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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská 
v městě Brně. V první části práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje 
o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky dotčeného území s popisem 
geologických a hydrogeologických poměrů. Následuje technická zpráva, v které jsou 
provedeny hydrotechnické výpočty a celkové zhodnocení stavebně-technického stavu. 
Předmětem další části je návrh a popis variantních řešení sanace zahrnující zejména 
bezvýkopové technologie. Všechny navržené varianty jsou následně zhodnoceny 
z hlediska technického, ekonomického a vlivu na životní prostředí. Na závěr jsou všechny 
poznatky shrnuty a je provedeno závěrečné doporučení pro řešení sanace.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
sanace, stoková síť, bezvýkopová technologie, odpadní vody, štola, obnova  

ABSTRACT  
The aim of this diploma thesis is a rehabilitation study of the sewer network on Vídeňská 
street in the city of Brno. The first part of the thesis includes an accompanying review 
including basic data about the sewage gutter, including the characteristics 
of the affected area with a detailed description of the geological and hydrogeological 
rates. This is followed by a technical review, which consists of hydrotechnical 
calculations and overal summary of the construction-technical condition. The subject 
of the following part is a proposal and description of several varying solutions for the 
rehabilitation, including, particularly, trenchless technologies. Further on, all 
of the proposed variants are evaluated based on technical, economical 
and environmental impact. Finally, all the observations are summarized and a final 
recommendation for the way of solving the rehabilitation is carried out.  

KEYWORDS  
rehabilitation, sewer network, trenchless technology, waste water, adit, replacement  
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1  ÚVOD 
Tématem diplomové práce je studie sanace vybrané části stokové sítě. Ve spolupráci 
s provozovatelem kanalizace města Brna, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., byla 
vybrána rekonstrukce kanalizační stoky na ulici Vídeňská, která překračuje plánovanou 
životnost a je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Cílem práce je proto vytvořit 
komplexní studii, která zohlední požadavky provozovatele, zhodnotí současný stav a doporučí 
způsob řešení sanace. Za tímto účelem je práce rozdělena na dvě části. 

První část práce obsahuje průvodní zprávu, která uvádí základní údaje spjaté s předmětnou 
kanalizační stokou, včetně charakteristiky dotčeného území. Důraz je kladen na popis 
geologických a hydrogeologických poměrů. Následuje technická zpráva, v které jsou 
za účelem posouzení stávající kapacity provedeny hydrotechnické výpočty. Součástí této 
kapitoly je rovněž popis a celkové vyhodnocení stavebně-technického stavu. Předmětem další 
části je návrh variant sanace, mezi které patří vhodné technologie použitelné k rekonstrukci. 
Jelikož se dotčená kanalizační stoka nachází v centru města Brna ve velkých hloubkách, 
je kromě klasického otevřeného výkopu navrženo využití i bezvýkopových technologií. 
Po vybrání vhodných variant je proveden jejich podrobný popis, přičemž pro názornost je text 
doplněn fotografiemi pořízenými na stavbách prováděných uvedenými technologiemi.  

Obecně je použití klasického otevřeného výkopu mnohdy jednoznačnou variantou při volbě 
provádění rekonstrukce kanalizačních stok. Jde zejména o kanalizace vedené v malých 
hloubkách, mimo souvislou zástavbu, mimo křížení s liniovými stavbami a všude tam, kde 
jejich použití neovlivňuje běžný život lidí. Nicméně v případě rekonstrukce kanalizační stoky 
na ulici Vídeňská se jedná o zcela opačný problém. Proto je cílem zejména porovnání 
klasického otevřeného výkopu s technologiemi bezvýkopovými. Za tímto účelem jsou 
varianty komplexně zhodnoceny. Kromě ekonomické stránky, která je v dnešní době mnohdy 
hlavním hodnotícím kritériem, je zhodnocení variant provedeno také z pohledu technického 
a vlivu na životní prostředí. Na závěr jsou všechny výhody technologií a zjištěných poruch 
kanalizační stoky shrnuty a je provedeno závěrečné doporučení pro rekonstrukci. 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1

Kanalizace – je 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. Odvádí-li se odpadní voda 
a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda 
samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace 
je vodním dílem. [1] 

Kanalizační přípojka – je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka 
není vodním dílem. [1] 

Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace – je osoba, která provozuje vodovod nebo 
kanalizaci a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného 
krajským úřadem podle § 6. [1] 

Kanalizační stoka – potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo povrchových 
vod vzniklých odtokem srážkových vod. [2] 

Sanace – opatření k obnovení nebo zlepšení stávajících odvodňovacích systémů. [3] 

Renovace – opatření ke zlepšení stávajících funkčních a provozních vlastností stok 
a kanalizačních přípojek při úplném nebo částečném zachování jejich původní konstrukce. [3] 

Obnova – vybudování nových stok a kanalizačních přípojek ve stávající nebo jiné trase, 
při zachování funkce původních stok a kanalizačních přípojek. [4] 

Výrub – prstencový prostor kolem trouby, vzniklý plánovitě v důsledku použití vrtné hlavy 
nebo štítu s větším průměrem než je vnější průměr trouby. [4] 

Podzemní dílo – prostor v podzemí vytvořený ražením nebo hloubením při činnosti 
prováděné hornickým způsobem. Staré nebo trvale opuštěné důlní dílo nebo zpřístupněná část 
jeskyně a je jím i velkoprůměrový vrt nebo protlak, pokud se v nich mohou zdržovat osoby. 
Za podzemní dílo se považuje podzemní stavba i mělce uložená podzemní liniová stavba, 
zejména ražená kanalizace a kolektor. [5] 

Štola – podzemní dílo vodorovné nebo úklonné s hrubým průřezem menším než 16 m2. [5] 

Tunel – podzemní dílo vodorovné nebo úklonné s hrubým průřezem 16 m2 a větším. [5] 

Ostění (trvalá výstroj) – konstrukce, která trvale zabezpečuje výrub. [6] 

Dočasná výstroj – konstrukce, která zabezpečuje výrub, pokud není provedeno ostění; 
při provádění ostění se buď odstraní, nebo se ponechá jako ztracená výstroj. [6] 
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2  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Po konzultaci s provozovatelem vodovodů a kanalizací města Brna, Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a. s., byla pro uvedenou diplomovou práci vybrána část stávající stokové sítě, 
kterou je nutné podrobit rekonstrukci. Konkrétně se jednalo o výběr investiční akce 
„Brno, Vídeňská – rekonstrukce kanalizace“. 

 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.1

2.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Brno, Vídeňská – rekonstrukce kanalizace 

Místo stavby, ulice:    Vídeňská 

  městská část:   Brno-střed 

  katastrální území:  Brno-Štýřice 

  město:    Brno 

  kraj:    Jihomoravský 

Projekční stupeň:    studie 

Charakter stavby:    rekonstrukce kanalizace 

Předmětem studie je rekonstrukce kanalizační stoky na ulici Vídeňská v úseku od ulice 
Táborského nábřeží u mostu Poříčí přes řeku Svratku po ulici Renneskou. Jedná se o stávající 
hlavní stoku A 08, která se nachází v povodí kmenové stoky A. Uvedená studie bude řešit 
rekonstrukci dotčené kanalizační stoky včetně souvisejících objektů. Současně s rekonstrukcí 
hlavní stoky bude zrekonstruováno napojení vedlejších kanalizačních stok a stávající domovní 
kanalizační přípojky. Jedná se o vedlejší kanalizační větve do ulice Kamenná, Vinohrady, 
Jílová, Celní, Polní, přepojení oddílné splaškové kanalizace a souběžně vedenou stoku 
v úseku od ulice Táborského nábřeží po ulici Kamenná.  

2.1.2 Údaje o vlastníkovi a provozovateli 

Vlastník:     Statutární město Brno 

Sídlo a adresa:    Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno 

Provozovatel:     Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 

Sídlo a adresa:    Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

Provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Brna jsou Brněnské vodárny 
a kanalizace, a. s. (dále jen BVK, a. s.). Stoková síť města Brna a dalších obcí odvádí odpadní 
vody od obyvatel, průmyslu, občanské vybavenosti a zemědělství do čistírny odpadních vod 
Brno-Modřice. Odvádění odpadních vod je zhruba ze 2/3 celkové rozlohy města Brna 
zajištěno jednotným systémem. [7] 
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Odkanalizované území města Brna vytváří z hlediska výškových poměrů, kdy rozdíl nejníže 
a nejvýše položeného místa tvoří zhruba 200 m a celkové konfigurace, možnost přetížení 
kmenových stok. Riziko přetížení platí zejména v jejich spodních úsecích, kdy čistírna 
odpadních vod Brno-Modřice se nachází na jižním rovinatém okraji města. Na druhé straně 
Brna se na protilehlých okrajích v kopcovitém terénu nachází nová sídliště a stará 
zástavba. [7] 

 

 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 2.2

Pro vypracování uvedené studie byly použity následující podklady a výsledky průzkumných 
prací: 

- Katastrální mapy k. ú. Brno - město (BVK, a. s.) 

- Archivní podklady geologického, hydrogeologického průzkumu (Aquatis, a. s.) 

- Geologické podklady z geografického informačního systému Magistrátu města Brna 
(GIS, MMB) 

- Podklady z Generelu odvodnění města Brna – přepočet kmenové stoky A (BVK, a. s., 
2015) 

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území (BVK, a. s.) 

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území (BVK, a. s.) 

- Situace ostatních inženýrských sítí (GIS, MMB) 

- Videozáznamy z kamerového průzkumu stávající stoky (BVK, a. s., 2008–2015) 

- Zprávy o TV kontrole dotčené stoky (BVK, a. s., 2008–2015) 

- Konzultace s provozovatelem kanalizace Brněnskými vodárnami a kanalizacemi 
(BVK, a. s.) 

- Archivní dokumentace ke stávajícím objektům a kanalizačním přípojkám (BVK, a. s.) 
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 ÚDAJE O ÚZEMÍ 2.3

2.3.1 Rozsah řešeného území 

Zájmovou lokalitou je část ulice Vídeňská, která se nachází v městské části Brno-střed. 
Tato ulice začíná u řeky Svratky, kdy se napojuje na ulici Poříčí. Dále pokračuje jižním 
směrem do městské části Brno-jih, kde po zhruba 7,2 km přechází v ulici Brněnskou. 
Obě ulice tvoří výpadovou silnici směřující na jih Moravy a do hlavního města Rakouska, 
Vídně. 

Trasa dotčené hlavní kanalizační stoky A 08 v ulici Vídeňská začíná na pravém břehu řeky 
Svratky při křížení s ulicí Táborského nábřeží u mostu Poříčí přes řeku Svratku a končí 
křížením s ulicí Renneská třída, což je zřejmé z obrázku 2.1. Tento zhruba 820 m dlouhý úsek 
ulice je na obou stranách lemován zástavbou. Na západní straně území se nachází stará 
zástavba společně s rozvíjející se bytovou oblastí Štýřic a s lokalitou Kamenná kolonie. 
Na východ od ulice jde o převážně starší zástavbu, včetně Nemocnice Milosrdných bratří, 
sousední klášter Milosrdných bratří, sportovní areál SK Moravská Slavia nebo Gymnázium 
Brno, Vídeňská. Mnoho těchto staveb jsou chráněny jako kulturní památky České republiky. 

 

 

Obr. 2.1: Vymezení zájmové části ulice Vídeňská [8] 

2.3.2 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

Současný stav 

Kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Brně je funkčně závislá na vodních tocích Svratce 
a Svitavě. Oproti ostatním velkým městům v České republice má město Brno značnou 
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nevýhodu v malé vodnosti těchto potenciálních recipientů pro odlehčení odpadních vod. 
Aby při dešťových událostech nedocházelo k přetížení a ovlivňování procesů na ČOV Brno-
Modřice, jsou na jednotném stokovém systému umístěny odlehčovací komory. Velký počet 
odlehčovacích komor zajišťuje dostatečné odlehčení odpadních vod. To se ale v návaznosti 
na recipient občas nepříznivě projevuje na kvalitě vody ve vodních tocích. [9] 

Kostru stokové sítě tvoří 6 kmenových stok jednotné soustavy. Jedná se o následující 
kmenové stoky: 

A – nachází se na pravém břehu řeky Svratky. Začíná přímo na ČOV Brno-Modřice a končí 
v oblasti Starého Brna. V celé délce trasy kmenové stoky A je umístěno 11 odlehčovacích 
komor. Stoka slouží k odvádění odpadních vod z města Modřice, obce Želešice a z Přízřenic, 
Dolních a Horních Heršpic, Bohunic, Starého Lískovce a Starého Brno. Právě část 
Starého Brna, nazývaná jako Štýřice, je zájmovou lokalitou, kde se nachází dotčená část 
rekonstruované stoky A 08; 

B – nachází se na levém břehu řeky Svratky, kde začíná napojením do kmenové 
stoky D v ulici Kaštanova a končí v ulici Kamenomlýnská; 

C – nachází se v trase bývalého potoka Ponávka, kde začíná zaústěním do kmenové stoky D 
v ulici Křenová a končí v oblasti Řečkovic; 

D – nachází se na pravém břehu řeky Svitavy, kde začíná zaústěním do kmenové stoky  E 
v prostoru Královka v Horních Heršpicích a končí v oblasti Husovic; 

E – nachází se na levém břehu řeky Svitavy, kde začíná na ČOV Brno-Modřice a končí 
v oblasti Obřan. V koncové části jsou do stoky E napojeny stoky B, C, D; 

F – jedná se o oddílný systém, kdy splašková větev je označena jako splaškový sběrač FI 
a dešťová větev jako dešťový sběrač FI. Stoka začíná v ČOV Brno-Modřice a končí u retenční 
nádrže v ulici Trnkova v Líšni.  

Jak již bylo zmíněno, dotčená část kanalizační sítě se nachází v povodí kmenové stoky A. 
Konkrétně se jedná o hlavní stoku A 08. [9] 

 

Výhledový stav 

Dle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací trpí velká část stokové sítě města Brna fyzickou 
opotřebovaností a je kapacitně přetížena. Platí to i pro některé části kmenové 
stoky A a pro dotčenou hlavní stoku A 08, která je ve stavebně-technickém nevyhovujícím 
stavu. Kromě toho je v povodí hlavní stoky A 08 navrženo doplnění jednotné kanalizace, 
které bude sloužit k odvodnění oblasti U cihelny a oblasti Stráň. Dále nově navržená oddílná 
kanalizace pro bytovou zástavbu Červený kopec. [9] 
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2.3.3 Územní plán 

Územní plán je pro naši studii důležitý zejména z hlediska využití jednotlivých ploch 
nacházející se v zájmové lokalitě. Při výpočtu kapacity kanalizační stoky nás zajímají 
především návrhové plochy, kde se předpokládá nová bytová výstavba nebo jiné stavební 
záměry. Budoucí nárůst počtu bytových jednotek nám způsobí zvýšení množství odpadních 
vod v kanalizační stoce, což při návrhu musíme zohlednit. 

Dle platného Územního plánu města Brna se v povodí dotčeného úseku kmenové stoky A 08 
nachází některé návrhové plochy pro bydlení. Největší je lokalita u ulice Stráň a ulice Horní, 
která se nachází západním směrem od ulice Vídeňská. Tento prostor není v současnoti 
zastavěn a dle následujícího obrázku 2.2 se zde nachází návrhové plochy sloužící především 
pro bydlení. Obrázek je převzat z Územního plánu města Brna, plánu využití území. 
Návrhové plochy pro bydlení jsou vyznačeny oranžovou barvou. [10] 

 

Obr. 2.2: Územní plán města Brna, plán využití území [10] 

Samotná ulice Vídeňská je z hlediska uspořádání dopravy navržena jako městská třída. 
Je zřejmá z obrázku 2.2, přičemž navrhovaná trasa je vyznačena tmavě modrou barvou a vede 
právě zájmovým úsekem ulice. 
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V rámci projektu rekonstrukce Nábřeží řeky Svratky v Brně se v následujících letech počítá 
s revitalizací břehů a protipovodňovými opatřeními, což se okrajově dotkne i rekonstrukce 
kanalizační stoky na ulici Vídeňská. Proto je nutná koordinace obou staveb. 

2.3.4 Přírodní podmínky 

Geomorfologické podmínky 

Dotčená lokalita se dle geomorfologického členění reliéfu ČR nachází v: 

- provincie:  Česká vysočina; 

- subprovincie:  Česko-moravská; 

- oblast:  Brněnská vrchovina; 

- celek:   Bobravská vrchovina; 

- podcelek:  Lipovská vrchovina; 

- okrsek:  Pisárecká kotlina. [11] 

Zájmová oblast se nachází na ulici Vídeňská. Konkrétně se jedná o úsek mezi Renneskou 
třídou a Táborského nábřeží. Morfologicky jde o pravostranný údolní svah řeky Svratky. 
Terén má v jižní části od ulice Renneská třída po ulici Vinohrady charakter spíše rovinatý 
a následně se svažuje směrem k řece Svratce. Nadmořská výška terénu se v jižní části 
dotčeného úseku pohybuje kolem 213 m n. m. a klesá až k pravému břehu řeky Svratky 
s výškovou kótou 202,8 m n. m. Koryto řeky Svratky je v místě přilehlého hlásného profilu 
zahloubeno a kóta dna činí 197 m n. m.  

Klimatické poměry 

Dotčená lokalita se podle klimatické rajonizace (E. Quitt) nachází v teplé oblasti označené 
jako T2. Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým létem, které je teplé a suché s velkým 
počtem letních dnů. Období jara a podzimu je krátké a teplé. Suma srážek ve vegetačním 
období je ve srovnání s ostatními klimatickými oblastmi menší. Zimní období je mírně teplé 
a suché, přičemž sněhová pokrývka má krátkou dobu trvání. V České republice se jedná 
o jednu z nejteplejších a nejsušších oblastí. [12] 

Tab. 2.1: Průměrná měsíční teplota vzduchu, stanice Brno, Tuřany [13] 

Stanice Brno, Tuřany 

Měsíc III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. 

Průměrná měsíční 
teplota vzduchu (˚C) 

3,9 9,3 14,4 17,2 19,3 18,8 14,1 9 3,6 -0,6 -1,7 -0,2 

V tabulce 2.1 jsou zřejmé průměrné měsíční teploty vzduchu naměřené ve stanici 
Brno, Tuřany. Nejchladnějším měsícem v roce je leden s průměrnou teplotou -1,7 °C, naopak 
nejteplejší je červenec s průměrnou teplotou 19,3 °C. Průměrná roční teplota vzduchu 
činí 8,9 °C. [13] 
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Hydrologické poměry 

Zájmová oblast se nachází v povodí řeky Svratky v území pod Brněnskou vodní nádrží. Řeka 
Svratka protéká městem Brnem od severozápadu k jihovýchodu, přičemž těsně za Brnem 
se do ní vlévá její levobřežní přítok řeka Svitava. Následně pokračuje směrem na jih, kde 
se Svratka deltovým vyústěním vlévá do střední nádrže Nové Mlýny na řece Dyji. Řeka 
Svratka tak představuje její levobřežní přítok. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.  

Koryto řeky Svratky je v dotčené části intravilánu regulováno v úzkém korytě. Dle hlásného 
profilu stanice Brno – Poříčí, staničení 41,36 km, činí průměrný roční průtok 7,76 m3/s, tedy 
průměrný roční stav 59 cm. Uvedený údaj platí v úseku od vodního díla Brno po soutok 
s řekou Svitavou. [14] 

Geologické poměry 

V zájmovém území je pro účely této studie zhotovena rešeršní geologická zpráva. Je založena 
na archivních podkladech, mapových materiálech a na existující geologické dokumentaci. 
Cílem je získání údajů pro posouzení proveditelnosti záměru a ověření použitelnosti 
bezvýkopových technologií. Na následujícím obrázku 2.3 je uveden výřez zájmové ulice, 
kde jsou zaznačeny geologicky dokumentované vrty archivované Geofondem ČR v Praze. 

 

Obr. 2.3: Mapa vrtné prozkoumanosti – podklad Geofond [17] 
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Kromě uvedených vrtů byly v trase rekonstruované kanalizace a v její blízkosti nalezeny 
archivní sondy i z jiných zdrojů. Hlavním zdrojem je Hydrogeologická studie města Brna, 
zhotovená podnikem Hydroprojekt v roce 1970. Na obrázku 2.4 je uvedena část mapy 
prozkoumanosti pro dotčené území ulice Vídeňské (dříve Koněvova). Z této studie budou 
použity sondy 2069, 2068, 2067, 2078, 2079, 2080, 2269, 2280, 2293 a 2297. Jde o nejblíže 
umístěné sondy, které byly rovnoměrně vybrány po celé délce rekonstruovaného úseku 
stoky. [15]  

 

Obr. 2.4: Výřez z mapy prozkoumanosti [15] 

Dalším zdrojem jsou podklady z geografického informačního systému Magistrátu města Brna. 
Bude využita jedna sonda, provedená v rámci projektu Brno, Gallašova – rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu. Jedná se o průzkumnou vrtanou sondu označenou jako GJ-1, která 
byla realizovaná v roce 2014. [16] 

Všechny uvedené geologické sondy byly použity pro vykreslení podélného geologického řezu 
viz příloha č. 11. Jelikož průzkumné sondy převzaté z Hydrogeologické studie nejsou 
geodeticky zaměřeny, byla jejich poloha orientačně odvozena z mapového podkladu 
prozkoumanosti. Výřez z mapy je zřejmý z obrázku 2.4. Kóta terénu jednotlivých archivních 
sond byla u jejich popisu uvedena. Pouze k sondě GJ-1 bylo k dispozici i zaměření a jsou 
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pro ni známy souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK. Je nutno podotknout, že veškeré 
údaje převzaté z archivních podkladů jsou pouze orientační. Důvodem je zejména jejich 
nepřesná poloha. Přehled všech geologických sond uvažovaných pro tuto geologickou zprávu 
je uveden v následující tabulce 2.2. 

