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Abstrakt 

 V rámci bakalářské práce byly zpracovány a vyhodnocen kamerové prohlídky 

kanalizačních řadů, vyhodnocen technický stav kanalizačních šachtic u stok v Ostravě – 

Zábřehu, v oblasti Pískové doly. Byly navrženy ekonomicky a technologicky nejvhodnější 

způsoby sanace kanalizačního potrubí a revizních  šachet. 

 V úvodu bakalářské práce je řešena teorie kanalizačních stok, problematika revize 

kanalizačních stok jak fyzicky, tak i kamerovým systémem a mechanického čištění stok.  

Klíčové slova 

 

Kanalizace, odpadní voda, revize kanalizace, sanace kanalizace. 

 

Abstract 

The Batchelor´s work is utilizing and analysing the camera´s tour thru the 

drainlines and is analysing the technical stadium of the sewergary shafts at the drain in 

Ostrava - Zábřech, the part of "Pískové doly". The most advantageous economically and 

technologically ways of sanitation of the sewer lines and of revising the shafts were 

offered.  

 

 In the beiginin of the Bathchelor´s work the theory of the sewerage drains, the 

matter of the sewerage shafts by their physical revision as well as revisions by the 

camera´s system and princips of the mechanical cleaning of the shafts is being analysed.  

 

Keywords 

 

 

Sewerage, waste water, revision of the sewerage, sanitation of the sewerage 
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1. Úvod 
 

Zvolené téma mé závěrečné práce – Bakalářské práce, bylo zvoleno v návaznosti na 

moji dosavadní práci na Provozu kanalizační sítě akciové společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. (dále již jen „OVAK a.s.“). V své práci bych rád uvedl a vysvětlil základní 

údaje a pojmy o kanalizační síti včetně důležitých stavebních objektů na ní umístěných. 

Rád bych také trochu „zabloudil“ i do její historie. Zejména bych se rád následně věnoval 

velice důležité činnosti v rámci provozování kanalizace, a to provádění její pravidelné 

revize. Dále také následné provádění úkonů nutných k jejímu řádnému bezproblémovému 

provozování, a to její mechanické čištění a provádění sanací kanalizací v rámci 

bezvýkopových oprav, tak i případně oprav otevřeným výkopem. K tomu účelu bude 

provedeno vyhodnocení provedených kamerových prohlídek kanalizačních řadů v oblasti 

Ostrava – Zábřeh, tzv. Pískové doly. Délka vyhodnocovaných kanalizačních řadů je cca 

2 600 m a bude vyhodnocován technický stav cca 62 kusů revizních kanalizačních šachtic. 

Jedná se o oblast, která je vymezena ulicemi Zimmlerova, Samaritánská a Hulvácká. Jedná 

se o ulice V Hůrce, Petroncova, Na Nivách, V Poli, Na Drachách, Nová a Schwaigrova. 

Bližší popis  oblasti viz příloha č. 2. 

OVAK a.s. je vlastněna z cca 28,5 % statutárním městem Ostrava a zejména svým 

hlavním akcionářem, a to nadnárodní skupinou SUEZ ENVIRONNEMENT, která vlastní 

cca 51 % společnosti a dalšími drobnějšími akcionáři[10]. „Skupina SUEZ 

ENVIRONNEMENT je světový lídr v oblasti infrastrukturních služeb. Energie, voda a 

odpadové hospodářství. V roce 1858 založil francouzský inženýr Ferdinand de Lesseps 

společnost Compagnie Universelle du Canal maritime de SUEZ, která postavila a po dobu 

následujících téměř 100 let provozovala Suezský průplav.“[11]. OVAK a.s proto svěřený 

vodohospodářský majetek nevlastní, ale pouze provozuje – jedná se tedy o tzv. provozní 

společnost. 

Vlastníkem kanalizační sítě ve  městě Ostrava a jeho přilehlém okolí je statutární 

město Ostrava. Provozovatelem této kanalizační sítě je na základě Koncesní smlouvy 

OVAK a.s.  Provoz a údržba kanalizační sítě patří k jejím základním posláním: 



Jan Baštínský: Vyhodnocení stavu, opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí 

9 
2008/2009 

• „zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování 

a následné čištění odpadních vod; 

• být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou 

činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního  prostředí města Ostravy;   

• provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj 

v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy“[10]. 

V provozování OVAK a.s. je v roce 2008 již zhruba 795 km kanalizačních řadů a 

zhruba 176 km kanalizačních přípojek. Provoz kanalizační sítě se řídí kanalizačním řádem 

kanalizace pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava. Kanalizační řád schvaluje 

nadřízený vodohospodářský orgán, v rámci města Ostrava se jedná, o Odbor ochrany 

životního prostředí – Magistrátu města Ostravy. Většina provozované kanalizační sítě je 

řešena jako jednotná, avšak v rámci „nově“ budovaných sídlišť (část Pískových dolů, 

Výškovice, Dubina, Bělský les), byla v 80-tých letech budována také kanalizace oddílná. 

Většina provozované sítě je gravitační. Na síti je 25 přečerpávajících stanic odpadních vod. 

Z hlediska následného čištění odpadních vod od obyvatelstva tak i části průmyslu je 

převážná většina odpadních vod čištěna na mechanicko – biologické ústřední čistírně 

odpadních vod (dále jen „ÚČOV“). Lokálně jsou pouze čištěny na menších čistírnách 

odpadních vod (dále jen „ČOV) odpadní vody z okrajových částí města Ostravy, a to: 

Ostravy – Heřmanic na ČOV Heřmanice I na ulici Najzarova a ČOV Heřmanice II na ulici 

Orlovská. Dále v Ostravě – Michálkovicích na ČOV Michálkovice na ulici Rychvaldská. 

K hlavním zvláštnostem provozované sítě patří zejména, že část provozované 

kanalizační sítě je situována na 

poddolovaném území města Ostravy. 

