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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování pasportu (náhradní dokumentace) 

kanalizace v ulici Na Pastvinách, Ostrava – Proskovice. 

Je řešena teorie kanalizačních stok, vyhodnocení technického stavu kanalizace na 

základě kamerových prohlídek, vyhodnocení technického stavu revizních šachet a návrh 

oprav. 

Klí čové slova 

Kanalizace, odpadní voda, kamerové prohlídky kanalizace, sanace kanalizace, 

pasport. 

 

 

 

Summary 

The purpose of my thesis was elaborate of passport (substitute documentation) of 

sewerage on the street Na Pastvinách, Ostrava – Prskovice. 

There were solved theory of sewerage drains, evaluation of technical status on the 

basis of camera inspections, evaluation of technical status revision shaft and suggestion of 

reparation. 
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním pasportu kanalizace na ulici Na Pastvinách, 

Ostrava - Proskovice, která je v majetku městského obvodu Ostrava - Proskovice a bude 

předávána do majetku města Ostravy a následně do správy společnosti OVAK a.s. Nejprve 

Vás seznámí s obecnou teorií, dále pak přechází k praktickým částem kamerových 

prohlídek pasportizovaného úseku, revizí šachet a návrhům odstranění zjištěných závad na 

stokové síti. 

V řadě případů, kdy se ke kanalizaci nedochovala nebo není v náležitém stavu 

původní dokumentace, se pasport kanalizace používá jako zjednodušená dokumentace 

skutečného stavu. Po ověření stavebním úřadem nahrazuje pasport dokumentaci 

skutečného provedení. Pasport kanalizace je také možné doplnit kamerovou inspekcí 

kanalizačních stok sloužící k ověření stavu kanalizace a návrhu způsobu sanace. Údaje je 

možné použít pro hydrotechnické posouzení kanalizační sítě a určení kritických míst, které 

potřebují případnou rekonstrukci.  

 
Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek je spolehlivé, hospodárné a 

zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti 

do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže) a do 

vodního recipientu. Tím stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního re-

cipientu před znečištěním odpadními vodami (tj. i znečištěnými dešťovými odpadními 

vodami) z urbanizovaných povodí. Pro spolehlivé a hospodárné odvádění dešťových vod 

do dešťové nebo jednotné kanalizace se doporučuje využívat zpomalení odtoku dešťových 

vod povrchovou retencí, popř. vsakováním a ve stokové síti trubní retencí. 

Projekt stokové sítě se zpracovává podle územně plánovacích podkladů komplexně a 

koordinovaně s projekty a stávajícím stavem ostatních vedení technického vybavení. 

Podkladem pro vypracování projektu má být generální plán (generel) kanalizace 

zpracovaný pro sídliště, obce a města. V projektu musí být vyřešeno odvedení odpadních 

vod, ochrana odkanalizovaného území před cizími vodami a prokázán vyhovující vztah 

kanalizace k vodnímu recipientu ve smyslu platných právních předpisů. Volba stokové 

soustavy musí být prokázána na základě technických, hygienických a provozních 

podmínek tak, aby byla dodržena zásada nejvyšší hospodárnosti a ochrany životního 
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prostředí. Stokové sítě je třeba navrhovat ve vztahu na dlouhodobou životnost stokové sítě, 

obtížnost sanačních prací a pro výhledový stav odkanalizovaného území. Výhledový stav 

se určuje nejméně na 30 let dopředu od předpokládaného uvedení stokové sítě do provozu. 

V projektové dokumentaci stokové sítě
 má být vyznačena nebo polohopisně a výškově 

popsána cesta průtoku odpadních vod od míst vtoků do stokové sítě až po čistírnu 

odpadních vod, popř. po vodní recipient. 
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2. Popis stávajícího stavu 

Ostrava je třetím největším městem ČR s rozlohou 214 km2 a s 317 000 obyvateli. 

Převážná část veřejné kanalizace, na kterou je napojeno kolem 305 000 obyvatel, má 

charakter jednotné kanalizace. Stupněm koncentrace obyvatelstva se řadí v rámci ČR k 

nejhustěji zalidněným velkoměstům se značně rozvinutým průmyslem. Charakteristickým 

pro Ostravu byl zejména báňský, hutní, strojírenský a chemický průmysl. Přes silný útlum 

těžkého průmyslu zůstávají některé závody v provozu a kanalizační síť je rovněž 

ovlivňována starou ekologickou zátěží. Množství pracovních příležitostí a regionální 

charakter města má za následek periodické narůstání obyvatel s trvalým bydlištěm mimo 

území města. Městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a 

Ostravice s přítokem Lučinou. Na území města se nachází množství drobných vodních 

toků, ze kterých jsou vodohospodářsky významné Odra, Ostravice, Opava a Lučina. Roční 

úhrn srážek na území města se pohybuje průměrně kolem 770 mm. Průměrný 355 denní 

průtok na řece Odře po soutoku s Ostravicí je Q355 = 5,83 m3/s [12]. 

2.1. Termíny a definice 

Stoková síť  

Soustava stok a objektů na nich (např. vstupních šachet, odlehčovacích komor, 

uličních vpustí, dešťových nádrží) na zachycování a odvádění odpadních vod z daného 

území. 

 

Stoková síť jednotné soustavy  

Stoková síť odvádějící jednotlivé druhy odpadních vod společně jedinou soustavou 

stok. 

Stoková síť oddílné soustavy 

Stoková síť odvádějící jednotlivé druhy nebo skupiny odpadních vod odděleně. 

 

Vstupní šachty 

Slouží jako vstupní místa pro provozní pracovníky za účelem kontroly funkce 

stokové sítě, revize, údržby, především čistění stok. 

 



Radovan Todić: Vypracování pasportu (náhradní dokumentace) kanalizace 
 

2009  4  

Kanalizační přípojka  

Potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace (popř. 

jen dešťového svodu ze střech) nebo z dešťové vpuste až po zaústění do stoky. 

 

Balastní vody 

Vody (zejména podzemní), které se dostaly do stokové sítě v důsledku její netěsnosti 

nebo jiným způsobem a jejichž přítomnost v stokové síti není žádoucí. 

 

Odpadní voda  

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po 

použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. 

 

Uliční vpusť  

Dešťová vpusť osazená obvykle ve vozovce. 

 

Kruhová stoka 

Stoka s kruhovým průtočným profilem. 

 

Vejčitá stoka  

Stoka s průtočným profilem, který má ve dně menší poloměr zakřivení než ve stropě 

a nejvyšší poloměr zakřivení mají boční stěny. 

 

 

Tlamová stoka 

Stoka s průtočným profilem, který má dno ve tvaru části kružnicového oblouku a 

stěny a strop ve tvaru celé půlkružnice. 
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2.2. Druhy odpadních vod 

Splaškové vody 

Vznikají v obytných celcích, v zařízeních občanské vybavenosti, v hygienických 

zařízeních výrobních průmyslových a zemědělských závodů a provozů. Mají většinou 

ustálenou kvalitu s převahou organického znečištění. Nekladou zvláštní požadavky na 

provedení a provoz stokové sítě, dají se snadno čistit běžnými mechanicko-biologickými 

postupy. 

 
Dešťové vody 

Mají původ v dešťových srážkách, tání sněhu a ledu. Do stokových sítí se dostávají 

ze střech budov, zpevněných a nezpevněných ploch prostřednictvím domovních přípojek a 

uličních vpustí. Jejich množství závisí na intenzitě a době trvání deště a na velikosti, 

sklonu a charakteru odvodňovaného území. Jejich kvalita je proměnlivá a závisí na době 

trvání srážky a charakteru odvodňovaného území. Nejvíce znečištěné vody odtékají z 

povrchu území krátce po započetí deště a vyznačují se vysokým organickým a 

anorganickým znečištěním ve všech formách. 

 

Podzemní vody  

Patří do kategorie neznečištěných, tzv. balastních vod, které jsou v jednotných 

soustavách a ve splaškových sítích oddílných soustav nežádoucí, protože zde výrazně 

zvyšují průtok odpadních vod a mají negativní teplotní účinek (ochlazování) v procesech 

biologického čištění na ČOV. Jsou velkým problémem zejména u starších nekvalitně 

provedených a nedostatečně vodotěsných stokových sítí. 

 

Průmyslové vody  

Vznikají ve výrobních procesech jako tzv. vody technologické nebo chladící. Mají 

velmi rozmanitou a proměnlivou kvalitu a kolísající množství, v závislosti na charakteru a 

technologii výroby. Společné odvádění a čištění se splaškovými odpadními vodami je 

možné pouze u průmyslových odpadních vod, které svým charakterem neohrožují 

technický stav a provoz stokové sítě a neovlivňují negativně technologické procesy čištění 

na společné ČOV. 
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Vody infekční  

Vznikají v infekčních odděleních nemocnic, sanatorií a léčeben, ve výrobnách 

očkovacích sér, v mikrobiologických laboratořích atd. Obsahují velké množství 

choroboplodných zárodků, které mohou být zdrojem infekcí a epidemií. Z těchto důvodů 

vyžadují zvláštní režim nakládání s nimi. Musí být odváděny samostatnou oddílnou 

stokovou sítí a před vypouštěním do veřejné kanalizace důsledně hygienicky zabezpečeny.  

 

Odpadní vody ze zemědělské výroby  

Do této kategorie přísluší zejména odpadní vody z provozoven zemědělské živočišné 

výroby. 

 

Ostatní odpadní vody  

Mají původ v jiných než výše uvedených zdrojích a jejich produkce je spojena 

většinou s mimořádnými okolnostmi. 

2.3. Soustava a systémy stokových sítí gravitační kanalizace 

Podle způsobu odvádění odpadních vod ze zájmových území existují tří soustavy sítí 

a to soustava jednotná, soustava oddílná, soustava kombinovaná. 

