, do které 

nejsou zahrnuty přípravné a dokončovací práce.  

Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se změnit. Záleží na provozně-technickém stavu 

sanovaného potrubí. Ceny byly zvoleny od dodavatelských firem jako doporučené  

a orientační, protože žádná z oslovených firem se osobně neúčastnila hodnocení provozně-

technického stavu stokové sítě. 

Cenu technologie ovlivňuje profil sanovaného potrubí a zvolená tloušťka 

rukávce/vložky/segmentu. Tloušťky a ceny u těchto technologií byly zvoleny pro staticky 

samonosný rukáv/vložku/segment.  
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Hlavní stokovou síť tvoří celkem 30 úseků o celkové délce 1408,8 metrů. Z toho jsou 4 úseky 

o rozměrech 600/900 mm a délce 217 metrů, dále je zde 7 úseků o rozměru 700/1050 mm  

a délce 272,9 metrů a posledních 19 úseků je rozměru 1200/1800 mm a celkové délce  

918,9 metrů.  Orientační ceny za aplikaci zvolených technologií jsou uvedeny v tabulce 6.24.  

Tab. 6.24 – Orientační ceny za aplikaci technologií do stokové sítě bez přípravných a dokončovacích prací 

[zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE 

SANOVANÝ 

PROFIL [mm] 
Kč/metr CENA [Kč] CELKEM [Kč] 

KAWO 

600/900 14 000 3 038 000 

30 376 900 700/1050 16 000 4 366 400 

1200/1800 25 000 22 972 500 

INSAK 

600/900 10 500 2 278 500 

22 850 370 700/1050 14 100 3 847 890 

1200/1800 18 200 16 723 980 

DUROTON 

600/900 6 480 1 406 160 

19 347 876 700/1050 7 560 2 063 124 

1200/1800 17 280 15 878 592 

SPR 

600/900 10 000 2 170 000 

26 206 400 700/1050 14 000 3 820 600 

1200/1800 22 000 20 215 800 

 

Ceny uvedené u technologie DUROTON jsou pro profily 500/750 mm, 600/900 mm  

a 1100/1650 mm, kterými by se sanovaly stávající profily stokové sítě.  Celkem by bylo 

potřeba osadit 145 kusů o rozměru 500/750 mm, 182 kusů o rozměru 600/900 mm a 613 kusů 

o rozměru 1100/1650 mm. Délka jednoho polymerbetonového segmentu je 1500 mm  

a návrhová tloušťka profilů je uvedena v tabulce 6.23. V ceně nejsou zahrnuty náklady  

na lepidlo, které je zapotřebí ke spojení polymerbetonových segmentů. 
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6.6.2 Cenové vyhodnocení přípravných a dokončovacích prací 

Uvedené údaje v tabulce 6.24 jsou pouze za aplikaci zvolené technologie do potrubí. V těchto 

cenách nejsou zahrnuty přípravné a dokončující práce. Při ekonomickém zhodnocení je 

potřeba uvažovat s těmito prácemi a provést předběžnou kalkulaci.   

Mezi přípravné a dokončující práce patří: 

- doprava techniky na místo sanace; 

- odstranění překážek v potrubí; 

- odstranění přesazených přípojek; 

- otevření a zapravení přípojek po sanaci; 

- vyčištění potrubí; 

- TV monitoring;  

- příprava šachet. 

K cenovému vyhodnocení odstranění překážek v potrubí, odstranění přesazených přípojek  

a otevření a následné zapravení přípojek po sanaci nebyly k dispozici potřebné údaje. 

Z cenového vyhodnocení byly také vynechány ceny za přípravu šachet, jelikož předpokládané 

délky sanovaných úseků jsou pouze orientační. Z tohoto důvodu nebyly tyto čtyři údaje 

vyhodnoceny.  

Cenově se tyto práce pohybují: 

- odstranění překážek v potrubí 4 000 Kč/hodina práce; 

- odstranění přesazených přípojek 4 000 Kč/práce na jedné přípojce; 

- otevření a zapravení přípojek po sanaci 9 500 Kč/ přípojka;  

- příprava šachet u průlezných profilů 40 000 – 80 000 Kč/kus. 

Uvedené ceny přípravných a dokončujících prací byly poskytnuty od firmy BMH, která 

provádí technologii INSAK. 
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Ceny za přípravné a dokončovací práce: 

1) Doprava techniky na místo  

Přibližná cena za dovoz sanační technologie na místo sanace je 70 Kč/ km. Dle této hodnoty 

byly vyčísleny ceny za dopravu pro zvolené sanační technologie a jsou uvedeny v tabulce 

6.25.  

Tab. 6.25 – Orientační ceny za dopravu technologie na místo sanace [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE SÍDLO FIRMY VZDÁLENOST [km] CENA [Kč] 

KAWO Brno 141 9 870 

INSAK Olomouc 63 4 410 

DUROTON Vídeň 285 19 950 

SPR Soběslav 314 21 980 

2) Vyčištění potrubí  

Sanované potrubí je potřeba vyčistit a to opakovaně. Nejprve před provedením sanace  

a následně po aplikaci dané technologie. Orientační cena za vyčištění potrubí je 420 Kč/ metr. 

V tabulce 6.26 jsou uvedeny předpokládané ceny za tyto práce.  

Tab. 6.26 – Orientační ceny za vyčištění potrubí [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE POČET ČISTÍCÍCH CYKLŮ CENA [Kč] 

KAWO 2 1 183 392 

INSAK 2 1 183 392 

DUROTON 2  1 183 392  

SPR 2 1 183 392 

3) Monitoring potrubí 

V sanovaném potrubí je potřeba provést monitoring a to opakovaně. Nejprve před čištěním, 

aby byly zjištěny a odhaleny překážky a přesazené přípojky, před aplikací technologie a po 

provedení sanace. Orientační cena za provedený kamerový průzkum je 35 Kč/ metr. V tabulce 

6.27. jsou uvedeny předpokládané ceny za tyto práce pro všechny zvolené technologie.  