K poddolování došlo v rámci těžby 

černého uhlí, které bylo v minulosti pod 

územím města Ostravy prováděno. 

Z důvodu poddolování dochází na 

provozované síti k mírným změnám 

spádových podmínek a vytváření 

případných protisklonů – protispádů, 

kdy takto dojde k jistému snížení 
Obrázek 1 – Nadzemní kanalizační trubní vedení 
HOBAS, areál bývalé ČOV Poruba 
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kapacity[4]. Z těchto důvodů byla například v letech 1994 - 1995 v Ostravě – Třebovicích, 

v areálu bývalé ČOV Poruba, vybudována v nadzemní trase kanalizace z potrubního 

systému HOBAS DN 1000 PN 1 SN 5000 (viz obrázek č. 1) ;. Zvolení nadzemní trasy a 

použitého materiálu a technologie uložení, bylo projektantem použito z právě z výše 

uvedených důvodů a to v místě stavby dochází sedání území spojené s historickou těžbou 

uhlí. Uložením trasy do nadzemní trasy byl vytvořen předpoklad změny spádu trasy a 

funkčnosti kanalizační stoky. V roce 2005, tj. po 10 letech provozu, proběhla inspekce 

technického stavu a změn sklonů trasy potrubí. Vliv poddolovaného území s poklesem se 

projevil změnou sklonu trasy, která však z provozního hlediska nemá větší vliv. V případě 

potřeby bude v budoucnu možné trubní trasu upravit do určeného sklonu, který bude 

řádnému a bezproblémovému provozování vyhovovat. Tato možnost korekce spádů je 

značnou výhodou tohoto použitého systému, avšak jeho značnou nevýhodou je omezení 

využití povrchu území[12].  

 

2. Kanalizace – základní pojmy 

2.1 Kanalizace – základní poslání 
 

Účelem budování kanalizačních 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. Ve většině případů se jedná o 

ÚČOV, ČOV či domácí ČOV (dále jen „DČOV“), kde dojde k určenému vyčištění 

odpadních vod a jejich následné vypuštění do vodního recipientu. Tím zajišťujeme ochranu 

vodního recipientu před znečištěním odpadními vodami[2]. 

Hlavním cílem klasické koncepce kanalizačních sítí je úplné napojení a co 

nejrychlejší odvedení veškerých odpadních vod z prostoru intravilánu. Vybudovaný systém 

odkanalizování musí zamezit ohrožení obyvatelstva a jeho majetku, zamezit omezení 

dopravy a negativnímu ovlivnění podzemních a povrchových vod[1]. 
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2.2 Historie stokování a čištění 
 

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

Vykopávky v Pákistánské provincii Sindh dokládají důkazy o existenci vysoce rozvinuté 

městské kultury, která disponovala stokami. Tyto stoky byly provedeny z pálených cihel. 

Byly zde vybudovány jednoduché 

usazovací nádrže, které bylo možné 

vyvážet. Mezi další stokové systémy 

patří největší římská starověká stoka 

Cloaca maxima, nad jejíž komplexností 

žasli i novodobí inženýři. Stoka byla 

vybudována již v 6 století před. n. l. 

Zbytky stoky, která  byla považována za 

osmý div světa, se zachovaly dodnes. 

Koncept hygieny, jak byl znám ve 

starověkém Římě, byl zapomenut a 

špinavý středověk trval téměř do 19. století. 

Kanalizační systém v Paříži (viz obrázek č. 2) je spojen se jménem inženýra a 

geologa Eugena Belgranda. Výstavba kanalizační sítě započala uprostřed 19. století. Pod 

vedením Napoleona III. Dnes je dlouhá zhruba 2100 km a ústí do největší biologické 

čistírny v Evropě. Paříž nyní produkuje zhruba 2,1 milionů m3 odpadních vod za den[1]. 

V dnešní Paříži na Pont Royal, lze navštívit muzeum kanalizace, kde je prezentována 

funkční část kolektoru. Jsou zde vysvětleny a představeny historické a novodobé způsoby 

čištění stoky. 

Splachovací záchod byl objeven v Anglii v roce 1775. Na evropském kontinentu 

byl poprvé použit v Německu v roce 1840. Paradoxně to byl právě splachovací záchod, 

který přispěl k otravě vod v řekách a rozšířil asijskou choleru v roce 1841 a 1849. 

Stokovými sítěmi bylo vyřešeno odvádění odpadních vod z měst, avšak stále nebylo 

zajištěno její čištění. V 19. století byla anglická Temže nejvíce znečištěná řeka, tzv. 

světová řeka. Teprve v roce 1859 byla na základě parlamentu vybudována čistírna 

odpadních vod. Temže dnes patří k nejčistším řekám v Evropě. Ani Praha nezůstala 

Obrázek 2- Schéma kanalizační sítě – Paříž. Zdroj: 

Muzeum kanalizace Paříž. 
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pozadu za velkými evropskými městy. V roce 1818 - 1828 je zde vybudováno prvních 44 

km stokové sítě. V roce 1893 byl pověřen rada Lindley vypracováním generálního plánu 

pražské stokové sítě a projektu kanalizační čistírny. Většina jím navržených stok slouží 

dodnes. Dal vystavět čistírnu odpadních vod. Tato unikátní stavba byla uvedena do 

provozu v roce 1906. Praha se tak stala jednou z prvních metropolí na kontinentu 

vybavených nejen stokovou sítí ale i odpovídajícím čištěním odpadní vody[1]. 

Ostrava: „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 lokální čistírně odpadních vod ČOV Poruba, ČOV Zábřeh a na 

ČOV Třebovice, tyto jsou nyní připojeny na sběrač D, kterým jsou odpadní vody 

přiváděny na ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě – Přívoze (dále již jen „ÚČOV“) a 

uvedené ČOV jsou mimo provoz. S realizací koncepce tzv. Soustavné kanalizace města 

Ostravy (dále jen „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 a k přípravě výstavby nové ÚČOV. Tím byla na území 

města vytvořena koncepce jednotného systému odkanalizování aglomerace. ÚČOV (viz 

obrázek č. 3) v Ostravě – Přívoze byla uvedena do zkušebního provozu v polovině roku 

1996“[4]. 