 

Soustava jednotná 

V této soustavě jsou všechny druhy odpadních vod (srážkové, splaškové, 

průmyslové) odváděny společně jednou stokovou sítí. Rozhodující pro dimenzování stok 

takové sítě je okamžitý extremní průtok nikoliv celkové množství. Z důvodů 

ekonomických se však celá stoková síť nedimenzuje na extrémní průtoky srážkových vod, 

ale hospodárněji na množství menší, díky umístění odlehčovacích komor. Ty umožňují 

odlehčovat průtok v kmenové stoce od určitého poměru naředění splaškových vod 

srážkovými přímo do vodního toku. Tímto opatřením se docílí hospodárného návrhu 

stokové sítě a všech objektů čistírny odpadních vod. Výhodou jednotné stokové soustavy, 

kromě úspory investičních nákladů oproti soustavě oddílné, je pozitivní vliv na vlastní 

provoz sítě spočívající v jejím automatickém proplachování při dešťových průtocích, což 

výrazně snižuje nebezpečí zanášení, zejména v úsecích s minimálním sklonem. Nevýhodou 
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jednotné soustavy je v existenci odlehčovacích komor, které vytváří přímou spojitost mezi 

stokovou sítí a recipientem. Tyto negativní dopady odlehčovacích komor můžeme 

eliminovat vybudováním dešťových zdrží řešených jako nádrže průtočné, záchytné nebo 

usazovací [1].  

 

Soustava oddílná 

Pro každý druh odpadních vod je navržena samostatná síť, to znamená, že odpadní 

vody se vzájemně nemísí. Splaškové, případně průmyslové nebo ostatní odpadní vody jsou 

odváděny splaškovou sítí přímo na čistírnu odpadních vod, srážkové vody samostatnou, 

zpravidla mělčeji uloženou sítí, buď přímo do vodního toku, nebo přes dešťové zdrže. 

Nedochází zde tedy ke kontaktu splaškových a ostatních závadných odpadních vod se 

životním prostředím. Nevýhodou oddílné soustavy, kromě vyšších investičních nákladů, 

jsou i výrazně vyšší prostorové nároky. U splaškových větví navíc hrozí zvýšené nebezpečí 

zanášení, zejména v úsecích s minimálními sklony. Oddílná soustava se uplatňuje zejména 

při odkanalizování menších obcí, dále u obcí s málo vodnými vodními toky, které by 

nezajistily dostatečné ředění odlehčovaných vod z odlehčovacích komor [2]. 

 

Soustava kombinovaná  

Navrhuje se buď jako prostá kombinace jednotné a oddílné soustavy pro dané 

zájmové území nebo jako modifikované verze oddílných soustav. Rozhodnutí o volbě 

příslušné varianty musí předcházet podrobný technicko-ekonomický rozbor, při kterém se 

hodnotí morfologické, urbanistické, hydrologické, technicko-ekonomické a provozní 

faktory zájmového území a aspekty navrhovaného řešení.  

2.3.a. Systémy stokových sítí 

Systémem stokové sítě se rozumí uspořádání stok v zájmovém území. To závisí 

zejména na konfiguraci terénu, tvaru odvodňovaného území a charakteru zástavby. Při 

návrhu uspořádání stokové sítě je prioritním kritériem požadavek co nejrychlejšího, 

nejpřímějšího, provozně spolehlivého a pokud možno gravitačního odvedení odpadních 

vod na ČOV. Základními systémy stokových sítí jsou systém větvený, úchytný, pásmový 

a radiální [1]. 
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                    Obr.1. Úchytný systém                                          Obr.2. Větvený systém 
 
 

Větvený systém se uplatňuje v členitém území, které neumožňuje pravidelné 

uspořádání stok. Nejnižšími místy území je vedena tzv. kmenová stoka, do které ústí hlavní 

stoky a na ně jsou napojeny sběrače s uličními stokami. Uspořádání připomíná rozvětvený 

strom. 

 

Úchytný systém se používá při pravidelném uspořádání území ve tvaru dlouhých 

údolí s jednotným sklonem k vodnímu toku a současně podél vodního toku. Úchytná 

(kmenová) stoka je vedena podél vodního toku a do ni ústí jednotlivé sběrače s uličními 

stokami. 

 
                    Obr.3. Pásmový systém                                        Obr.4. Radiální systém 
 
 

Pásmový systém se uplatňuje v územích, kde je s ohledem na konfiguraci terénu 

nutno odvodňovanou oblast rozdělit do několika výškových pásem (údolí s oboustranným 

větším sklonem terénu přecházejícím v ploché zpravidla inundační území vodního toku). 

Tak například při třípásmovém uspořádání odpadní vody z nejvyššího pásma odtékají 

gravitačně za všech vodních stavů ve vodním toku, ze středního pásma bude gravitační 

odvodnění fungovat pouze za nízkých vodních stavů ve vodoteči, za vyšších vodních stavů 

bude nutné přečerpávání odpadních vod. Odpadní vody z nejnižšího pásma bude nutno 

přečerpávat vždy.  
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Radiální systém se používá při odvodnění území ve tvaru kotliny gravitačně 

nebo přečerpáváním odpadních vod na ČOV nebo do nejbližšího objektu gravitační 

kanalizace. Uspořádání stok v kotlině je většinou větveným způsobem. 

2.3.b. Speciální druhy kanalizace 

Jsou to moderní progresivní způsoby odvádění splaškových odpadních vod při 

použití oddílné soustavy. Uplatňují se při specifických podmínkách staveniště, zejména v 

případě nepříznivých geologických, resp. hydrogeologických podmínkách (kompaktní 

skalní horniny, tekoucí písky, vysoká hladina podzemní vody), při stísněných prostorových 

podmínkách (úzké ulice s množstvím stávajících podzemních sítí), dále v plochých 

územích, kde by bylo velmi obtížné zajistit minimální sklony stok gravitační kanalizace, 

nebo při odkanalizování zařízení se sezónním provozem (rekreace). Ze specielních druhů 

kanalizace se nejčastěji používá podtlaková (vakuová) kanalizace a tlaková kanalizace 

[2]. 

 

Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Podtlakové odkanalizování určitého území funguje na principu vyvození podtlaku ve 

stokové síti, do které se přes domovní sací ventily na domovních přípojkách nasávají 

odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Celý systém má centrální vakuovou stanici, ve 

které se pomocí vakuových čerpadel vytváří podtlak ve sběrné tlakové nádobě. Odpadní 

vody se vlivem udržovaného podtlaku v celém systému do zásobníku nasávají při každém 

otevření sacího ventilu na některé z domovních přípojek. Sací ventily jsou osazeny ve 

sběrných šachtách na domovních přípojkách a jejich provoz (otevírání a zavírání) je řízen 

automaticky v závislosti na stavu hladiny ve sběrných šachtách pomocí ovládacího potrubí. 

Z vakuové stanice jsou odpadní vody na ČOV dopravovány gravitačně nebo 

přečerpáváním [1]. 

 

Tlaková kanalizace  

Je založena na principu tlakové dopravy odpadních vod tlakovou okruhovou nebo 

větvenou stokovou sítí na ČOV. Provozní tlak v systému v rozmezí 0,5 - 3,0 MPa je 

vyvozován soustavou čerpadel osazených v domovních čerpacích stanicích s 

akumulačními jímkami, do kterých odpadní vody natékají gravitačně. V zájmu zajištění 
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permanentní průchodnosti potrubí se systém vybavuje proplachovacími 

(provzdušňovacími) stanicemi pro občasné proplachování potrubí směsí vody a tlakového 

vzduchu. Variantou tlakové dopravy odpadních vod zajišťovanou přetlakem vzduchu 

vyvozeným kompresorem je pneumatická kanalizace. Přetlak vzduchu působí na 

akumulovaný objem odpadních vod v pracovní nádrži [1].  

 

 
                    Obr.5. Tlaková kanalizace                                           Obr.6. Podtlaková kanalizace 
 

2.4. Tvary a rozměry stok 

Pro stoky se doporučuje přednostně používat tvary stok: kruhový, vejčitý a tlamový. 

Volba tvaru profilu stok závisí zejména na hydraulických, geologických a územních 

podmínkách staveniště, požadavcích provozovatele a ekonomických možnostech investora 

[7]. 

 
    Obr.7. Kruhový profil                        Obr.6. Vejčitý profil                         Obr.8. Tlamový profil 
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Kruhový profil  je nejrozšířenějším průřezovým profilem stok. Vyhovuje středně z 

hlediska hydraulického a statického, velmi výhodný je z hlediska konstrukčního a 

prováděcího (nejsnáze se vyrábí jako prefabrikát). 

 

Vejčitý profil  je nejvýhodnějším profilem z hlediska hydraulického i statického. 

Nevýhodou je převýšení profilu, které umožňuje použít tento tvar pouze v úsecích s 

dostatečnou výškou nadloží. Kromě běžného, tzv. Vídeňského, typu se používá specielní 

typ, tzv. Pražský normál, konstruovaný ze složených kruhových oblouků. 

 

Tlamový (stlačený) profil  je nejméně vhodným profilem z hlediska hydraulického i 

statického. Používá se ve stísněných výškových poměrech a dále pro úseky stokových sítí s 

velkými trvalými průtoky zajišťujícími dostatečné proplachování profilu (kmenové stoky, 

sběrače). 

 

Rozdělení stok dle přístupnosti 

Podle přístupnosti vnitřního prostoru stok pro potřeby kontroly, údržby a oprav je 

možno profily stok rozdělit na neprůlezný (DN < 800), průlezný (DN 800 - DN 1500), 

(DN > 1500). 

Samostatnou kategorii tvoří kolektory , což jsou podzemní liniové stavby průchozího 

profilu, ve kterých jsou soustředěny všechny podzemní inženýrské sítě v daných trasách. 

2.5. Materiál a konstrukce stok 

Materiál stok se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Musí byt vodotěsný, 

bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům 

dopravované odpadní vody, proti agresivním vlivům okolního prostředí, proti namáhání 

stok, má umožnit bezpečné a účinné čistění stok [6].  

Na trubní stoky jednotné a oddílné stokové soustavy se používají roury podle 

platných norem. Vyhovujícími materiály jsou kamenina, čedič, šedá litina, tvárná litina, 

beton, železobeton, vláknocement, plasty, sklolaminát, případně kombinace těchto 

materiálů. Spoje trub musí být vodotěsné a jejích životnost rovnocenná s životností 
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stokové sítě. Základní konstrukční typy stok dělíme na trubní, z cihel, z prefabrikátů a 

monolitické. 