Tab. 2.2: Popis a poloha průzkumných prací [15] [16] 

Označení 
sondy 

Kóta terénu Dosažená hloubka Poloha průzkumných sond 

[m n. m.] [m] [m n. m.] Ulice 
Souřadnice 

x 
Souřadnice 

y 

2069 203,2 15 188,2 Táborského nábřeží nezaměřeno 

2068 200,73 8 192,73 
areál Nemocnice 

Milosrdných bratří 
nezaměřeno 

2067 205,5 8 197,5 Polní nezaměřeno 

2078 208,55 5 203,55 Vídeňská nezaměřeno 

2079 212,21 8 204,21 Vídeňská nezaměřeno 

2080 214,87 8 206,87 Vídeňská nezaměřeno 

2269 215,12 8 207,12 Vídeňská nezaměřeno 

GJ-1 212,40 5 207,40 Gallašova 1162268,89 599247,14 

2280 212,04 6,5 205,54 Vídeňská nezaměřeno 

2293 212,27 10 202,27 Vídeňská nezaměřeno 

2297 214,89 8 206,89 Vídeňská nezaměřeno 

 

Uvedené sondy jsou podrobněji popsány v rámci petrografického popisu sond viz příloha č. 1. 
Geotechnické zatřídění zemin je provedeno ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod 
plošnými základy a třída těžitelnosti dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
a ČSN 73 3050 Zemní práce. Norma ČSN 73 3050 již není platná, ale její členění zemin 
do sedmi tříd je stále používáno pro účely rozpočtování zemních prací. 

Jelikož se rekonstruovaná kanalizační stoka nachází ve velkých hloubkách dosahující 
až 6,9 m, uvažuje se kromě klasického výkopu i s variantami bezvýkopových technologií. 
Konkrétně jde o metody klasického ražení štol, ražení štítem a mikrotunelování. V podélném 
geologickém řezu je proto naznačena niveleta dna potrubí rekonstruované kanalizace 
i předpokládaný ražený profil.  

Z hlediska geologických poměrů je předkvarterní podloží tvořeno sedimenty – slíny. Jsou 
většinou modrošedé až šedozelené barvy, pevné a tvrdé konzistence. Slíny jsou často vápnité 
a jemnozrnně písčité. Zastiženy byly v úseku km 0,000–0,100 archivními sondami 2069 
a 2068 pod stávajícím terénem v údolním dnu řeky Svratky.  
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Kvarterní souvrství je zastoupeno zejména štěrkopísky, povodňovými hlínami, spraši 
a antropogenními navážkami. V nadloží slínů se v úseku km 0,000–0,200 nacházejí 
nesoudržné sedimenty. Jde o jemné hlinité písky šedohnědé barvy a především hrubé štěrky 
písčité s valouny do 25 cm. Ty se také vyskytly u sondy 2080 v km 0,480. Dále se prakticky 
v celém úseku od km 0,050 až po konec trasy pod vrstvou navážek nacházejí sedimenty 
reprezentované spraši a hlínami. Hlíny jsou jemně písčité pevné konzistence, které s hloubkou 
přechází v konzistenci tuhou. Spraše jsou žluté a hnědé barvy často s bílými vápnitými 
konkrecemi, konzistence pevné až tvrdé. Celé zájmové území je dále pokryto souvislou 
vrstvou antropogenních sedimentů. Jedná se o navážky, které jsou tvořené hlínami, úlomky 
cihel, kameny nebo štěrky. Jejich mocnosti jsou různé a závisí na konkrétním umístění sondy 
nebo na starých výkopových pracích. 

Pro další stupně projektové dokumentace je nutné přímo v navržené trase provést podrobný 
geologický průzkum, což pro uvedený rozsah práce není požadováno. 

Hydrogeologické poměry 

Součástí uvedené rešeršní zprávy je rovněž zjištění hydrogeologických poměrů, především 
v souvislosti s úrovní podzemní vody. Dle hydrogeologické rajonizace České republiky 
(Olmer et al., 2006) náleží zájmové území rajonu 2241 – Dyjsko-svratecký úval, což je zřejmé 
z následující mapy. [17] 

 

Obr. 2.5: Mapa hydrogeologické rajonizace [17] 

Z celkových 11 sond byla hladina podzemní vody zastižena sondami 2069, 2068 a 2067, které 
jsou umístěny v severní části předmětné lokality nejblíže k řece Svratce. 
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Tab. 2.3: Úroveň hladiny podzemní vody [15] 

Označení sondy HPV – naražená HPV – ustálená Kóta HPV – ustálená 

2069 3,8 m 3,8 m 199,4 m n. m. 

2068 - 3,4 m 197,33 m n. m. 

2067 - 7,2 m 197,5 m n. m. 

 

Z údajů v tabulce 2.3 vyplývá, že hladina podzemní vody (HPV) byla zastižena v různých 
úrovních (199,4–197,5 m n. m.). To bylo pravděpodobně způsobeno aktuálním vodním 
stavem v řece Svratce, ve kterém byl příslušný archivní průzkum realizován. V daných 
poměrech je úroveň hladiny ve vodoteči v přímé souvislosti s úrovní podzemní vody 
v nejbližším okolí a na její změny reaguje s minimální časovou prodlevou. Dále je hladina 
podzemní vody ovlivněna srážkovou vydatností daného období, kdy byl průzkum proveden. 
Zhruba v km 0,000–0,100 je ražený profil, popřípadě niveleta výkopu, dotčena podzemní 
vodou. Od km 0,100 již podzemní voda nebude zasahovat do ražby nebo výkopových prací, 
nachází se pod niveletou předpokládaných zemních prací.  

Uvedené údaje je nutné brát pouze orientačně, protože vycházejí z použitých archivních 
podkladů. Pro další stupně projektové dokumentace je nutné v dotčeném úseku provést 
podrobný hydrogeologický průzkum. 

Technický závěr 

V případě použití bezvýkopových technologií se v raženém profilu nacházejí zejména hlíny 
a spraše, tuhé až pevné konzistence. Pouze v blízkosti řeky Svratky se v profilu ražby 
nacházejí písky, popřípadě štěrkopísky a slíny, viz archivní vrty 2069, 2068 a 2067. Podstatná 
část dotčených zemin náleží II. stupni ražnosti, výjimkou jsou silně zvodnělé, nesoudržné 
štěrky a písky náležející stupni ražnosti III. 

Při provádění otevřeného výkopu výkopovými pracemi bude vrchní vrstva souvisle tvořena 
konstrukčními vrstvami vozovky a antropogenními navážkami. Jejich mocnost je proměnlivá 
a závisí na přítomnosti starých výkopových prací. Dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění 
zemního tělesa patří většina zemin do I. třídy těžitelnosti, pouze lokálně se vyskytnou 
i zeminy II. třídy těžitelnosti – staré stavební konstrukce. To znamená, že mohou být těženy 
ručně nebo běžnými výkopovými mechanizmy. Jejich stupeň ražnosti je roven II. 
Při provádění rekonstrukce otevřeným výkopem, v úsecích vedených v původní trase 
kanalizační stoky, budou výkopové práce prováděny v zásypovém materiálu. Předpokládá se, 
že zásypový materiál byl tvořen vytěženou zeminou. Ve všech ostatních úsecích prováděných 
v nové trase budou zastiženy zeminy v přirozeném uložení. 

Veškeré výkopové práce v otevřeném výkopu je nutné provádět pod ochranou účinného typu 
pažení. Pro dotčenou lokalitu platí, že výběr druhu pažení musí umožnit hloubení výkopu 
ve zpevněné komunikaci s oboustrannou zástavbou, v které bude částečně zachována doprava. 
Dále musí zohlednit variabilitu antropogenních navážek a časté křížení s inženýrskými sítěmi. 
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Z uvedeného plyne, že v případě stavební rýhy může být použito například pažení příložné, 
případně v místech vyskytujících se nesoudržných nebo zvodnělých zemin pažení zátažné. 
Stejně tak pro zabezpečení pracovních šachet je vhodné použít příložné nebo zátažné pažení 
(např. pažnice UNION), které bude rozepřeno do ocelových rámů. Konkrétní návrh pažení 
stavebních rýh nebo pracovních šachet není předmětem této práce, přičemž je nutno 
jej posoudit statickým výpočtem. 

Výskyt podzemní vody nad niveletou navrhované kanalizace lze předpokládat 
v úseku km 0,000–0,100. V tomto úseku je nutné provádět snižování hladiny podzemní vody 
odčerpáváním pomocí hydrovrtů, jejichž osová vzdálenost a umístění bude řešeno v rámci 
vyššího projektového stupně. Na zbylém úseku bude odvodnění prováděno pomocí trubní 
drenáže zaústěné do sběrných čerpacích jímek. To platí při výstavbě v otevřeném výkopu. 
Pro výstavbu bezvýkopovými technologiemi budou pracovní šachty odvodněny pomocí 
hydrovrtů a dna stavebních jam budou ošetřeny štěrkovým podsypem se sběrnou čerpací 
jímkou pro podpůrné čerpání. V případě realizace stavby klasickým ražení štol nebo ražení 
štítem, bude štola ražena proti spádu a bude odvodňována gravitačně. Pouze u severního 
úseku v blízkosti řeky Svratky, který je realizovaný ve štěrcích, bude úsek odvodňován 
pomocí hydrovrtů. 
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3  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 CELKOVÝ POPIS STAVBY 3.1

Předmětem této studie je sanace stávající hlavní kanalizační stoky A 08. Ta se nachází 
v povodí kmenové stoky A. Stávající hlavní stoka A 08 vede ulicí Vídeňská v úseku 
od křižovatky s ulicí Renneská třída po most Poříčí přes řeku Svratku, kde se napojuje 
na kmenovou stoku A. Současně s rekonstrukcí hlavní stoky A 08 bude provedeno napojení 
vedlejších kanalizačních stok. Jde o vedlejší stoky do ulice Kamenná, Vinohrady, Jílová, 
Celní, Polní a přepojení oddílné splaškové kanalizace z nového obytného souboru č. p. 1018, 
1014, 1025, a 1010. Rovněž jde o souběžně vedenou stoku s hlavní stokou A 08 v úseku 
od ulice Táborského nábřeží po ulici Kamenná. Vedlejší větve do ulice Gallašova a Vojtova 
nebudou řešeny, protože stoková síť zde není propojena. Napojení vedlejších stok bude 
provedeno vyvedením krátkého úseku mimo předmětnou ulici Vídeňská, zpravidla po první 
kanalizační šachtu. V budoucnu při rekonstrukcích vedlejších stok se tak zamezí 
opakovanému rozrušování povrchů na ulici Vídeňská a v souvislosti s tím se předejde 
dopravnímu omezení. 

Dle údajů z geografického informačního systému provozovatele BVK, a. s. byla předmětná 
kanalizační stoka postavena v letech 1898 až 1932. Materiálem je beton obecný, tzv. beton 
bez využití výztuže. Tvar příčného profilu stoky je vejčitý a kruhový, kdy odpovídá profilům 
DN 500/750, DN 600/900, DN 700/1050 a DN 1000. Další konkrétní údaje o předmětné stoce 
A 08 a jednotlivých vedlejších větvích jsou uvedeny v příloze č. 2. Základní technické údaje 
jsou zřejmé z následující tabulky 3.1, přičemž údaje pro vedlejší stoky jsou uvedeny jako 
celkové. 

Tab. 3.1: Základní technické údaje stoky A 08 a vedlejších stok [zdroj: BVK, a. s.] 

 
Délka 

rekonstruované stoky 

Hloubka 
uložení 

stávající stoky 

Počet napojených 
kanalizačních 

přípojek - 

Stoka A 08 994,1 m 2,8–6,9 m 104 

Vedlejší stoka Celní 16,8 3,6–3,7 m - 

Vedlejší stoka Jílová 43,7 6,5–7,0 m - 

Vedlejší stoka Vinohrady 35,7 5,8–7,0 m - 

Vedlejší stoka - oddílná 
splašková kanalizace 

2 5,0 m - 

Vedlejší stoka Kamenná 16,6 4,3–4,4 m - 

Vedlejší stoka Polní 12,2 5–5,5 m - 

Souběžně vedená vedlejší stoka 
(Táborského nábřeží - Kamenná) 

138,9 3,6–5 m 10 

 



Studie sanace vybrané části stokové sítě  Bc. Tomáš Novák 
Diplomová práce 

 

24 

 

3.1.1 Popis a zhodnocení současného stavu stokové sítě 

Stoka A 08 

Hlavní stoka A 08 vede od koncové šachty č. 417, která se nachází při křížení s ulicí 
Renneská, k šachtě č. 1618. V úseku od koncové šachty č. 417 po šachtu č. 1107 má potrubí 
vejčitý profil DN 500/750. Uvedený úsek byl postaven v roce 1932. Dále stoka pokračuje 
potrubím o profilu DN 600/900 z roku 1898 až 1932 po šachtu č. 908771, která 
je umístěna při odbočení do ulice Polní. Tato šachta slouží jako rozdělovací komora a průtok 
se zde dělí do dvou větví. V současné době je směr hlavního toku veden vedlejší stokou 
procházející ulicí Polní o rozměrech DN 500/750. Druhá větev DN 700/1050, dále DN 1000, 
vede ulicí Vídeňská až po ulici Táborského nábřeží u mostu Poříčí přes řeku Svratku. 
Zde se dotčená stoka A 08 napojuje v šachtě č. 1618 do kmenové stoky A. Veškeré uvedené 
informace jsou zřejmé z celkové situace viz příloha č. 8. V rámci rekonstrukce je požadováno, 
aby se nově navržená kanalizace v rozdělovací komoře č. 908771 vůbec nepropojovala 
s vedlejší stokou vedoucí ulicí Polní.  

Šachta č. 1618 je současně odlehčovací komorou a je označena jako OK 10. Jedná se o boční 
jednostrannou odlehčovací komoru s šikmou přelivnou hranou. Její řešení je zřejmé 
z následujícího obrázku 3.1. V rámci rekonstrukce hlavní stoky nebude odlehčovací komora 
dotčena a zůstane v původním stavu. Napojení rekonstruované kanalizační stoky bude 
provedeno před odlehčovací komorou.  

 

Obr. 3.1: Odlehčovací komora č. 10, vlevo odtok do řeky Svratky, vpravo odtok kmenové stoky A 
[zdroj: BVK, a. s.] 

Trasa hlavní kanalizační stoky A 08 je v současné době vedena převážně v tramvajovém 
tělese a ve vozovce. Pouze jeden úsek, nacházející se před přítokem do kmenové stoky A, 
je veden v chodníku. Zde se v dotčeném prostoru nachází mnoho inženýrských sítí a nastává 
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zde problém s jejich souběhem a křížením. V rámci rekonstrukce proto musí dojít k přeložení 
úseku do prostoru vozovky.  

Napojení na vedlejší stoky 

Jak již bylo zmíněno, v rámci rekonstrukce hlavní kanalizační stoky A 08 budou řešeny 
i jednotlivé vedlejší stoky. První je vedlejší větev do ulice Celní, která odvádí odpadní vody 
z celé ulice Celní a z části ulic Strž, Horní a Jílová. Před křižovatkou s ulicí Vídeňská dochází 
v rozdělovací komoře č. 907661, která je umístěna na vedlejší stoce, k dělení průtoku do dvou 
větví. Směr hlavního toku pokračuje vedlejší kanalizační stokou DN 800 dál po ulici Celní, 
přičemž kříží ulici Vídeňská a podchází pod hlavní stokou A 08. V případě vyšších průtoků 
(přívalových srážek) dochází v komoře č. 907661 k rozdělení průtoku a odvedení odpadních 
vod vedlejší větví DN 600/900 do hlavní stoky A 08. Rozdělovací komora je zřejmá 
z následujícího obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.2: Nátok do rozdělovací komory č.  907661 [zdroj: BVK, a. s.] 

Stávající řešení, kdy je hlavní průtok veden ulicí Celní, je z hlediska provozovatele 
nevyhovující. Proto je požadavkem provést v rámci rekonstrukce vedlejší větve i změnu 
odtokových poměrů ve stávající rozdělovací komoře. Z nové komory bude veškerý průtok 
odtékat přímo do stoky A 08 a odtok do vedlejší stoky vedoucí ulicí Celní bude zrušen. 
To znamená, že úsek vedlejší stoky mezi šachtami č. 907661 a č. 907662 bude zrušen. 

Dále se na hlavní stoku napojují vedlejší větve z ulice Jílová a Vinohrady. Vedlejší stoka 
Jílová je z roku 1910 a odvádí odpadní vody z části ulice Strž, Horní a z ulice Jílová. Druhá 
vedlejší stoka z ulice Vinohrady odvádí odpadní vody z oblasti Červeného kopce a byla 
vybudována v roce 1901. Pro obě větve bude rekonstrukce provedena vždy po první šachtu 
ve vedlejší ulici.  

Na ulici Vídeňská se dále nachází oddílná kanalizace, která byla postavena v roce 2011. 
Konkrétně jde o dešťovou a splaškovou kanalizaci profilu DN 300, která vede do nového 
obytného souboru č. p. 1018, 1014, 1025 a 1010. Jelikož je splašková kanalizace nová, dojde 
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pouze v rámci rekonstrukce k přepojení splaškové kanalizace na novou stoku A 08. Dešťová 
kanalizace nebude dotčena a zůstane v původní trase. 

V šachtě č. 908768 dochází k přítoku vedlejší stoky DN 600/900. Ta přivádí odpadní vody 
z ulice Kamenná DN 500/750 a ze souběžné vedlejší stoky DN 500/750 vedené na opačné 
straně, než se nachází hlavní stoka A 08. Souběžná stoka je přitom v současnosti vedena 
v opačných sklonových poměrech než předmětná hlavní stoka a stávající terén. Jelikož 
je v tomto úseku nutné přeložit stávající stoku A 08 do vozovky, je rekonstrukce souběžné 
stoky zbytečná a dojde k jejímu zrušení. Domy napojené na souběžnou stoku budou 
přepojeny přímo na hlavní stoku. Toto rozhodnutí vyplývá z konzultace s provozovatelem, 
BVK, a. s. Nově vybudovaná bude pouze vedlejší větev do ulice Kamenná, tzv. od šachty 
č. 908765 přímo do nové stoky. Uvedenými opatřeními v tomto úseku docílíme zjednodušení 
stávajícího systému.  

Na křižovatce s ulicí Polní se dále nachází šachta č. 908771. Jde o rozdělovací komoru, 
v které dochází k dělení průtoku do dvou stok. Směr hlavního toku odpadních vod 
je v současnosti veden vedlejší stokou DN 500/750 procházející ulicí Polní. Zbylý průtok pak 
z rozdělovací komory pokračuje hlavní stokou A 08, která vede ulicí Vídeňská až po napojení 
na kmenovou stoku A v šachtě č. 1618, respektive v odlehčovací komoře OK 10. Z hlediska 
provozovatele je požadováno, aby se nově navržená kanalizace vůbec nepropojovala 
s vedlejší stokou vedoucí ulicí Polní. Veškerý průtok bude veden hlavní stokou ulicí 
Vídeňská. 

Kanalizační přípojky 

Podkladem pro provedení průzkumu kanalizačních přípojek byla situace stávající kanalizace 
v zájmovém území, kamerový průzkum hlavní stoky a archivní dokumentace několika 
kanalizačních přípojek, která byla poskytnuta provozovatelem BVK, a. s. Jelikož se jedná 
o starou stoku, byly k dispozici pouze dokumentace k již rekonstruovaným přípojkám. 
Tyto přípojky budeme uvažovat jako reprezentativní. Z jejich dokumentace vyplývá, že domy 
jsou podsklepené a mají v nejnižším patře vybudovanou revizní šachtu (jímku), z které 
je vedeno potrubí do hlavní stoky. Materiálem je většinou kamenina. Při návrhu výškového 
uložení nové stoky je tedy potřebné brát v úvahu napojení okolních objektů a zohlednit 
současné výškové uspořádání kanalizačních přípojek v líci domu, což v našem případě 
znamená v maximální míře zachovat niveletu stávající stoky. Dále je při návrhu sanace nutné 
zohlednit jejich stávající špatný technický stav a potřebu jejich celkové rekonstrukce. 