Obrázek 3 - ÚČOV Ostrava – Přívoz, pohled z letadla. Zdroj: OVAK a.s. 
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2.3 Kanalizace – stoková síť 

2.3.1 Kanalizace – všeobecné pojmy 
 

Kanalizací se všeobecně rozumí soubor staveb a zařízení, zahrnující kanalizační stoky a 

kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod 

před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Stokování je obor, který se zabývá navrhováním, výstavbou a následným provozováním 

kanalizačním stok. 

Stoková síť je soustava stok a objektů na nich[3]. 

2.3.2   Všeobecné požadavky 
 

Stoky a objekty na nich se musí navrhovat a provádět jako vodotěsné 

konstrukce. Nově vybudovaná kanalizační stoka by měla mít pouze jeden průtočný 

profil, zdvojení je možné jen ve strmých úsecích, kde pro toto jsou hydraulické důvody. 

Dále pak také ve speciálních objektech na stokové síti a při sanaci stok. Zmenšení 

průtočného profilu navržené stoky ve směru toku je možné pouze za odlehčovací 

komorou, separátorem a retenční nádrží. Dále také na průběžné stoce v případě, že bude 

zachován režim proudění o volné hladině a nebude narušen způsob čištění stokové sítě[2]. 

2.3.3    Rozdělení stokových sítí  
 

a) Podle systému uspořádání: 

 

• Radiální - dostředný 

• Větevný 

• Úchytný 

• Pásmový 
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Koncepce konkrétního zvoleného systému je do značné míry předurčena členitostí 

terénu a dalšími faktory uspořádání stokových sítí. Většina reálných stokových sítí je 

založena na kombinaci dvou nebo i více těchto systémů uspořádání[1]. 

 

Radiální – dostředný systém (viz obrázek č. 5) se 

používá při odvodňování uzavřených kotlin bez 

přímého spojení (sklonu území) k recipientu. 

Odpadní voda se proto vstahuje stokovou sítí do 

nejníže položeného území, odkud je následně 

přečerpávána přes rozvodí nebo odváděna gravitačně 

hlavní stokou do ČOV či ÚČOV. 

Větevný systém (viz obrázek č. 6) se navrhuje 

v členitém území s nepravidelnou zástavbou. 

Stoky se vedou nejkratším směrem do hlavní 

kmenové stoky – kanalizačního sběrače, který 

prochází nejnižším místem odvodňovaného území 

a je zaústěn na ČOV či ÚČOV[1]. Uspořádání 

stok připomíná rozvětvený strom[3]. 

 

Úchytný systém (viz obrázek č. 7)  v plochých 

říčních údolích s mírným sklonem odvodňovaného území k recipientu. Kmenová stoka je 

vedena podél koryta recipientu a jsou do ní 

zaústěny menší kanalizační stoky z jednotlivých 

ulic (územních celků). Na kmenové stoce jsou 

vybudování odlehčovací komory a stoky (princip 

a funkce odlehčovací komory bude vysvětlen 

v kapitole bakalářské práce – objekty na stokové 

síti), které umožňují snížení stavebních nákladů 

na výstavbu kmenové stoky – je použit menší 

průřez, jelikož při deštích dochází k dostatečnému naředění splaškových vod s vodou 

Obrázek 4 - Radiální systém. 1 - čerpací 
stanice, 2 - výtlačný řád 

Obrázek 5 - Větevný systém 

Obrázek 6 - Úchytný systém, 1 - kmenová 
stoka, 2 - pomocné uliční stoky, 3 - stoky 
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dešťovou, která je následně odváděna z odlehčovacích komor přímo do vodního recipientu. 

Recipient musí být dostatečně hluboký, tak aby mohlo být odlehčení kmenové stoky 

možné i za zvýšených průtoků vody v recipientu[1]. 

 

Pásmový systém (viz obrázek č. 8)  se navrhuje 

při odvodňování rozsáhlejších území s většími 

výškovými rozdíly. Stoková síť je navržena a 

rozčleněna na několik výškových pásem, v rámci 

kterých může být jakékoliv uspořádání sítě. 

Odpadní vody z jednotlivých pásem se odvádějí 

stokami nižších řadů do tzv. pásmových sběračů. Pásmový systém umožňuje odvodňovat 

jednotlivá pásma samostatně – gravitačně a přečerpávat pouze odpadní vody z nejnižšího 

místa. Odpadní vody z nejnižšího místa bude nutné přečerpávat vždy[1]. 

 

b) Podle stokové soustavy: 

 

• Jednotná soustava 

• Oddílná soustava 

• Modifikovaná - 

kombinovaná 

 

Jednotná soustava (viz obrázek 

č. 9) – u této soustavy jsou 

všechny druhy odpadních vod 

(splaškové, dešťové, průmyslové, atd.) odváděny společnou jednotnou stokovou sítí. 

Většina stávajících stokových sítí větších urbanizovaných sídel na našem území byla 

vybudována jako jednotná. Tento princip odvádění odpadních vod, pokládání pouze 

jednoho trubního vedení a jedné společné kanalizační přípojky z nemovitosti, byl 

dlouhodobě technicky i ekonomicky výhodný, proto byl po delší dobu upřednostňována 

Obrázek 7 - Pásmový systém 

Obrázek 8 - Jednotná soustava 
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bez ohledu na jasná ekologická a hygienická rizika, která nepříznivě ovlivňovaly a 

ovlivňují životní prostředí, tak i technologii čištění na ČOV či ÚČOV, a to za deště či 

krátce po deští (dle dotokových vzdáleností), kdy jsou odpadní vody zředěny dešťovou 

vodou a zároveň poklesla i jejich teplota.  