Tab. 6.27 – Orientační ceny za monitoring potrubí [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE POČET KAMEROVÝCH PRŮZKUMŮ CENA [Kč] 

KAWO 3 147 924 

INSAK 3 147 924 

DUROTON 3  147 924  

SPR 3 147 924 
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4) Zařízení staveniště 

Cena zařízení staveniště se vypočítá jako 3 % z celkových nákladů, do kterých se započítá 

cena za osazení sanační technologie do potrubí, přípravné a dokončovací práce. V tabulce 

6.28 jsou uvedeny ceny za zařízení staveniště pro jednotlivé technologie. Technologie 

DUROTON dováží technologii na stavbu z Vídně, lze tedy předpokládat, že cena na zařízení 

staveniště bude vyšší. Pro předběžný výpočet byla zvolena cena za zařízení staveniště u této 

technologie na hodnotu 5 % z celkových nákladů. 

Tab. 6.28 – Orientační ceny za zařízení staveniště [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE 
APLIKACE 

TECHNOLOGIE [Kč] 

PŘÍPRAVNÉ A 

DOKONČOVACÍ 

PRÁCE [Kč] 

CENA ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

[Kč] 

KAWO 30 376 900 1 341 186 951 543 

INSAK 22 850 370 1 335 726 725 583 

DUROTON 19 347 876  1 351 266   1 034 957 

SPR 26 206 400  1 353 296  826 791 

6.6.3 Celková cena technologií 

Po ekonomickém vyhodnocení ceny za aplikaci technologií do potrubí a vyčíslení 

přípravných a dokončovacích prací je potřeba provést celkové ekonomické zhodnocení 

navržených sanačních technologií. Údaje o cenové náročnosti jsou uvedeny v tabulce 6.29.  

Tab. 6.29 – Cenová náročnost navržených sanačních technologií[zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE CELKEM [Kč] 

KAWO 32 669 629 

INSAK 24 911 679 

DUROTON 21 734 099 

SPR 28 386 487 

V uvedených cenách je zahrnuta cena za aplikaci dané technologie, vyčištění potrubí, 

monitoring, dovoz technologie na stavbu a cena za zařízení staveniště. 
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VÝBĚR OPTIMÁLNÍ SANAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

Návrh hodnotících 

 kritérií a vah  

Výběr optimální sanační 

technologie přiváděcí stoky 

na ulicích Hranická a 

Zámecká 

Výběr optimální sanační 

technologie kanalizační stoky 

na ulicích Jiráskova a Na 

Příkopě 

 

6.7 VÝBĚR OPTIMÁLNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE 

V přecházejících kapitolách bylo provedeno technické a ekonomické zhodnocení navržených 

sanačních technologií vhodných pro sanaci přiváděcí stoky ve městě Valašské Meziříčí. 

Poslední krok tvoří výběr optimální sanační technologie a členění tohoto kroku je patrné 

z obrázku 6.14. Jak již bylo uvedeno, každá navržená technologie má své výhody i nevýhody, 

jednotlivé varianty se od sebe liší časovou náročností, životností, materiálem i cenou. Proto je 

potřeba všechny navržené varianty společně vyhodnotit a následně vybrat a zvolit optimální 

sanační technologii přiváděcí stoky. Z tohoto důvodu byla vytvořena tabulka 6.30, ve které 

jsou uvedeny nejdůležitější údaje o navržených technologií a uvedeno jejich pořadí. 

 

 

 

 

 

Obr. 6.14 – Výběr optimální sanační technologie [zdroj: K. Škařupová] 

K výběru optimální sanační technologie bylo zvoleno 8 hodnotících kritérií, mezi které patří 

cena technologie, časové provedení, životnost, materiál, riziko poškození životního prostředí, 

technologická náročnost, požadavek odstavení potrubí z provozu a citlivost na kvalitu čištění. 

Dále byla všem hodnotícím kritériím přiřazena relativní váha, dle důležitosti.  
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Tab. 6.30 – Výběr optimální sanační technologie přiváděcí stoky[zdroj: K. Škařupová] 

 
Wj= 0,20 Wj= 0,18 Wj= 0,16 Wj= 0,14 

TECHNOLOGIE CENA POŘADÍ 
ČASOVÉ SCHÉMA 

PROVEDENÍ 
POŘADÍ 

OVĚŘENÁ 

ŽIVOTNOST 

DLE AWWA 

POŘADÍ MATERIÁL POŘADÍ 

KAWO 32 669 629 Kč 4 
150 m/2dny (se všemi 

potřebnými prácemi) 
1  50 let 1  

rukávec sycený 

pryskyřicí 
3 

INSAK 24 911 679 Kč 2 
100 m/2 dny (se všemi 

potřebnými prácemi) 
2 50 let 1  

rukávec sycený 

pryskyřicí 
3 

DUROTON 21 734 876 Kč 1 

500/750 -  140m/5d 

600/900 - 130 m/5d 

1100/1650 - 110 m/5d 
3  50 let  1  

polymerbetonové 

segmenty 
1 

SPR  28 386 487 Kč 3 
50 m/den (se všemi 

prácemi)  
2  50 let  1  

profilovaný pás 

z PVC-U  
2 

 
Wj= 0,12 Wj= 0,10 Wj= 0,05 Wj= 0,05 

TECHNOLOGIE 

RIZIKO 

POŠKOZENÍ 

ŽP 

POŘADÍ 
TECHNOLOGICKÁ 

NÁROČNOST 
POŘADÍ 

POŽADAVEK 

ODSTAVENÍ 

POTRUBÍ 

POŘADÍ 

CITLIVOST NA 

KVALITU 

ČIŠTĚNÍ 

POŘADÍ 

KAWO 

možnost 

kontaminace 

vodních zdrojů 
3 

mobilní kotelna, čistící 

vůz, kamerový vůz, 

kanalizační robot  
 1 ANO 2 

velká nutnost 

provedení kvalitního 

vyčištění 
2 

INSAK 

možnost 

kontaminace 

vodních zdrojů 
3 

mobilní kotelna, čistící 

vůz, kamerový vůz, 

kanalizační robot  
 1 ANO 2 

velká nutnost 

provedení kvalitního 

vyčištění 
2 

DUROTON větší prašnost 2 

lanové navijáky, tažná 

lana, kamerová vůz,  

čistící vůz  
3  ANO 2 

 nutnost provedení 

vyčištění 
1 

SPR malé riziko 1 

 robotická hlavice, cívka 

materiálu, kontrolní 

operátor 
2  

možno ponechat 

omezený průtok  
1 

 nutnost provedení 

vyčištění 
1 
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Jako nejdůležitější posuzovací kritéria byla zvolena cena a časová náročnost. Obor 

bezvýkopových technologií je z historického hlediska jeden z nejmladších stavebních oborů, 

z tohoto důvodu nebyla životnost navržených technologií zvolena jako nejdůležitější 

hodnotící kritérium. Nejstarší provedené sanace jsou maximálně 50 let staré, proto firmy 

uvádějí plánovanou životnost, protože skutečnou maximální životnost dané technologie zatím 

nelze ověřit. 