Dle situace stávající kanalizace a kamerových průzkumů je zřejmé, že se na ulici Vídeňská 
nachází velké množství kanalizačních přípojek. Jejich počet v jednotlivých úsecích je uveden 
v příloze č. 2. U mnoha přípojek přitom není možné odhadnout, co je do nich napojeno. 
Abychom dostali přesné informace o konkrétním počtu napojených domů, dešťových svodů 
nebo vpustí, je vhodné provést ověření funkčnosti. Primární možností je podrobnější 
rekognoskace přímo v okolních nemovitostech nebo provedení jejich revize pomocí 
samohybné, popřípadě mechanické TV kanalizační kamery. Při využití kamery je přitom 
provedení inspekce možné z domu, revizní šachty nebo přímo ze stoky. Tímto způsobem 
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dostaneme informace o technickém stavu a ověříme, zda je přípojka provozována nebo ji lze 
zrušit.  

Ostatní inženýrské sítě 

V celém zájmovém území se také nachází mnoho dalších inženýrských sítí, které zajišťují 
chod okolních nemovitostí. Jedná se o dva rozváděcí vodovodní řady DN 150 z roku 1971, 
které jsou umístěny po obou stranách ulice. V úseku na ulici Vídeňská, od křížení s ulicí 
Jílová po ulici Táborského nábřeží, vede na straně sudých čísel domů hlavní vodovodní 
řad DN 350. Po obou stranách ulice se také nachází plynovod vedoucí zejména v chodníku, 
místy ve vozovce. Mezi další patří podzemní a nadzemní elektrorozvodné sítě nízkého, 
vysokého napětí a kabely veřejného osvětlení. Součástí podzemních inženýrských sítí jsou 
i sdělovací a optické kabely provozované různými společnostmi. 

Zaměření sítí je převzato z podkladů Magistrátu města Brna. Jelikož není k dispozici výškové 
uložení ostatních inženýrských sítí, uvažuje se s hloubkou nejmenšího dovoleného krytí 
dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

3.1.2 Hydrotechnické výpočty 

Pro hydraulické posouzení a stanovení návrhových parametrů předmětné kanalizační stoky 
A 08 je nutné znát návrhové průtoky. Ty jsou v našem případě převzaty z Generelu odvodnění 
města Brna, tzv. GomB. 

Generel odvodnění 

Obecně se pod pojmem generel odvodnění rozumí základní územně plánovací dokumentace, 
která řeší odvodnění území, zneškodnění odpadních vod a vliv na příslušný recipient. Jedná 
se o kalibrovaný a verifikovaný model schopný simulovat variantní řešení v reálném čase. 
Často jde o varianty stávajícího a návrhového stavu, včetně stanovení investičních nákladů 
pro navržená opatření. Výstupy výhledových stavů slouží jako důležitý rozhodovací 
prostředek při rozvoji dané lokality. [18] 

V případě Generelu odvodnění města Brna je cílem komplexní koncepce odvodnění. Generel 
zajišťuje řešení nakládání s odpadními vodami s ohledem na nutnost bezpečného odvádění 
srážkových a splaškových vod. Dále zajišťuje čištění odpadních vod na potřebné úrovni tak, 
aby nedošlo k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Generel jako územně 
plánovací podklad také zohledňuje napojení rozvojových ploch, koncepci rozvoje a provozu 
stokové sítě a čistírny odpadních vod, návrh protipovodňové ochrany nebo optimalizaci 
investičních nákladů. Generel odvodnění města Brna přímo navazuje na Územní plán města 
Brna. [19] 

Hydrotechnický výpočet ulice Vídeňská 

U předmětné hlavní stoky A 08 bylo pro ověření kapacity použito údajů z Generelu 
odvodnění města Brna, přepočet kmenové stoky A z roku 2015. Jednalo se o hodnoty 
návrhových průtoků pro jednotlivé části kanalizační stoky. Tyto údaje jsou směrodatné 
a vycházejí z platného Územního plánu města Brna. Návrhové průtoky mimo jiné zahrnují 
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rušení vedlejších stok nebo plánované investiční záměry ovlivňující množství odváděných 
odpadních vod a jsou uvedeny v tabulce 3.2. 

Samotné hydraulické posouzení dotčené hlavní stoky A 08 bylo provedeno výpočtem, 
v kterém se ověřila průřezová rychlost, kapacitní průtok a tečné napětí pro stávající 
a návrhový stav. Výpočet byl proveden pomocí Chézyho rovnice pro rovnoměrné proudění 
v potrubí. Rychlostní součinitel byl uvažován podle Pavlovského, což doporučuje 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Celé posouzení stávajícího stavu je zřejmé 
viz příloha č. 3.  

Ve výpočtu pro stávající potrubí byl použit drsnostní součinitel n=0,015, který odpovídá 
betonovému potrubí po dlouhé době provozu s hrubým povrchem. Následně byl proveden 
návrh nového řešení kanalizační stoky. Pro návrhový stav byl použit drsnostní součinitel 
pro betonové potrubí s čedičovou výstelkou n=0,014, což doporučuje výrobce, kdy hodnota 
odpovídá provozovanému potrubí po mnoha letech. [20] 

Výpočty stávajícího a návrhového stavu kanalizační stoky A 08 jsou zřejmé viz příloha č. 3 
a příloha č. 4. Souhrnné výsledky jsou pak uvedeny v následující tabulce 3.2. 

Tab. 3.2: Posouzení a návrhový stav jednotlivých částí stoky A 08 [zdroj: T. Novák] [19] 

Část stoky 

Délka 
[m] 

Návrhový 
průtok [l/s] 
[dle GomB] 

Stávající profil 
Posouzení 
stávající 
kapacity 

Navržený 
profil 

Označení 
horní 
šachty 

Označení 
dolní 

šachty 

417 1089 165,6 130 DN 500/750 Vyhovuje DN 500/750 

1089 1108 345,1 1230 DN 500/750 Nevyhovuje DN 1000 

1108 1110 76,5 1880 DN 600/900 Nevyhovuje DN 1000 

1110 1633315 153 2220 DN 600/900 Nevyhovuje DN 1000 

1633315 908771 94,3 2310 DN 600/900 Nevyhovuje DN 1000 

908771 1618 159,5 2490 DN 700/1050; DN1000 Nevyhovuje DN 1100 

Je zřejmé, že pro úseky od šachty č. 1089 po napojení na kmenovou stoku A v šachtě č. 1618 
je potřebné zkapacitnění stávajícího potrubí. V tomto úseku je proto navrženo zvětšení profilu 
potrubí na DN 1000 a DN 1100. Navržené profily splňují návrhové hodnoty z Generelu 
odvodnění města Brna, přičemž výpočet je proveden pro betonové potrubí s čedičovou 
výstelkou. V rámci této práce bude s uvedenými profily dále uvažováno jako s minimálními 
možnými.  

V úseku od šachty č. 417 po šachtu č. 1089 platí, že je kapacitně vyhovující a není potřebné 
zvětšení profilu potrubí. Z tohoto důvodu je pro uvedený úsek teoreticky možné použít 
i bezvýkopových renovačních technologií zachovávající stávající konstrukci potrubí, 
např. metodu vyvložkování na místě vytvrzovanými hadicemi CIPP. Po konzultaci 
s provozovatelem nebude s touto variantou dále uvažováno. Důvodem je zejména špatný 
technický stav, kdy použití této metody není vhodné. Proto bude muset dojít k celkové 
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obnově uvedeného úseku, přičemž požadavkem je zachovat stávající vejčitý 
profil DN 500/750.  

V rámci posouzení se kromě kapacity ověřila také maximální přípustná průřezová rychlost 
a tečné napětí. U stávající betonové stoky dochází u několika úseků k překročení maximální 
přípustné rychlosti 3 m/s, která odpovídá betonovému potrubí. Důvodem překročení rychlosti 
jsou velké sklony daných úseků stávající stoky, což způsobuje značný obrus a rychlejší 
opotřebení materiálu stěn. V případě tečného napětí ověřujeme sklon a profil gravitační stoky 
tak, aby nedocházelo k jejímu zanášení. Tečné napětí pro betonové potrubí má být větší 
než 4 Pa, což v případě 4 úseků není splněno. Důvodem nízkého tečného napětí 
je nedostatečný sklon stoky. Z uvedeného plyne, že v rámci návrhu musí dojít ke zvětšení 
profilu potrubí, k optimalizaci výškového uložení a zvolení vhodného materiálu potrubí. [21] 

Po posouzení stávajícího potrubí byl proveden návrh příslušných opatření ke zkapacitnění 
stoky A 08. V hydrotechnických výpočtech, které jsou uvedeny v příloze č. 4, byl zvětšen 
profil potrubí na DN 1000 a DN 1100, navrhnuty betonové trouby s čedičovou výstelkou 
odolné proti velkým rychlostem (až 10 m/s) a optimalizován podélný sklon. [20]  

Uvedenými opatřeními bylo docíleno dodržení všech posuzovaných kritérií, přičemž nedošlo 
k velkým změnám výškového uložení. Rozsáhlejší výškové změny by mohly způsobit 
problémy s napojením vedlejších větví a kanalizačních přípojek z okolních domů. Návrhový 
stav stoky A 08 je přitom proveden ve dvou variantách, tzv. pro navrženou trasu č. 1 
a trasu č. 2. Trasy jsou dále rozděleny na jednotlivé úseky, které představují etapy výstavby. 
Pro tyto úseky se uvažuje vždy s konstantním sklonem navržené stoky. Vše je zřejmé 
z výkresu celkové situace viz příloha č. 8 a podélných profilů navržených tras stoky A 08 
viz příloha č. 9 a příloha č. 10. 

V rámci sanace hlavní stoky A 08 dojde také k rekonstrukci jednotlivých vedlejších větví. 
Známy jsou průtoky a navržené profily, které jsou převzaté z Generelu odvodnění města 
Brna. Navržené profily potrubí jsou určeny v koordinaci s rekonstrukcemi vedlejších 
kanalizačních stok a jsou uvedeny v následující tabulce 3.3 a v příloze č. 3.  

Tab. 3.3: Posouzení a návrhový stav jednotlivých vedlejších stok [zdroj: T. Novák] [19] 

Název vedlejší stoky 
Stávající 

délka  
[m] 

Návrhový 
průtok [l/s] 
[dle GomB] 

Stávající 
profil 

Navržený 
profil dle 
[GomB] 

Celní 16,8 1100 DN 600/900 DN 800 

Jílová 43,7 650 DN 800/1200 DN 800/1200 

Vinohrady 35,7 340 DN 400/600 DN 500 

Oddílná splašková kanalizace  2 90 DN 300 DN 300 

Kamenná 16,6 140 DN 500/750 DN 600/900 

Polní Bude zrušeno 

Souběžně vedená stoka DN 500/750 Bude zrušeno 
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3.1.3 Popis a zhodnocení stavebně-technického stavu 

Prvním bodem při návrhu sanace stokové sítě je vyhodnocení stávajícího stavebně-
technického stavu potrubí. Z něj dále můžeme volit vhodný rozsah a způsob rekonstrukce. 
Na výběr jsou metody lokálních oprav, metody celoplošné renovace potrubí při zachování 
původní konstrukce nebo technologie pro budování zcela nových kanalizačních stok. 

Pro zajištění spolehlivého a bezporuchového provozu kanalizačního systému je nutné dělat 
pravidelné inspekce. Prohlídky se provádějí v závislosti na profilu potrubí vizuálně nebo 
opticky pomocí TV kanalizačních kamer. Uskutečňovány jsou buď v pravidelných intervalech 
(tzv. proaktivní přístup) nebo dle potřeb provozu, jestliže např. dojde k poruše (tzv. reaktivní 
přístup). Výsledky z každé prohlídky se následně zaznamenávají a vyhodnocují. Na základě 
výsledků se jednotlivé úseky zatřídí v závislosti na naléhavosti potřeby opravy nebo 
obnovy. [22]  

Bezesporu výhodnější je systém proaktivní, provádějící inspekci v pravidelných intervalech. 
V běžných případech je pro průlezné a neprůlezné stoky stanovený interval inspekce každých 
5 až 10 let. Například Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. provádějí inspekci každého úseku 
kanalizačních stok v pravidelných intervalech 1 krát za 12 let. U staticky neúnosných, 
degradovaných nebo kapacitně nevyhovujících stok se tak předejde potenciálnímu ohrožení 
majetku, např. vlivem zatopení. Zamezí se také úplnému selhání provozu kanalizace. 
V současnosti je ve většině případů využíváno inspekce optické pomocí TV kanalizačních 
kamer.  

U optické inspekce se pro zatřídění poruch používají různé systémy, jako např.: 

- ČSN EN 13508 – Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí 
a kanalizačních přípojek; 

- ATV – 143 Inspekce, oprava, sanace a renovace stokové sítě, kanalizačních přípojek 
a vnitřní kanalizace; 

- zjednodušený kódovací systém navržený firmou, která průzkum provádí. [23] 

V další části bude celkový technický stav dotčené části stokové sítě vyhodnocen na základě 
technické příručky: Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě. Stručný popis 
je uveden v následujícím textu. [23] 

Metodika hodnocení technického stavu 

Použitá metodika slouží pro posouzení technického stavu stokových sítí a kanalizačních 
přípojek. Princip spočívá v systému bodového ohodnocení stavu potrubí a objektů 
se zatříděním do jedné z pěti kategorií. Jako podklad slouží záznamy z inspekce 
TV kanalizační kamerou a základní informace o dotčeném potrubí z databáze provozovatele. 
Při posouzení je třeba si nejprve rozdělit stokovou síť na samostatné celky, tzv. vybrané části. 
Jedná se o kmenové, uliční stoky, šachty, ostatní objekty na stokové síti a strojně-
technologické části. Následně provedeme posouzení jednotlivých částí stokové sítě 
dle technických ukazatelů, tzv. TU. [23] 
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Základním prvkem stokové sítě je úsek ohraničený šachtami, který je hodnocený z hlediska 
technických ukazatelů. Jde o zalomení trouby, trhliny, netěsnost, přesazení trub, nesprávné 
uložení, prorůstání kořeny, přehrážky v odtoku, obrus a koroze. Taktéž mohou být hodnoceny 
šachty na stokové síti nebo další celky, což v našem případě provedeno nebude. U všech 
úseků se dále poznamená, jestli je potřebná lokální oprava (LO) nebo celková sanace (CS). 
[23] 

Popis všech technických ukazatelů společně s určením tříd poruch pro tuhé trouby je uveden 
v příloze č. 5. Jednotlivé kategorie a slovní popis jejich stavu je uveden v následující 
tabulce 3.4. [23] 

 

Tab. 3.4: Kategorie zatřídění technického stavu potrubí a objektů na stokové síti [23] 

Kategorie Stav Popis stavu 

K1 Velmi dobrý 

Optimální stav příslušného ukazatele. Nevyžadují se žádná 
opatření vedoucí ke změnám tohoto ukazatele. Nepředpokládá se 
výrazná změna hodnoty ukazatele i v delším časovém období. 

K2 Dobrý 
Nízká míra rizika příslušného ukazatele technického stavu. 
Nevyžaduje se žádné technické opatření ani v blízké budoucnosti. 

K3 Vyhovující 

Průměrné hodnoty příslušného ukazatele, které však nevyžadují 
okamžitá řešení, ale v budoucnosti lze předpokládat změnu 
hodnoty ukazatele. 

K4 Kritický 

Kritické hodnoty příslušného ukazatele. To znamená, že by měla 
být realizována, případně plánována, opatření na řešení tohoto 
stavu. 

K5 Nevyhovující 

Nežádoucí/nefunkční stav. Je požadováno dle možností 
provozovatele okamžité řešení, které povede k dosažení lepších 
hodnot příslušného ukazatele. 

 

Po ohodnocení jednotlivých úseků technickými ukazateli se vypočte tzv. technický stav 
vybraného úseku TSVÚ.  Tvar rovnice je uveden níže:  

 

     ���Ú = ∑ ���.


��� �     (3.1) 

 

kde: TUi – hodnota třídy poruch i-tého technického ukazatele; 

Wi – váha přiřazená příslušnému technickému ukazateli (platí, že ΣWi=1); 

n – celkový počet použitých technických ukazatelů. [23] 

 

Dále se určí tzv. nejhorší zjištěný technický stav vybraného úseku NZTSÚ. Ten je roven 
nejnepříznivější třídě poruch technických ukazatelů na vybraném úseku. Pro celkové 
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zhodnocení se suma nejnepříznivějších tříd poruch technických ukazatelů podělí celkovým 
počtem úseků. Na základě výsledné hodnoty TSVÚ a NZTSÚ se provede zatřídění 
do příslušné kategorie. Princip zatřídění je zřejmý z následující tabulky 3.5. [23] 

Tab. 3.5: Princip zatřídění TSVÚ a NZTSÚ [23] 

Kategorie 
TSVÚ, NZTSÚ [-] 

od do (včetně) 

K1 1 1,5 

K2 1,5 2,5 

K3 2,5 3,5 

K4 3,5 4,5 

K5 4,5 5 

Pokud se stávající systém ukáže jako poruchový, je potřebné provést návrh sanace vedoucí 
ke zlepšení stavu. 

Stavebně-technický stav, ulice Vídeňská 

Většina úseků hlavní stoky A 08 je dle provedených hydrotechnických výpočtů kapacitně 
nevyhovující. Proto v rámci technického hodnocení není cílem podrobná klasifikace poruch, 
ale určení časového horizontu pro nutnost provedení rekonstrukce. Hodnocení také může 
sloužit jako podklad při sestavování plánu sanace.  

V našem případě je pro vyhodnocení stavebně-technického stavu využito záznamů z inspekce 
provedené TV kanalizační kamerou. Dále je také využito informací z geografického 
informačního systému provozovatele BVK, a. s. Průzkum většiny úseků byl proveden 
v roce 2015 firmou Wombat, s. r. o., přičemž na inspekci jsem se sám podílel. Zbylé chybějící 
úseky byly doplněny o průzkum z roku 2008, který byl provedený provozovatelem BVK, a. s.  

Vyhodnocení technického stavu bude provedeno na celé délce dotčené hlavní stoky A 08. 
Navazující vedlejší větve ani kanalizační šachty zde nebudou podrobeny vyhodnocení, 
protože jejich sanace přímo závisí na způsobu rekonstrukce stoky. Předmětná stoka A 08 
je na základě provedených inspekcí rozdělena na 26 úseků o celkové délce 994,05 m. 
Materiálem hlavní stoky A 08 je beton obecný. Technologie vybudování vejčitého profilu 
spočívala v postupném betonování ostění kolem dřevěného bednění. Beton se přitom ručně 
hutnil. Výztuž při výstavbě použita nebyla, pouze byl v některých případech beton doplněn 
jemným pletivem nebo rozptýleným drátkem.  

Úseky budou nejprve ohodnoceny dle jednotlivých technických ukazatelů a zatříděny 
do příslušných kategorií. Popis ukazatelů a princip zatřídění je zřejmý viz příloha č. 5. 
K hodnocení nebude použito ukazatelů TU4 - přesazení trub, TU5 - nesprávné uložení potrubí 
a TU6 - prorůstání kořenů, protože se v dotčené trase poruchy nevyskytly. Samotné posouzení 
technického stavu je uvedeno v následující tabulce 3.6. 
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Tab. 3.6: Posouzení technického stavu potrubí hlavní stoky A 08 a zatřídění do kategorií dle metodiky 
hodnocení technického stavu [zdroj: T. Novák] 

Ú
se

k 
č.

 

Úsek stoky 
TU1 TU2 TU3 TU7 TU8 TU9 

T
SV

Ú
 

K
at

eg
or

ie
 

T
SV

Ú
 

N
Z

T
SÚ

 

L
O

/C
S/

- 

Wi – váha ukazatele 

Počáteční 
šachta 

Koncová 
šachta 

0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

1 417 418 4 2 1 1 3 3 2,7 3 4 LO 

2 418 1087 4 3 1 1 4 3 3 3 4 CS 

3 1087 1088 4 5 1 2 5 3 3,6 4 5 CS 

4 1088 1089 4 5 2 2 5 3 3,7 4 5 CS 

5 1089 1090 4 3 1 2 3 3 3 3 4 CS 

6 1090 1096 4 2 1 2 3 3 2,8 3 4 LO 

7 1096 1097 4 4 1 3 3 3 3,3 3 4 CS 

8 1097 1099 1 3 1 2 3 3 2,1 2 3 LO 

9 1099 1100 1 2 1 3 3 3 2 2 3 LO 

10 1100 1098 4 2 1 3 3 4 3,1 3 4 CS 

11 1098 1101 1 2 1 2 3 3 1,9 2 3 LO 

12 1101 1103 4 5 1 2 4 3 3,5 4 5 CS 

13 1103 1102 1 4 2 3 3 3 2,5 3 4 CS 

14 1102 1104 1 4 2 3 4 4 2,8 3 4 CS 

15 1104 1105 4 4 1 3 3 4 3,5 4 4 CS 

16 1105 1106 4 4 2 3 3 4 3,6 4 4 CS 

17 1106 1107 4 3 2 2 3 4 3,3 3 4 CS 

18 1107 1109 1 2 1 2 3 3 1,9 2 3 LO 

19 1109 908833 1 4 1 2 3 3 2,3 2 4 LO 

20 908833 908836 4 3 1 2 3 4 3,2 3 4 CS 

21 908836 908839 4 3 1 2 3 3 3 3 4 CS 

22 908839 1633315 1 3 1 2 3 3 2,1 2 3 LO 

23 1633315 908777 1 2 1 2 3 3 1,9 2 3 LO 

24 908777 Chyb š. 4 2 5 2 3 4 3,4 3 5 CS 

25 908771 908780 1 4 1 2 4 3 2,4 2 4 CS 

26 908780 1480373 1 4 5 3 4 3 2,9 3 5 CS 

 n 26 Σ 103  

 NZTSÚ= 3,96 

Kategorie= 4 
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Z posouzení technického stavu potrubí hlavní stoky A 08 z tabulky 3.6 vyplývá, že mezi časté 
a závažné poruchy patří zejména zlomení ostění, chybějící části stěny a podélné trhliny, které 
způsobují statickou neúnosnost stoky. Důsledkem uvedených poruch jsou časté infiltrace 
podzemních vod, exfiltrace odpadních vod a vnikání okolní zeminy. Jednotlivé kusy ostění 
a zeminy také často způsobují provozní problémy, kdy dochází ke vzniku přehrážek a snížení 
průtočného profilu. Mezi vyskytující se závažné poruchy dále patří koroze ostění, která 
přechází v chybějící části trouby a plošné opotřebení o hloubce minimálně 1 cm. Často 
se na stoce také vyskytují neodborně napojené přípojky. Některé poruchy jsou uvedeny 
v rámci fotodokumentace v příloze č. 7. 