 Určitý kompromis mezi ekonomicky přijatelnou kapacitou jednotné stokové sítě a 

její skutečnou potřebou pro řádné odvádění veškerých přívalových srážek 

z urbanizovaného povodí vedl k hustému osazování odlehčovacích komor (princip a 

funkce odlehčovací komory bude vysvětlen v kapitole bakalářské práce – objekty na 

stokové síti).   

 Nejefektivnějším odváděním odpadních vod, při kterém se zabrání úniku znečištění 

z dešťových průtoků, je využití přirozené či uměle vytvořené akumulace na stokové síti a 

její následné postupné vypouštění a následné postupné řádné čištění. Podmínky, hodnoty a 

způsob vypouštění odpadních vod během dešťového odtoku stanovuje vždy místní 

vodohospodářský orgán – pro město Ostravu – OOŽP - MMO, a to na základě místních 

vodohospodářských podmínek – dle nařízení vlády č. 82/199 Sb., §3, odst. 3. Podmínky a 

způsob provozu jednotné kanalizace stanoví vodohospodářský orgán tak, aby byla 

zajištěna minimalizace negativních dopadů vypouštění zředěných odpadních vod 

z kanalizace na příslušný recipient[1]. 

 

Oddílná soustava (viz obrázek 

č. 10) odvádí různé druhy 

odpadních vod samostatnými 

trasami stokové sítě. 

V zájmovém území jsou 

položeny dvě i případně více 

soustav, z nichž každá je určena 

pro odvádění jiného druhu 

odpadních vod. Ve většině 

případů se jedná o dvě stokové 

soustavy, z nichž jedna soustava odvádí vody splašková a druhá vody srážkové. Srážkové 

vody jsou zpravidla vedeny mělčeji uloženou trubní sítí, nemůže tak dojít ke kontaminaci 

vodou odpadní ač v rámci případných netěsností stokové sítě, tak i při nenadálých 

Obrázek 9 - Oddílná soustava 
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haváriích. Také odkanalizované nemovitosti musí mít odpadní vody rozděleny 

samostatnými kanalizačními přípojkami.  

Při použití oddílné stokové soustavy je splašková soustava zaústěna na ČOV či 

ÚČOV a dešťová do vodního recipientu. U dešťové soustavy musí být zajištěno, aby 

vypouštěné odpadní vody neobsahovaly látky, které by mohly způsobit znečištění 

recipientu. Na dešťové stokové síti jsou proto např. osazovány lapače - odlučovače olejů a 

PHM (dále jen „ORL“ - princip a funkce ORL bude vysvětlen v kapitole bakalářské práce 

– objekty na stokové síti)[1]. 

Nevýhodou oddílné soustavy, jsou kromě vyšších investičních nákladů, i výrazně 

větší prostorové nároky – uložení dvou případně více souběžných stok. U splaškových stok 

navíc hrozí zvýšené nebezpečí zanášení, a to zejména v úsecích s minimálními sklony. 

Oddílná soustava se aplikuje zejména při odkanalizování menších obcí či městských částí, 

dále také u obcí s málo vodnými recipienty, které by nezajistili dostatečné zředění 

odlehčovaných vod[3]. 

 

Modifikovaná – kombinovaná soustava (viz obrázek č. 11)  se navrhuje jako prostá 

kombinace jednotné a oddílné soustavy nebo jako modifikované verze oddílných soustav. 

V zahraničí bývá nazývána jako polo-oddílná. Její princip spočívá v tom, že splaškové 

vody jsou odváděny hluboko uloženými stokami, dešťové mělce uloženými stokami. Při 

srážkách a počátečním přívalu dešťových vod se dešťové 

stoky vyprázdní spojovacím potrubím ze dna dešťových 

stok do splaškových. Dojde tak odtoku nejvíce znečištěné 

dešťové vody z oplachu terénu a nečistot z dešťových 

stok. Po zahlcení odtoků do splaškové kanalizace 

odcházejí dešťové vody přímo do vodního recipientu.   

 Jiná modifikace, která se využívá v ČR hlavně 

k odvodnění menších obcí spočívá v tom, že stokami pro 

dešťové vody jsou odváděny pouze vody neznečištěné 

přímo do vodního recipientu. Znečištěné dešťové vody 

jsou odváděny společně se splaškovými vodami a jsou řádně čištěny na ČOV či ÚČOV. 

Tím se prakticky stane se stokové soustavy stoková soustava jednotná, která je 

Obrázek 10 - Modifikovaná - 
kombinovaná soustava 
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dimenzována na přívalové množství deště včetně vod splaškových. Z tohoto důvodu má 

„splašková“ stoka zpravidla pouze jednu dimenzi – větší profil, než by byl u klasické 

jednotné stoky. Na této stoce se nenavrhují odlehčovací komory. 

 

c) Podle způsobu transportu odpadních vod: 

Navržený a použitý způsob dopravy odpadní vody je závislý na mnoha faktorech, 

zejména však na morfologii - geografii terénu a použité soustavě odkanalizování. Doprava 

odpadních vod lze rozdělit na[1]: 

Tradiční způsob: 

• Gravitační kanalizace  

 

Gravitační kanalizace - odvádění odpadních vod se jedná o tradiční způsob dopravy 

odpadních vod, který je v nezbytných případech doplňován čerpacími stanicemi 

odpadních vod (dále jen „ČSOV“) a krátkými tlakovými úseky kanalizace[3]. U tohoto 

tradičního způsobu dopravy odpadních vod je zejména kladen důraz na jednoduchost a 

spolehlivost při jeho následném provozování[1]. 

Tento způsob odvádění odpadních vod byl zvolen a je využíván v rámci SKO, kdy 

převážná část kanalizace je řešena jako gravitační a je doplněna o lokální ČSOV. 