2.6. Objekty na stokové síti 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty je nutno budovat pro 

zajištění spolehlivé, bezporuchové, hospodárné a nezávadné funkce stokové sítě  a aby se 

mohly bezpečně vykonávat práce potřebné při provozu, čištěni a údržbě stok.  

Podle účelu, k jakému jsou určeny, se jedná o objekty: vstupní šachty, spojné šachty, 

spojné komory, rozdělovači komory, spadiště, skluzy, dešťové vpusti, lapače splavenin, 

kanalizační přípojky, kanalizační shybky, kříženi stok, proplachovací objekty, odlehčovací 

komory, dešťové nádrže, větrací zařízení, čerpací stanice, vyústi [1]. 

 
Vstupní šachty  

Vstupní šachty se navrhují všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků 

stok, příčný profil nebo materiál stoky, na horním konci každé stoky a v místě spojení 

dvou nebo více stok, pokud v těchto místech nejsou nahrazeny jiným objektem, který 

splňuje současně účel vstupní šachty. Vstupní šachty slouží provozovateli pro pravidelnou 

kontrolu, čištění a manipulaci na stokové síti. Dále rozdělují přímé úseky, jejich vzájemná 

vzdálenost se určuje pro neprůlezné a průlezné stoky 50 m, pro průchozí stoky 100 m a 

více. Vstupní šachta se skládá z vstupní části, manipulační části a monolitického základu.  

 

Spojné šachty  

Spojné šachty provádí soutok. Do jmenovité světlosti DN 400 včetně se připojení či 

spojení provádí ve vstupní šachtě. Pro připojení stoky jmenovité světlosti DN 500 a větší 

se budují spojné komory. Žlábky ve dně spojných komor se musí zaúsťovat tangenciálně 

na směr hlavní stoky. Hydraulicky a mechanicky nejnamáhavější místa se doporučují 

vyzdít z opracovaných žulových kamenů nebo taveného čediče. 

 

Větrací šachty  

Větrací šachty neslouží pro vstup do stok, a proto mohou mít menší půdorysný 

rozměr než šachty vstupní a nejsou opatřeny stupadly. Na průlezných a průchozích stokách 

mohou být v odůvodněných případech zřízeny větrací šachty.  
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Proplachovací šachty  

Proplachovací šachty se navrhují tam, kde by v důsledku malé unášecí síly 

odpadních vod docházelo k usazování splavenin a k zanášení stok. Proplachovací šachta je 

obdobné konstrukce jako vstupní šachta, ale vybavená na odtoku ze šachty stavítkem. 

Zahrazením stavítka voda stoupá do určité výše, náhlým otevřením povodňová vlna 

propláchne usazeniny. 

 

Spádišťové šachty  

Spádišťové šachty se navrhují na stokách tam, kde je sklon terénu větší než sklon 

stoky při maximální možné průtočné rychlosti. Spadiště se doporučují řešit pro základní 

profily jako betonový objekt z prefabrikovaných dílů, z důvodů zkrácení realizace.  

 

Skluzy  

Skluzy obdobně jako spadiště slouží k překonání velkého sklonu na stokové síti tam, 

kde by budování soustavy spadišť bylo nákladné a obtížně proveditelné. Skluz sestává z 

vlastní skluzové stoky. V odůvodněných případech, zejména u zvlášť dlouhých a strmých 

úseků, nebo při velkém průtoku odpadních vod se skluz ukončuje objektem na tlumení 

přebytečné pohybové energie. 

 

Shybky  

Shybky řeší situaci, kdy překážka se nachází v trase kanalizace tak, že niveleta 

kanalizace vystupuje nad terén nebo je nedostatečné krytí nad kanalizací. Např. dráhy a 

pozemní komunikace v zářezech, podchody širokých a hlubokých vodních toků. V těchto 

případech je nutné řešit podchod za pomoci shybky. Jedná se o objekt na stokové síti, 

pomocí kterého můžeme převést odpadní vodu pod překážkou tehdy, kdy nelze snížit 

niveletu kanalizace tak, že by vody protékaly samospádem s volnou hladinou.  

 

Odlehčovací komory a separátory  

Odlehčovací komory a seperátory slouží na jednotné stokové síti k odlehčení směsi 

splaškových a dešťových vod. Separátory (kruhové, vírové, obloukové) rozdělují nejen 

průtok odpadních vod, ale i jejich znečištění. V bezdeštném období musí oba objekty 

umožnit odtok veškerých vod do čistírny odpadních vod a v době dešťových srážek oddělit 



Radovan Todić: Vypracování pasportu (náhradní dokumentace) kanalizace 
 

2009  14  

množství přiváděných vod na čistírnu. Technické řešení odlehčovací komory spočívá v 

oddělení části průtoku a to nejčastěji přepadem přes přelivnou hranu komory. V průběhu 

doby byly navrženy a realizovány různé druhy odlehčovacích komor od jednoduchých s 

přepadem až po složité komory s mechanickou regulací.  

 

Dešťové vpustě  

Dešťové vpustě jsou taková zařízení, která umožňují kontrolovaný vtok dešťové 

vody do kanalizačního systému. Běžně jsou využívány pro odvodnění komunikačních 

staveb. Dle využití rozeznáváme uliční vpusť, chodníkovou vpusť a horskou vpusť. 

 

Lapák splavenin  

Lapák splavenin se umisťuje všude tam, kde jsou zaústěny otevřené příkopy do 

trubní sítě. Dochází v něm k sedimentaci splavenin a retardaci povrchového odtoku. Skládá 

se z mříže, sedimentačního prostoru a odtoku do kanalizace. V podstatě se jedná o 

zvětšenou horskou vpust. 

 

Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojkou se provádí propojení nemovitostí se stokovou sítí. Každý 

objekt by měl mít jednu samostatnou kanalizační přípojku. Napojení více nemovitostí na 

jednu kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem správce stokové sítě. Minimální 

profil přípojky je DN 150, obvykle DN 200 - DN 300. Na kanalizační přípojce je v 

odůvodněných případech možno použít přípojkové šachty DN 315 - DN 800 v závislosti 

na hloubce uložení přípojky a její délce. 

Přípojkové šachty umisťujeme tak, aby byla ze strany provozovatele možná 

pravidelná kontrola a čištění. Přípojkové šachty osazujeme u každé nemovitosti, kde není 

přípojka napojena do revizní šachtice. V případě, že je napojena do revizní šachtice a délka 

rovného úseku kanalizační přípojky je delší než 30 m, osazujeme přípojkovou šachtici 

rovněž. Provedení přípojek a šachet (uložení, hutnění, způsob napojení přípojky na hlavní 

řad) musí být v souladu s ČSN EN 1610 (75 6114), ČSN 75 61 01 a technickými 

doporučeními jednotlivých výrobců. Hotové dílo musí vyhovovat předepsaným zkouškám, 

zejména zkouškám hutnění a zkouškám vodotěsnosti (ČSN 75 6909). 
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Dešťové nádrže  

Odvodňovací systémy většiny měst v ČR jsou koncipovány jako jednotná stoková 

síť. V rámci jednotné stokové sítě jsou dopravovány veškeré druhy odpadních vod 

společnou trubní sítí směrem na ČOV. V případě doby intenzivní srážky s odnosem všech 

usazených znečišťujících látek ze stokové sítě, dochází k nadměrnému zatěžování čistíren 

odpadních vod a recipientů. Nejefektivnějším způsobem zamezení úniku znečištění za 

dešťových průtoků je využití přirozené nebo uměle vytvořené akumulace na stokové síti a 

její postupné vypouštění na ČOV. 

 

Čerpací stanice  

Čerpací stanice jsou na stokové síti budovány v případě, že není možno z určité 

lokality gravitačně převést odpadní vodu na ČOV. Čerpacích stanic se používá rovněž k 

překonávání překážek na trase. Dále jsou čerpací stanice součástí podtlakových a 

tlakových kanalizačních systémů. 

 

Průtokoměrné a kontrolní objekty  

Jedná o objekty, kde dochází k přesnému měření průtoku v otevřeném korytě za 

pomocí měřidla. Pod pojmem měřidlo je nutno chápat instalovaný měřící systém jako 

celek. 

2.7. Historie  vývoje stokové sítě v Ostravě 

Teprve v roce 1928 se začalo s výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v 

nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních vod. Práce však byly přerušeny v roce 

1940 v důsledku války. V poválečném období byla výstavba kanalizace zaměřena pouze na 

nově budovaná sídliště. Tak vznikly dočasné samostatné kanalizační systémy i s čištěním 

odpadních vod na ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na ČOV Třebovice, tyto jsou nyní 

připojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ÚČOV a uvedené ČOV 

jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. „Soustavné kanalizace města Ostravy“ (SKO) 

bylo započato v roce 1959. SKO tvoří v současné době největší kanalizační systém na 

území města. Tento kanalizační systém byl zakončen ČOV v Ostravě - Přívoze uvedenou 

do provozu v roce 1967. V osmdesátých létech došlo k dalšímu rozšiřování kanalizační sítě 
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a k přípravě výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Tím byla na území města 

vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování aglomerace. Ústřední čistírna 

odpadních vod v Ostravě – Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku 

1996. Schéma stokové sítě s vyznačením hlavních producentů odpadních vod, producentů 

s možností vzniku havarijního znečištění, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích 

komor a vyústních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace a čistíren odpadních vod a 

předčistících zařízení odběratelů je součástí dokumentu PŘ/61/01 „Provozní řád 

kanalizační sítě“ [4]. 

 
 

Obr.1. Kanalizační sít ve správě OVAK, a.s. 
 

2.7.a. Odkanalizování města 

Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo u některých nově budovaných sídlišť. Z hlediska odkanalizování je na 

území města vytvořeno několik kanalizačních systémů s čištěním odpadních vod na ČOV 

nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Čištění odpadních vod je 

zajišťováno mechanicko-biologickou rozšířenou ÚČOV, na ní jsou přiváděny odpadní 

vody od obyvatelstva i z průmyslu. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města, 

Slezské Ostravy, Muglinova, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabové, 

Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Hošťálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, 
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Plesné, Třebovic, Svinova a Polanky a rovněž odpadní vody z Vratimova, Klimkovic a 

Vřesiny. Některé okrajové a částečně i vnitřní části města jsou řešeny jako bezodtokové 

systémy s žumpami. V rámci asanace staré zástavby vnitřní části města dochází k 

postupnému rušení žumpového systému. Ve správě OVAK a.s. jsou ČOV Heřmanice I, 

Heřmanice II a ČOV Michálkovice [12].  