U každého kritéria v tabulce 6.30 je uvedeno pořadí v jakém se umístily navržené 

technologie. Byly hodnoceny čísly od 1 do 4, kdy 1 znamená, že daná technologie je nejlepší 

a 4 naopak nejhorší. V případě, že se technologie shodovaly, bylo jim přiřazeno stejné pořadí. 

Následně bylo provedeno celkové hodnocení a výběr optimální sanační technologie, dle :  

 celkové hodnocení technologie (CHTi) 

 

 

n – počet kritérií 

ČPi – číslo pořadí 

Wj – váha přiřazená příslušnému kritériu 

Na základě navržených kritérií a jejich vah došlo k celkovému hodnocení technologií  

a výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.31.  Na základě tohoto vyhodnocení bylo každé navržené 

sanační technologii přiřazeno pořadí. Technologie s nejnižší hodnotou CHTi byla zvolena 

jako optimální pro sanaci přiváděcí stokové sítě na ulicích Hranická a Zámecká.   

Tab. 6.31 – Celkové hodnocení technologií [zdroj: K. Škařupová] 

 

 

 

 

Na základě vyhodnocení navrhuji jako optimální technologii pro sanaci přiváděcí stoky 

technologii DUROTON od firmy DUROTON s.r.o.  

TECHNOLOGIE CHTi POŘADÍ 

KAWO 2,15  4 

INSAK 1,93  3 

DUROTON 1,73  1 

SPR 1,82  2 



Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí      Bc. Karolína Škařupová     Bc. Karolína Škařupová 

Diplomová práce 

78 

 

6.7.1 Sanace kanalizační stoky na ulicích Jiráskova a Na Příkopě 

Na základě osobní schůzky s provozovatelem stokové sítě bylo rozhodnuto, že se k sanaci 

přiváděcí stoky připojí i návrh sanace kanalizační stoky na ulicích Jiráskova a Na Příkopě, 

kterou tvoří potrubí kruhového profilu o rozměrech DN 400, DN 500 a DN 600. Firem  

a technologií nabízející sanaci těchto profilů je velké množství, a proto bylo rozhodnuto, že se 

návrh sanace kanalizační stoky provede až po technickém a ekonomickém vyhodnocení 

sanace přiváděcí stoky, která je prioritou při návrhu a následně bude zvolena jedna z firem 

uvedených v kapitole 6.4.2 Stanovení možných variant provedení sanace. 

K sanaci kanalizační stoky na ulicích Jiráskova a Na Příkopě bylo rozhodnuto, že bude 

navržena technologie od firmy BMH.  

Jelikož se jedná, o kanalizační stoku menších profilů než je přiváděcí stoka, lze navrhnout 

sanaci technologií INSAK, ale i bezvýkopovou technologii UV LINER od firmy BMH. Popis 

technologie INSAK je uveden v kapitole 6.5.1.3. a podrobný popis technologie UV LINER 

bude popsán v následujícím textu. 

Mezi základní údaje o technologii UV LINER patří [26], [zdroj: BMH s.r.o.]: 

1) Základní popis technologie 

Metoda UV LINER patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Bezešvá vložka ze skelných 

vláken se strukturou mřížky je dle vypočítané tloušťky vyrobena na dané rozměry potrubí  

(ve tvaru rukávce). Tloušťka stěny vložky je stanovena na základě statického výpočtu 

v rozmezí 3,5-18 mm. Vložka je současně s výrobou rukávce nasycena vhodně formulovanou 

polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí s minimálním obsahem styrénu. Sycení vložky 

probíhá současně s její výrobou. Uvnitř je nasycená vložka chráněna folií, která slouží jako 

pomůcka při montáži a odstraní se ihned po vytvrzení vložky UV zářením. Vnější povrch 

vložky chrání před slunečním zářením folie nepropouštějící světlo. Kanalizační potrubí určené 

k sanaci se nejdříve vyčistí, robotem se odfrézují všechny překážky a potrubí se zkontroluje 

kamerou. Na dno potrubí se zatáhne ochranná folie, která chrání vložku před poškozením při 

jejím zatahování. Vložka se vtahuje do potrubí pomocí hydraulického navijáku. Konce 

protažené vložky se upevní na sadu průchozích pakrů, vzduchovou hadicí se napojí 

kompresor a vložka se nafukuje stlačeným vzduchem. Do vložky se zasune soustava UV lamp 

s kamerou, kterou je zkontrolováno správné rozbalení vložky a její přilnutí na stěnu potrubí. 

Po dosažení požadovaného vnitřního tlaku se vložka velmi rychle vytvrdí pomocí  
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UV zařízení. Působením UV záření z osy potrubí na nasycenou vložku dochází k reakci 

pryskyřice, jejímu vytvrzování a vzniku nového plastového potrubí. Průběh procesu 

vytvrzování hlídají teplotní a tlaková čidla a kamera, všechny sledované veličiny (čas, tlak  

a rychlost) kontroluje obsluha na displeji. Po vytvrzení vložky je z potrubí vypuštěn vzduch, 

odříznou se konce vložky v šachtách, vyříznou se vrchlíky v mezišachtách, zapraví se 

napojení mezi stěnou šachet a vložkou. Zaslepené domovní přípojky se po sanaci otevřou 

bezvýkopově kanalizačním robotem a úprava revizních neboli vstupních šachet. Na závěr se 

potrubí vypláchne vodou a kamerou se provede kontrolní prohlídka.  

2) Používaný materiál 

Bezešvá vložka ze skelných vláken se strukturou mřížky nasycená formulovanou 

polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí. 

3) Omezující podmínky 

Je dána rozsahem aplikace, kdy se tato metoda využívá pro kruhové potrubí od DN 150  

po DN 1000 a vejčité profily o rozměrech 200/300 mm až po 800/1200 mm. Prostor v okolí 

přístupových šachet musí umožnit umístění a manipulaci technologických zařízení. 

4) Nároky na manipulační plochy 

Základní technologickou sestavu tvoří UV lampa, čistící a kamerový vůz a kanalizační robot.  