Odpadní vody jsou odváděny na společnou ÚČOV a to s výjimkou městských obvodů 

Heřmanice a Michálkovice, které jsou odkanalizovány na samostatných lokálních ČOV. 

 

2.3.4   Tvary a rozměry stok 
Základní v současnosti používané tvary pro navrhování stok jsou: 

• kruhový 

• vejčitý – vídeňský 

• tlamový (stlačený) 

Historicky byl využíván také profil: 

• vejčitý (hruškový) převýšený pražský 
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Návrh tvaru příčného profilu stoky je dán konkrétnými hydraulickými, provozními, 

statickými, ekonomickými, geologickými a jinými požadavky[1]. Tvar stoky je 

definován[3]: 

- u stok kruhových vnitřním průměrem (DN), u plastů vnějším průměrem.  

- u stok ostatních tvarů poměrem šířky k výšce (b : h) a výtvarným zákonem. 

Stoky rozdělujeme dle přístupnosti vnitřního prostoru pro potřeby kontroly, údržby a 

oprav stoky na[3]: 

- neprůlezný - DN < 800 mm 

- průlezný - DN 800 – 1500 mm, u 

jiných profilů b 600 a h 800 mm 

- průchozí - DN > 1500 mm, u jiných 

profilů b 600 a h 1500 mm 

Samostatnou kategorií tvoří tzv. kolektory, 

což jsou podzemní liniové stavby průchozího 

profilu. V kolektoru jsou umístěny všechny 

inženýrské sítě v daných trasách (viz obrázek č. 

11)[3]. „První realizovanou etapou výstavby 

ražených kolektorů v centru Ostravy byl kolektor 

v ulici Poděbradově, úspěšně dokončený v srpnu 

1999. Tento kolektor již navazoval na dříve 

dohotovené části kolektorové sítě provedené 

v otevřených výkopech a na zkušenosti z výstavby prvního kolektoru v Ostravě – kolektoru 

Fifejdy, realizovaného metodou štítování. V těchto kolektorech ještě nebyla umístěna 

kanalizační vedení. Kolektor v ulici Poděbradově, jehož hlavním úkolem je energetické a 

komunikační napojení prostoru v oblasti bývalé koksovny Karolína, ještě rovněž neslouží 

potřebám kanalizace. Ta byla řešena novým kanalizačním potrubím uloženým ve výkopu 

po stranách kolektorového tělesa. Stav kanalizační sítě v centru Ostravy vyvolal 

požadavek, aby současně s výstavbou kolektoru Centrum bylo řešeno i bezproblémové 

odvádění dešťových a splaškových vod. Původní studie řešení kolektoru v centru Ostravy 

Obrázek 11 - Kolektor Ostrava - Centrum 
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navrhovala uložení nové kanalizační páteřní stoky v počvě kolektorové chodby (obdoba 

řešení použitých v brněnských kolektorech). Tato koncepce umístění stoky však vyvolala 

potřebu řešit problémy s přečerpáváním odpadních i dešťových vod, nutnost provozovat 

kanalizační čerpací stanice v centru města, výrazné zvýšení provozních nákladů kolektoru 

a také problém návaznosti dalších etap kolektorizace v centru Ostravy. 

Z těchto důvodů si generální projektant díla stanovil jako cíl zajistit gravitační odvádění 

splaškové i dešťové vody, což bylo řešitelné pouze umístěním kanalizačního řadu do 

prostoru přístropí (kaloty) kolektoru. Tato koncepce vyvolala řadu námitek i pochybností o 

své dlouhodobé funkčnosti, vlastní realizaci i možnosti provádět údržbu a opravy. 

Kolektor Centrum navazuje na kolektor Poděbradova a je ukončen propojením na 

kanalizační řad v prostoru před Novou radnicí v Ostravě. Délka kolektorů činí 1658 

m“[15]. 

Kruhový profil (viz obrázek č. 15) je nejrozšířenějším používaným průřezovým profilem. 

Je definován vnitřním průměrem D nebo jmenovitou 

světlostí (DN). Základní běžně požívaná řada [1]: 250, 

300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 

2000, 2200, 2400. Větší profily se pak navrhují po 200 

mm.  

 Výhody kruhových profilů je jejich nejjednodušší 

výroba prefabrikátu a také nejvýhodnější tvar pro 

prováděné čištění. 

 Nevýhodou kruhových profilů je ze statického hlediska jejich méně výhodný tvar 

v porovnáním třeba s profilem 

vejčitým[1]. 

Vejčitý profil Vídeňského tvaru - (viz 

obrázek č. 16) betonové a 

železobetonové vejčité trouby jsou 

určeny pro gravitační odvádění 

odpadních vod, dešťové vody a 

povrchových vod samospádem nebo 

Obrázek 12 - Kruhový profil 

Obrázek 13 - Vejčitý profil (Vídeňský) 
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příležitostně při nízkém přetlaku. Trouby lze osadit čedičovou výstelkou, která 

několikanásobně zvyšuje životnost trouby svoji odolnosti vůči abrazi i chemicky 

agresivním látkám[14].  

Základní běžně požívaná řada (b : H) [1]: 500/750, 600/900, 700/1050, 800/1200/ 

900/1350, 1000/1500, 1100/1650, 1200/1800, 1400/2100, 1500/2250, 1600/2400. 

 

Výhody vejčitých profilů jsou nejlepší hydraulické vlastnosti a také jsou staticky 

nejvýhodnější. 

Nevýhodou vejčitých profilů je jeho převýšení, které umožňuje použít tento tvar 

pouze v úsecích s dostatečnou výškou nadloží[1]. 

 

Tlamový (stlačený) tvar (viz obrázek č. 17)  je 

nejméně vhodným profilem z hydraulického i 

statického hlediska. Používá se ve stísněných 

výškových poměrech a dále také pro úseky 

s velkými trvalými průtoky, které zajišťují 

dostatečné proplachování profilu stoky (kanalizační 

sběrače a kmenové stoky[3]. 