2.7.b. Situování kmenových stok 

Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské 

Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II odvádějící odpadní vody ze Slezské Ostravy a 

Muglinova, sběrač D I přebírající odpadní vody sběračů C a CIII odvádějící odpadní vody 

z Mariánských Hor a Hulvák, Ostravy – jih, Hrabové a Vratimova a sběrač D situovaný 

podél řeky Odry a odvádějící odpadní vody ze západní a jižní části města. Hlavními 

přítoky sběrače D jsou sběrače D IV, K a L odvádějící odpadní vody z Poruby, Pustkovce, 

části Plesné, Martinova a Třebovic, sběrač D VI odvádějící odpadní vody ze Svinova, jižní 

části Poruby, Lázní Klimkovic, a je prodloužen přes Vřesinu do Krásného Pole. Dále je to 

sběrač D IX odvádějící odpadní vody ze starého Zábřehu, sběrač D XI odvádějící odpadní 

vody z nového Zábřehu a sběrač D XII odvádějící odpadní vody z Výškovic. Sběrač D je 

prodloužen do Staré Bělé a Proskovic a sběrač Z je napojen na Polanku a Klimkovice. 

Povodí jednotlivých kmenových stok a jejich situování je zřejmé ze schématu stokové sítě, 

uvedené v příloze tohoto kanalizačního řádu. Pro výstavbu hlavních stok bylo použito 

především železobetonu, v menší míře bylo použito trub zhotovených z vibrolisovaného 

betonu. Stoky prováděné tunelováním byly sestavovány z betonových segmentů s vnitřním 

obkladem. K výstavbě stok menších profilů bylo použito taktéž trub z kameniny, PVC a 

laminátů. Část starších stok v oblasti Ostravy - Vítkovic je provedena z cihel [4]. 

Na kanalizační síti je provozováno celkem 27 ks čerpacích stanic a 52 dešťových 

oddělovačů, které v případě intenzivních dešťových srážek odvádějí naředěné odpadní 

vody přímo do recipientů. Informace o chování odlehčovacích komor za zvýšených 

průtoků jsou důležité zejména pro další připojování znečišťovatelů na stávající kanalizační 

síť a výstavbu např. retenčních nádrží. 
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2.7.c. Zvláštnosti v návaznosti na posuzovanou stokovou síť 

Ke zvláštnostem z hlediska návaznosti na stokovou síť patří poddolování některých 

částí města způsobené těžbou černého uhlí. Poklesy v těchto částech města způsobují 

lokální změny spádových poměrů. Na kanalizaci pak dochází v těchto lokalitách ke 

zmenšování kapacity a vytváření protisklonů. Na rozhraní větších poklesů dochází k 

porušení kanalizace tzv. střihem. Z uvedených důvodů je nutno věnovat na poddolovaném 

území kanalizačních sběračů vyšší pozornost z hlediska proměřování sklonu, čištění a 

oprav poruch [4]. 

2.8. Popis kanalizace Na Pastvinách, Ostrava - Proskovice  

Kanalizace se nachází v  ulici Na Pastvinách, Ostrava-Proskovice (Příloha č.1: 

Podrobná situace, Příloha č.7: Situace - katastr). Jedná se o nefrekventovanou oblast 

zástavby rodinných domků. Stávající kanalizace není umístěna v ose komunikace, ale na 

jejím kraji. Stoka A odvádí dešťovou a splaškovou vodu do hlavního řádu DN600. Stoka B 

je napojena na kanalizační uzel a odvádí dešťovou a splaškovou odpadní vodu do 

zatrubněného vodního toku. Použitý materiál jednotné kanalizace je kruhové potrubí 

z betonu a kameninových trub o DN300 a DN200.  

Kanalizace na této ulici je v nevyhovujícím technickém stavu s lokálními závadami 

ve formě nezapravených přípojek, netěsných spojů na potrubí (průsak vody), objevuje se 

koroze trub, zejména ve spojích, kde hrozí úsyp zemin, v určitých místech jsou nalezeny 

vzdutí vody, vzrůstající kořeny a překážky ve dně.  
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3. Vyhodnocení technického stavu kanalizace na základě 
kamerových prohlídek 

Posuzování technického stavu kanalizací po celou dobu jejich životnosti a jejich 

udržování v řádném technickém stavu je jedním z prvořadých úkolů provozu kanalizační 

sítě. Mimo ostatní metody získávání potřebných informací o stavu kanalizací je rovněž 

využíván monitorovací kamerový systém. 

V současné době jsou OVAK a.s. vybaveny moderním kamerovým systémem 

zahraničního výrobce itv (SRN). Řídící jednotka itv 700 slouží pro provoz snímacích 

kontrolních kamer a pro provoz příslušných osvětlovacích jednotek a kamerových vozíků, 

je určena pro zabudování do kontrolních automobilů. Pomocí prolínacích přístrojů je k 

řídící jednotce itv 700 možné připojit osobní počítače a videorekordéry, které jsou 

vybaveny dálkovým ovládáním. Kamerový systém je využíván především ke kontrole 

technického stavu nově budovaných kanalizací (rekonstruovaných kanalizačních řadů) a 

při posuzování stavu stávajících kanalizačních řadů (běžné kontroly, systematický 

monitoring, před rekonstrukcemi vozovek, vodovodních řadů, kontrola propadů terénu, 

kontroly zjištění napojení přípojek, řešení stížností atd.). Dále je pak systém využíván na 

realizaci externích zakázek jak na území města Ostravy, tak i v ostatních regionech severní 

Moravy [5]. 

Monitoring kanalizačních řádů a přípojek se provádí barevnou, vysoce citlivou 

diagnostickou kamerou ROTOMATIC-CS s možností zoomování na samohybném 

podvozku CT100, CT150 W, CT 200 nebo CT250 W s teoretickým dosahem až 250 m a 

otáčivou kamerovou hlavou. Dostupnost kamerového systému je od průměru potrubí 100 

mm výše. Tento systém rovněž zaznamenává sklon potrubí kanalizace, což umožňuje 

kontrolu správné nivelety potrubí [5].  

 
                Obr.1. Kamerový vozík CT150                      Obr.2. Kamerový vozík CT 100  
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             Obr.3. Prutová kamera SH-3                          Obr.4. Kamerový vozík 250           

 
 

Vytyčování průběhu potrubí, revizních šachet se děje pomocí trasovacího zařízení 

RD 300 provedeme vytýčení neznámého průběhu kanalizačního, či jiného potrubí až do 

hloubky 8 m a to s přesností několik decimetrů. Totéž lze provést v případě neznámé, resp. 

skryté revizní šachty na kanalizačním potrubí. Princip: vysílací sondu pomocí kamerového 

vozíku nebo připevněnou na tlakové hadici zavedeme na požadované místo a v terénu 

lokalizujeme její polohu [12]. 

 

 
Obr.5. Trastovací zařízení RD 300 

3.1. Průzkum televizní kamerou 

Moderní televizní optické inspekční systémy jsou pro provozovatele stokové sítě 

důležitým nástrojem ke zjišťování skutečného stavebního stavu především neprůlezných a 

také zpravidla i průlezných stok a k dalším souvisejícím činnostem. Provozovatel stokové 

sítě buď inspekční systém vlastní a provozuje nebo průzkum objednává jako službu u 

odborné organizace. Inspekční systém zahrnuje televizní kameru s různým příslušenstvím 

(kola různých velikosti, vozíky a přípravky do jiných než kruhových profilů, zařízení pro 

měření sklonů, zařízení pro měření rozměrů nálezů), propojovací kabely, řídící jednotku k 

ovládání kamery, monitor k sledování průběhu prohlídky, záznamové zařízení pro pořízení 
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videozáznamu nebo statických snímků, počítač, tiskárnu a příslušné SW vybavení. Celý 

systém je zpravidla instalován v automobilu s úpravou pracoviště operátora a oddělené 

části pro přepravu kamer i pracovních pomůcek. Kromě takto komfortně vybavených 

inspekčních systémů existují i jednodušší systémy s kamerami pro malé světlosti potrubí, 

které lze převážet v osobním automobilu. 

 

 
                Obr.6. ITV 700 operátorský prostor                    Obr.7. ITV 700 zadní pracovní prostor 

 

3.1.a. Příprava průzkumu stok 

Před zahájení vlastního průzkumu stok je nezbytné uskutečnit přípravu průzkumu. Ta 

zahrnuje zejména: 

 

� zajištění potřebných mapových podkladů obsahujících topografický podklad, 

zákres stávající kanalizace včetně polohopisu vstupních šachet s jejich 

identifikačním značením, délek, tvaru a dimenzí jednotlivých stokových úseků a 

jejich výškopisu; 

� určení rozsahu a cíle průzkumu; 

� vyčištění kontrolovaných stok; 

� omezení průtoku odpadních vod tak, aby pojezd kamery byl bezproblémový 

(převedení průtoku do jiných stok, dočasné vzdutí odpadních vod v systému, 

přečerpávání vod); 

� odvětrání kontrolovaných stok a zjištění kvality ovzduší ve stokách z hlediska 

výbušnosti a nejvyšších přípustných koncentrací plynů; 

� provedení nezbytného dopravního značení projednaného s dopravními orgány; 
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� volba vhodného typu kamery, pojezdu, intenzity osvětlení a rychlosti pojezdu 

kamery; 

� změření hloubky vstupní šachty, dimenze stoky a zjištění druhu stavebního 

materiálu stoky, což je v podstatě ověření dat uváděných v pasportu kanalizace [2]. 

3.1.b. Vlastní průzkum 

Kamera při svém pojezdu ovládaném z řídícího pracoviště inspekčního systému 

umožňuje získávat řadu informací, které lze zaznamenávat, popisovat, posuzovat a 

dokladovat videozáznamem nebo jednotlivými snímky. Děje se tak prostřednictvím SW 

(OVAK a.s. používají SW CITI), který nutno zakoupit jako nezbytné příslušenství celého 

systému.  