Z tabulky 3.6 je dále zřejmé, že z jednotlivých ukazatelů byl stanoven parametr technického 
stavu vybraného úseku TSVÚ, který odpovídá intervalu K2 - K4. Pro kritický stav K4 platí, 
že vyžaduje odstranění poruch v krátkém časovém horizontu. Dále byl vypočten nejhorší 
zjištěný technický stav úseku NZTSÚ, který je rovněž roven kritickému stavu K4. Z výsledků 
vyplývá, že předmětná stoková síť je ve špatném technickém stavu a v nejbližší době je nutné 
realizovat nebo naplánovat příslušná opatření. V rámci opatření musí u dotčené stoky dojít 
k celkové sanaci, což také vyplývá z již zmiňované nedostačující hydraulické kapacity.  

Podobné poruchy se nacházejí i na stávajících kanalizačních šachtách. Z videozáznamů 
můžeme konstatovat, že na ostění šachet se vyskytují zejména trhliny a koroze. Ve dně jsou 
poškozené nebo deformované bermy přecházející v kynetu. Většina šachet má poškozená 
nebo chybějící stupadla. Pro příklad uvádím obrázek 3.3, kde se jedná o šachtu č. 1102 
s deformovaným dnem a poškozenými stupadly. 

 

Obr. 3.3: Poškozená a chybějící stupadla, šachta č. 1102 [zdroj: BVK, a. s.] 
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Příčiny poruch 

Jelikož se předmětná stoka nachází v historické části města, je primárním důvodem vzniku 
uvedených poruch stárnutí materiálu jednotlivých částí stokové sítě. Úseky stávající stoky 
jsou z let 1898 až 1936, takže dosahuj stáří od 83 do 121 let. Z hlediska průměrné životnosti 
jsou v následující tabulce 3.7 uvedeny životnosti pro jednotlivé objekty. Je zřejmé, 
že pro betonovou stoku a související kanalizační šachty jsou průměrné životnosti 50 až 70 let. 
Z uvedeného plyne, že předmětná kanalizační stoka A 08 podstatně překračuje plánovanou 
životnost.  

Tab. 3.7: Průměrná životnost částí stokové sítě [22] 

Objekt Průměrná životnost [roky] 

Stoka z betonu a železobetonu 50 až 70 

Kanalizační šachta 50 

Pro zpomalení průběhu opotřebení a prodloužení životnosti stoky byly v minulosti provedeny 
lokální opravy vnitřního líce potrubí. Více než polovina trasy dotčené stoky je průlezného 
profilu DN 600/900 a větší. Tato skutečnost umožňuje provádět opravy klasicky manuálně 
přímo ve stoce, tzv. zednickým způsobem. V minulosti tak došlo k vyspravení netěsností, 
trhlin, chybějících částí ostění nebo k doplnění mechanicky opotřebené povrchové vrstvy líce 
potrubí. Obecně je pro sanaci využíváno speciálních malt pro opravu. Cílem těchto 
správkových hmot je zamezit rozšiřování netěsností a poruch, obnovit povrch do původního 
tvaru, popřípadě zesílit tloušťku ochranné vrstvy. V případě dotčené stoky tak došlo 
k obnovení trvanlivosti betonu a odstranění viditelných poruch. I přesto hlavní problém 
i nadále přetrvává. Jde o ztrátu pevnosti betonu a statickou neúnosnost, která se lokálními 
opravami nezvýšila.  

Ke zjištění skutečného stavu dotčeného betonového vedení bychom museli znát vlastnosti 
materiálu. Ty lze stanovit destruktivními nebo nedestruktivními zkouškami. Destruktivní 
se například provádějí na jádrových vývrtech odebraných na ostění potrubí. Na odebraných 
vzorcích se následně může stanovit pevnost betonu, jeho zatřídění, míra karbonatace, míra 
korozního porušení a složení povrchové vrstvy z hlediska biogenní síranové koroze. V našem 
případě není možné ani účelné uvedenou zkoušku provádět. 

Další příčinou vzniku poruch je změna složení, vlastností a množství odpadních vod. Zejména 
míra agresivity splaškových vod z domácností, která je způsobena zvýšeným množstvím 
používaných chemických látek. Jde i o chemické látky používané pro zimní posyp 
komunikací, které se prostřednictvím dešťových vpustí dostávají přímo do kanalizační stoky, 
případně netěsnostmi do podzemních vod. [22] 

Problémem je také prolomení stávajícího ostění. Pravděpodobnou příčinou vzniku prolomení 
trouby je mechanické opotřebení a koroze. Ve viditelně vymletém místě se nacházel, případně 
nachází, kameninový žlábek převádějící průměrné denní průtoky. Postupem času ale došlo 
ke zvýšení průtoku a k namáhání přechodu mezi betonem a kameninou. Důsledkem 
byla destrukce žlábku a transport jednotlivých úlomků pryč. V současnosti dochází 
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v postižených místech ke značným exfiltracím, kdy stoka funguje jako drenážní potrubí. 
Prolomení je patrné z následujícího obrázku 3.4. 

 

Obr. 3.4: Chybějící žlábek, prolomení ostění [zdroj: kamerový průzkum, BVK, a. s.] 

Za dlouhou dobu provozování stoky se také změnily vnější vlivy působící na vedení. Zejména 
se jedná o zvýšené zatížení a vliv dynamických účinků od dopravy. Ulice Vídeňská 
je důležitou dopravní trasou, kterou prochází tramvajová trať a kterou projíždí několik linek 
městské hromadné dopravy. Jelikož je stoka vedena z velké části v tramvajovém tělese, má 
na ni velký vliv právě působení od dopravních prostředků. 

Problémem jsou i nekvalitně napojené kanalizační přípojky tvořící netěsnosti nebo biogenní 
síranová koroze způsobující porušení struktury betonu. Indikátorem netěsností jsou mimo jiné 
hlodavci, kteří byli při jedné z kamerových průzkumů zaznamenáni na obrázku 3.5. 

 

Obr. 3.5: Příklad hlodavce (potkana) ve stoce A 08 [zdroj: kamerový průzkum, BVK, a. s.] 
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3.1.4 Celkové zhodnocení současného stavebně-technického stavu 
stokové sítě 

V předchozích kapitolách byly podrobně rozebrány problémy spojené s hydraulickou 
kapacitou a současným stavebně-technickým stavem hlavní stoky A 08. Výsledkem jsou 
následující omezující podmínky uvedené v obrázku 3.6, které je nutné při výběru 
navrhovaných technologií sanace zohlednit. 

 

Obr. 3.6: Omezující podmínky při návrhu sanace pro stoku A 08 [zdroj: T. Novák] 

Z hlediska kapacity je většina úseků stávající stoky hydraulicky přetížena. Ke snížení 
hydraulické výkonnosti také přispívají některé poruchy, jako je obrus nebo koroze, kdy 
dochází ke zvýšení drsnosti potrubí. Mezi další závažnější poruchy patří chybějící části ostění, 
vymleté dno a podélné trhliny, které zapříčiňují statickou neúnosnost a netěsnost stoky. 
Hlavním důvodem vzniku těchto závad je překročení plánované životnosti stokové sítě, kdy 
některé úseky jsou staré i 121 let. To potvrzují i výsledky z provedeného technického 
hodnocení, které vyšly jako kritické s nutností celkové sanace.  

Na předmětné stoce je u některých úseků nutno provést změnu výškového a směrového 
vedení trasy a přestavbu a změnu odtokových poměrů v rozdělovacích komorách č. 907661 
a č. 908771. Nové komory budou mít veškerý průtok veden přímo do hlavní stoky A 08. 
Z uvedených omezujících podmínek vyplývá, že pro rekonstrukci bude muset být použita 
technologie pro výstavbu v nové trase. 

Po zhodnocení všech hledisek se doporučuje sanace ve střednědobém časovém horizontu, 
tzv. do 5 let. V případě odkládání rekonstrukce a při dlouhodobém provozování stoky 
ve stávajícím stavu by mohlo dojít k haváriím způsobující škody na majetku. Jde například 
o havárie spjaté s přívalovými srážkami, kdy stávající hydraulicky nekapacitní stoka společně 
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se špatným technickým stavem neodvede v daném čase potřebné množství srážkových 
a odpadních vod. Důsledkem mohou být vytopené sklepní prostory okolních budov 
a následné stížnosti. Dalším problémem může být zvýšená infiltrace, ucpávání profilu a s tím 
spojené zvýšené výdaje na provoz a údržbu. 

 

 NÁVRH STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 3.2

3.2.1 Výběr variant sanace 

Prvním bodem při rozhodování o způsobu provádění sanace je výběr mezi klasickým 
otevřeným výkopem a bezvýkopovými technologiemi. Jelikož se dotčená kanalizační stoka 
nachází v intravilánu, budeme kromě otevřeného výkopu uvažovat hlavně s variantami 
bezvýkopových technologií. Výsledkem bude jejich zhodnocení a srovnání. 

Ze zhodnocení současného stavebně-technického stavu vyplývá, že stávající stoka 
je kapacitně nevyhovující, má narušenou statickou funkci a vyžaduje přeložení některých 
úseků do nové trasy. Prostřednictvím uvedených omezujících podmínek eliminujeme možné 
bezvýkopové technologie, které nejsou pro sanaci dotčené kanalizační stoky A 08 použitelné. 
Dále je potřebné zohlednit specifika řešené lokality, které jsou spojené s výstavbou 
v intravilánu. Jde o snahu minimalizovat dopravní omezení, zachovat provozuschopnost 
předmětné hlavní stoky a zohlednit velké koncentrace inženýrských sítí. 

V příloze č. 5 je pro přehlednost uvedeno základní dělení sanace a konkrétní bezvýkopové 
technologie. Jde o výčet některých metod, které jsou pro sanaci běžně využívané. V případě 
rekonstrukce hlavní kanalizační stoky A 08 není možné použít žádnou technologii ze skupiny 
oprav, které jsou určené pouze k sanaci lokálních poruch. Ze skupiny metod renovačních lze 
teoreticky použít metody vyvložkování. Po zohlednění špatného technického stavu 
a po konzultaci s provozovatelem tato varianta uvažována nebude. Důvodem je vymleté dno 
a celková degradace ostění, kdy použití rukávce není vhodné.  

Další skupinou jsou metody obnovy, které lze rozdělit na technologie obnovy v původní trase 
při destrukci stávajícího ostění a metody umožňující výstavbu v nové trase. Konkrétně pod 
prvními jmenovanými technologiemi uvažujeme destruktivní metody trhání, rozrušování nebo 
vytahování starého vedení za současného zatahování nového potrubí. V našem případě je není 
vhodné použít. Hlavním důvodem je problematické zachování provozu stávajících přípojek 
a velké dimenze stávajícího vedení. 

Pro splnění všech omezujících podmínek je proto nutné použít bezvýkopové technologie 
umožňující výstavbu nového vedení, případně klasický otevřený výkop. 
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Možné technologie umožňující výstavbu nového vedení jsou zřejmé z následujícího 
obrázku 3.7. 

 
Obr. 3.7: Schéma technologií umožňující výstavbu v nové trase [zdroj: T. Novák] [4] 

 

Na obrázku 3.7 jsou zeleně označeny technologie, které budou uvažovány pro rekonstrukci 
předmětné kanalizační stoky A 08. Jedná se o metodu ražení štítem, metodu klasického ražení 
štol, technologii řízeného mikrotunelování a rekonstrukci v otevřeném výkopu. Hlavním 
důvodem volby uvedených variant je zejména jejich běžné používání u obdobných 
rekonstrukcí a dobré zkušenosti ze zdárně provedených staveb. 

Bezvýkopové technologie je vhodné využít i pro sanaci, respektive novou výstavbu 
kanalizačních přípojek a vedlejších větví. Zejména při výstavbě hlavní stoky A 08 
bezvýkopovými technologiemi a při použití otevřené rýhy pro výstavbu přípojek bychom 
přišli o mnoho výhod. Jde například o výhody spojené s minimalizací výkopových prací, 
zachování dopravy na ulici a šetrnosti k životnímu prostředí. Pro sanaci přípojek a vedlejších 
stok je proto vhodné použít bezvýkopových technologií, jako například technologie vrtání 
nebo rozrážky z klasicky ražené štoly. V případě možnosti zachování původní přípojky lze 
pro rekonstrukci použít např. sanační rukávec. 

 

Výstavba (obnova) v nové trase

Metody bez obsluhy na čelbě

Neřízené metody

Metody bez 
odběru zeminy

Metody s odběrem 
zeminy

Řízené metody

Směrové vrtání  
(HDD)

Řízené 
mikrotunelování

Metody s obsluhou na čelbě

Ražení pomocí  štítu

Klasické ražení štol, 
hornickým způsobem

Hydraulické protlačování

Otevřený výkop



Studie sanace vybrané části stokové sítě  Bc. Tomáš Novák 
Diplomová práce 

 

40 

 

3.2.2 Návrh trasy stoky A 08 

Návrh trasy kanalizační stoky 

Součástí této studie je také návrh nové trasy kanalizační stoky, který musí zohlednit 
prostorové poměry vzhledem k velkému množství inženýrských sítí a stávajícím povrchům. 
Podmínkou je také dodržení nápojných míst. Jde o šachtu č. 1618 (OK 10), kde se hlavní 
stoka A 08 napojuje do kmenové stoky A a místa napojení vedlejších kanalizačních stok. 
Současně musí být trasa navržena tak, aby umožnila použití navržených bezvýkopových 
technologií vzhledem k jejich technickým možnostem. 

Inženýrské sítě jsou v ulici Vídeňská vedeny v téměř celém prostoru chodníku a částečně 
i ve vozovce. Stávající trasa kanalizační stoky se v současnosti nachází v tramvajovém pásu, 
přičemž místy v pravé nebo levé koleji. Při návrhu nové trasy kanalizační stoky je proto 
jediný volný prostor mezi stávajícím vodovodním řadem a stávající stokou na rozhraní mezi 
vozovkou a tramvajovým tělesem. Návrh nové trasy respektuje požadavky stanovené 
v ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, činí ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro profily 
do průměru 500 mm 1,5 m. Jedná se o vodorovnou vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí 
na každou stranu. Ochranné pásmo pro vodovodní řady a kanalizační stoky o průměru 
nad 500 mm je 2,5 m. Jelikož je předmětná stoka uložena v hloubce větší než 2,5 m 
pod povrchem, zvyšuje se vodorovná vzdálenost o 1 m. Výsledná hodnota je 3,5 m 
od vnějšího líce na každou stranu. V ochranném pásmu kanalizační stoky lze provádět zemní 
práce, stavby nebo umísťovat konstrukce jen s písemným souhlasem vlastníka, popřípadě 
provozovatele. [1] 

Z hlediska návrhu kanalizačních šachet budou dodrženy podmínky stanovené Městskými 
standardy pro kanalizační zařízení ve městě Brně. Vzdálenost umístění nových kanalizačních 
šachet bude po 50 m. Návrh větších vzdáleností šachet než 50 m bude projednán 
s provozovatelem, BVK, a.s. Vstupní část kanalizační šachty bude přitom umístěna tak, aby 
umožnila přístup pro údržbu a opravu stoky. To platí zejména pro souběh s tramvajovou tratí, 
kdy vstupní část musí být vyvedena mimo její těleso. Pro navržené profily potrubí stoky 
budou vstupní a soutokové šachty monolitické nebo prefabrikované a provedeny 
s čtvercovým dnem. [24] 

Pro rekonstrukci předmětné kanalizační stoky jsou navrženy dvě trasy, které budou rozděleny 
na jednotlivé úseky představující etapy výstavby. Vše je zřejmé z výkresu celkové situace 
viz příloha č. 8. Návrh úseků zohledňuje postup výstavby z hlediska technických možností 
bezvýkopových technologií a možnost zachování provozu během rekonstrukce. Úseky jsou 
přitom cíleně rozděleny tak, aby odpovídaly vzdálenostem mezi napojením vedlejších stok. 
Výškové uložení jednotlivých úseků obou tras je navrženo na základě hydrotechnických 
výpočtů viz příloha č. 4. Vše je zřejmé z podélných profilů obou navržených tras stoky A 08 
viz příloha č. 9 a příloha č. 10. Návrh byl proveden s ohledem na nutnost napojení vedlejších 
větví, odvedení odpadních vod z okolních nemovitostí a dodržení návrhových parametrů. 
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Navržené výškové uložení se oproti stávajícímu liší jen minimálně. Způsob napojení 
vedlejších stok bude proveden tak, aby byly sladěny výšky hladin při návrhových průtocích. 
Pro porovnání jsou v tabulce 3.8 pro obě trasy uvedeny navržené délky jednotlivých úseků 
stoky a délky rušené stoky stávající. Podrobnější popis obou možností je uveden 
v následujícím textu.  

Tab. 3.8: Úseky pro navrženou trasu č. 1 a trasu č. 2 stoky A 08 [zdroj: T. Novák] 

Úsek 
č. 

Počáteční 
šachta č. 

Koncová 
šachta č. 

trasa č. 1 trasa č. 2 

Navržený 
profil Délka 

úseku [m] 

Délka 
zrušené 

stoky [m] 

Délka 
úseku [m] 

Délka 
zrušené 

stoky [m] 

1 1618 908768 168,3 330 168,3 330 DN 1100 

2 908768 1110 247,2 170 242,8 247 DN 1000 

3 1110 1104 162,6 80 171,6 174,5 DN 1000 

4 1104 1089 254,2 245 254 250 DN 1000 

5 1089 417 165,6 0 167,6 165,6 DN 500/750 

 

Trasa č. 1 

První varianta je vedena jak v nové, tak v původní trase stávající kanalizace a je označena 
jako trasa č. 1. Je uvažována zejména pro použití technologie otevřeného výkopu. Trasa 
je zřejmá z výkresu celkové situace viz příloha č. 8. 

Úsek č. 1 zahrnuje část stoky od šachty č. 1618 po šachtu č. 908768. Pro obě trasy je úsek č. 1 
stejný, přičemž vede v nové trase mimo stávající stoku. Důvodem navržení nové trasy 
je zejména požadavek přeložení stoky mimo prostor chodníku, kde se nachází velké 
koncentrace inženýrských sítí. Při návrhu kanalizačních šachet zde bylo nutno z důvodů 
křížení tramvajového tělesa navrhnout u dvou úseků vzdálenost vstupních šachet více 
než 50 m, což bylo odsouhlaseno provozovatelem BVK, a. s. V rámci rekonstrukce bude 
v úseku č. 1 nutno provést výstavbu a přepojení velkého množství přípojek při rušení 
souběžné kanalizační stoky DN 300 na opačné straně ulice. Do uvedeného úseku č. 1 bude 
také napojena vedlejší kanalizační větev z ulice Kamenná, tzv. od stávající šachty č. 908765 
po napojení do stoky A 08, o navrženém profilu DN 600/900. Po provedení výstavby celého 
úseku č. 1 dojde ke zrušení stávajících objektů. Jde o stávající část stoky A 08, souběžnou 
stoku DN 300, stávající přípojky a propojení s ulicí Polní, tzv. od rozdělovací komory 
č. 908768 po šachtu č. 908759. Zrušení znamená vyplnění stávajícího potrubí vhodným 
materiálem, kterým může být popílkocementová směs, případně hubený beton.  

Úseky č. 2, č. 3 i č. 4 jsou vedeny částečně v původní a částečně v nové trase souběžně 
se stávající stokou. Úseky zahrnují část stoky od šachty č. 908768 po šachtu č. 1089. 
Při návrhu bylo zohledněno umístění šachet mimo tramvajové těleso. Konkrétně je navržená 
trasa stoky u těchto úseků vedena na rozhraní mezi tramvajovým tělesem a vozovkou.  
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Úsek č. 5 je veden v původní trase a zahrnuje část stoky od šachty č. 1089 po koncovou 
šachtu č. 417.  