Základní běžně požívaná řada (b : H)[9]:1400/890, 1600/1010, 1800/1140, 2000/1270, 

2200/1390, 2400/1520, 2600/1650, 2800/1780, 300/1900, 3200/2030, 3400/2160, 

3600/2280, 3800/2410, 4000/2540. 

 

Vejčitý profil Pražského tvaru (hruškový) –(viz 

obrázek č. 18)   je také označován jako tzv. Pražský 

normál. Je konstruován ze složených kruhových 

oblouků[3]. 

Základní běžně požívaná řada (b : H)[9]: 600/110, 

700/1250, 800/430, 900/1600, 1000/1750, 1100/1875, 

Obrázek 14 - Tlamový profil 

Obrázek 15 - Pražský normál 
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1200/2000/ 1300/2100, 1400/2200, 1500/2300. 

2.3.5   Sklony stok 
• Minimální přípustné sklony 

• Maximální přípustné sklony 

 

Minimální přípustné sklony – hydraulický návrh stoky vychází z matematických vztahů 

mezi tvarem a velikostí profilu stoky, sklonem stoky, průtočným množstvím a drsností 

stavebního materiálu. Stanovení potřebného sklonu navrhované stoky však není otázkou 

pouze hydraulickou, ale také i technickou a v dnešní době zejména ekonomickou. 

Například při návrhu stokové sítě velmi malých sklonů stok, např. v rovinatém území, 

vychází velký průřez stoky a malé průtočné rychlosti, při nichž může docházet k zanášení 

stok, které je pak nutné opakovaně čistit. Při návrhu stoky se orientačně nedoporučuje 

dělat sklony menší než 
d

I 1631
min = (v mm, Imin v ‰, kde d je průměr potrubí), a to dle 

kritéria uváděného v článku ČSN 75 6101 – 4.4.2.6. 

Kromě volby vhodného sklonu stoky 

platí také pravidlo dodržení jednotného sklonu 

v celém úseku stoky mezi sousedními vstupními 

šachtami, a to v rámci stanovených tolerancí. 

Zejména nesmí vzniknout v úseku tzv. 

protisklon (protispád) (viz obrázek č. 19). 

Minimální přípustný sklon stoky (bez ohledu 

na velikost profilu) je 1 ‰ pro jednotnou a dešťovou kanalizaci, 2 ‰ pro splaškovou 

kanalizaci[9]. 

2.3.6   Trubní materiály 
 

Stoky mohou být trubní, monolitické (betonované či zděné přímo na stavbě) či 

prefabrikované (ze stavebních dílců). Na zvýšení obrusu a odolnosti vůči chemickým 

účinkům odpadních vod je možné vnitřní líc stoky opatřit úplným nebo částečným 

Obrázek 16 - Protispád 
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obložením (vyzdívkou, výstelkou, povlakem, atd.). Na obložení se využívá tavený čedič, 

kamenina, odolný a houževnatý kámen, sklolaminát (ne vinutý), plasty a jiné podobné 

materiály. Při pokládání je třeba použít odolné pojivo obkladů a spar a takovou 

technologii, aby nedošlo k následnému odlupování[1]. 

Materiál stok se navrhuje a volí podle účelu a plánované životnosti stokové sítě. 

Požadované vlastnosti používaných materiálů stokových sítí jsou[1]: 

Ø vodotěsnost 

Ø umožnění bezpečného a účinného čištění stoky 

Ø bezpečná odolnost proti: 

- mechanickým vlivům 

- chemickým vlivům 

- biologickým vlivům 

- vlivům dopravované odpadní vody 

- agresivnímu působení okolního prostředí 

- namáhání stok 

Na potrubí jednotné a oddílné stokové soustavy se používají trouby dle platných norem. 

Materiály, které vyhovují výše uvedeným požadavkům jsou: 

• kamenina 

• beton 

• železobeton 

• polymerbeton 

• čedič 

• sklolaminát 

• šedá a tvárná litina 

• plasty 

• vláknocement 

• kombinace výše uvedených 

Kamenina se v oblasti odvádění odpadních vod osvědčila již během staletí a prokázala tak 

svojí spolehlivost a to zejména pro odolnost vůči agresivním odpadním vodám. Kamenina 
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je keramický materiál se slinutým barevným střepem, na většinou opatřený vysoce odolnou 

zemitou glazurou[3]. Kameninové trouby jsou všeobecně oblíbeny zejména pro svou 

vysokou životnost (dle výrobce nejméně 100 let), otěruschopnost, vysokou chemickou (pH 

0,4 – 13,4). a mechanickou odolností, nízký hydraulický odpor a využití surovin přírodní 

povahy (možnost recyklace)[1]. 

Beton, železobeton a polymerbeton – betonová a železobetonová potrubí jsou klasické 

materiály, které mají oproti jiným potrubním 

materiálům zejména výhodu v konstantních 

vlastnostech materiálu, výborné statických 

vlastnostech, možností kombinace s jinými 

materiály. Polymerbeton  je kompozitní materiál, 

který se skládá z plniva – štěrkopísku a pojiva – 

syntetické pryskyřice[3]. Má svůj původ 

v chemickém průmyslu jako hmota pro vysoce 

namáhaný materiál. 

 Betonové a železobetonové trouby o 

vnitřním průměru DN > 600 mm lze osadit např. 

čedičovou výstelkou, která několikanásobně 

zvyšuje životnost trouby.  

 Při odvádění odpadních vod dochází k biochemické korozi stavebních hmot 

s cementovým pojivem a také přímé chemické korozi (vi stavebních hmot s cementovým 

pojivem při styku s odpadní vodou[1]. Na přiloženém 

obrázku č. 20 je názorně prezentován účinek biochemické 

koroze, kdy v horní třetině vejčitého železobetonového 

profilu je již vidět odkryté použité kamenivo. 