 

Druhy informací získávané při průzkumu: 

 

� situační poloha odbočných tvarovek, stokových vložek, způsob provedení 

dodatečného napojení přípojky, stavební stav stoky v místě napojení;  

� poloha, druh a velikost překážky omezující průtok odpadních vod; 

� směrové a výškové odchylky nivelety dna stoky od spojnice středů krajních 

vstupních šachet stokového úseku, sklonové poměry v místě stanoviště kamery; 

� místa a rozsah porušení stoky vlivem abrazivního působení průtoku odpadních vod 

a vlivem agresivního působení stokového prostředí na materiál stok; 

� místo, rozsah, velikost a charakter deformace tvaru stoky vlivem působení vnějších 

sil; 

� místa a projevy statického porušení stoky, kterými jsou např. podélné a příčné 

praskliny, střih a pokles potrubí, vypadnutý střep trouby, porušená trouba v místě 

neodborného, dodatečného napojení přípojky; 

� kvalita a těsnost spoje trub, prorůstání kořenů spoji do stoky; 

� místa a velikost přítoku balastních vod do systému [2].      

      

V průběhu průzkumu je účelná možnost přivolat proplachovací vůz k dočištění stoky 

v případech, kdy kamera pro překážku ve dně nemůže pokračovat v pojezdu stokou. 
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3.1.c. Vyhodnocení průzkumu a doklady 

Hodnocení informací přenášených na monitor řídícího pracoviště inspekčního 

systému provádí operátor. Aby se nejednalo o jeho ryze subjektivní hodnocení, měl by být 

příslušenstvím inspekčního systému i „manuál", který na konkrétních příkladech dává 

návod k objektivnější kategorizaci získaných informací, k hodnocení jejich významu a také 

ke správnému označení nálezu (ČSN EN 13508 - 1, 2). Zavedení vhodného kriteriálního 

systému je věcí provozovatele inspekčního systému a je rovněž závislé na instalovaném 

SW. Je účelné pořídit z prohlídky videozáznam (Příloha č.8: Videozáznam kamerových 

prohlídek na DVD1), který umožňuje dodatečně provést upřesnění vyhodnocení 

prohlídky a také s odstupem času, při opakované prohlídce, posoudit rozsah změn 

vzniklých mezi oběma prohlídkami.  

 

V rámci průzkumu stok televizním inspekčním systémem se pořizují tyto 

dokumenty: Protokol (Příloha č.2: Protokoly pořízené z kamerové prohlídky), který 

musí obsahovat údaje o podmínkách místě průzkumu, umožňující kdykoliv přesnou 

lokalizaci zjištěných poruch v terénu: 

 

� značka, číslo akce; 

� jméno objednatele, jméno zhotovitele; 

� místo průzkumu (obec, čtvrť, ulice), datum a čas; 

� počasí, jméno operátora, použitý inspekční systém; 

� prohlížený úsek - tvar stoky, rozměr, materiál (jednotlivé úseky jsou definovány 

např. identifikačními čísly vstupních šachet); 

� zaměření a popis závad (nálezů); 

� lokalizace závad (nálezů) musí být popisována podle mapových podkladů, musí být 

určen začátek a směr prohlídky; 

� nezbytnou součástí protokolu musí být použitý mapový podklad.  
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obr .8. Ukázka protokolu kamerové prohlídky (Na Pastvinách, Ostrava - Proskovice) 

 
 

Celková zpráva dokladuje věcný a časový průběh průzkumu, délky prohlédnutých 

úseků, dimenze jednotlivých stokových úseků, materiál stok, směrové, výškové odchylky a 

druh záznamu. Součástí protokolu je soubor snímků závažných závad s jejich popisem a 

lokalizací (Příloha č.3: Fotodokumentace  závad kamerové prohlídky). 
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Po ukončení průzkumu a jeho vyhodnocení se musí provozovatel či vlastník 

rozhodnout o dalším postupu. Případ výskytu ojedinělých drobných a nevýznamných 

závad lze odložit na dobu pozdější. Případ ojedinělého výskytu vážných závad směřuje 

zpravidla k provedení bodové opravy nebo opravy vhodnou bezvýkopovou technologií, 

případ výskytu většího počtu vážných závad pak k požadavku na opravu celého stokového 

úseku nebo k požadavku na jeho rekonstrukci. 

3.2. Časté závady v ulici na Pastvinách, Ostrava - Proskovice 

Mezi nejčastější závady kanalizace v ulici Na pastvinách, Ostrava - Proskovice 

zjištěné kamerovou prohlídkou patří nezapravené přípojky, koroze ve spojích, netěsné 

spoje, překážky ve dně, vzrůstání kořenů a vzdutí hladiny. Všechna fotodokumentace 

z kamerové prohlídky je uvedena v příloze č.3: Fotodokumentace závad kamerové 

prohlídky . 

 

 
Obr.9.  Nezapravená přípojka                                     Obr.10.  Koroze ve spoji 

 
 

 
Obr.11.  Netěsný spoj                                                  Obr.12. Překážka ve dně 
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Obr.13. Vrůstání kořenů                                              Obr.14. Zpětné vzdutí vody 

 

3.3. Bezvýkopové opravy stok 

Vysoce dynamickým rozvojem procházejí v posledních letech i technologie 

zaměřené na bezvýkopovou opravu stok. Tento prudký rozvoj byl podmíněn tím, že ve 

vyspělých státech jsou některé sítě starší než u nás a že tam nelze s ohledem na vysoce 

intenzivní silniční provoz rozpojovat zpevněné plochy komunikaci, dále pak díky tomu, že 

použití bezvýkopových metod se ukázalo v mnoha případech levnější než použití metod 

klasických. Obecně pod pojem bezvýkopové technologie (BT) u nás zahrnujeme takové 

postupy nové výstavby a oprav podzemních inženýrských sítí (IS), při kterých jsou 

minimální výkopy na povrchu terénu. Protože jde o nový, dynamicky se rozvíjející obor, 

není jeho názvosloví u nás ještě ustáleno. Metody BT oprav trubních IS, tedy i 

kanalizačních stok, lze rozdělit do dvou základních skupin: ukládání nového potrubí do 

stávajících tras, spojené s odstraněním původního potrubí a opravy ve stávajících trasách 

při ponechání původního potrubí [3]. 

 
Mezi bezvýkopové opravy můžeme zařadit chemickou stabilizaci, injektáž, 

obetonování potrubí, odstranění deformací, odstranění lokálních poruch, pryskyřicové 

rukávce, vkládání vinutého potrubí, záplaty atd. 

 

� chemická stabilizace se provádí většinou zevnitř sanovaného potrubí v úseku 

omezeném z obou stran vodotěsnými zátkami (po naplnění potrubí jedním nebo 

několika roztoky po sobě, které na sebe reagují, zasákne tekutina do prasklin, dutin 

netěsných spojů a po chemické reakci dochází ke stabilizaci okolní zeminy, ucpání 
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otvorů, zmenšení drsnosti vnitřku potrubí a tím i k zvýšení jeho hydraulické 

kapacity); 

� injektáž je postup, při kterém se vhání injektážní směs nebo malta injektážní 

tryskou do určeného místa (používá se při metodách obnovy sítí k nejrůznějším 

účelům jako je injektáž okolí poškozeného potrubí z vnějšku i zevnitř, injektáž 

prasklin a trhlin, injektáž dutin mezi starým a novým potrubím);  

� obetonování potrubí se provádí vháněním betonové směsi do prostoru mezi 

bedněním a vnitřním povrchem potrubí nebo omítnutím vnitřního povrchu potrubí; 

� odstraňování deformací je proces, při kterém se expanzním zařízením zataženým 

do potrubí odstraňují jeho deformace vzniklé například zvýšeným povrchovým 

zatížením uloženého potrubí; 

� odstraňování lokálních poruch zahrnuje osazování záplat, injektáž, různé metody 

těsnění trhlin dutin a vypadaného těsnění spojů, rovnání deformovaných trub; 

� robot je dálkově ovládané zařízení, které je uzavřeným televizním okruhem 

navedeno k místu poruchy, kterou opraví (používá se i k obnově otvorů pro 

přípojky při jejich uzavření materiálem nového potrubí);  

� rukávce vytvrzované na stavbě jsou tkaninové rukávce impregnované pryskyřicí, 

které se po zatažení do poškozeného úseku přitlačí ke stěnám stávajícího potrubí a 

teplem např. UV zářením vytvrdí; 

� vkládání nového vedení do starého zahrnuje metody, při kterých se zatahují nebo 

zatlačují do starého potrubí jednotlivé trouby, svařené plastické trouby na délku 

obnovovaného úseku, nebo se trouby na stavbě přímo vyrábějí pomocí vinutí z 

pásů nebo z tkaninových hadic vytvrzovaných přímo v opravovaném potrubí;  

� vkládání vinutého potrubí se provádí výrobou potrubí ve startovací šachtě 

navíjením profilovaného pásu z umělé hmoty na buben (takto vyráběná roura se 

zasouvá do sanovaného úseku);  

� vytváření nových vnitřních povrchů zahrnuje jejich vyčištění, zpevnění povrchu 

nejrůznějšími metodami, jejich obetonování nebo obložení; 

� záplaty slouží k utěsnění prasklin, dutin a netěsných spojů (můžou se osazovat 

zevnitř nebo na vnější povrch potrubí) [3]. 
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3.4. Bezvýkopové opravy na ulici Na Pasvinách, Ostrava - Proskovice  

V ulici Na Pastvinách, Ostrava - Proskovice byly navrženy bezvýkopové opravy 

s cenovým vyčíslením okolo 879 500,- Kč (příloha č.4: Seznam poruch pro 

bezvýkopové opravy). Jedná se převážně o opravy:  

 

� nezapravených přípojek - oprava: přelepení pryskyřicovou vložkou, otevření 

přípojky, utěsnění; 

� koroze ve spojích - oprava: utěsnění pryskyřicovou vložkou;  

� vrůstání kořenů - oprava: odfrézování kořenů, utěsnění pryskyřicovou vložkou;  

� kamenné překážky ve dně - oprava: odfrézování;   

� v úseku se nachází zpětné vzdutí vody, které by mělo být realizováno otevřeným 

výkopem a pokládkou potrubí do správné nivelety. 
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4. Vyhodnocení technického stavu revizních šachet 

Kanalizační šachty představují objekty stokových sítí sloužící k jejich údržbě, 

čištěni, kontrole a opravám. Šachty jsou konstruovány jako stavebnice, jejichž jednotlivé 

díly jsou spojovány za pomoci elementů s těsnicími kroužky (hrdla, drážky mezi žebry). 