5) Požadavky na průzkum a přípravu 

Musí být proveden kamerový průzkum a to opakovaně. Nejprve před čištěním potrubí,  

po čištění a po provedení aplikace rukávce. Při aplikaci této technologie jsou kladeny vysoké 

požadavky na dokonale vyčištěné potrubí a odstranění usazenin, kořenů a pevných překážek 

v něm. Nutno je zajistit dostupnou původní a doplňovanou dokumentaci o opravovaných  

a obnovovaných úsecích. 

6) Údaje o statickém a dynamickém působení 

Musí být garantováno, že obnovené potrubí ze statického hlediska plně vyhovuje a taktéž  

při riziku dynamického namáhání. Po aplikace je vhodné provést odzkoušení parametrů 

v certifikované zkušebně. Aplikace technologie UV LINER zaručí částečnou nebo plnou 

statickou únosnost opravovaného potrubí, záleží na zvolené tloušťce rukávce. 
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7) Provedení za provozu/ s vyloučením provozu 

Technologie vyžaduje zajištění přečerpání odpadních vod během sanace. 

8) Časové schéma provedení 

V závislosti na profilu sanovaného potrubí a délce úseku je doba realizace přibližně dvakrát 

rychlejší než technologií INSAK. Lze tedy sanovat až 300 m / den. Vše záleží, jak na sebe 

úseky navazují. Jedná se o dobu, do které nejsou připočítány přípravné a dokončující práce. 

9) Životnost obnoveného díla 

Je závislá na kvalitě použitého materiálu a hmot a na dodržení technologické kázně vlastního 

provedení. Plánovaná životnost sanovaného potrubí 100 let.  

10) Výhody technologie 

Rychlost, kvalita požadovaných prací, nízká hlučnost, minimální prašnost, hydraulické 

zlepšení parametrů potrubí. Vložka dokonale utěsní potrubí a odolává abrazi a chemikáliím. 

Provedení obnovy bez zemních prací, bez narušení povrchů komunikací, bez dotčení jiných 

podzemních inženýrských sítí. Obnovu lze provádět i za venkovní teploty pod bodem mrazu. 

Pro instalaci a vytvrzování není potřeba mít zdroj vody. Vložka vyřeší částečnou nebo plnou 

statickou únosnost sanovaného potrubí. Minimální omezení dopravy, šetření životního 

prostředí. Možnost volby sytící pryskyřice. 

11) Nevýhody technologie 

Při zpřístupňování přípojek frézovacím strojem může dojít k poškození vložky. Požadavek 

vysokého stupně čištění potrubí před provedením sanace, v opačném případě hrozí poškození 

vložky a možnost úniku pryskyřic do okolního terénu. Technologie není vhodná pro vážně 

narušené potrubí korozí. 

 

 

 

 

 

Obr. 6.15 – Vložka technologie UV LINER [26] 
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Obr. 6.16 – UV lampa [26] 

K výběru optimální sanační technologie kanalizační stoky je potřeba provést technické  

a ekonomické zhodnocení technologie INSAK a UV LINER. Technické porovnání je 

uvedeno v tabulce 6.32. 

Ještě je potřeba doplnit že kanalizační stoku tvoří celkem 28 úseků o celkové délce 1162,8 

metrů. Úseky jsou kruhového profilu o rozměrech DN 400, DN 500 a DN 600. Stoku  

o rozměrech DN 400 tvoří celkem 11 úseků o celkové délce 423,3 metrů, o rozměrech  

DN 500 je celkem 8 úseků o délce 326,4 metrů a zbytek stoky tvoří 9 úseků o rozměrech  

DN 600 a celkové délce 413,1 metrů. 
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Tab. 6.32 – Technické údaje o technologii INSAK a UV LINER [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE MATERIÁL 
TLOUŠŤKA 

RUKÁVCE 

POŽADAVEK 

ODSTAVENÍ 

POTRUBÍ 

ČASOVÉ 

SCHÉMA 

PROVEDENÍ 

VYTVRZOVÁNÍ 

STATICKÁ 

ÚNOSNOST 

TECHNOLOGIE 

PLÁNOVANÁ 

ŽIVOTNOST 

INSAK 

rukávec sycený 

epoxidovanou 

polyesterovou 

pryskyřicí 

DN 400 – 10 mm                

DN 500 – 12 mm                 

DN 600  - 12 mm      

ANO 
150 m/den (bez 

ostatních prací) 
horkou vodou 

lze navrhnout jako 

samonosný 

konstrukční prvek, 

záleží na tloušťce 

rukávce 

100 let 

UV LINER 

bezešvá vložka 

ze skelných 

vláken sycená 

pryskyřicí 

DN 400 – 6 mm                

DN 500 – 7 mm                 

DN 600 – 7 mm       

ANO 
300 m/den (bez 

ostatních prací)  
UV zářením 

lze navrhnout jako 

samonosný 

konstrukční prvek, 

záleží na tloušťce 

rukávce 

100 let 
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Po technickém zhodnocení uvedeném v tabulce 6.32 je potřeba provést i zhodnocení  

po ekonomické stránce. Orientační stanovená cena těchto technologií je za aplikaci dané 

technologie, přípravné a dokončující práce, do kterých nebyly zahrnuty ceny za odstranění 

přesazených přípojek, odstranění překážek v potrubí a zapravení přípojek po provedení 

sanace. K celkové ceně byly připočítané orientační náklady na zařízení staveniště. V tabulce 

6.33 je ekonomické zhodnocení navržených sanačních technologií kanalizační stoky.  

Firma BMH uvedla, že cena za aplikaci technologií INSAK a UV LINER je totožná, i když se 

tyto technologie od sebe liší návrhovou tloušťkou rukávce. 

Tab. 6.33 – Ekonomické zhodnocení technologie INSAK a UV LINER [zdroj: K. Škařupová] 

TECHNOLOGIE 

APLIKACE 

TECHNOLOGIE 

[Kč] 

PŘÍPRAVNÉ A 

DOKONČOVACÍ 

PRÁCE [Kč] 

ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

[Kč] 

CENA 

CELKEM  

[Kč] 

INSAK  7 991 700 1 037 672 270 881 9 300 253 

UV LINER  7 991 700 957 672 268 481 9 217 853 

Po provedení technického a ekonomického zhodnocení navržených variant je potřeba vybrat 

optimální sanační technologii. K výběru bylo zvoleno 7 hodnotících kritérií, které jsou 

uvedeny v tabulce 6.34 a každému byla přiřazena váha dle jeho důležitosti. Systém výběru 

optimální sanační technologii je uveden v předcházející kapitole. Na základě vyhodnocení 

parametru Celkového hodnocení technologie (CHTi) byla technologie INSAK vyhodnocena 

na CHT= 1,48 a technologie UV LINER na hodnotu CHT= 1,12. 