Čedič – Tavený čedič je materiál vzniklý přetavením a 

opětovným vytvarováním přírodní suroviny – olivnického 

čediče. Je taven a zpracováván bez jakýchkoliv přísad. 

Nejčastěji se čedič využívá jako výstelka vnitřních stěn 

kanalizačních trub (viz obrázek č. 22) či dna revizních 

Obrázek 17 – Biochemicky zkorodovaná 
železobetonová trouba 

Obrázek 18 - Výstelka trouby z 
taveného čediče 



Jan Baštínský: Vyhodnocení stavu, opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí 

25 
2008/2009 

šachtic. Tavený čedič má výrazně lepší vlastnosti než samotná přírodní surovina. 

Nejdůležitější vlastností je otěruschopnost, tvrdost 8. stupeň dle Mohse), nulová 

nasákavost, mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 450 MPa, korozivzdornost a také 

chemická odolnost (pH 3 až 13). Čedič není radioaktivní a proto ho lze využít také při 

styku s pitnou vodou. Životnost taveného čediče lze dle dosavadních zkušeností odhadnout 

na více než sto let[3] a [1].  . 

Sklolaminát – se vyznačuje vysokou pevností, stálostí a také nízkou hmotností. Trouby 

jsou teplotně stélé v široké teplotní škále od - 40 do 100 0C a  ani při velkých teplotních 

rozdílech neměknou. Další zajímavou výhodou je že díky nižší hmotnosti trub se mohou 

vyrábět i trouby v délkách až 12 m. Další důležitou vlastností sklolaminátu je vynikající 

otěruschopnost a korozivzdornost. Podstatnou materiálu jsou polyesterové pryskyřice, 

křemičitý písek a skelná vlákna. Proto je také sklolaminát označován jako GRP – Glass 

Reinforced Pipes – trouba vyztužená sklem. Výrobce udává životnost materiálu zhruba sto 

let, avšak doposud použité nejstarší sklolaminátové potrubí jsou v provozu teprve 30 let[1].   

Litina (tvárná) – je prakticky nástupkyní klasické šedé litiny. V šedé litině se grafit 

vyskytuje ve formě lamel, v litině tvárné je ve shlucích kulovitého tvaru o obsahu zhruba 

2,2 – 4 % uhlíku[1]. Tvárná litina je v oblasti odkanalizování poměrně novým materiálem, 

má vynikající vlastnosti co se týče odolnosti, kladení v nepřístupných terénech (dna řek, 

mostní vedení, skalnatý terén, atd.) a dokonalou nepropustností. Trouby z tvárné litiny jsou 

odolné vůči velkým tlakům, agresivním (pH 4 – 12) a abrazivním vodám. Další výhodou je 

odolnost vůči půdní korozi, které je zajištěna standardní zinkovou ochranou, která může 

být případně doplněna polyethylenovým rukávcem. Mezi další výhody patří dlouhá 

životnost a minimální nároky na pozdější údržbu[3]. 

Plasty – kanalizační potrubí z plastů má poněkud kratší historii než plastové potrubí 

používané pro vodovody.V dnešní době si plastové potrubí získalo své pevné místo 

v materiálové skladě pro výstavbu kanalizačních stok. Pastové potrubí je lehké, pevné, 

pružné, odolné proti kyselinám a louhům, je snadno montovatelné. 

Plastové potrubí lze podle materiálu rozdělit do tří skupin[3]: 

- PVC neměkčené (dále jen“ PVC-U“), z kterého se vyrábějí roury a tvarovky 

pro kanalizaci, také i vodovod. 
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- Vysokohustotní polyetylen (dále jen“PE-HD“) – pro výrobu tlakového potrubí 

pro všechna odvětví a také pro korugované potrubí pro kanalizaci. Odolává 

rozpouštědlům, olejů, kyselinám i louhům. 

- PP z něhož se vyrábějí trubky a tvarovky pro kanalizace. Některé ropné látky a 

rozpouštědla mohou způsobit jeho destrukci. 

2.3.7   Objekty na stokové síti 
 

Stoková síť je tvořena stokovými úseky a objekty. Objekty na stokové síti se 

navrhují a musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajištěna správná funkce stokové 

sítě a aby mohly být bezpečně a řádně vykonávány všechny potřebné práce při jejich 

provozu, čištění a údržbě[2]. 

Podle účelu dělíme stokové objekty na[1]: 

• Vstupní šachty 

• Spojné šachty a komory 

• Spadiště 

• Dešťové, chodníkové a horské vpusti 

• Lapače splavenin 

• Shybky 

• Proplachovací objekty 

• Odlehčovací komory 

• Výustní objekty 

• Dešťové nádrže 

• Čerpací stanice 

• Kanalizační přípojky 

 

V další části bakalářské práce se dále budu zabývat pouze objekty, které se nacházejí 

na posuzované části kanalizační sítě, tj.: 

• Vstupní šachty 
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• Spojné šachty a komory 

• Spadiště 

• Dešťové a chodníkové vpusti 

• Kanalizační přípojky 

 

 

Vstupní šachty – slouží provozovateli pro pravidelnou kontrolu, čištění a provádění 

nutných oprav na stokové síti[3]. Vstupní šachty se navrhují všude tam (pokud není 

navržen jiný objekt, který splňuje stejnou funkci), kde se[1]: 

Ø mění přímý směr úseků trubních stok 

Ø mění sklon stoky 

Ø mění příčný profil stoky 

Ø konce stokových sítí 

Ø spojují se dvě nebo více stok 

Ø rozdělují dlouhé přímé úseky – vzdálenost šachet se určuje: 

- neprůlezné stoky – 50 až 60 m 

- průlezné stoky -  50 až 60 m 

- průchozí stoky – 100 až 200 m  

Pro jinou vzdálenost šachet je vždy nutné povolení vlastníka či budoucího 

provozovatele stokové sítě. U průchozích stok budovaných ve štole, při nadloží vyšším 

než 7 m, mohou být místo šachet vybudovány 

výklenky na odpočinek ve vzdálenosti 200 m, které 

mohou být případně opatřeny větráním.  