Šachty zůstávají těsné a tvarově stabilní i za přítomnosti zvýšené hladiny podzemní vody. 

Optimální tvar a sofistikované žebrování zaručuje trvalou stabilitu jejich polohy. Šachtová 

dna jsou konstruována pro použití vysokotlakých čistících zařízení [11]. 

 

Kanalizační šachty můžeme rozdělit na: 

 

� vstupní - umožňující revizi systému fyzickým vstupem do šachty (minimální 

požadovaný průměr šachty 1 m); 

� revizní - revize systému je možná pouze z povrchu terénu za použití inspekční 

techniky (∅ šachty může být menší než 1 m). 

 

Dle vlastní funkce na: 

 

� revizní (kontrolní)  - umožňující veškeré práce související s provozem kanalizace; 

� spádišťové - umožňuje připojení potrubí nad šachtovým dnem, což má za následek 

sníženi kinetické energie dopravovaného media; 

� odvětrávací - slouží k odvzdušnění kanalizačního systému. 

 

Umístění kanalizačních šachet by mělo vyplývat z dispozičního uspořádání řešeného 

celku, konkrétních podmínek stavby, užití kanalizace, a mělo by přihlížet k lokálním 

podmínkám kanalizační sítě a technickým možnostem revizních prací. 

4.1. Vstupní šachty a šachtové objekty 

Vstupní šachty patří mezi nejběžnější objekty na stokových sítích a navrhují se 

všude tam, kde se mění směr nebo sklon přímých úseků stok, příčný profil nebo materiál 

stoky, na horním konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. Pokud v těchto 
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místech nejsou nahrazeny jiným objektem, který současně splňuje účel vstupní šachty, 

vzdálenost šachet u průlezných a neprůlezných stok nemá překročit 50 m [1]. 

 

Revizní a vstupní šachta je tedy objekt, který zajišťuje přístup do stok a 

kanalizačních přípojek při jejich provozu a údržbě. Skládají se ze šachtového dna, 

prodloužení šachty potřebné délky a dvou variant uložení poklopů s betonovým 

roznášecím prstencem nebo s plastovým teleskopem. V obou případech je lze kombinovat 

s betonovým či litinovým poklopem dle požadavků projektu. Jsou vhodné i pro místa s 

vysokým dopravním zatížením a mohou být instalovány na libovolném kanalizačním řadu 

ve městech i na vesnici [1].  

 

Poklopy na vstupní šachty se používají na zakrytí vstupních otvorů na veřejné i 

neveřejné plochy a silniční komunikace s průběžnou dopravou v jízdních pruzích. Poklopy 

a vtokové mříže se dělí do těchto tříd: A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 [8]. 

 

Kontrola se zaměřuje na následující: 

 

� poškozené poklopy, tj. zlomené, prasklé, špatně osazené poklopy nebo neusazené 

do úrovně terénu; 

� stav objektu z pohledu případného statického nebo korozního porušení stavební 

konstrukce, poškození stupadel žebříků; 

� porušení okolí šachty (povrchové poklesy, kaverny, zemní anomálie zjištěné jinými 

metodami), infiltrace podzemních vod; 

� vzdouvání hladiny odpadních vod, které může indikovat kapacitní či provozní 

nedostatky následujících kanalizačních úseků; 

� výška sedimentů na dně šachty; 

� kontrola koncentrace plynů a kyslíku se provádí indikačními přístroji, které jsou 

vybaveny potřebnými čidly na zjištění kvality ovzduší. 
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4.2. Fotofokumentace revizních šachet 

Kontrola těchto objektů musí být prováděna s důrazem na zajištění bezpečnosti prací 

prováděných na kanalizačních zařízeních. Kontrola se provádí vizuálně, v případě 

komplexního průzkumu je popis zjištěného provozního i stavebního stavu součástí 

celkového průzkumu stokové sítě odkanalizovaného území. 

 

Stoka A: Šachta ID 2628925 - provedení PP, profil kruhový, poklop kruhový s betonovou 

výplní, dno kyneta, bez stupaček. 

 

Obr.1. Šachta  ID2628925                                             Obr.2. Šachta ID 2628925 

 

Šachta ID 2628931 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová mříž, 

dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.3. Šachta ID 2628931                                             Obr.4. Šachta ID 2628931 
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Šachta ID 2628934 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.5. Šachta ID 2628934                                            Obr.6. Šachta ID 2628934 

 
Šachta ID 2628937 - provedení monolit, profil kruhový, poklop kruhový 

s betonovou výplní, dno kyneta, vidlicové stupačky. 

 

Obr.7. Šachta ID 2628937                                            Obr.8. Šachta ID 2628937 

 

Šachta ID 2628940 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.9. Šachta ID 2628940                                             Obr.10. Šachta ID 2628940 
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Šachta ID 2628928 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.11. Šachta ID 2628928                                           Obr.12. Šachta ID 2628928 

 
Šachta ID 2628943 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.13. Šachta ID 2628943                                           Obr.14. Šachta ID 2628943 

 

Šachta ID 2628946 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.15. Šachta ID 2628946                                           Obr.16. Šachta ID 2628946 
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Šachta ID 2628949 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

Obr.17. Šachta ID 2628949                                           Obr.18. Šachta ID 2628949 

 
Šachta ID 2628952 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 
Obr.19. Šachta ID 2628952                                           Obr.20. Šachta ID 2628952 

 

Šachta ID 2628954 - provedení monolit, profil kruhový, poklop kruhový 

s betonovou výplní, dno rovné, bez stupaček. 

 

Obr.21. Šachta ID 2628954                                           Obr.22. Šachta ID 2628954 
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Šachta ID 3261878 - provedení monolit, profil čtvercový, poklop litinový, čtvercová 

mříž, dno rovné (kalník), bez stupaček. 

 

 Obr.11 Šachta  ID 3261878                                          Obr.12. Šachta ID 3261878 

 
Stoka B: Šachta ID 2626366 - provedení monolit, profil kruhový, poklop litinový, 
čtvercová mříž, dno rovné, bez stupaček. 

 
 Obr.11. Šachta ID 2626366                                          Obr.12. Šachta ID 2626366  

                                       
Šachta ID 3448310 - provedení monolit, profil kruhový, poklop kruhový 

s betonovou výplní, dno rovné, bez stupaček. 

 

Obr.11. Šachta ID 3448310                                            Obr.12. Šachta ID 3448310 
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Fotodokumentace revize šachet byla pořízena za doprovodu dvou zaměstnanců 

OVAK a.s., kteří obstarávali odsunutí poklopu s připomínkami o jejich stavu. 

V pasportizovaném úseku se nachází 14 šachet, z toho 11 zároveň plní funkci uliční vpusti. 

 
Tabulka1. Šachty Na Pastvinách, Ostrava-Proskovice 

 

Revizní 
 šacha ID 

 
Profil 

 
DN 

 
Kóta dna 

 

Kóta 
vstupu 

 
2626366 kruhový 250 224,06 223,27 
3448310 kruhový 400 - - 
2628925 kruhový 600 224,28 222,51 
2628931 čtvercový 400x600 224,56 222,76 
2628934 čtvercový 400x600 - - 
2628937 kruhový 600 - - 
2628940 čtvercový 400x600 227,00 225,94 
2628928 čtvercový 400x600 227,51 226,41 
2628943 čtvercový 400x600 227,89 226,67 
2628946 čtvercový 400x600 228,1 227,06 
2628949 čtvercový 400x600 228,31 227,36 
2628952 čtvercový 400x600 228,51 227,57 
2628954 kruhový 600 229,77 228,42 
3261878 čtvercový 400x600 329,92 228,52 

 

Návrh oprav revizních šachet je zpracován v příloze č.5: Návrh oprav revizních 

šachet, kde je v 11 případech volena kompletní výměna. Místo stávajících RŠ, které 

současně plní funkci uliční vpusti, by bylo vhodné vybudovat nové prefabrikované RŠ 

(DN 1000) či plastové (DN 800 nebo 600) a uliční vpusti řešit v komunikaci zvlášť. 

Například sanace dna, kynety, stěn, tak i zapravování přípojek je ve stávajících RŠ, díky 

minimálnímu pracovnímu prostoru, značně omezená. Osazení nových prefabrikovaných 

RŠ je vhodné pro zajištění lepší revize a údržby kanalizační sítě, tak i pro provádění 

případných bezvýkopových oprav. V případě potřeby sanace profilu kanalizace 

bezvýkopovou technologií krátkou vložkou (šířka 400 mm), je potřeba přes RŠ do 

kanalizace dostat kanalizační vak, který se v místě poruchy nafoukne a následně vložku 

přitlačí na stěnu profilu. Přes stávající RŠ nelze do kanalizace zapravit (nutno RŠ DN 1000 

či 800).  
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5. Projektová dokumentace 

Stavební úřad je správní orgán ve smyslu správního řádu, různý podle příslušnosti k 

řízení o umístění a povolení stavby. Rozlišují se obecné stavební úřady, speciální stavební 

úřady, vojenské stavební úřady a jiné stavební úřady. 

Vodoprávní úřad je speciální stavební úřad s působností stavebního úřadu na úseku 

vodních děl, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování a vyvlastnění. Podle 

stavebního zákona se za stavbu považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich 

stavebnětechnické provedení, účel, či dobu trvání. Stavební zákon člení stavby na stavby 

trvalé a dočasné. Definuje rovněž pojmy jednoduchá stavba a drobná stavba. Kanalizační 

přípojky jsou dle stavebního zákona jednoduchými stavbami. Stavby kanalizačních stok a 

kanalizačních objektů, včetně čistíren odpadních vod zařazuje zákon č.254/2001 Sb. o 

vodách mezi vodní díla. 

5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby 

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou 

dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V 

případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v 

náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení 

stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému 

vlastníkovi stavby [10]. 

 

Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla 

stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým 

uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, 

že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad [10]. 