Z výsledků je patrné, že technologie UV LINER je vhodnější sanační technologií než 

technologie INSAK. V úseku stokové sítě na ulici Na Příkopě od šachty Š50066 po šachtu 

Š20019 jsou úseky s rozsáhlým korozním napadením. Technologii UV LINER není vhodné 

používat pro zkorodované potrubí.  

Z tohoto důvodu navrhuji sanaci stokové sítě technologií INSAK v úseku od Š 50066  

po Š 20019, kterou lze použít i na vážně zkorodované potrubí. Na zbylou část stokové 

sítě navrhuji technologii UV LINER od firmy BMH, která byla zvolena jako optimální 

sanační technologie.  

V příloze 15 je zobrazena zjednodušená situace stokové sítě s vyznačenými úseky dle 

navržené sanační technologie. 
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Tab. 6.34 – Výběr optimální sanační technologie kanalizační stoky [zdroj: K. Škařupová] 

 

 
Wj= 0,12 Wj= 0,10 Wj= 0,10 

TECHNOLOGIE 
RIZIKO 

POŠKOZENÍ ŽP 
POŘADÍ 

TECHNOLOGICKÁ 

NÁROČNOST 
POŘADÍ 

VHODNOST NA 

ZKORODOVÁ 

POTRUBÍ 

POŘADÍ 

INSAK 

možnost 

kontaminace 

vodních zdrojů 
2 

mobilní kotelna, čistící 

vůz, kamerový vůz, 

kanalizační robot a 

pracovníci 

1 ANO 1 

UV LINER 

menší možnost 

kontaminace 

vodních zdrojů než 

technologie 

INSAK 

1 

UV lampa, čistící vůz, 

kamerový vůz, kanalizační 

robot a pracovníci 
1 NE 2 

 
Wj= 0,20 Wj= 0,18 Wj= 0,16 Wj= 0,14 

TECHNOLOGIE CENA POŘADÍ 
ČASOVÉ SCHÉMA 

PROVEDENÍ 
POŘADÍ 

OVĚŘENÁ 

ŽIVOTNOST 
POŘADÍ MATERIÁL POŘADÍ 

INSAK 9 300 253 Kč 2 
150 m/den (bez 

ostatních prací) 
2 50 let 1 

rukávec sycený 

pryskyřicí 
1 

UV LINER 9 217 853 Kč 1 
300 m/den (bez 

ostatních prací)  
1 50 let 1 

bezešvá vložka 

ze skelných 

vláken sycená 

pryskyřicí 

1 
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7 ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce popisuje možnosti sanace vybrané části stokové sítě ve městě 

Valašské Meziříčí. Po sjednané osobní schůzce s provozovatelem byla k návrhu sanace 

vybraná přiváděcí stoka na ulicích Hranická a Zámeckou. Současně s touto sanací bylo 

rozhodnuto, že se k návrhu připojí kanalizační stoka na ulicích Jiráskova a Na Příkopě, která 

vykazuje poruchový stav. 

Pro přehlednost byla práce rozdělena na několik částí. Nejprve bylo potřeba provést 

předběžné průzkumy, mezi které lze zařadit primární a sekundární průzkum. Následně byly 

zjištěny informace o posuzovaných úsecích stokové sítě. V této části bylo potřeba stanovit 

vliv protékající odpadní vody na materiál a životnost stokové sítě a vytvořit hydraulicko-

matematický model stokové sítě v programu SWMM pro ověření kapacity potrubí. V další 

kapitole bylo provedeno provozně-technické vyhodnocení stokové sítě dle ČSN EN 13 508. 

Tato část byla doplněna o vytvoření podpůrného softwarového programu v Microsoft Office 

Excel, který slouží k hodnocení technického stavu stokových sítí a vychází z připravované 

TNV 756905. Tento program je navržen jako hodnotící analýza s využitím multikriteriální 

optimalizace, která automaticky třídí posuzované úseky stokové sítě do klasifikačních 

kategorií a určuje časový horizont odstranění poruch.  

Jelikož se posuzovaná lokalita nachází ve městě, které je vymezeno jako oblast se zhoršenou 

kvalitou ovzduší, došlo v další části diplomové práce k ekologickému hodnocení výkopových 

a bezvýkopových technologií. Na základě provedeného hodnocení bylo rozhodnuto, že 

tradiční metoda realizovaná v otevřeném výkopu nebude při návrhu uvažovaná a bude 

navržena sanační technologie, která se realizuje bezvýkopově.   

Prioritou při návrhu je sanace přiváděcí stoky, kterou tvoří vejčité profily velkých rozměrů  

a výběr technologií je v tomto případě značně omezen. Z tohoto důvodu byly vybrány nejprve 

technologie, kterými lze sanovat tyto rozměry a návrh sanace kanalizační stoky byl proveden 

až po vyhodnocení a výběru optimální sanační technologie přiváděcí stoky. K návrhu byly 

vybrány čtyři varianty, mezi které patří sanace stokové sítě technologií KAWO, INSAK, SPR 

a DUROTON.  

Po výběru reprezentativních možností provedení sanace došlo k technickému zhodnocení 

navržených variant. Jako nejdůležitější posuzovací kritéria byly zvoleny údaje o materiálu 
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konstrukce stoky, tloušťce rukávce/vložky/segmentů, požadavku odstavení potrubí z provozu, 

časové náročnosti dané technologie, statické únosnosti a ověřená životnosti. 

Další část diplomové práce hodnotí navržené technologie po ekonomické stránce. Uvedené 

ceny byly poskytnuty od firem, které nabízejí navržené sanační technologie. Jelikož se žádná 

z oslovených firem osobně neúčastnila hodnocení provozně-technického stavu, jedná se pouze 

o ceny orientační a předběžné. 

Po technickém a ekonomickém zhodnocení navržených technologií bylo potřeba vybrat  

a zvolit optimální sanační technologii. K výběru byly zvoleny posuzovací kritéria a každému 

byla přiřazena váha dle jeho důležitosti. Na základě vyhodnocení byla zvolena technologie 

DUROTON od firmy DUROTON s.r.o. jako optimální pro sanaci přiváděcí stoky na ulicích 

Hranická a Zámecká ve městě Valašské Meziříčí. 