V souvislosti s uvedenými úseky také dojde k sanaci a napojení vedlejších větví. 
Rekonstrukce bude provedena vždy v úseku od první stávající šachty ve vedlejší ulici 
po napojení do navržené trasy stoky A 08. Jedná se o vedlejší větev Kamenná, Vinohrady, 
Jílová a Celní. Výjimku tvoří oddílná splašková kanalizace DN 300, kterou není potřebné 
rekonstruovat, ale pouze napojit. Dále při rekonstrukci vedlejší větve do ulice Celní bude 
zrekonstruována rozdělovací komora č. 907661 tak, aby veškerý průtok byl veden do hlavní 
stoky A 08. Po provedení rekonstrukce budou ponechané části vedení stávající stoky 
zaplněny.  

Výhodou trasy č. 1 je, že při rekonstrukci bude nutné rušení kratší délky stávající stoky. 
Ta bude při výstavbě v otevřeném výkopu vytěžena a nebude zůstávat v zemi. S tím souvisí 
i jednodušší přepojení vedlejších větví a výstavba nových přípojek. Dále se také předpokládá, 
že při výstavbě ve stávající trase budou výkopové práce probíhat v zásypovém materiálu 
původních výkopů. Vyhneme se tak problematickým geologickým podmínkám. 

Trasa č. 2 

Druhá varianta je zde navržena kvůli umožnění použití bezvýkopových technologií. Všechny 
úseky jsou proto vedeny v nové trase souběžně se stávající stokou. Konkrétně je stoka 
navržena převážně ve volném prostoru mezi stávajícím vodovodním řadem a původní stokou 
na rozhraní mezi vozovkou a tramvajovým tělesem. Návrh byl proveden s ohledem na nutnost 
umístění vstupní části kanalizační šachty mimo tramvajový pás. Dále byla při použití 
bezvýkopových technologií zohledněna tzv. poklesová kotlina, která může způsobit 
deformaci nadloží nebo poškození ostatních inženýrských sítí, zejména vodovodního řadu 
a plynovodu. Způsob rekonstrukce a napojení všech vedlejších kanalizačních větví je stejný 
jako u trasy č. 1. 

Při použití bezvýkopových technologií budou startovací, respektive cílové šachty, umístěny 
vždy na začátku a konci jednotlivých navržených úseků. Směrové lomy budou provedeny 
v pracovních šachtách nebo v obloucích, což závisí na použité technologii. Výškové lomy 
jsou cíleně navrženy na rozhraní jednotlivých ražených úseků, přičemž mají sklon po celé své 
délce konstantní. Pouze v případě úseku č. 3 je potřebné během ražení provést v šachtě 
č.  1108 výškový lom. Navržená trasa se ve třech případech kříží se stávající stokou. Křížení 
je vždy na rozhraní jednotlivých úseků, kde bude vyhloubena pracovní šachta. Ta bude 
po dokončení výstavby daného úseku sloužit pro přepojení stávající stoky 
nad rekonstruovaným úsekem do nově vybudované stoky, čímž umožníme zrušení části 
stávající stoky.  

Hlavní výhodou této trasy při použití bezvýkopových technologií je možnost v maximální 
míře zachovat stávající dopravu na ulici. Při vhodném umístění pracovních šachet lze 
zachovat jeden jízdní pruh v každém směru. Dále je výhodou možnost zachování 
provozuschopnosti stávající stoky až do doby vybudování nového úseku. Tím usnadníme 
výstavbu nových přípojek, přepojení vedlejších větví a minimalizujeme nutnost čerpání.  
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Návrh provádění vedlejších stok a kanalizačních přípojek 

V rámci rekonstrukce kanalizace dojde také k sanaci vedlejších stok a stávajících přípojek, 
které jsou ve špatném technickém stavu. Jejich sanace bude prováděna převážně jako 
výstavba v původní nebo nové trase pomocí bezvýkopových technologií. V případě 
kanalizačních přípojek bude použito kameninové potrubí.  

Pro sanaci, respektive výstavbu nových kanalizačních přípojek, může být použito například 
technologie vrtání. Zařízení lze použít z pracovní šachty, ze suterénu budov nebo přímo 
z vyraženého profilu o minimální světlosti DN 1400. Postup začíná provedením vrtu, který 
je pažen ocelovou chráničkou. Současně je šnekovým dopravníkem odtěžována zemina. 
Následně dojde k vystrojení přípojky kameninovými troubami a k vytáhnutí ocelové 
chráničky. V případě ražení ve směru od nemovitosti po stoku se po dokončení vrtání provede 
provrtání ostění s použitím vrtné kónické hlavy. Až poté dojde k vystrojení kameninovým 
potrubím. Při provádění kanalizačních přípojek bude snahou realizovat vrtání přímo 
z raženého profilu, případně z malé pracovní šachty zhotovené u napojovaného domu. 
Pracovní šachta se následně může využít k vybudování revizní šachty. [25] 

Další možností je použití metody rozrážky z klasicky ražené štoly. Její princip je stejný jako u 
technologie ražení hlavní stoky. Metodu je možné použít jak pro obnovu kanalizačních 
přípojek, tak pro rekonstrukci vedlejších větví. Výhodou této metody je, že ji lze využít přímo 
z raženého profilu hlavní stoky nebo z pracovní šachty. Příčný řez rozrážky z klasicky ražené 
štoly je uveden na následujícím obrázku 3.8. 

 

Obr. 3.8: Rozrážka z klasicky ražené štoly pro kanalizační přípojku [zdroj: T. Novák] 
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3.2.3 Varianta č. 1 – Technologie ražení štítem 

Technologie ražení pomocí razicího štítu patří mezi bezvýkopové technologie, které jsou 
prováděny za přítomnosti obsluhy na čelbě. Štít je zjednodušeně ocelový válec, pod jehož 
ochranou dochází k rozpojování a výstavbě nového ostění. Tlačení štítu do zeminy zajišťují 
hydraulické lisy umístěné po jeho obvodě. Obecně lze razicí štíty dělit na otevřené 
nemechanizované, částečně mechanizované a na štíty plně mechanizované. Štít je vhodné 
použít jak pro ražení menších profilů štol, tak pro větší průřezy tunelů. [26] 

V případě rekonstrukce kanalizační stoky na ulici Vídeňská bude uvažováno s použitím 
razicího štítového komplexu, tzv. RŠK. Jde o typ štítu s otevřeným čelem, který byl vyvinut 
v České republice společností Ingstav zejména pro potřeby výstavby kmenových stok. 
Existuje v několika modifikacích lišících se dle průměru raženého profilu. V našem případě 
je pro navržené profily kanalizační stoky DN 500/750, DN 1000 a DN 1100 zvolen RŠK 2,0, 
popřípadě 2,56. První uvedený štít o vnějším průměru 2000 mm je nemechanizovaný, 
přičemž rozpojování je zde prováděno ručními nástroji. Výhodou většího štítu je, 
že rozpojování probíhá pomocí instalovaného těžebního zařízení. V následujícím textu bude 
blíže popsán štít RŠK 2,0, jehož plocha teoretického výrubu činí 3,14 m2. Pohled do razicího 
štítu použitého při zatrubnění Medláneckého potoka je zřejmý z následujícího obrázku 3.9.  

 

 

Obr. 3.9: Razicí štítový komplex, pohled na čelbu [zdroj: T. Novák] 
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Postup výstavby 

Postup výstavby začíná vyhloubením a zapažením startovací šachty. Následně se na zadní 
straně šachty zřídí opěrná konstrukce a osazením segmentů vytvoří v dolní části 
půlkružnicový profil, do kterého se osadí štít. Horní část je přitom zajištěna pomocí 
ocelového rámu. 

Při samotném ražení se postupuje po jednotlivých pracovních cyklech. V první fázi je 
provedeno rozpojení zeminy ručními nástroji a její odtěžení. Současně dochází k zatlačování 
štítu pomocí hydraulických lisů, které jsou opřeny o poslední hotový prstenec ostění. V druhé 
fázi jsou po dostatečném vysunutí štítu pístní tyče stáhnuty zpět do válců, čímž vznikne 
prostor pro vybudování nového prstence ostění. Při odtěžování se v našem případě uvažuje 
s jednokolejnou dopravou o rozchodu trati 600 mm a těžních beden na kolejovém podvozku. 
Posun vozíku bude zajištěn ručně nebo akumulátorovou lokomotivou. Po dopravení bedny 
s rubaninou do startovací šachty je svislá doprava zabezpečena pomocí zdvihacího zařízení. 
Po odtěžení veškerého materiálu pro jeden pracovní cyklus jsou na kolejový podvozek 
naloženy segmenty ostění, které jsou odvezeny k zadnímu plášti štítu. Zde dojde pomocí 
obvodového ukladače se zdvihací plošinou k osazení segmentů a vystrojení prstence ostění. 
Tím je jeden pracovní cyklus u konce a celý postup se následně opakuje. Vzniklý nadvýlom 
v prostoru mezi novým ostěním a rostlou zeminou bude injektován. Pro zajištění 
minimalizace sedání povrchu bude provedena dvoustupňová injektáž. Ihned po projetí štítu 
se nadvýlom zafouká suchým štěrkem, čímž dosáhneme podepření výrubu. S odstupem 
několika prstenců se následně přeinjektuje prostor cementovou směsí. Injektáž provedeme 
prostřednictvím otvorů v jednotlivých segmentech.  

Během ražení je možné v pracovních šachtách provádět směrové a výškové lomy. Dále lze 
při ražení štítem provádět směrové oblouky o minimálním poloměru 100 m, přičemž před ním 
je nutné navrhnout alespoň 12 m dlouhý přímý úsek. [27] 

Dle geologických poměrů by se v ražené trase měly vyskytovat zejména dobře rozpojitelné 
hlíny a spraše, tuhé až pevné konzistence. Rychlost ražení se předpokládá na 2 až 4 m/den, 
což odpovídá dvousměnnému provozu po 8 hodinách. Pro zajímavost uvádím v tabulce 3.9 
některé vybrané technické parametry pro razicí štítový komplex 2,0.  

Tab. 3.9: Vybrané technické parametry RŠK 2,0 [26] 

Vnitřní průměr štítu 2000 mm 

Délka štítu 3550 mm 

Tloušťka pláště 12 mm 

Celková hmotnost štítu 9,2 t 

Počet hydraulických lisů 12 

Celková tlačná síla všech hydraulických lisů 3840 kN 
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Současně s rekonstrukcí hlavní stoky dojde k sanaci vedlejších kanalizačních větví a přípojek. 
V případě rekonstrukce a napojení vedlejších větví není vhodné použití technologie ražení 
štítem. Proto v tomto případě bude jako doplňková technologie uvažována klasicky ražená 
štola. V místě napojení vedlejší větve na hlavní stoku se vždy vybuduje pracovní šachta, která 
bude sloužit pro začátek ražení a pro následné vystrojení kanalizační šachty. Z pracovní 
šachty bude následně ražena štola do první kanalizační šachty ve vedlejší ulici. 

Pro sanaci, respektive výstavbu nových kanalizačních přípojek, bude použito například 
technologie vrtání nebo rozrážky z klasické štoly. 

Materiál 

Materiálem primárního ostění jsou železobetonové segmenty lichoběžníkové tvaru. 
Kompletní prstenec je složen z 6 kusů a odpovídá šířce 0,5 m. Styčné spáry jednotlivých dílů 
jsou vyrobeny ve stylu pero-drážka. Vybudované primární ostění je zřejmé z následujícího 
obrázku 3.10. Nevýhodou uvedeného primárního ostění je, že nelze garantovat jeho 
vodotěsnost. Pro zajištění vodotěsnosti proto použijeme např. sklolaminátové trouby 
o navrženém profilu DN 500/750, DN1000 a DN 1100, které do primárního ostění dodatečně 
po vyražení daného úseku a vybetonování dna zatáhneme. Možností je také použití většího 
profilu DN 1200, kdy maximálně využijeme vyražený profil. Jako alternativa 
ke sklolaminátovému potrubí mohou být polymerbetonové trouby. Vzniklý meziprostor 
se vyplní cementopopílkovou suspenzí. 

   

Obr. 3.10: Ostění z železobetonových segmentů [zdroj: T. Novák] 

Pracovní šachty 

Celá trasa je rozdělena na jednotlivé úseky, etapy. V případě technologie ražení štítem 
uvažujeme trasu č. 2. Ražení bude prováděno jako dovrchní proti spádu stoky. Důvodem 
je zajištění odvodnění štoly a usnadnění dopravy rubaniny z čelby. Každý úsek začíná 



Studie sanace vybrané části stokové sítě  Bc. Tomáš Novák 
Diplomová práce 

 

47 

 

ve startovací šachtě. Pro použití RŠK 2,0 je potřeba startovací šachty o minimálních 
půdorysných rozměrech 5 x 4 m. Její rozměry zohledňují velikost štítu a délku trub 
definitivního ostění. V průběhu výstavby budou zpětně po projetí štítu vybudovány mezilehlé 
těžní šachty. Jejich zřízením zkrátíme vzdálenost pro odtěžení zeminy a opačným směrem 
dopravu segmentů. Primárně jsou ale určeny pro vystrojení kanalizačních šachet, které 
je nutno umístit cca po 50 m. Půdorysné rozměry mezilehlých šachet závisí zejména 
na velikosti konkrétní budoucí kanalizační šachty. Minimálně však musí být 2 x 2 m, což 
umožňuje svislou dopravu těžních beden a segmentů. Na konci raženého úseku budou zřízeny 
cílové šachty. Jelikož jednotlivé úseky na sebe navzájem navazují, jsou cílové šachty 
současně i startovacími šachtami v místech budoucích kanalizačních šachet.  

Zajištění provozuschopnosti stoky  

Během sanace je také nutné zachovat provozuschopnost dotčené hlavní stoky. Jelikož jde 
o výstavbu kanalizační stoky v nové trase, bude provoz zajištěn v původní stoce. Vždy 
po vyražení nového úseku dojde k postupné výstavbě přípojek a vedlejších větví. 
Až po dokončení daného úseku se v pracovní šachtě provede přepojení původní stoky 
do stoky nové. Jde o pracovní šachty v místech kanalizačních šachet č.  908768, 1104 a 1089, 
které se nacházejí na rozhraní jednotlivých úseků v místech křížení se stávající stokou. 
Tím zachováme stálý provoz hlavní stoky. 

V případě rekonstrukce vedlejších kanalizačních větví se provozuschopnost zajistí v závislosti 
na konkrétní vedlejší stoce. V případě kanalizační větve v ulici Kamenná a pro napojení 
oddílné splaškové kanalizace lze průtok zachovat ve stávající vedlejší stoce. Po dokončení 
výstavby nové vedlejší stoky se větev přepojí. Pro vedlejší stoky do ulice Celní, Vinohrady 
a Jílová bude jejich rekonstrukce probíhat ve stávající trase. Proto musí dojít k uzavření 
rekonstruovaných vedlejších úseků, přičemž provoz bude zabezpečen přečerpáváním, 
případně gravitačním převedením odpadních vod.  

Obdobně bude provoz zajištěn u kanalizačních přípojek. Při sanaci bude snahou zachovat 
jejich provoz až do doby vybudování nových přípojek a zprovoznění nového úseku. Následně 
dojde k přepojení vnitřní kanalizace do nové přípojky a provede se zrušení přípojky původní. 
V případě, kdy dojde přímo během ražení k porušení stávajících přípojek, přistoupí se k jejich 
přepojení do provizorního obtoku, zřízeném přímo v raženém profilu. Návrh konkrétního 
řešení závisí na dané přípojce a podrobněji bude řešen v rámci dalších stupňů projektové 
dokumentace. 

Výhody, nevýhody 

Výhodou použití technologie ražení štítem je možnost kontroly raženého profilu na čelbě 
štítu, kdy na nepředvídané překážky můžeme reagovat. Předností je i skutečnost, že práce jsou 
prováděny pod ochranou štítu. Oproti modernějším plně mechanizovaným strojům jsou 
výhodou také menší nároky na spotřebu energie a na manipulační plochu. Jedná se o roky 
odzkoušenou technologii, s kterou u nás bylo provedeno mnoho obdobných rekonstrukcí. 

Mezi nevýhody štítu patří zejména malá rychlost ražení, kdy je mnoho činností prováděno 
manuálně. S tím souvisí i náročnost výstavby a nutnost velkého počtu pracovníků (osádky). 
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Jako problém lze také vidět primární ostění, které není vodotěsné a je nutné zatáhnutí 
sekundárního potrubí, čímž se zvyšují náklady. S ohledem na umístění stavby v intravilánu 
je také nevýhodou vznikající poklesová kotlina při ražení.  

 

3.2.4 Varianta č. 2 – Technologie klasického ražení štol 

Druhou variantou je technologie ražení štol klasickým hornickým způsobem, která probíhá 
také za přítomnosti obsluhy na čelbě. Jde o klasickou, univerzální technologii používanou 
při ražení průřezů štol různých tvarů a velikostí. Vyražený profil technologií klasického ražení 
štol v Brně na ulici Polní je zřejmý z následujícího obrázku 3.11. 

 

Obr. 3.11: Vyražený profil, klasicky ražená štola [zdroj. T. Novák] 

V našem případě je navržena dovrchní ražba štoly, přičemž konkrétní ražený profil musí 
umožnit zatáhnutí navržené dimenze potrubí. Klasické ražení je možné provádět jak v nové 
trase, tak za jistých opatření i ve stávající trase stoky. V následujícím textu bude uvažováno 
s trasou č. 2, vedenou pouze v nové trase. 

Postup výstavby 

Postup začíná zhotovením startovací šachty. Následně se zahájí výstavba, která spočívá 
v ražení po jednotlivých cyklech. V prvním kroku dochází k rozpojování zeminy. Vzhledem 
k dotčenému geologickému prostředí bude rozpojování prováděno ručními a pneumatickými 
nástroji. V dalším kroku se rubanina naloží a odveze. Princip jednokolejné dopravy, těžních 
beden a akumulátorové lokomotivy bude řešen stejně jako u varianty ražení štítem. Na závěr 
se vzniklý výrub zabezpečí proti zavalení. Tím dojde k postupu o jeden záběr, což odpovídá 
jedné pracovní směně. Celý cyklus se následně opakuje. V našem případě se pro dvousměnný 
provoz předpokládá s denním postupem 1,6 m/den. Jde o rychlost dosahovanou při výstavbě 
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štoly v podobných geologických podmínkách, při rozteči ocelových rámů 0,8 m. Odvodnění 
z prostoru čelby bude prováděno pomocí trubních drénů. Ty budou vyvedeny do sběrných 
jímek umístěných v pracovních šachtách, kde bude docházet k pravidelnému čerpání. 

Pro navrženou štolu se předpokládá s výztuží tvořenou ocelovými rámy z důlní výztuže, 
tzv. Heintzmanny, které budou osazeny na válcovaných profilech. Jednotlivé rámy budou 
spojeny podélnými rozpěrami. Štola bude zabezpečena zátažným pažením, a to například 
pažnicemi typu UNION. Konkrétní návrh výztuže a vzdálenosti rámů je nutné provést pomocí 
statického výpočtu, což není obsahem této studie. 

Dle geologických poměrů se v ražené trase mohou vyskytovat také nesoudržné zeminy. 
V takovémto případě se klenba zajistí pomocí ocelových jehel a svorníků zvyšující pevnost 
a umožňující následnou injektáž. Jehly se v klenbě zaberaní při každém záběru před čelo 
výrubu, přičemž musí zasahovat minimálně na vzdálenost dvou dalších záběrů. Injektáž bude 
provedena například pomocí cementové malty. V případě zhoršení geologických podmínek 
bude na výztuž aplikován stříkaný beton s výztužnými sítěmi. [25] 

Pro sanaci, respektive výstavbu nových kanalizačních přípojek, bude použito například 
technologie vrtání nebo rozrážky z klasické štoly. 

Materiál 

Vystrojení štoly, které je složené z rámů a pažnic, tvoří primární ostění. Pro zajištění 
vodotěsnosti je nutno vybudovat sekundární, tzv. definitivní ostění. Dle požadavku 
provozovatele se uvažuje se zatáhnutím sklolaminátových trub nebo s vybudováním 
monolitické stoky pomocí ocelového pojízdného bednění. Jako alternativa je i použití 
polymerbetonových trub. Úsek obdobné štoly v Brně na ulici Polní, který je připravený 
pro betonáž stěn pomocí ocelového bednicího vozíku, je zřejmý z následujícího obrázku 3.12.  

 

Obr. 3.12: Úsek klasické štoly při betonáží monolitického ostění [zdroj: T. Novák] 
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V případě použití sklolaminátových trub se po vyražení daného úseku nejprve vybetonuje dno 
štoly tak, aby bylo shodné s požadovanou niveletou potrubí. Následně se do štoly zatáhnou 
trouby, které se zafixují proti posunu. Vzniklý meziprostor se vyplní cementopopílkovou 
směsí. Uvažováno je se sklolaminátovým potrubím o požadovaných profilech DN 500/750, 
DN1000 a DN 1100. Stejně jako u varianty ražení štítem je možno použít i většího profilu 
potrubí a maximálně tak využít vyražený prostor. 