 

Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby 

pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná 

dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení 

zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám [10]. 
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Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo 

jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle 

vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li 

sám stavebním úřadem. To platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby 

předloženou stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle $ 120 odst. 1. 

popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu [10]. 

 
Součástí provozní evidence kanalizace pro veřejnou potřebu, jejíž vedení podle 

zákona č.274/2001 Sb. má za povinnost zajistit vlastník kanalizace, je mimo jiné i 

výkresová dokumentace kanalizace. J e třeba zmínit rozdíl mezi výkresovou dokumentací, 

která je součástí projektové dokumentace staveb kanalizace a mezi výkresovou 

dokumentací kanalizace, která je součástí provozní evidence kanalizace. Účelem a 

smyslem prvního druhu dokumentace je dát návod, podle kterého bude kanalizace 

vybudována nebo rekonstruována. Ve druhém případě se jedná o souborné grafické 

zpracování dokumentace stávající kanalizace dle skutečného provedení, nalézající se v 

dané lokalitě, doplněné o informace dokladující skutečný současný stav této kanalizace. 

Tato dokumentace je určena pro potřeby obsluhy, údržby, oprav a pro zpracování 

provozního řádu kanalizace. Věcná náplň provozní výkresové dokumentace kanalizace je 

dána vyhláškou č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu [9]. 

 

Výkresová dokumentace musí obsahovat: 

 

� údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), 

obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla 

pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných 

práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí 

nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby; 

� technický popis stavby a jejího vybavení; 

� situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a 

podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání 

všech prostorů a místností; 
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� technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály 

včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, 

poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.); 

� druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, 

vodojemů a čistírenských nádrží.  

 

Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 

1:1000, 1:500, popřípadě 1:2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k 

vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných 

kótách. U nově budovaného nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová 

dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření 

skutečného provedení stavby.  

Výkresová dokumentace může být zpracována v digitální formě a průběžně se 

upravuje podle skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo kanalizace [6]. 

5.2. Základní údaje o stavbě 

Název: Technický pasport kanalizace 

Místo: Ostrava - Proskovice, Na Pastvinách 

Stavebník: Statutární město Ostrava 

Projektant : Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

 

Úvod 

Účelem pasportizace je zjištění současného technického stavu kanalizace, geodetické 

zaměření kanalizačních šachet, kamerová prohlídka, zakreslení podélných profilů 

kanalizace a navržení nápravy zjištěných závad. Bylo provedeno geodetické zaměření 

včetně kamerové prohlídky, která zdokumentovala skutečný stav kanalizace. 

 

Pro vypracování dokumentace byly podklady:  

� mapový podklad GIS OVAK a.s. 

� protokol kamerových prohlídek 

� katastrální mapa 
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5.2.a. Popis jednotlivých úseků 

Stoka A – DN300; 259,7 m 
 

Úsek mezi šachtou ID 2628925 a ID 3144528: DN 300/Hobas, kruhové, délka 1,48 

m, kontrolovaná délka 1,50 m a sklon 13,5 ‰. Směr inspekce po směru toku. V úseku 

nejsou žádné přípojky. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628931 a ID 2628925: DN 300/Bet, kruhové, délka 19,40 

m, kontrolovaná délka 19,00 m a sklon 12,8 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve 

vzdálenosti 2,96 m koroze v místě spoje, v 7,00 m netěsné spojení, v 8,64 m vnitřní koroze 

vpravo, netěsnost; v 8,95 m koroze v místě spoje, v 14,91 m koroze v místě spoje, 

netěsnost (díra); v 17,31 m změna materiálu na PVC.  

 

V úseku jsou 3 ks přípojek: 

� ve vzdálenosti 11,03 m - nezapravená přípojka vpravo DN 100/Cihla; 

� ve vzdálenosti 17,06 m - nezapravená přípojka vpravo DN 100/Cihla; 

� šachta ID 2628931 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628934 a ID 2628931: DN 300/Bet, kruhové, délka 29,64 

m, kontrolovaná délka 30,00 m a sklon 38,8 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve 

vzdálenosti 4,70 m netěsné spojení, v 8,71 m koroze v místě spoje, díra ve spoji – může 

dojít k úsypu zeminy; v 16,69 m netěsné spojení, v 18,32 m netěsná stěna vlevo, v 19,65 m 

koroze v místě spoje, netěsnost za profilem – kaverna; v 23,62 koroze v místě spoje, 

netěsnost, v 28,65 m netěsné spojení, koroze-může dojít k úsypu zeminy. 

 

V úseku je 8 ks přípojek: 

� ve vzdálenosti 1,00 m - nezapravená přípojka vpravo DN 150/TK; 

� ve vzdálenosti 1,20 m - nezapravená přípojka vpravo DN 150/TK; 

� ve vzdálenosti 1,40 m - nezapravená přípojka vpravo DN 100/Cihla; 

� ve vzdálenosti 2,38 m - nezapravená přípojka vpravo (zborcená); 

� ve vzdálenosti 11,61 m - nezapravená přípojka vpravo DN 100/Cihla; 

� ve vzdálenosti 13,39 m – zaslepená přípojka vpravo (zabetonováno); 
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� ve vzdálenosti 26,98 m - nezapravená přípojka vpravo DN 150/PVC (přesazená); 

� 3achta ID 2628931 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628937 a ID 2628934: DN 300/Bet, kruhové, délka 29,83 

m, kontrolovaná délka 31,23 m a sklon 21,8 ‰. Směr inspekce po/proti směru toku. Po 

směru - ve vzdálenosti 2 m oprava vložkováním, v 4,08 m oprava vložkováním, v 15,23 m 

netěsné spojení, přítok čisté vody; v 17,12 m netěsné spojení – přesazení, v 19,28 m 

netěsné spojení – kaverna za profilem, v 20,50 chybějící část roury v místě spoje 10,00 cm, 

netěsnost, křížení rokor., znemožnění pohybu kamery. Proti směru - v 7,55 m vnitřní 

koroze vlevo, díra ve stěně – možný úsyp zeminy; v 5,58 m netěsné spojení, možný úsyp 

zeminy; v 2,66 m netěsné spojení. 

 

V úseku je 10 ks přípojek: 

� šachta ID 2628937  - 2 x nezapravená přípojka vpravo DN 150/PVC;     

� ve vzdálenosti 1,99 m -  nezapravená přípojka vpravo DN 100/Cihla; 

� ve vzdálenosti 15,58 m - nezapravená přípojka vpravo DN 200/Bet;  

� ve vzdálenosti 15,87 m - nezapravená přípojka vpravo DN 200/TK; 

� ve vzdálenosti 18,57 m - nezapravená přípojka vpravo DN 150/TK; 

� ve vzdálenosti 9,98 m - nezapravená přípojka vlevo DN 100/Cihla; 

� ve vzdálenosti 9,63 m - nezapravená přípojka ve stropě DN 100/Cihla; 

� ve vzdálenosti 9,12 m - nezapravená přípojka vlevo DN 150/TK; 

� ve vzdálenosti 6,74 m - nezapravená přípojka vlevo DN 150/TK. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628940 a ID 2628937: DN 300/Bet, kruhové, déka 36,37 m, 

kontrolovaná délka 36,00 m a sklon 37,94 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve 

vzdálenosti 3,52 m oprava vložkováním, v 5,10 m vnitřní koroze vlevo, díra ve stěně-  

úsyp zeminy; v 5,26 m vnitřní koroze vpravo, v 5,51 m koroze v místě spoje, v 6,86 m 

vnitřní koroze vlevo, díra ve stěně – netěsnost; v 8,57 koroze v místě spoje, netěsnost – 

díry; v 10,50 m koroze v místě spoje, netěsnost; v 15,09 m oprava vložkováním, v 16,58 m 

netěsné spojení, v 18,38 m oprava vložkováním, v 20,54 m koroze v místě spoje, netěsnost, 

v 21,71 m zpětné vzdutí vody 30%, v 23,48 m koroze v místě spoje, netěsnost; v 25,09 m 
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oprava vložkováním, v 27,26 m zpětné vzdutí vody, konec vzduté hladiny; v 31,28 m 

oprava vložkováním. 

 

V úseku je 7 ks přípojek: 

� šachta ID 2628940  - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet;     

� ve vzdálenosti 12,39 m -  nezapravená přípojka vpravo DN 150/TK (v komůrce); 

� ve vzdálenosti 12,39 m -  nezapravená přípojka vpravo DN 100/Bet (v komůrce); 

� ve vzdálenosti 17,00 m -  nezapravená přípojka vpravo DN 150/PVC (přesazená); 

� ve vzdálenosti 33,55 m -  nezapravená přípojka vpravo DN 100/Cihla; 

� šachta ID 2628937  - 2 x nezapravená přípojka vpravo DN 150/PVC.    

 

Úsek mezi šachtou ID 2628928 a ID 2628940: DN 300/Bet, kruhové, délka 27,53 

m, kontrolovaná délka 27,60 m a sklon 17,0 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve 

vzdálenosti 2,70 m netěsné spojení, v 6,90 m koroze v místě spoje, netěsnost; v 18,32 m 

netěsné spojení, přesazení; v 20,41 m netěsné spojení, průsak vody. 

 

V úseku jsou 3ks přípojek: 

� šachta ID 2628928 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet; 

� ve vzdálenosti 13,92 m -  nezapravená přípojka vpravo DN 200/Bet; 

� šachta ID 2628940 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628943 a ID 2628928: DN 300/Bet, kruhové, délka 13,18 

m, kontrolovaná délka 13,50 m a sklon 19,7 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve 

vzdálenosti 2,72 m netěsné spojení, v 4,83 m netěsné spojení, úsyp zeminy; v 10,96 m 

překážka ve dně, vzdouvá hladinu 20%; v 11,53 m překážka ve dně 10%. 

 

V úseku jsou 2ks přípojek: 

� šachta ID 2628943 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet; 

� šachta ID 2628928 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet. 
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Úsek mezi šachtou ID 2628943 a ID 2628946: DN 300/Bet, kruhové, délka 22,78 

m, kontrolovaná délka 23,20 m a sklon 17,1 ‰. Směr inspekce proti směru toku. Ve 

vzdálenosti 4,42 m netěsné spojení, úsyp zeminy, v 6,47 m netěsné spojení, v 12,70 m 

koroze v místě spoje, v 20,91 m vzrůstání kořenů 5%. 