Poslední část spočívala v návrhu sanace kanalizační stoky, kterou tvoří potrubí kruhového 

profilu. K návrhu byly zvoleny dvě technologie od firmy BMH a to technologie INSAK  

a UV LINER. Před výběrem optimální sanační technologie došlo k technickému a 

ekonomickému zhodnocení těchto technologií. Na základě hodnocení byla zvolena sanace 

kanalizační stoky v úseku od Š 50066 po Š 20019 technologií INSAK a na zbylou část 

stokové sítě byla navržena sanace technologií UV LINER. 
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SUMMARY 

The present of this master´s thesis describes the design of selected part sof the sewer network 

in Valašské Meziříčí. After a personal meeting agreed with the operator was choose a design  

of rehabilitation main sewer network at the street Hranická and Zámecká. Same time as this 

rehabilitation was decided that the proposal of rehabilitation connect the sewer network at the 

street Jiráskova and Na Příkopě. 

For clarity, the work was divided into several parts. First, it was necessary make preliminary 

research,. Then have provided information on the assessed sections of the sewer network.In 

the next chapter was performed operational and technical evaluation of the sewer system 

according to ČSN EN 13 508. This section was completed by creation of a supportive 

software program in Microsoft Office Excel which is used for the evaluation technical 

condition of sewer networks and is based on the TNV 756905.  

Because the assessment of the locality is in the city, those defined as an area with poor air 

quality, was in next part of this master´s thesis make an ecological assessment digging and 

trenchless technologies. Based on the evaluation, it was decided that the traditional method 

realized in open trenches will not be considered, and the will design of the proposed 

rehabilitation technology that is realized trenchless. For the proposal have been selected four 

variants, which include design of rehabilitation of the sewer network technology KAWO, 

INSAK, SPR and DUROTON. 

After selecting a representative method of implementing a design of rehabilitation was the 

technical evaluation of the proposed options. Next part of the master´s thesis assesses the 

proposed technology in economic terms. After the technical and economic assessment of the 

proposed technology it was necessary to pick and choose the optimal rehabilitation 

technology. Based on the evaluation was selected technology DUROTON from company 

DUROTON s.r.o. be the best for design of rehabilitation of the main sewer network at the 

streets Hranická and Zámecká in town Valašské Meziříčí.  

The last part consisted in the design of sewer network rehabilitation, which consists of a 

circular profile. The applications were chosen two technologies from company BMH and 

those technologies are INSAK and UV LINER. Based on these evaluations was design of 

rehabilitation of the sewer network from Š 50066 to Š 20019 by technology INSAK and the 

remainig part was design of rehabilitation by technology UV LINER from company BMH. 
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Příloha 1 – Grafická ukázka průběhu znečištění odpadní vody měřené před  

přítokem na ČOV 

Graf  14.1- Grafické znázornění naměřených hodnot pH odpadní vody [zdroj: K. Škařupová] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14.2- Grafické znázornění naměřených hodnot nerozpuštěných látek v odpadní vodě 

 [zdroj: K. Škařupová] 
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Graf 14.3- Grafické znázornění naměřených hodnot fosforu v odpadní vodě 

 [zdroj: K. Škařupová] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14.4- Grafické znázornění naměřených hodnot chemické spotřeby kyslíku v odpadní vodě 

 [zdroj: K. Škařupová] 
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Graf 14.5- Grafické znázornění naměřených hodnot biochemické spotřeby kyslíku v odpadní vodě 

 [zdroj: K. Škařupová] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14.6- Grafické znázornění naměřených hodnot dusíku v odpadní vodě 

 [zdroj: K. Škařupová] 
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Příloha 2 – Ukázka vyhodnocení kamerového průzkumu dle  ČSN 13508 

INFORMACE O MÍSTĚ PROVÁDĚNÉHO KAMEROVÉHO PRŮZKUMU 

      Město: Valašské Meziříčí Datum: 

  Ulice: Zámecká 

 
Číslo prohlídky: 12 

 
      INFORMACE O HODNOCENÉM ÚSEKU Š 20068 -Š 20067 

      Stokový 

systém: jednotná kanalizace Materiál potrubí: beton 

 Tvar profilu: vejčitý profil  Délka úseku: 

  Jmenovitá světlost: 700/1050 Délka prohlídky: 11,7 m 

 

      

      HODNOCENÍ ÚSEKU DLE KÓDŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROVOZU A KONSTRUKCI 

        kódy vztahující se k provozu 

  
        kódy vztahující se ke konstrukci 

  

      
Z/K DÉLKA 

HL. 

KÓD 
TYP PORUCHY POPIS PORUCHY POZN. 

Š 20068 0 m 

   

ZAČÁTEK 

 
1,43 m BAB Tvorba prasklin Charakterizace 1 - (B) odloupnutí  

  
  

Charakterizace 2 - (B) na obvodu  

  
BAF Poškození povrchu 

Charakterizace 1 - (A) zvýšená 

drsnost  

    Charakterizace 1 - (B) odloupnutí  

    Charakterizace 1 - (I) chybějící stěna  

    Charakterizace 1 - (J) příznaky koroze  

  
BBF Infiltrace Charakterizace - (A) zřetelná vlhkost  

 
4,9 m BAB Tvorba prasklin 

Charakterizace 1 - (C) otevřená 

prasklina š.  0,4 cm 

  
  

Charakterizace 2 - (B) na obvodu  

  
BAC Rozlomení/destrukce Charakterizace - (A) rozlomení  

  
BAF Poškození povrchu Charakterizace 1 - (I) chybějící stěna  

    Charakterizace 1 - (J) příznaky koroze  

  
BAJ Posunutý trubní spoj Charakterizace 1 - (B) radiální  

  
BBF Infiltrace Charakterizace - (A) zřetelná vlhkost  

 
9,7 m BAB Tvorba prasklin Charakterizace 1 - (B) odloupnutí  

  
  

Charakterizace 2 - (B) na obvodu  

  
BAF Poškození povrchu Charakterizace 1 - (B) odloupnutí  

    Charakterizace 1 - (I) chybějící stěna  

  
  

Charakterizace 1 - (J) příznaky koroze  

  
BAJ Posunutý trubní spoj Charakterizace 1 - (B) radiální  

  
BBF Infiltrace Charakterizace - (A) zřetelná vlhkost  

Š 20067 11,7 m 

   

KONEC 
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Příloha 3 – Ukázka grafického zobrazení vybraného úseku stokové sítě 