Při budování monolitické stoky je nejprve zhotovena železobetonová deska. Její sklon bude 
stejný jako niveleta navržené stoky. Na železobetonovou desku se poté pomocí ocelového 
bednicího vozíku z vodostavebního betonu vybetonují svislé stěny a tvar klenby. V podélných 
i příčných pracovních spárách se osadí těsnicí prvky, např. těsnicí pásy a bobtnavé pásky. 
Délka jednoho betonovaného úseku se předpokládá na 6 až 10 m, což závisí na délce 
ocelového bednění. Do takto vybudované stoky jsou osazeny čedičové žlábky a dobudovány 
bermy s čedičovým obložením.  

Pracovní šachty 

Půdorysné rozměry startovacích a cílových šachet musí v případě klasického ražení štol 
především umožnit vystrojení štoly sklolaminátovými troubami, případně musí umožnit 
vložení ocelového bednicího vozíku. Sklolaminátové trouby jsou standardně dodávány 
v délce 6 m. V případě bednicího vozíku jsou požadavky na rozměry menší. V jednotlivých 
úsecích budou budovány po cca 50 m mezilehlé těžní šachty, přičemž pro ně platí stejné 
podmínky jako u varianty ražení štítem.  

Zajištění provozuschopnosti stoky  

Pro zajištění provozuschopnosti hlavní stoky, vedlejších kanalizačních větví a kanalizačních 
přípojek se bude postupovat stejně jako u ražení štítem (viz kapitola 3.2.3).  

Výhody, nevýhody 

Výhody jsou zejména spjaté s obsluhou na čelbě. Jde o možnost kontroly raženého profilu, 
kdy lze doplnit technologii různými opatřeními v závislosti na změně geologického prostředí. 
V našem případě je také výhodou možnost řešení kolize se stávajícími kanalizačními 
přípojkami. Oproti ražení štítem metoda umožňuje bez zřízení pracovních šachet provést 
okamžité výškové a směrové lomy, případně oblouky o malých poloměrech. Přímo 
z raženého profilu také umožňuje provést odbočení do vedlejších ulic a objektů. Jde 
o technologii s minimálními požadavky na spotřebu energie. 

Nevýhody klasického ražení jsou obdobné jako u použití štítu. V porovnání s ním je rychlost 
výstavby pomalejší a náročnost ražení větší. Důvodem je minimální použití mechanizace, 
pracnější způsob pažení výrubu nebo případně větší časová náročnost výstavby monolitické 
stoky. Z hlediska ekonomického jsou velké finanční náklady spjaté zejména s množstvím 
použitého materiálu.  



Studie sanace vybrané části stokové sítě  Bc. Tomáš Novák 
Diplomová práce 

 

51 

 

3.2.5 Varianta č. 3 – Technologie řízeného mikrotunelování 

Poslední uvažovanou bezvýkopovou technologií je metoda řízeného mikrotunelování (dále 
jen mikrotunelování). Její princip spočívá v protlačování trub s využitím dálkově řízeného 
plně mechanizovaného razicího štítu, který je bez obsluhy na čelbě. Odtěžování zeminy 
je prováděno v celém profilu, přičemž rubanina je drcena na menší kusy. Rozeznáváme 
mikrotunelování s odtěžením pomocí šnekového dopravníku nebo s výplachovým 
odtěžením. [28]  

V našem případě volíme mikrotunelování s využitím hydraulické dopravy zeminy. Důvodem 
je zejména délka jednotlivých navržených úseků a možnost výskytu různorodého 
geologického prostředí. K protlačování bude použito železobetonové potrubí s čedičovou 
výstelkou nebo potrubí ze sklolaminátu. Pro navržené profily bude například uvažováno 
s mikrotunelovacím strojem Unclemole Iseki TCC 1220 nebo Iseki TCC 1330, které 
umožňují protlačovat potrubí s vnitřním průměrem 1000 mm a 1100 mm. Profil DN 1000 
bude použit i pro úsek č. 5, kde je jako minimální profil navržen DN 500/750. 

Uvedené mikrotunelovací štíty jsou dle výrobce určeny do všech typů měkkých zemin, kde 
se mohou vyskytovat i balvany o velikosti do 30 % výšky profilu štítu. Dále je lze využít 
do měkkých hornin. Vzhledem k vyskytujícímu se geologickému prostředí je použití tohoto 
typu mikrotunelovacího stroje vhodné. [31] 

Postup výstavby 

Výstavba úseku začíná ve startovací šachtě, v které se zřídí vodící rám, konstrukční dno, 
opěrná stěna, případně těsnicí prstenec. Na povrchu v těsné blízkosti šachty je nutné umístit 
řídící jednotku, recyklaci vyplachovacího média, čerpadlo pro transport vyplachovacího 
média a zdvihací zařízení. Následně se do šachty osadí tlačná stanice a mikrotunelovací 
štít. [29]  

Samotné vrtání začíná zatlačením mikrotunelovacího štítu pomocí tlačné stanice do zeminy. 
Při zatlačování dochází současně pomocí vrtné hlavy k rozpojování zeminy. Těžený materiál 
je následně prostřednictvím transportního média, např. bentonitu a vody, dopravován 
na povrch. Po maximálním prodloužení hydraulických válců tlačné stanice se pístnice 
zasunou zpět a do vzniklého prostoru se vloží protlačovací trouba. Uvedeným způsobem 
se vyrazí celý úsek až po cílovou šachtu.  

Princip odtěžování pomocí hydrodopravy spočívá v přivedení média potrubím 
do mikrotunelovacího štítu, konkrétně do prostoru mísicí komory umístěné za drtičem. Odtud 
je po promíchání média se zeminou výplach čerpán do separačního zařízení. V našem případě 
bude vhodné použití dvoustupňové separace. Po vyčištění suspenze se médium vrací zpět 
do mikrotunelovacího štítu, čímž je celý okruh uzavřen. Kromě funkce transportní slouží 
médium k zajištění stability čelby proti tlakům podzemní vody nebo zeminy. Nemůže tak 
dojít k deformaci nadloží nebo zaplavení štítu podzemní vodou. [29] 
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Některé vybrané technické parametry pro navrženou mikrotunelovací soupravu Unclemole 
Iseki TCC 1220 jsou uvedeny v následující tabulce 3.10. [29] 

Tab. 3.10: Vybrané technické parametry Unclemole Iseki TCC 1220 [29] 

Vnější průměr potrubí 1200 mm 

Vnitřní průměr potrubí 1000 mm 

Délka mikrotunelovacího štítu 2968 mm 

Délka trub 2,5 m 

Hlavní tlačná kapacita 800 t 

Příkon sestavy 250 kW 

K řízení stroje slouží hydraulické válce, kterými je možno natočit mikrotunelovací hlavu 
do požadovaného směru. Postup výstavby v navrženém směru je kontrolován pomocí laseru 
umístěný ve startovací šachtě, přičemž vše je pod kontrolou operátora z řídící kabiny. [30] 

Pro snižování tření mezi vnějším povrchem trouby a zeminou se v průběhu vrtání přivádí 
lubrikační prostředek. Tím může být např. bentonit nebo polymerní maziva. Připravování 
prostředku je prováděno v míchací nádrži, z které se následně přivádí potrubím 
do mikrotunelovacího štítu. Samotná lubrikace je prováděna vstřikováním prostředku 
za vnější povrch potrubí. Tím docílíme snížení tlačné síly, čímž prodloužíme maximální délku 
protlačovaného úseku. [31] 

Uváděná rychlost výstavby se dle dostupné literatury a dle výrobců mikrotunelovacích strojů 
pohybuje v rozmezí 10 až 40 m/den. Uvedený interval je závislý zejména na vyskytujících 
se geologických podmínkách. V našem případě se průměrná rychlost v dotčené lokalitě 
odhaduje na nižší postupy výstavby zhruba 10 až 20 m/den, což odpovídá dvousměnnému 
provozu.  

Pro sanaci, respektive výstavbu nových kanalizačních přípojek, bude použito například 
technologie vrtání nebo rozrážky z klasické štoly. 

Materiál ostění 

Pro technologii mikrotunelování budeme uvažovat se zatlačením železobetonového nebo 
sklolaminátového potrubí. Délka jednotlivých trub je pro navrženou mikrotunelovací 
soupravu rovna 2,5 m. V případě železobetonového potrubí bude vnitřní povrch opatřen 
čedičovou výstelkou. 

Pro protlačovací potrubí obecně platí, že musí umožnit přenesení tlačné síly v podélném 
směru. Spoje trub přitom musí být provedeny tak, aby nepřesahovaly vnější profil potrubí. 
Dále spoje musí dovolovat výchylku, aby umožnily řízení do požadovaného směru. 
U uvažovaného železobetonového a sklolaminátového potrubí jsou spoje řešeny pomocí 
manžet s těsněním. [25] 
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Pracovní šachty 

Rozměry startovacích a cílových šachet jsou odvozeny od velikosti mikrotunelovací soupravy 
nebo délky zatlačovaných trub. Minimální délka, popřípadě průměr startovací šachty, 
je při použití soupravy Unclemole Iseki TCC 1220 stanovena na 4,6 m a pro cílovou šachtu 
3,8 m. Jelikož je zřizování startovacích šachet časově i konstrukčně náročné bude snahou 
minimalizovat jejich počet. [31] 

V případě mezilehlých šachet jsou jejich rozměry závislé na velikosti budoucích 
kanalizačních šachet, které jsou uvažované po cca 50 m. Budování mezilehlých šachet bude 
prováděno až po vyražení celého úseku. Pouze v případě nutnosti výměny řezných nástrojů 
či provedení jiných úprav na razicí hlavě budou šachty vyhloubeny přímo během ražení. 

Jako u ostatních bezvýkopových technologií se i u metody mikrotunelování uvažuje 
s trasou č. 2. Směrové lomy vyskytující se v navržené trase budou provedeny obloukem 
o minimálním poloměru 300 m. Uvažovanou mikrotunelovací soupravu lze v našem případě 
bezproblémově použít pro navržené úseky, kdy jejich maximální délka nepřesahuje 250 m. 
Vše je zřejmé z výkresu celkové situace viz příloha č. 8. 

Délka prováděných úseků také závisí na opotřebení řezných nástrojů a na největší možné 
protlačovací síle, které je možno dosáhnout nebo která může působit na potrubí. 
Pro rovnoměrné zatlačování po úsecích se v daných odstupech mezi protlačované potrubí 
vkládají mezitlačné stanice. Výstavba bude prováděna proti spádu navržené stoky.  

Zajištění provozuschopnosti stoky  

Pro zajištění provozuschopnosti hlavní stoky a vedlejších kanalizačních větví se bude 
postupovat stejně jako u varianty ražení štítem (viz kapitola 3.2.3). V případě sanace 
kanalizačních přípojek se zachová jejich provoz až do doby, kdy dojde k vybudování nových 
přípojek a zprovoznění nového úseku. Během ražení ale může dojít k poškození stávajících 
přípojek. U těchto přípojek musí dojít ke zřízení dočasných jímek, z kterých budou odpadní 
vody přečerpávány. Návrh konkrétního řešení závisí na dané přípojce a podrobněji bude řešen 
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. 

Výhody, nevýhody 

Hlavními výhodami této technologie je především vysoká rychlost postupu, kdy většina 
operací probíhá mechanicky. Výhodou je také bezproblémové použití i pod hladinou 
podzemní vody a možnost využití i v proměnlivých geologických podmínkách. V porovnání 
s variantami ražení štítem a klasického ražení dochází u technologie mikrotunelování 
k minimálnímu poklesu nadloží. Důvodem je neustálá podpora raženého profilu 
mikrotunelovacím štítem a následně protlačovanými troubami o stejném vnějším profilu. 
Technologie je prováděna bez obsluhy na čelbě, což zajišťuje větší bezpečnost práce. 

Jako nevýhody lze uvést vyšší prostorové nároky na zařízení staveniště a nároky spojené 
s náklady na provoz mikrotunelovací sestavy. Vyšší náklady jsou také spjaté s pořízením, 
popřípadě zapůjčením technologie. Dále je nevýhodou riziko spojené s uvíznutím 
mikrotunelovacího stroje zapříčiněné například výskytem nepředvídaných překážek. 
S tím souvisí i provádění prací bez obsluhy na čelbě, která tak nemůže provést příslušná 
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opatření přímo v raženém profilu. V našem případě dochází k ražení souběžně se stávající 
stokou, kdy může dojít k porušení stávajících kanalizačních přípojek.  

3.2.6 Varianta č. 4. – Rekonstrukce v otevřeném výkopu 

Mezi způsoby sanace kanalizačních stok patří také klasická rekonstrukce v otevřeném 
výkopu, s kterou je uvažováno i v případě sanace hlavní stoky A 08. Dále zde budou uvedeny 
některé údaje, které jsou potřebné pro závěrečné srovnání. 

Pro tuto variantu otevřené stavební rýhy byla navržena trasa č. 1, která je vedena částečně 
v původní a částečně v nové trase, což je zřejmé z celkové situace viz příloha č. 8. Výkopové 
práce stavební rýhy i samotná výstavba hlavní stoky bude prováděna proti spádu stoky, 
tzv. od napojení na kmenovou stoku A.  

Současně s výstavbou hlavní stoky bude realizována rekonstrukce vedlejších kanalizačních 
větví a kanalizačních přípojek. Ta může být provedena rovněž v otevřeném výkopu nebo 
s využitím bezvýkopových technologií. Konkrétně jde o rozrážku z klasicky ražené štoly nebo 
technologii vrtání.  

Materiál ostění 

Stejně jako u předchozích variant se uvažuje s vybudováním nové stoky z železobetonového 
potrubí s čedičovou výstelkou nebo s použitím sklolaminátových trub. Jako alternativa 
je možné použití i potrubí z polymerbetonu.  

Zajištění provozuschopnosti stoky  

V případě rekonstrukce stoky ve stávající trase dojde k uzavření daného úseku 
a k přečerpávání, popřípadě ke gravitačnímu převedení odpadních vod obtokovým potrubím 
vedeným přímo ve stavební rýze. Obtokové potrubí začíná v šachtě na konci horního 
provozovaného úseku a končí v šachtě dolního provozovaného úseku. Pro úseky budované 
v nové trase bude provoz během rekonstrukce zajištěn v původní stoce. Vždy po dokončení 
daného úseku, včetně výstavby kanalizačních přípojek a vedlejších větví, dojde k přepojení 
do nového úseku.  

Výhody, nevýhody 

Výhodou rekonstrukce v otevřeném výkopu je možnost provádění obnovy ve stávající 
i v nové trase. Při obnově v původní trase přitom odstraníme stávající stoku, takže v zemi 
nezůstává nefunkční vedení. Velká omezení při provádění zemních pracích nevznikají 
ani se změnou geologických poměrů nebo při výskytu nepředvídaných překážek, na které 
můžeme reagovat.  

Mezi nevýhody patří zejména množství zemních prací a velké prostorové nároky na zábor 
a zařízení staveniště. S tím úzce souvisí i dopad na životní prostředí a nutná dopravní omezení 
na ulici Vídeňská, čímž ovlivníme běžný život obyvatel. Výstavba předmětné stoky bude také 
náročná z hlediska výkopových prací nebo pažení stavební rýhy. Důvodem jsou 
velké hloubky uložení navržené stoky až 7 m a přítomnost velkého množství inženýrských sítí 
a přípojek k jednotlivým objektům, které budou stavební rýhu křížit.  
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 ZHODNOCENÍ VARIANT SANACE 3.3

3.3.1 Technické zhodnocení 

 

1. Předpokládaný postup výstavby 

K určení doby výstavby celé předmětné stoky A 08 by bylo zapotřebí určit délku trvání 
a návaznost jednotlivých činností. To zde není účelné stanovovat, a proto zde uvedeme pouze 
zjednodušené časové porovnání na základě předpokládaných rychlostí postupu výstavby. 
Rychlost bude zahrnovat práce spojené s ražením, v případě otevřeného výkopu práce spojené 
se zemními pracemi a se zapažením rýh. Předpokládaný postup výstavby je zřejmý 
z následující tabulky 3.11. 

Tab. 3.11: Předpokládaný postup výstavby [zdroj: T. Novák] 

Varianta Vlastní realizace (bez neočekávaných překážek) 

Ražení štítem 2–4 m/den 

Klasicky ražená štola 1,6–2,4 m/den 

Mikrotunelování 10–20 m/den 

Otevřený výkop 10 m/den 

Pro bezvýkopové technologie odpovídají uvedené intervaly rychlostem, které jsou 
dosahované na obdobných stavbách, přičemž jsou uvažovány pro dvousměnný provoz. Dále 
je nutno dodat, že uvedené postupy jsou pouze hrubý odhad a ve skutečnosti budou záviset 
především na přítomnosti neočekávaných překážek a geologických podmínkách vyskytujících 
se v ražené trase. Z tabulky 3.11 vyplývá, že nejlépe vychází předpokládaný postup výstavby 
v případě použití technologie mikrotunelování. 

Kromě předpokládané rychlosti výstavby je nutné k době trvání přičíst také čas spojený 
s ostatními činnostmi. Například při použití technologie mikrotunelování budou mnohem 
vyšší časové nároky spojené s vystrojením a montáží mikrotunelovací soupravy do pracovní 
šachty. Na druhou stranu u ražení štítem nebo klasického ražení štol je nutno počítat s časem 
spojeným s vybudováním definitivního ostění. Pro urychlení rekonstrukce je možné přistoupit 
k výstavbě více úseků souběžně.  

2. Zajištění provozuschopnosti stoky během výstavby 

Důležité je také zajištění provozuschopnosti stoky a způsob provizorního odvádění odpadních 
vod během výstavby. Podrobný popis řešení je uveden v rámci popisu jednotlivých variant. 
Snahou je přitom minimalizovat čerpání a převést průtok gravitačně. Toho v našem případě 
nejlépe docílíme při použití bezvýkopových technologií a zachování provozu stávající stoky 
u navržené trasy č. 2. U bezvýkopových variant je největší riziko spojeno s technologií 
mikrotunelování, kdy vzniká problém se stávajícími přípojkami, které mohou být během 
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ražení porušeny. Proto je z uvedeného hlediska vhodnější technologie ražení štítem a klasické 
ražení štol. 

3. Využití mechanizace 

V případě použití technologie mikrotunelování jsou veškeré operace plně mechanizované. 
Dochází zde k rozpojování pomocí plnoprofilového štítu a dopravě těžené zeminy 
hydraulickou dopravou. U ostatních bezvýkopových variant jsou uvedené kroky prováděny 
osádkou, a proto je potřeba vyššího počtu pracovníků. Zejména klasické ražení štol je velice 
náročné na pracovní činnosti prováděné manuálně. Z hlediska náročnosti výstavby a využití 
mechanizace je proto vhodnější technologie mikrotunelování. 

4. Využití vyraženého profilu 

Vzhledem k rozdílným způsobům provádění sanace lze jednotlivé technologie zhodnotit 
i z hlediska využití vyraženého profilu. Při použití technologie ražení štítem a klasického 
ražení štol je v našem případě nutno razit profil větší, než je pro navržené dimenze potrubí 
potřebné. Z hlediska ekonomického jde o zvýšení nákladů. Nadbytečný prostor ale lze využít 
například pro výstavbu a napojení přípojek nebo vedlejších stok přímo z raženého profilu. 
Při samotném ražení je také předností obsluha a vizuální kontrola na čelbě. Můžeme tak 
přímo v raženém profilu přepojit stávající přípojky zasahující do čelby do provizorního 
potrubí. 

Dále lze nadbytečný prostor využít pro zatáhnutí větší dimenze potrubí, čímž docílíme 
hospodárného využití vyraženého profilu a zároveň zvýšíme kapacitu stoky. Do budoucna 
tím umožníme provádět opětovnou sanaci technologiemi způsobující zmenšení vnitřního 
profilu potrubí. 

5. Další omezení spojené s výstavbou 

Z hlediska omezení spojených s použitím bezvýkopových technologií lze uvést například 
tvorbu poklesové kotliny. Ta vzniká zejména u technologie ražení štítem, případně klasického 
ražení štol. Poklesová kotlina způsobuje deformaci nadloží, přičemž pro její snížení 
je navržena injektáž. 

Jako omezení můžeme také zmínit požadavky na provádění směrových a výškových změn, 
což je pro návrh trasy důležité. V případě otevřeného výkopu a klasické štoly lze realizovat 
lomy a oblouky dle potřeby. U technologie ražení štítem je možno provádět lomy buď 
v pracovní šachtě, kdy nasměrujeme štít do požadovaného směru, nebo obloukem o daném 
poloměru. Při použití metody mikrotunelování je možností pouze provedení oblouku.  

6. Životnost nové stoky 

Z hlediska životnosti je nové vedení závislé především na použitém materiálu definitivního 
ostění. V rámci variant bylo uvažováno s železobetonovým potrubím s čedičovou výstelkou, 
s monolitickou stokou s čedičovým obložením nebo se sklolaminátovým potrubím, což bylo 
odsouhlaseno provozovatelem BVK, a. s. Jako alternativu lze u všech technologií použít 
potrubí z polymerbetonu. Skutečná životnost stoky bude záviset také na kvalitě provedeného 
díla. Důležitá je kvalita materiálu, uložení potrubí, těsnost spojů nebo napojení přípojek 
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a vedlejších větví. Proto bude jednoznačné určení nejvhodnějšího materiálu ponecháno 
na investorovi akce. 