 

V úseku jsou 2ks přípojek: 

� šachta ID 2628943 - nezapravená přípojka vlevo DN 150/Bet; 

� šachta ID 2628946 - nezapravená přípojka vlevo DN 150/Bet. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628949 a ID 2628946: DN 300/Bet, kruhové, délka 25,35 m, 

kontrolovaná délka 25,60 m a sklon 11,8 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve vzdálenosti 

3,68 m vzrůstání kořenů 5%, v 23,43 m koroze v místě spoje, v 25,54 m netěsné spojení, 

přítok čisté vody. 

 

V úseku jsou 3ks přípojek: 

� šachta ID 2628949 - nezapravená přípojka vpravo DN 100/Ocel + nezapravená 

přípojka vpravo DN 150/Bet; 

� šachta ID 2628946 - nezapravená přípojka vpravo DN 150/TK. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628949 a ID 2628952: DN 300/Bet, kruhové, délka 21,03 

m, kontrolovaná délka 21,50 m a sklon 9,9 ‰. Směr inspekce proti směru toku. Ve 

vzdálenosti 14,03 m netěsné spojení, koroze; v 18,14 m netěsné spojení, úsyp zeminy. 

V úseku jsou 3ks přípojek: 

� šachta ID 2628949 - nezapravená přípojka vlevo DN 100/Ocel + nezapravená 

přípojka vlevo DN 150/Bet; 

� ve vzdálenosti 10,23 m -  nezapravená přípojka vlevo DN 150/Bet. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628952 a ID 2628954: DN 300/Bet, kruhové, délka 30,37 

m, kontrolovaná délka 30,84 m a sklon 27,9 ‰. Směr inspekce proti směru toku. Ve 

vzdálenosti 8,76 m koroze v místě spoje, netěsnost; v 11,74 m koroze v místě spoje, 

netěsnost; v 13,87 m netěsné spojení, koroze, v 15,86 m netěsné spojení, koroze – úsyp 

zeminy; v 17,90, netěsné spojení, koroze. 
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V úseku jsou 2ks přípojek: 

� ve vzdálenosti 7,95 m -  nezapravená přípojka vlevo DN 50/drenážky 2ks; 

� ve vzdálenosti 27,53 m -  nezapravená přípojka vlevo DN 150/Ocel. 

 

Úsek mezi šachtou ID 2628954 a ID 3261878: DN 300/Bet, kruhové, délka 2,82 m, 

kontrolovaná délka 2,85 m a sklon 35,4 ‰. Směr inspekce proti směru toku. Ve 

vzdálenosti 1,50 m netěsné spojení, koroze – úsyp zeminy. V úseku nejsou žádné přípojky. 

 

Stoka B – DN200; 30,6 m 

 

Úsek mezi šachtou ID 2626366 a ID 3144286: DN 200/Bet, kruhové, délka 18,48 

m; kontrolovaná délka 19,50 m a sklon 2,7 ‰. Směr inspekce po směru toku. Ve 

vzdálenosti 1,55 m koroze v místě spoje, v 9,77 m netěsné spojení, koroze; v 14,81 m 

koroze v místě spoje, netěsnost; v 18,94 m změna materiálu na PVC – netěsné spojení,  

v 19,50 m soutok (kanal. uzel) – zatrubněný vodní tok. 

 

V úseku je 5 ks přípojek: 

� šachta ID 2626366 – nezapravená přípojka vlevo DN 150/Bet; 

� ve vzdálenosti 10,09 m - nezapravená přípojka vlevo DN 150/Bet; 

� ve vzdálenosti 11,41 m - nezapravená přípojka vlevo DN 100/PVC;  

� ve vzdálenosti 13,07 m - nezapravená přípojka vlevo DN 150/Bet; 

� ve vzdálenosti 19,40 m - přípojka vpředu DN 200/Bet (nános). 

 

Úsek mezi šachtou ID 2626366 a ID 3144298: DN 200/Bet, kruhové, délka 12,19 

m, kontrolovaná délk 13,00 m a sklon 20,5 ‰.  Ve vzdálenosti 13,00 m zaslepení 

kanalizačního řádu. Směr inspekce proti směru toku. 

 

V úseku jsou 3 ks přípojek: 

� šachta ID 2626366 – nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet; 

� ve vzdálenosti 3,74 m - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Cihla; 

� ve vzdálenosti 12,63 m - nezapravená přípojka vpravo DN 150/Bet (nános). 
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Úsek mezi šachtou ID 3144286 a ID 3448310: nebyl kontrolován. DN 200/Bet, 

kruhové, o délce 1,9 m. Šachta ID 3448310 slouží jako uliční vpust a je napojena na soutok 

(zatrubněný vodní tok) ID 3144286, pravděpodobně do ní nejsou napojeny žádné přípojky. 

5.2.b. Popis jednotlivých šachet  

Jednotlivé šachty a jejich revize jsou podrobně popsány v kapitole 4.Vyhodnoceni 

technického stavu revizních šachet a v příloze č.5: Návrh oprav revizních šachet. 

5.2.c. Podélné profily kanalizace  

Podélné profily se staničí souhlasně se situaci, vynášejí se zleva doprava ve směru 

proti toku odpadních vod. Přehledný podélný profil se kreslí obvykle v měřítku 

1:5000/1:200, 1:5000/1:100, 1:2000/1:100 nebo 1:1000/1:100. Kreslí se pro kmenové 

stoky a hlavní sběrače [7]. 

Modul Winplanu Podélný profil kanalizace slouží k definici, tvorbě, úpravám, 

výpočtům a vykreslení podélných profilů stokových sítí v prováděcím stupni podle ČSN. 

Program je aplikací určenou projektantům kanalizačních stok schopnou prezentovat 

podélné profily stok podle jejich zadání. Výpočty rychlostí a plnění v potrubí jsou 

prováděny podle vztahu White-Colebrooka. Podélné profily stoky A a stoky B jsou 

uvedeny v příloze (Příloha č.6: Podélné profily). 
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6.  Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjištění současného technického stavu kanalizace na 

ulici Na Pastvinách, Ostrava - Proskovice, geodetické zaměření kanalizačních šachet, 

vyhodnocení kamerové prohlídky, zakreslení podélných profilů kanalizace a navržení 

náprav zjištěných závad.  

Kanalizace je v majetku městského obvodu Ostrava - Proskovice a bude předávána 

do majetku města Ostravy a následně do správy společnosti OVAK a.s. Aby se tento 

převod uskutečnil, je nutné vypracovat zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby), 

jelikož původní dokumentace není dochována.  

 

Kanalizace se nachází v  ulici Na Pastvinách, Ostrava-Proskovice (Příloha č.1: 

Podrobná situace, Příloha č.7: Situace - katastr). Jedná se o nefrekventovanou oblast 

zástavby rodinných domků. Stávající kanalizace není umístěna v ose komunikace, ale na 

jejím kraji. Stoka A odvádí dešťovou a splaškovou vodu do hlavního řádu DN600. Stoka B 

je napojena na kanalizační uzel a odvádí dešťovou a splaškovou odpadní vodu do 

zatrubněného vodního toku. Použitý materiál jednotné kanalizace je kruhové potrubí 

z betonu a kameninových trub o DN300 a DN200.  

Z kamerových prohlídek se zjistilo (Příloha č.8: Videozáznam kamerových 

prohlídek na DVD, Příloha č.2: Protokoly pořízené z kamerové prohlídky 

kanalizace), že je kanalizace v nevyhovujícím technickém stavu s lokálními závadami ve 

formě nezapravených přípojek, netěsných spojů na potrubí (průsak vody), objevuje se 

koroze trub, zejména ve spojích, kde hrozí úsyp zemin, v určitých místech je nalezeno 

vzdutí vody, vzrůstající kořeny a překážky ve dně (Příloha č.3: Fotodokumentace závad 

kamerové prohlídky). Proto byly navrženy bezvýkopové opravy (Příloha č.4: Seznam 

závad pro bezvýkopové opravy). Jedná se převážně o opravu nezapravených přípojek - 

přelepením pryskyřicové vložky, otevření přípojky, utěsnění; vrůstání kořenů - odfrézování 

kořenů, utěsnění pryskyřicovou vložkou; koroze ve spoji - utěsnění pryskyřicovou 

vložkou; kamenná překážka ve dně – odfrézování. V úseku se nachází zpětné vzdutí vody, 

které by mělo být realizováno otevřeným výkopem a pokládkou potrubí do správné 

nivelety. Bezvýkopové opravy byly cenově vyčísleny okolo 879 500,- Kč.  
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Při revizi šachet (kapitola 4. Vyhodnocení technického stavu revizních šachet) byl 

zjištěn neodpovídající technický stav parametrů šachet potřebný k proveditelnosti sanací, 

proto je vhodná u 11 šachet kompletní výměna (Příloha č.5: Návrh oprav revizních 

šachet). Místo stávajících RŠ, které současně plní funkci uliční vpusti, by bylo vhodné 

vybudovat nové prefabrikované RŠ DN 1000 - cena by se pohybovala kolem 50 000,- 

Kč/kus nebo plastové (DN 800 nebo 600) a uliční vpusti řešit v komunikaci zvlášť. 

Například sanace dna, kynety, stěn, tak i zapravování přípojek je ve stávajících RŠ, díky 

minimálnímu pracovnímu prostoru, značně omezená. Osazení nových prefabrikovaných 

RŠ vhodné i pro zajištění lepší revize a údržby kanalizační sítě, tak i provádění případných 

bezvýkopových oprav. V případě potřeby sanace profilu kanalizace bezvýkopovou 

technologií krátkou vložkou (šířka 400 mm), je potřeba přes RŠ do kanalizace dostat 

kanalizační vak, který se v místě poruchy nafoukne a následně vložku přitlačí na stěnu 

profilu. Přes stávající RŠ nelze do kanalizace zapravit (nutno RŠ DN 1000 či 800). 

Dále pak byla zpracována projektová dokumentace s podélnými profily (kapitola 5. 

Projektová dokumentace, Příloha č.6: Podélné profily).  

. 
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