INFORMACE O MÍSTĚ PROVÁDĚNÉHO KAMEROVÉHO PRŮZKUMU 

           Město: Valašské Meziříčí Datum: 

      Ulice: Zámecká 

  
Číslo prohlídky: 12 

    

           INFORMACE O HODNOCENÉM ÚSEKU Š 20068 - Š 20067 

           Stokový systém: jednotná kanalizace Materiál potrubí: beton 

    Tvar profilu: vejčitý  profil (H/B 3/2) Délka úseku: 

     Jmenovitá světlost: 700/1050 mm 

  
Délka prohlídky: 11,7 m 

    

           

           SCHÉMA ÚSEKU S VYZNAČENÍM PORUCH 
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Příloha 4 – Technické ukazatele a třídy poruchy stokových sítí pro tuhé 

trouby 

Tab. 14.1- Technické ukazatele a třídy poruch stokových sítí pro tuhé trouby [14] 

TECHNICKÝ 

UKAZATEL 
POPIS PORUCHY 

TŘÍDA 

PORUCHY 

TŘÍDA 

PORUCHY 

TŘÍDA 

PORUCHY 

TŘÍDA 

PORUCHY 

TŘÍDA 

PORUCHY 

5 4 3 2 1 

TU 1  

zlomená trouby, 

zborcení stěny 

kanalizační stoky nebo 

přípojky 

zborcená 

konstrukce 

trouby 

chybějící části 

trouby 
neposuzuje se 

TU 2        

potrubí 

betonové 

/kameninové 

trhliny a praskliny v 

potrubí 

posunutí části 

stěny, 

deformace 

profilu 

podélná/příčná 

prasklina/trhlina

>0,5 mm, 

výrazný pokles 

trub ve spoji, 

chybí střep>10 

cm2 

podélná/příčn

á 

prasklina/trhli

na 0,2-0,5 

mm, 

počínající 

vznik úlomků, 

chybí střep 5-

10 cm2 

podélná/příčn

á 

prasklina/trhli

na<0,2 mm, 

chybí střep<5 

cm2 

žádné 

poškození 

TU 3 viditelná 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 

příčné/podél

né přesazení 

konce trub 

vůči sobě 

DN<300 

neurčeno 

> 2 cm 1 - 2 cm < 1 cm 
žádné 

přesazení 

300<DN

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

600<DN

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

1000<D

N 
> 5 cm 4 - 5 cm 3 - 4 cm < 3 cm 

TU 5 

nesprávná axiální 

poloha uložení potrubí 

v % jmenovité světlosti 

DN 

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 

minimálně 0,5 

cm 

jednotlivé 

vlásečnicové 

kořeny 

TU 7   

usazeniny 
překážky v odtoku 

usazeniny >25 

%výšky stoky 

usazeniny 10-25 

% výšky stoky 

usazeniny 5-

10 % výšky 

stoky 

usazeniny<5 

% výšky 

stoky 

bez usazenin 

TU 7       

pevné 

překážky 

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/vícečetn

ý rýhový obrus 

o hloubce 1-3 

cm 

plošný/vícečet

ný rýhový 

obrus o 

hloubce< 1 

cm 

nehodnotí se 

TU 9 koroze 

značné 

korozní 

poškození 

stěny trouby 

přecházející 

do perforace 

stěny 

projevy 

hloubkové 

koroze,zasahují

cí do kontrukce 

stěny v celé 

délce stokového 

úseku 

povrchové 

korozní 

napadení 

vnitřního 

povrchu stoky 

ve>50 % 

délky úseku 

lokální 

projevy 

povrchového 

korozního 

napadení 

vnitřního 

povrchu stoky 

žádné 

poškození 
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Příloha 5 – Základní technické údaje o úsecích posuzované stokové sítě 

Tab. 14.2- Základní technické údaje o úsecích přiváděcí stoky [zdroj: K. Škařupová] 

HORNÍ 

ŠACHTA 

SPODNÍ 

ŠACHTA 
ULICE MATERIÁL 

DÉLKA 

ÚSEKU [m] 
PROFIL 

ROZMĚR 

[mm] 
INSPEKCE 

Š 20083 Š 20071 Zámecká beton/ŽB 44,2 vejčitý 600/900 ANO 

Š 20071 Š 20070 Zámecká beton/ŽB 61 vejčitý 600/900 NE 

Š 20070 Š 20069 Zámecká beton/ŽB 47,6 vejčitý 600/900 ANO 

Š 20069 Š 20068 Zámecká beton/ŽB 64,2 vejčitý 600/900 ANO 

Š 20068 Š 20067 Zámecká beton/ŽB 11,7 vejčitý 700/1050 ANO 

Š 20067 Š 20066 Zámecká beton/ŽB 31,8 vejčitý 700/1050 ANO 

Š 20066 Š 20065 Zámecká beton/ŽB 49,2 vejčitý 700/1050 ANO 

Š 20065 Š 20064 Zámecká beton/ŽB 70,2 vejčitý 700/1050 ANO 

Š 20064 Š 20063 Zámecká beton/ŽB 28,8 vejčitý 700/1050 NE 

Š 20063 Š 20062 Zámecká beton/ŽB 50,7 vejčitý 700/1050 NE 

Š 20062 Š 20061 Zámecká beton/ŽB 30,5 vejčitý 700/1050 NE 

Š 20061 Š 23362 Zámecká beton/ŽB 55 vejčitý 1200/1800 ANO 

Š 23362 Š 20060 Zámecká beton/ŽB 17,8 vejčitý 1200/1800 ANO 

Š 20060 Š 20057 Zámecká beton/ŽB 83,9 vejčitý 1200/1800 ANO 

Š 20057 Š 20056 Hranická beton/ŽB 44 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20056 Š 20055 Hranická beton/ŽB 22,8 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20055 Š 20041 Hranická beton/ŽB 75,6 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20041 Š 20040 Hranická beton/ŽB 59 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20040 Š 20036 Hranická beton/ŽB 70,4 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20036 Š 20035 Hranická beton/ŽB 66,1 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20035 Š 20034 Hranická beton/ŽB 64,5 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20034 Š 20033 Hranická beton/ŽB 31,1 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20033 Š 20032 Hranická beton/ŽB 26,2 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20032 Š 20031 Hranická beton/ŽB 10,2 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20031 Š 20019 Hranická beton/ŽB 62,2 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20019 Š 20018 Hranická beton/ŽB 16,3 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20018 Š 20017 Hranická beton/ŽB 39,2 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20017 Š 20016 Hranická beton/ŽB 100 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20016 Š 20015 Hranická beton/ŽB 12 vejčitý 1200/1800 NE 