3.3.2 Ekonomické zhodnocení 

Součástí hodnocení je také ekonomické hledisko. Vzhledem k rozsahu stavby zde bude 
provedeno zjednodušené zhodnocení. Jednotlivé varianty porovnáme na základě 
předpokládaných orientačních nákladů pro výstavbu jednoho metru stoky. Veškeré náklady 
byly poskytnuty dodavatelskou firmou, která tyto technologie provádí a jsou uvedeny 
v následující tabulce 3.12. Do uvedených cen je započteno samotné ražení, respektive zemní 
práce, pažení stavební rýhy a pracovních šachet, odtěžování, obnova povrchů, použitý 
materiál a výstavba kanalizačních šachet. V případě otevřeného výkopu se předpokládá 
s průměrnou hloubkou výkopu 5 m.  

Tab. 3.12: Předpokládané orientační náklady na 1 bm kanalizační stoky [zdroj: T. Novák] 

Varianta č.  

1 2 3 4 

Ražení 
štítem 

RŠK 2,0 
Klasické ražení štoly 

Řízené 
mikrotunelování 

Otevřený výkop 

Materiál 
primárního 
ostění 

ŽB 
segmenty 

Provizorní výztuž - - 

Materiál 
definitivního 
ostění 

Sklolaminát. 
potrubí 

Sklolaminát. 
potrubí 

Monolit 
+ČV 

ŽB 
potrubí 
+ČV 

Sklolaminát. 
potrubí 

ŽB 
potrubí 
+ČV 

Sklolaminát. 
potrubí 

Navržený 
profil 

DN 1000 DN 1000 
např. 

DN 1200
/1500 

DN 1000 DN 1000 

Cena celkem 
[Kč/bm] 

90 000 95 000 110 000 85 000 90 000 63 500 65 000 

 

Z tabulky 3.12 je zřejmé, že pro sanaci kanalizační stoky vychází ekonomicky nejlépe 
klasická výstavba ve stavební rýze. Z bezvýkopových technologií pak je nejvýhodnější 
technologie mikrotunelování, přičemž výsledná cena závisí na použitém materiálu, případně 
na nákladech spjatých se zapůjčením mikrotunelovací soupravy. Následuje technologie ražení 
pomocí štítu, u které jsou vyšší náklady spojené se zřízením primárního a definitivního ostění. 
Nejdražší technologií pak je klasické ražení štoly. Zde zhruba třetinu uvedené ceny tvoří 
případná výstavba monolitické stoky. 

Je nutné podotknout, že ceny jsou stanoveny orientačně. Důvodem je zejména složitost celé 
stavby. V případě otevřeného výkopu by bylo nutno k výsledné ceně připočíst i další 
přidružené náklady spjaté s výstavbou v intravilánu. Jde například o náklady spojené 
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s uzavřením ulice, s problematickou výstavbou ve velkých hloubkách nebo s přeložením 
inženýrských sítí křížící stavební rýhu.  

 

3.3.3 Vliv na životní prostředí 

Jako poslední bude provedeno zhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí. Zjednodušeně 
lze říci, že použití jakékoliv bezvýkopové technologie bude ekologicky šetrnější 
než rekonstrukce v klasickém otevřeném výkopu. To lze interpretovat z různých pohledů, 
které zde budou v následujícím textu uvedeny. Konkrétně budou v rámci zhodnocení 
srovnány varianty bezvýkopové s klasickým otevřeným výkopem. Porovnání bude provedeno 
z jednotlivých hledisek uvedených na následujícím obrázku 3.13. Všechna hlediska jsou 
uvažována pro otevřený výkop a vycházejí z vyššího objemu zemních prací. Jelikož jde 
o rekonstrukci prováděnou v intravilánu, bude zohledněn i vliv na běžný život obyvatel.  

 

 

Obr. 3.13: Dopad na životní prostředí a život obyvatel při použití výkopu [zdroj: T. Novák] 

 

1. Ekologické dopady (vibrace, hluk, prašnost) 

U klasické výstavby v otevřeném výkopu dochází k provádění většiny stavebních činností 
pomocí mechanizace, která pracuje přímo na ulici z manipulačního prostoru vedle otevřené 
rýhy. Jejich provoz způsobuje hluk, vibrace nebo zvýšenou prašnost. S použitím velkého 
množství mechanizace souvisí i znečištění nebo riziko poškození povrchů. U bezvýkopových 
technologií je přitom velká část prováděných činností přesunuta pod povrch, čímž 
se minimalizuje vznik uvedených ekologických dopadů. 
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2. Zvýšení množství vypouštěných emisí, energetická náročnost 

Předpokládá se, že množství vypouštěných emisí je spojeno zejména s rozsahem použití 
mechanizace pro účely zemních prací a dopravu hmot. Například při použití otevřeného 
výkopu je potřebné vytěžit mnohonásobně větší množství zeminy a konstrukčních vrstev 
vozovky, která je odvezena na deponii. Následně je nutné přibližně stejné množství materiálu 
dovézt zpět na staveniště. V případě bezvýkopových technologií je nutno odtěžit pouze objem 
zeminy z raženého profilu a z prostoru vyhloubených pracovních šachet. Na staveniště je pak 
dopraven pouze materiál potřebný pro výstavbu ostění a materiál zpětného zásypu pracovních 
šachet. Jde tedy o několikanásobně menší objem než při provádění rekonstrukce v otevřeném 
výkopu. To vše znamená i nižší produkci emisí a nižší negativní dopad na ovzduší. S menším 
využitím mechanizace souvisí i nižší spotřeba pohonných hmot, což znamená nižší 
energetickou náročnost. 

3. Rozsah dopravního omezení 

Při provádění sanace kanalizační stoky na ulici Vídeňská bude snahou zachovat v maximální 
míře provoz dopravy. Toho nejlépe docílíme u trasy č. 2 při použití bezvýkopových 
technologií. Návrh trasy byl proveden tak, aby vždy během rekonstrukce daného úseku bylo 
možno zachovat jeden jízdní pruh v každém směru. V případě otevřeného výkopu bude nutné 
v závislosti na daném úseku provést rozsáhlejší uzavírku, případně uzavírku celkovou. 
Důvodem jsou velké nároky na trvalý a dočasný zábor. Pro zajištění dopravy proto budou 
muset být naplánovány objízdné trasy, což se dotkne běžného života dotčené části města. 
Pro snížení dopravního omezení při případné výstavbě v otevřeném výkopu se doporučuje 
provést rekonstrukci vedlejších kanalizačních větví a přípojek bezvýkopovými technologiemi. 

4. Znečištění podzemních a povrchových vod, kontaminace zeminy 

Z hlediska vlivu na životní prostředí také vzniká riziko kontaminace zeminy nebo znečištění 
podzemních a povrchových vod. To může být způsobeno únikem ropných nebo jiných 
znečišťujících látek. Riziko je spjaté zejména s použitím mechanizace pro jednotlivé stavební 
činnosti a s použitým materiálem. Lze říci, že riziko potenciálního znečištění je vyšší 
u provádění rekonstrukce v otevřeném výkopu. 
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3.3.1 Závěrečné doporučení pro rekonstrukci 

Na závěr budou zohledněny všechny omezující podmínky jednotlivých úseků a provedeno 
doporučení pro rekonstrukci. Jde o doporučení pro provozovatele, investora, popřípadě 
pro další stupně projektové dokumentace. Jelikož se předmětná kanalizační stoka nachází 
v intravilánu, bude snahou v maximální míře využít bezvýkopové technologie. Jednotlivé 
úseky a trasy jsou zřejmé z celkové situace viz příloha č. 8.  

Úsek č. 1, úsek č. 2, úsek č. 3 

Pro uvedené úseky platí, že jsou vedeny v hloubkách pohybující se v rozmezí 4,8 až 7 m. 
Z hlediska provádění, možnosti zachování provozu a vlivu na životní prostředí zde doporučuji 
provést rekonstrukci pomocí bezvýkopových technologií. Trasa je přitom navržena tak, aby 
bylo možno zachovat v maximální míře provoz osobní a hromadné dopravy.  

Úsek č. 1 bude tvořen dvěma dílčími úseky. První je dlouhý 20 m a vede z počáteční šachty 
č. 1618 do prostoru vozovky. Jeho výstavbu doporučuji provést technologií klasického ražení. 
Jde o nejvhodnější metodu pro dotčený krátký spojovací úsek při křížení velkého množství 
inženýrských sítí. Druhý dílčí úsek je dlouhý 148,3 m a vede po šachtu č. 908768. Zde bude 
nutno provést výstavbu a přepojení velkého množství přípojek, které souvisí zejména 
s rušením dvou souběžně vedených stok. K výstavbě doporučuji použít technologii ražení 
štítem. V úseku km 0,000–0,100 lze předpokládat výskyt podzemní vody nad niveletou 
navrhované kanalizační stoky, a proto bude nutné provádět snižování hladiny podzemní vody 
odčerpáváním pomocí hydrovrtů. 

Výstavba úseků č. 2 a č. 3 je uvažována v trase č. 2 pomocí bezvýkopových technologií. Jde 
o úseky vedené od šachty č. 908768 po šachtu č. 1104. Pro výstavbu těchto úseků doporučuji 
rovněž použití technologie ražení štítem. Důvodem použití štítu pro uvedené úseky 
je zejména možnost kontroly čelby během ražení a možnost reagování na nepředvídané 
překážky. Jde například o kolizi se stávajícími kanalizačními přípojkami, kdy lze provést 
jejich přepojení a zajištění jejich provozu. Oproti klasickému ražení štol je předností také 
vyšší rychlost vzhledem k předpokládanému geologickému prostředí a nižší náklady 
na výstavu. Výstavba a napojení vedlejších stok bude prováděna klasickým ražení štol 
a výstavba přípojek například technologií vrtání. V místech pracovních šachet následně dojde 
k vystrojení šachet kanalizačních. 

Pro další stupně projektové dokumentace je nutné provést podrobný geologický průzkum, 
na jehož základě se případné použití doporučených technologií potvrdí. 

Úsek č. 4, úsek č. 5 

Úseky č. 4 a č. 5 jsou vedeny v menších hloubkách v rozmezí 2,9 až 5,3 m. I když je zde 
možné použití bezvýkopových technologií, z hlediska ekonomického je výhodnější doporučit 
otevřený výkop. U uvedených úseků bude od šachty č. 1104 po šachtu č. 417 uvažováno 
s trasou č. 1. Při vhodné organizaci lze v tomto úseku zachovat omezený provoz dopravy. 
Při sanaci vedlejší stoky do ulice Celní bude také provedena rekonstrukce rozdělovací 
komory č. 907661. 
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4  ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo vypracování studie sanace kanalizační stoky A 08 na ulici 
Vídeňská v Brně. V rámci studie bylo nejprve provedeno seznámení s dotčenou lokalitou 
včetně popisu rekonstruované kanalizační stoky, která byla vybudována v letech 
1898 až 1932. Dále byla vypracována rešeršní geologická zpráva, která vychází z archivních 
geologických sond. Výsledkem byl popis geologických a hydrogeologických poměrů, 
vykreslení podélného geologického řezu pro dotčenou lokalitu a provedení doporučení 
pro navržené varianty.  

V následující části byl popsán současný stav hlavní stoky A 08 a uvedeny provozní problémy 
stanovené provozovatelem Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. Následně byly 
provedeny hydrotechnické výpočty s cílem posoudit hydraulickou kapacitu jednotlivých 
úseků stoky, přičemž návrhové průtoky byly převzaty z Generelu odvodnění města Brna. 
Bylo zjištěno, že většina úseků hydraulicky nevyhovuje. Proto byla navržena opatření, mezi 
která patří zvětšení profilu potrubí a upravení podélného sklonu jednotlivých úseků. Rovněž 
bylo provedeno vyhodnocení současného stavebně-technického stavu stoky, včetně uvedení 
příčin jednotlivých poruch. Ze zhodnocení vyplývá, že předmětná stoka je v kritickém 
technickém stavu a z důvodu ztráty statické funkce vyžaduje celkovou sanaci. Rekonstrukci 
bylo doporučeno provést ve střednědobém časovém horizontu.  

Na základě zjištěných nedostatků byl následně proveden výběr vhodných variant sanace, mezi 
které patří zejména bezvýkopové technologie. Byla navržena varianta ražení štítem, metoda 
klasického ražení štol a technologie řízeného mikrotunelování. Kromě bezvýkopových 
technologií bylo uvažováno i s klasickou obnovou v otevřeném výkopu. Všechny uvedené 
varianty byly následně popsány a bylo navrženo konkrétní stavební řešení sanace 
pro předmětnou kanalizační stoku. Součástí studie byl také návrh nové trasy stoky zhotovený 
ve dvou alternativách, jak pro umožnění použití bezvýkopových technologií, tak pro otevřený 
výkop.  

Pro účely srovnání navržených variant bylo následně provedeno slovní zhodnocení z hlediska 
technického, ekonomického a z hlediska vlivu na životní prostředí. Ze zhodnocení vyplývá, 
že každá z navržených technologií má jak své výhody, tak i nevýhody. Nicméně při použití 
jakékoliv bezvýkopové technologie vždy docílíme minimálního dopadu na životní prostředí 
a umožníme zachovat v maximální míře dopravu, což je v prostředí intravilánu na ulici 
Vídeňská důležitým faktorem.  

Hlavním přínosem uvedené práce je doporučení stavebního řešení, čímž investorovi 
poskytneme podklad pro zadání investiční akce „Brno, Vídeňská - rekonstrukce kanalizace“. 
V navržených úsecích č. 1, č. 2 a č. 3, kde je stoka vedena ve větších hloubkách, doporučuji 
rekonstrukci provést technologií ražení štítem. Pro zbývající úseky č. 4 a č. 5, které jsou 
vedeny v menších hloubkách, je zejména z ekonomického hlediska výhodnější použití 
klasického otevřeného výkopu. Uvedené doporučení zohledňuje veškerá hlediska, včetně 
skutečnosti, že současně se sanací kanalizační stoky se předpokládá i rekonstrukce ostatních 
inženýrských sítí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
A 08… označení hlavní kanalizační stoky A 08 

BVK, a. s.… Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 

GIS…  geografický informační systém 

MMB… Magistrát města Brna 

BEO… beton obecný 

ČOV… čistírna odpadních vod 

DN…  jmenovitá světlost potrubí 

GomB… Generel odvodnění města Brna 

S-JTSK…  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

CIPP… Cured-In-Place-Pipe, trubka vytvrzená na místě 

RŠK… Razicí štítový komplex 

TUi…  hodnota třídy poruch i-tého technického ukazatele 

Wi…  váha přiřazená příslušnému technickému ukazateli 

ŽB…  železobeton 

ČV…  čedičová výstelka 

i...  podélný sklon dna potrubí 

vkap…  průřezová rychlost při kapacitním plnění 

vmax…  maximální přípustná rychlost 

Qkap…  kapacitní průtok 

QN…  návrhový průtok 

U…  unášecí síla, tečné napětí 

Umin…  minimální unášecí síla, tečné napětí 

TSVÚ… technický stav vybraného úseku 

NZTSÚ… nejhorší zjištěný technický stav úseku 

TÚ…  technický ukazatel 

LO…  lokální oprava 

CS…  celková sanace 

n…  drsnostní součinitel dle Manninga 

g…  gravitační zrychlení 

ρ…  hustota vody 
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SUMMARY 
The goal of the diploma thesis was a rehabilitation study of the sewage gutter A 08 
on Vídeňská street in the city of Brno. First of all, the study included getting familiar with 
the affected area, including a description of the reconstructed sewage gutter, which has been 
built from the year 1898 to 1932. Furthermore, an analytical geological report, which is based 
on the archives of geological probes, was conducted. 

The following part included an evaluation of the current state of the primary sewer A 08, 
and also several operational problems, which must be eliminated. Then, hydrotechnical 
calculations with the intention of assessing the hydraulic capacity of the individual sections 
of the sewer were executed, where designed sewer flows were taken from Generel drainage 
of Brno city. It was found that most sections are not suitable hydraulically speaking. Thus, 
new precautions were proposed, also including an extension of the piping profile 
and the enhancement of the longitudal slope of the individual sections. Also, a summary 
of the current construction-technical condition of the sewer was made, including 
the acknowledgment of the causes of the individual defects. Judging by the evaluation, 
the status of the sewage gutter is critical and requires total rehabilitation because of the loss 
of its statics. The reconstruction is recommended to be carried out within a medium-term time 
horizon. 

Based on the identified deficiencies, a proposal of suitable variants of rehabilitation was 
made, which included, particularly, trenchless technologies. This specific variant is shield 
excavation, a classical adit excavation method, and a technology of guided microtunneling. 
Besides trenchless technologies, a classical renewal in an open trench has been considered. 
All of the mentioned variants were then described with the goal of including a specific 
solution for the sewage gutter renewal. The study also included two alternative proposals of 
a new route for the sewer. For the purpose of comparison of the proposed alternatives, 
a verbal evaluation based on the technical, economical and environmental judgment was 
made. This evaluation shows that the technical and economical aspects both have several 
advantages and disadvantages. Nevertheless, when using any kind of trenchless technology, 
we always attain the least amount of impact on the environment and the common life of 
the population, which is an important factor, considering the sewer is located on Vídeňská 
street. 

The major contribution of this thesis is a recommendation of a structural solution, where 
the owner is provided with an assignment for a investment campaign „Brno, Vídeňská – 
rekonstrukce kanalizace“. 
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Příloha č. 1 – Petrografické popisy sond 

Tab. 5.1: Petrografický popis sondy 2069 [15] 

2069 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 203,2 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–1,80 navážka tvořená žlutočernou hlínou  Y 3. I. 

1,80–3,50 hrubý štěrkopísek – valouny 10-25 cm, zahliněný G5 3 I. 

3,50–4,20 štěrkopísek s valouny ø 20-25 cm G3xG5 3–4. I.–II. 

4,20–7,20 žlutošedý slín písčitý s vápnitými konkrecemi F8 3 I. 

7,20–15,00 šedozelený rezavě skvrnitý slín písčitý, s vápnitými 
konkrecemi 

F8 3. I. 

 podzemní voda navrtaná a ustálená 3,8 m    

Tab. 5.2: Petrografický popis sondy 2068 [15] 

2068 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 200,73 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–0,60 navážka (hlína s úlomky cihel)  Y 3. I. 

0,60–1,60 hnědá, slabě humózní hlína O 3. I. 

1,60–1,90 hnědá hlína s ojedinělými valouny F6xF2 3. I. 

1,90–2,60 šedohnědý hlinitý jemný písek S5 2. I. 

2,60–2,90 fluviatilní štěrkopísek G3xG5 2. I. 

2,90 – 3,10 hnědošedá hlína, tuhá F4xF8 3. I. 

3,10–4,60 říční štěrkopísek s valouny do 5 cm v delší ose G3xG5 4. II. 

4,60–5,50 světle modrošedý, světlo hnědě šmouhovaný slín, pevný až 
tvrdý 

F8 3. I. 

5,50–6,00 modrý slín s vyloučeným CaCO3, tvrdý F8 3.–4. I.–II. 

6,00–8,00 modrý, našedlý, jemně písčitý miocenní slín, přecházející 
do jemného písku 

F4xS5 3. I. 

 podzemní voda navrtaná a ustálená 3,4 m    
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Tab. 5.3: Petrografický popis sondy 2067 [15] 

2067 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 205,50 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–0,80 hlinitá navážka se stavebním rumem  Y 3. I. 

0,80–1,80 tmavěhnědá hlína sprašová, pevná F6 3. I. 

1,80–4,20 světlohnědá sprašová hlína pevná se slídou F6 3. I. 

4,20–4,80 světlohnědá sprašová hlína pevná se slídou, tuhá F6 3. I. 

4,80–5,00 silně zahliněný siltový písek S5 2. I. 

5,00–6,50 štěrkopísek hnědý s červenými slepenci G5 3 I. 

6,50–8,00 hrubý štěrkopísek s valouny až ø 12 cm G5 3 II. 

 podzemní voda ustálená 7,20 m    

Tab. 5.4: Petrografický popis sondy 2078 [15] 

2078 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 208,55 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–3,70 navážka (hlína s úlomky cihel)  Y 3. I. 

3,70–4,10 hnědá bíla žilkovaná spraš F6 3. I. 

4,10–5,00 hnědá písčitá hlína pevná F4 3. I. 

 bez vody    

Tab. 5.5: Petrografický popis sondy 2079 [15] 

2079 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 212,21 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–1,60 hlína s kostmi  Y 3. I. 

1,60–3,00 žlutá bíle žilkovaná spraš pevná F6 3. I. 

3,00–4,50 žlutá písčitá spraš pevná F6 3. I. 

4,50–5,00 hnědá písčitá hlína pevná F4 3. I. 

5,00–6,50 hnědá písčitá hlína tuhá až pevná F4 3. I. 