Š 20015 Š 20014 Hranická beton/ŽB 62,6 vejčitý 1200/1800 NE 
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Tab. 14.3- Základní technické údaje o kanalizační stoce na ulicích Jiráskova a Na Příkopě  

[zdroj: K. Škařupová] 

HORNÍ 

ŠACHTA 

SPODNÍ 

ŠACHTA 
ULICE MATERIÁL 

DÉLKA 

ÚSEKU [m] 
PROFIL 

ROZMĚR 

[mm] 
INSPEKCE 

Š 21970 Š 21971 Jiráskova beton/ŽB 7,0 kruhový 400 NE 

Š 21971 Š 21972 Jiráskova beton/ŽB 60,0 kruhový 400 NE 

Š 21972 Š 21973 Jiráskova beton/ŽB 50,0 kruhový 400 ANO 

Š 21973 Š 20042 Jiráskova beton/ŽB 44,5 kruhový 400 ANO 

Š 20042 Š 20043 Jiráskova beton/ŽB 31,1 kruhový 400 ANO 

Š 20043 Š 20044 Jiráskova PVC 32,0 kruhový 400 ANO 

Š 20044 Š 20045 Jiráskova beton/ŽB 18,2 kruhový 400 ANO 

Š 20045 Š 20046 Jiráskova beton/ŽB 50,0 kruhový 400 ANO 

Š 20046 Š 20047 Jiráskova beton/ŽB 50,7 kruhový 500 ANO 

Š 20047 Š 20048 Jiráskova beton/ŽB 52,5 kruhový 500 ANO 

Š 20048 Š 20049 Jiráskova beton/ŽB 20,8 kruhový 500 ANO 

Š 20049 Š 20041 Jiráskova beton/ŽB 30,2 kruhový 500 ANO 

Š 21977 Š 20050 Na Příkopě beton/ŽB 6,6 kruhový 500 ANO 

Š 20050 Š 20051 Na Příkopě beton/ŽB 53 kruhový 500 ANO 

Š 20051 Š 20052 Na Příkopě beton/ŽB 55,6 kruhový 500 ANO 

Š 20052 Š 20046 Na Příkopě beton/ŽB 57 kruhový 500 ANO 

Š 50066 Š 20037 Na Příkopě beton/ŽB 58,5 kruhový 600 ANO 

Š 20037 Š 20038 Na Příkopě beton/ŽB 67,5 kruhový 600 ANO 

Š 20038 Š 20023 Na Příkopě beton/ŽB 7,4 kruhový 400 ANO 

Š 20023 Š 20024 Na Příkopě beton/ŽB 57,5 kruhový 400 ANO 

Š 20024 Š 20025 Na Příkopě beton/ŽB 65,6 kruhový 400 ANO 

Š 20025 Š 21049 Na Příkopě beton/ŽB 9,5 kruhový 600 ANO 

Š 21049 Š 20026 Na Příkopě beton,PVC 12,8 kruhový 600 ANO 

Š 20026 Š 20027 Na Příkopě beton,PVC 44,4 kruhový 600 ANO 

Š 20027 Š 20028 Na Příkopě beton/ŽB 64,5 kruhový 600 ANO 

Š 20028 Š 20029 Na Příkopě beton/ŽB 43,7 kruhový 600 ANO 

Š 20029 Š 20030 Na Příkopě beton/ŽB 29,3 kruhový 600 ANO 

Š 20030 Š 20019 Na Příkopě beton/ŽB 82,9 kruhový 600 ANO 
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Příloha 6 – Zjednodušená situace řešeného úseku stokové sítě 
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Příloha 7 – Podélný profil přiváděcí stoky od šachty Š 20083 po Š 20014  - výstup z SWMM 
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Příloha 8 – Ukázka návrhových ploch povodí přiváděcí stoky  - výstup z SWMM 
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Příloha 9 – Průběh dešťové události pro čas t=15 min a t=35 min – výstup z SWMM 
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Příloha 10 – Průběh dešťové události pro čas t=1hod a t=2hod – výstup z SWMM 
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Příloha 11 – Grafická ukázka zatříděných úseků posuzované stokové sítě do kategorií dle hodnoty Z-INDEXU 
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Příloha 12 – Grafická ukázka zatříděných úseků posuzované stokové sítě do klasifikačních kategorií 
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Bezvýkopové technologie pro 

stokovou síť 

BT – oprava/ obnova 

s odstraněním potrubí 

BT – oprava/obnova při 

zachování potrubí 

BT – výstavba nové stokové sítě 

 

roztahování 

vytlačování 

vytahování 

roztlačování 

metody odstranění lokálních poruch 

 

užití speciálních prvků 

aplikovaných do potrubí  

 

metoda bez odběru zeminy 

metoda s odběrem zeminy 

mikrotunelování 

směrové vrtání 

pluhování 

Příloha 13 – Zjednodušená klasifikace bezvýkopových technologií vhodných pro sanaci stokové stě 
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BT – oprava/obnova při 

zachování potrubí 

 

Metody odstranění 

lokálních poruch potrubí 

 

Užití speciálních prvků 

aplikovaných do potrubí 

injektážní metoda utěsňování spojů pomocí 

obturátoru 

prvky vyrobené 

průmyslově 

prvky vyrobené až na 

stavbě 

kontinuální /přerušované 

zatahování nového potrubí 

vyvložkování těsně 

přiléhajícími troubami 

užití spirálově vinutých 

prvků 

vyvložkování 

troubami/rukávcem 

vytvrzovanými na místě 

vyvložkování speciálními 

rukávci/potrubím* 

utěsňování pomocí manžet 

renovace 

prefabrikovanými 

polymerbetonovými 

segmenty 

*Technologie vyvložkování troubami/rukávci 

vytvrzovanými na místě se od technologie 

vložkování speciálními rukávci/potrubím liší 

tím, že v druhé zmíněné technologii vzniká 

vědomě meziprostor, který je nutno vyplnit 

injektážní směsí. 

Příloha 14 – Dělení bezvýkopových technologií při opravě/obnově stokové sítě při zachování starého/původního 

potrubí 
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Příloha 15 – Zjednodušená situace stokové sítě s vyznačenými úseky dle navržené sanační technologie 
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