6,50–8,00 hnědá písčitá hlína tuhá F4 3. I. 

 bez vody    
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Tab. 5.6: Petrografický popis sondy 2080 [15] 

2080 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 214,87 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–1,00 navážka Y 3. I. 

1,00–2,50 hnědá písčitá hlína tuhá F4 3. I. 

2,50–3,70 žlutá bíle žilkovaná spraš a vápnitými konkrecemi pevná F6 3. I. 

3,70–5,10 žlutohnědá bíle žilkovaná spraš tuhá F6 3. I. 

5,10–5,80 hnědá písčitá hlína tuhá až pevná F4 3. I. 

5,80–6,50 štěrk písčitý G3xG5 3. I. 

6,50–6,60 hnědá písčitá hlína tuhá F4 3. I. 

6,60–8,00 hlinitý písek S5 2. I. 

 bez vody    

Tab. 5.7: Petrografický popis sondy 2269 [15] 

2269 y= nezaměřeno x= nezaměřeno z = 215,12 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–2,50 navážka (hlína, štěrk, úlomky cihel)  Y 3. I. 

2,50–3,50 hnědá sprašová hlína tuhá až pevná F6 3. I. 

3,50–3,90 tmavohnědá sprašová hlína tuhá až pevná F6 3. I. 

3,90–5,00 žlutohnědá sprašová hlína tuhá až pevná F6 3. I. 

5,00–6,00 žlutá spraš pevná F6 3. I. 

6,00–6,50 žlutá sprašová hlína tuhá až pevná F6 3. I. 

6,50–8,00 hnědá bíle žilkovaná spraš pevná F6 3. I. 

 bez vody    
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Tab. 5.8: Petrografický popis sondy GJ-1 [15] 

GJ-1 y = 599247,14 x = 1162268,89 z = 212,40 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–0,25 konstrukční vrstva vozovky – asfalt Y   

0,25–0,50 konstrukční vrstva vozovky – kamenitý podsyp Y   

0,50–2,30 navážka – hnědošedý jíl prachovitý, písčitý s úlomky 
kamene, cihel a stavebního odpadu frakce drobné až 
kámen, tuhý 

Y–F2, F4 3. I. 

2,30–2,80 tmavě hnědý jíl prachovitý, slabě písčitý s ojedinělým 
úlomkem kamene frakce drobný až střední štěrk, 
povodňový, tuhý 

F6, F8 3. I. 

2,80–5,00 světle hnědá hlína sprašová, slabě písčitá, vápnitá se 
slabým obsahem vápnitých konkrecí (do 3 cm), tuhá 

F6 3. I. 

 bez vody    

 

Tab. 5.9: Petrografický popis sondy 2080 [15] 

2280 y = nezaměřeno x = nezaměřeno z = 212,04 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–1,30 navážka Y 3. I. 

1,30–4,50 žlutá spraš s vápnitými konkrecemi, pevná F6 3. I. 

4,50–6,50 žlutá spraš s vápnitými konkrecemi, tuhá až pevná F6 3. I. 

 bez vody    
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Tab. 5.10: Petrografický popis sondy 2293 [15] 

2293 y = nezaměřeno x = nezaměřeno z = 212,27 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–0,40 navážka Y 3. I. 

0,40–1,20 tmavohnědá hlína pevná F6 3. I. 

1,20–1,50 hnědočerná bíle žilkovaná spraš pevná F6 3. I. 

1,50–2,00 hnědá spraš pevná F6 3. I. 

2,00–3,50 žlutá bíle žilkovaná spraš pevná F6 3. I. 

3,50–4,00 žlutohnědá spraš s vápnitými konkrecemi a štěrkem pevná F6 3. I. 

4,00–4,50 žlutohnědá spraš pevná F6 3. I. 

4,50–6,00 žlutá bíle žilkovaná spraš tuhá – pevná F6 3. I. 

6,00–8,20 žlutohnědá sprašová hlína tuhá F6 3. I. 

8,20–9,00 hnědá sprašová hlína pevná F6 3. I. 

9,00–9,50 písek štěrkovitý S5xG5 2. I. 

9,50–10,00 štěrk písčitý G5 3. I. 

 bez vody    

 

Tab. 5.11: Petrografický popis sondy 2297 [15] 

2297 y = nezaměřeno x = nezaměřeno z = 214,89 m n. m. 

Metráž Popis 

Třída Těžitelnost 

ČSN 
73 6133 

ČSN 
73 3050 

ČSN 
73 6133 

0,00–1,20 navážka (hlíny, cihly, kámen) Y 3. I. 

1,20–1,90 tmavěhnědá spraš pevná F6 3. I. 

1,90–4,40 žlutá spraš bíle žilkovaná s vápnitými konkrecemi pevná F6 3. I. 

4,40–6,10 žlutohnědá bíle žilkovaná spraš se štěrkem pevná F6 3. I. 

6,10–8,00 žlutohnědá bíle žilkovaná spraš pevná F6 3. I. 

 bez vody    
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Příloha č. 2 – Dokumentace dat stávající stoky A 08 a vedlejších stok 
Tab. 5.12: Dokumentace dat o stávající stoce A 08 [zdroj: BVK, a. s.] 

P
ot

ru
bí

 I
D

 

Úsek 
Kóta dna 
v horní š. 

Kóta dna 
v dolní š. 

DN Délka Sklon Materiál Počet 
přípojek 

Rok 
výstavby 

Horní  
šachta 

Dolní 
šachta 

[m n.m.] [m n.m.] [mm] [m] [-] [-] [-] [-] 

1 417 418 210,63 210,32 500/750 43,59 0,0071 BEO 8 1932 

2 418 1087 210,32 210,12 500/750 39,28 0,0051 BEO 1 1932 

3 1087 1088 210,12 209,91 500/750 39,80 0,0053 BEO 5 1932 

4 1088 1089 209,91 209,63 500/750 42,97 0,0065 BEO 0 1932 

5 1089 1090 209,63 209,42 500/750 4,28 0,0491 BEO 1 1932 

6 1090 1096 209,42 209,42 500/750 20,61 0,0000 BEO 1 1932 

7 1096 1097 209,42 209,33 500/750 26,46 0,0034 BEO 5 1932 

8 1097 1099 209,33 209,19 500/750 26,38 0,0053 BEO 4 1932 

9 1099 1100 209,19 209,06 500/750 26,22 0,0050 BEO 5 1932 

10 1100 1098 209,06 209,05 500/750 26,76 0,0004 BEO 5 1932 

11 1098 1101 209,05 208,92 500/750 27,19 0,0048 BEO 5 1932 

12 1101 1103 208,92 208,80 500/750 29,17 0,0041 BEO 3 1932 

13 1103 1102 208,80 208,72 500/750 29,91 0,0027 BEO 6 1932 

14 1102 1104 208,72 208,60 500/750 30,11 0,0040 BEO 5 1932 

15 1104 1105 208,60 208,56 500/750 29,87 0,0013 BEO 6 1932 

16 1105 1106 208,56 208,40 500/750 29,29 0,0055 BEO 4 1932 

17 1106 1107 208,40 208,09 500/750 30,28 0,0102 BEO 1 1932 

18 1107 1108 208,09 207,87 600/900 8,59 0,0256 BEO 0 1932 

19 1108 1109 207,87 206,81 600/900 36,70 0,0289 BEO 5 1932 

20 1109 1110 206,81 205,74 600/900 39,77 0,0269 BEO 5 1932 

21 1110 908833 205,74 205,37 600/900 16,39 0,0226 BEO 3 1898 

22 908833 908836 205,37 203,99 600/900 56,09 0,0246 BEO 2 1898 

23 908836 908839 203,99 202,30 600/900 58,94 0,0287 BEO 5 1898 

24 908839 1633315 202,30 201,65 600/900 21,60 0,0301 BEO 1 1898 

25 1633315 908777 201,65 200,67 600/900 31,82 0,0308 BEO 5 1898 

26 908777 908771 200,67 199,42 600/900 62,51 0,0200 BEO 5 1898 

27 908771 908780 199,42 198,70 700/1050 73,36 0,0098 BEO 4 1898 

28 908780 1618 198,70 197,76 
700/1050
; 1000 

86,11 0,0109 BEO 4 
1898 
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Tab. 5.13: Dokumentace dat o napojení stávajících vedlejších větví [zdroj: BVK, a. s.] 

Vedlejší 
větev 

Úsek 

Kóta dna 
potrubí v 
horní š. 

Kóta dna 
potrubí 

v dolní š. 
DN Délka Sklon Materiál Rok 

výstavby 

Horní 
šachta. 

Dolní 
šachta 

[m n.m.] [m n.m.] [mm] [m] [-] [-] [-] 

Celní 907661 1089 210,00 209,63 600/900 16,8 0,022 BEO 1932 

Jílová 995 1108 209,24 207,87 800/1200 43,7 0,0314 BEO 1910 

Vinohrady 1265 1110 208,42 205,74 400/600 35,7 0,0751 BEO 1901 

Oddílná 
splašková 
kanalizace 

- 1633315 - 201,65 300 2 0,124 BEO 2013 

Kamenná 908765 908762 199,69 199,48 500/750 16,6 0,0127 BEO 1898 

Polní 908771 908759 199,42 199,22 500/750 12,22 0,0164 BEO 1898 

Souběžně 
vedená 
stoka 
DN 500/750 

1633377 908844 199,70 199,69 500/750 18,7 0,0005 BEO 1898 

908844 908783 199,69 199,66 500/750 31,51 0,001 BEO 1898 

908783 908774 199,66 199,61 500/750 30,33 0,0017 BEO 1898 

908774 908762 199,61 199,48 500/750 29,25 0,0044 BEO 1898 

908762 908768 199,48 199,44 600/900 29,07 0,0014 BEO 1898 
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Příloha č. 3 – Hydrotechnické výpočty – posouzení stávajícího stavu 

Tab. 5.14: Posouzení stávající stoky A 08 [zdroj: T. Novák] 

P
ot

ru
bí

 I
D

. 

Úsek DN Sklon vkap 
vkap<vmax,bet 

=3m/s 
Qkap QN  Qkap>QN U 

U>Umin,bet 
=4Pa 

Horní. š. Dolní š. [mm] [-] [m/s] [m/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [Pa] [Pa] 

1 417 418 500/750 0,0071 1,541 ANO 0,443 0,13 ANO 10,10 ANO 

2 418 1087 500/750 0,0051 1,304 ANO 0,374 0,13 ANO 7,23 ANO 

3 1087 1088 500/750 0,0053 1,327 ANO 0,381 0,13 ANO 7,50 ANO 

4 1088 1089 500/750 0,0065 1,475 ANO 0,424 0,13 ANO 9,26 ANO 

5 1089 1090 500/750 0,0491 4,048 NE 1,162 1,23 NE 69,71 ANO 

6 1090 1096 500/750 0,0000 0,000 ANO 0,000 1,23 NE 0,00 NE 

7 1096 1097 500/750 0,0034 1,066 ANO 0,306 1,23 NE 4,83 ANO 

8 1097 1099 500/750 0,0053 1,331 ANO 0,382 1,23 NE 7,54 ANO 

9 1099 1100 500/750 0,0050 1,287 ANO 0,369 1,23 NE 7,04 ANO 

10 1100 1098 500/750 0,0004 0,353 ANO 0,101 1,23 NE 0,53 NE 

11 1098 1101 500/750 0,0048 1,264 ANO 0,363 1,23 NE 6,79 ANO 

12 1101 1103 500/750 0,0041 1,172 ANO 0,337 1,23 NE 5,84 ANO 

13 1103 1102 500/750 0,0027 0,945 ANO 0,271 1,23 NE 3,80 NE 

14 1102 1104 500/750 0,0040 1,154 ANO 0,331 1,23 NE 5,66 ANO 

15 1104 1105 500/750 0,0013 0,669 ANO 0,192 1,23 NE 1,90 NE 

16 1105 1106 500/750 0,0055 1,351 ANO 0,388 1,23 NE 7,76 ANO 

17 1106 1107 500/750 0,0102 1,849 ANO 0,531 1,23 NE 14,55 ANO 

18 1107 1108 600/900 0,0256 3,308 NE 1,368 1,23 ANO 43,66 ANO 

19 1108 1109 600/900 0,0289 3,513 NE 1,453 1,88 NE 49,24 ANO 

20 1109 1110 600/900 0,0269 3,391 NE 1,402 1,88 NE 45,87 ANO 

21 1110 908833 600/900 0,0226 3,106 NE 1,284 2,22 NE 38,49 ANO 

22 908833 908836 600/900 0,0246 3,242 NE 1,341 2,22 NE 41,95 ANO 

23 908836 908839 600/900 0,0287 3,500 NE 1,447 2,22 NE 48,88 ANO 

24 908839 1633315 600/900 0,0301 3,586 NE 1,483 2,22 NE 51,30 ANO 

25 1633315 908777 600/900 0,0308 3,628 NE 1,500 2,31 NE 52,51 ANO 

26 908777 908771 600/900 0,0200 2,923 ANO 1,209 2,31 NE 34,09 ANO 

27 908771 908780 700/1050 0,0098 2,272 ANO 1,279 2,49 NE 19,52 ANO 

28  
908780 Chybí š. 700/1050 0,0109 2,397 ANO 1,349 2,49 NE 21,71 ANO 

Chybí š. 1618 1000 0,0109 2,760 ANO 2,168 2,49 NE 26,77 ANO 

Pozn. výpočty jsou provedeny pro stávající betonové potrubí n=0,015, ρ=1000 kg/m3, g=9,81 m/s2 
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Tab. 5.15: Posouzení stávajících vedlejších kanalizačních stok A 08 [zdroj: T. Novák] 

Vedlejší větev 
Úsek 

Stávající 
profil 

Sklon Qkap QN Qkap>QN Navržený profil 
dle [GomB]* 

Horní. š. Dolní š. [mm] [-] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Celní 907661 1089 600/900 0,022 1,268 1,1 ANO DN 800 

Jílová 995 1108 800/1200 0,0314 3,267 0,65 ANO DN 800/1200 

Vinohrady 1265 1110 400/600 0,0751 0,791 0,34 ANO DN 500 

Oddílná 
splašková 
kanalizace 

 - 1633315 300 0,1240 0,291 0,09 ANO DN 300 

Kamenná 908765 908762 500/750 0,0127 0,590 0,14 ANO DN 600/900 

Polní Bude zrušeno 

Souběžně 
vedená stoka 
DN 500/750 

Bude zrušeno 

Pozn. výpočty jsou provedeny pro stávající betonové potrubí, n=0,015 
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Příloha č. 4 – Hydrotechnické výpočty – návrhový stav stoky A 08 

Tab. 5.16: Návrh stoky A 08, trasa č. 1 [zdroj: T. Novák] 

N
av

rž
en

ý 
ús

ek
 

Úsek 
Návrh 

DN 

Kóta dna 
potrubí v 

horní 
šachtě 

Kóta dna 
potrubí v 

dolní 
šachtě 

Sklon 
Délka 
úseku 

U vkap Qkap QN 

*P
os

ou
ze

ní
 

Horní 
š. 

Dolní 
š. 

[mm] [m n. m.] [m n. m.] [-] [m] [Pa] [m/s] [m3/s] [m3/s] [-] 

Ú
se

k 
č.

 5
 

417 1089 500/750 210,53 209,20 0,0080 165,60 11,4 1,79 0,513 0,13 ANO 

Ú
se

k 
č.

 4
 

1089 1104 1000 209,20 208,20 0,0039 254,20 9,6 1,80 1,411 1,23 ANO 

Ú
se

k 
č.

 3
 1104 1108 1000 208,20 207,57 0,0068 92,40 16,7 2,37 1,858 1,23 ANO 

1108 1110 1000 207,57 205,64 0,0275 70,20 67,4 4,75 3,731 1,88 ANO 

Ú
se

k 
č.

 2
 

1110 908768 1000 205,64 199,22 0,0260 247,20 63,7 4,62 3,627 2,31 ANO 

Ú
se

k 
č.

 1
 

908768 1618 1100 199,22 197,76 0,0087 168,30 23,4 2,84 2,702 2,49 ANO 

Pozn. výpočty jsou provedeny pro betonové potrubí s čedičovou výstelkou, n=0,014 ρ=1000 kg/m3,  
g=9,81 m/s2 

 

 

*Posouzení: 

U > Umin=4 Pa   (dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

vkap < vmax=10 m/s  (dle výrobce potrubí Prefa Brno a. s.) 

Qkap > QN 
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Tab. 5.17: Návrh stoky A 08, trasa č. 2 [zdroj: T. Novák] 
N

av
rž

en
ý 

ús
ek

 

Úsek 
Návrh 

DN 

Kóta dna 
potrubí v 

horní 
šachtě 

Kóta dna 
potrubí v 

dolní 
šachtě 

Sklon 
Délka 
úseku 

U vkap Qkap QN 

*P
os

ou
ze

ní
 

Horní 
š. 

Dolní 
š. 

[mm] [m n.m.] [m n.m.] [-] [m] [Pa] [m/s] [m3/s] [m3/s] [-] 

Ú
se

k 
č.

 5
 

417 1089 500/750 210,53 209,20 0,0079 167,60 11,3 1,78 0,510 0,13 ANO 

Ú
se

k 
č.

 4
 

1089 1104 1000 209,20 208,20 0,0039 254,00 9,7 1,80 1,412 1,23 ANO 

Ú
se

k 
č.

 3
 1104 1108 1000 208,20 207,57 0,0063 100,00 15,5 2,27 1,786 1,23 ANO 

1108 1110 1000 207,57 205,64 0,0270 71,60 66,1 4,70 3,695 1,88 ANO 

Ú
se

k 
č.

 2
 

1110 908768 1000 205,64 199,22 0,0264 242,80 64,8 4,66 3,659 2,31 ANO 

Ú
se

k 
č.

 1
 

908768 1618 1100 199,22 197,76 0,0087 168,30 23,4 2,84 2,702 2,49 ANO 

Pozn. výpočty jsou provedeny pro betonové potrubí s čedičovou výstelkou, n=0,014, ρ=1000 kg/m3,  
g=9,81 m/s2 

 

 

*Posouzení: 

U > Umin=4 Pa   (hodnota dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky) 

vkap < vmax=10 m/s  (hodnota dle výrobce potrubí Prefa Brno a. s.) 

Qkap > QN 
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Příloha č. 5 – Technické ukazatele a třídy poruchy pro stokové sítě 

Tab. 5.18: Technické ukazatele a třída poruch pro tuhé potrubí stokové sítě [23] 

Tech. 
ukazatel 

Popis poruchy 
Třída poruchy 

K5 K4 K3 K2 K1 

TU 1 Zalomení trouby, zborcení 
zborcení 

konstrukce  
chybějící části 

trouby 
- - - 

TU 2 
Trhliny (b=šíře trhliny 

v mm) 
>5 mm 2–5 mm 0,5–2 mm 0,2–0,5 mm <0,2 mm 

TU 3 Viditelná netěsnost 

silný lokální 
vtok, 

významný 
zdroj 

balastních 
vod 

vtékající 
voda- 

tenký/bodový 
vodní paprsek 

průsak vody po 
kapkách 

zřetelná vlhkost - 

TU 4 
Přesazení 

trubek 

DN<300 

- 

> 2 cm 1 - 2 cm < 1 cm - 

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

TU 5 
Nesprávné uložení v % 

profilu výšky 
- > 50 % 25 - 50 % 10 - 25 % < 10 % 

TU 6 Prorůstání kořenů >2 cm 1–2 cm 0,5–1 cm 0,1–0,5 cm < 0,1 cm 

TU 7 

Překážky 
v odtoku % 

plochy 
průtoku 

Usazeniny 

usazeniny 
>50 %výšky 

stoky 

usazeniny 25-
50 % výšky 

stoky 

usazeniny 10-25 
% výšky stoky 

usazeniny<10 % 
výšky stoky 

- 

TU 8 
Obrus (mechanické 

opotřebení) 

plošný/víceč
etný rýhový 

obrus o 
hloubce>3 

cm 

plošný/vícečet
ný rýhový 

obrus o 
hloubce 1-3 

cm 

plošný/vícečetný 
rýhový obrus o 
hloubce< 1 cm 

- - 

TU 9 Koroze 

značné 
korozní 

poškození 
stěny trouby 
přecházející 
do perforace 

stěny 

projevy 
hloubkové 

koroze,zasahu
jící 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 

- 
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Příloha č. 6 – Schéma používaných bezvýkopových technologií 

 

Obr. 5.1: Schéma používaných bezvýkopových technologií [zdroj: T. Novák] [4] 
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Příloha č. 7 – Fotodokumentace 

 

Obr. 5.2: Úsek 1088–1089, trhliny, chybějící části dna [zdroj: BVK, a. s.] 

 

 

Obr. 5.3: Úsek 908777–908768, netěsnost, vtékající voda, koroze [zdroj: BVK, a. s.] 
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Obr. 5.4: Úsek 1105–1106, chybějící části ostění, koroze [zdroj: BVK, a. s.] 

 

 

Obr. 5.5: Šachta č. 908780, poškozené stupadla, obrus betonu [zdroj: BVK, a. s.] 

 