Vstupní šachtice mohou být z betonu, 

železobetonu, kameniny (např. výstelka), plastů a 

kovových prvků (např. stupadla, poklopy), atd. 

Vstupní otvory jsou kruhové a měly by mít min. 

průměr 600 mm, ve výjimečných případech mimo 

pojízdné plochy o stranách 600x600 mm.  

Výškově jsou vstupy do šachtic 
Obrázek 19 - Šachtice se směrovou tyčí 
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v komunikaci navrhovány a prováděny zhruba 5 mm pod niveletu vozovky, tak aby 

nedošlo k poškození vstupu např. při zimní údržbě pluhy. Mimo komunikaci v intravilánu 

zhruba 100 mm nad terén a v extravilánu 300 až 500 mm nad terén. Na zemědělsky 

obdělávaných pozemcích či pro snazší nalezení šachtice v nepřehledném terénu, jsou 

opatřeny směrovou tyčí (viz obrázek č.19)[1].    

 

Vstupní šachtice se skládá (viz obrázek č. 20) ze vstupní části, manipulační části a 

monolitického základu. Půdorysný manipulační 

rozměr šachtice je 1000 mm. Části vstupní šachtice: 

A) Poklopem s rámem – může být kruhový či 

čtvercový, o různých rozměrech a únosnostech, 

dle místa použití a požadavků. 

B) Vyrovnávací prstence – jsou dílce prstencového 

tvaru sloužící k dorovnání výšky šachty na úroveň 

vozovky, případně terénu. Pokládají se na 

přechodovou skruž (kónus) nebo přechodovou 

desku. Stavební výška prstenců je 40, 60, 80, 100 

a 120 mm. 

C) Kónus - kónus je šachtová skruž s proměnlivým 

průměrem, která umožňuje přechod mezi 

šachtovými skružemi a krytem šachty. Stavební 

výška kónusu je 600 mm. Z důvodu nízkých 

stavebních výšek, lze místo kónusu použít 

přechodová deska. Je to dílec kruhového deskového 

tvaru o stavební výšce 200 mm. 

D) Šachtové skruže - jsou dílce válcového 

tvaru se stykovými plochami upravenými 

pro spojení na pero a polodrážku. Ukládají 

se na šachtové dno. Vodotěsnost 

jednotlivých spojů zajišťuje pryžové 

Obrázek 21 - Šachtové dno 

Obrázek 20 - Vstupní šachta - příčný 
řez 
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těsnění. Stavební výška prstenců je 250, 500, 750 a 1000 mm.  

E) Šachtové dno - Šachtové dno(viz obrázek č. 21) je dílec s pevným dnem opatřeným 

otvory pro napojení kanalizačního potrubí o vnitřních průměrech 150, 200, 250, 300, 

400, 500 a 600mm. Uvnitř šachtového dna je tok odpadních vod usměrněn kynetou.  

F) Kapsa - šachtový kónus je opatřen kombinací nášlapné kapsy a stupadla, jež umožňuje 

snazší vstup do šachty. 

G) Stupadla – umožňují snazší vstup do šachty. V současnosti se používají ocelové 

stupadla, která jsou chráněna polyethylenovým povrchem[16]. 

Osazená kapsa či první stupačka v revizní a vstupní šachtě by měla být osazena ve 

vzdálenosti max. 600 mm od horní hrany šachtového poklopu a ode dna. Vzdálenost 

dvou sousedních stupaček by měla být 250 mm[5]. 

 
Spojné šachty a komory - stoky kruhového půdorysu do 

DN 400 se mohou stýkat ve spojných (vstupních) 

šachtách. Ve spojných komorách (viz obrázek č. 22) se 

provádí soutok stok DN 500 a větších Rozdíl proti 

spojným šachtám tvoří to, že monolit je nejen základ 

objektu, ale i části šachty nad úrovní stropu stoky. Ve 

dně provedeno žlábkové spojení jednotlivých stok, které 

musí být provedeno tangenciálně ve směru toku hlavní 

stoky, tzv. úhel < 900. Hydraulicky a mechanicky 

nejnamhanější místa se doporučuje obložit žulovým kamenem či kamenovým 

obkladem[1]. 

 

Spadiště – jejich účelem je překonat stupněm velký 

sklon, při kterém by ve stoce při navrhovaném průtoku 

byly překračovány maximální možné průtočné 

rychlosti. Sklon stoky mezi spadiště volíme takový, 

aby bylo dosaženo maximální rychlosti, která je 

povolena pro daný požitý materiál stoky. Maximální 

Obrázek 22 - Spojná komora 

Obrázek 23 - Spadišťová šachta 
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povolené výšky spadiště jsou pro profily DN 250 – 400 – 4 m, respektive 3 m pro DN 500 

– 600.  

K odvádění bezdeštného odtoku odpadních vod je spadiště opatřeno samostatnou 

vertikální troubou o světlosti min. 200 mm, která je vyústěna u dna spadiště. Za větších 

průtoků, zejména při deštích, kdy vertikální trouba nestačí k odvedení celého množství 

odpadních vod, přepadá odpadní voda z dané výšky na dno spadiště. Část stěny, tak i dno 

spadiště, které jsou vystavené přímenému nárazu přívalové vody, musí být opatřeny 

pevným a odolným obkladem. V současné době se například využívá obložení čedičem. 

Stupadla se osazují mimo paprsek dopadající vody(viz obrázek č. 23) [1]. 

 

Dešťové, chodníkové a horské vpusti – jsou zařízení, která umožňují kontrolovaný vtok 

dešťové vody do kanalizačního systému. Slouží k odvodnění vozovek, chodníků a jiných 

zpevněných ploch. Vpusti dělíme: 

a) Uliční vpusť 

b) Chodníková (obrubníková) vpusť 

c) Horská vpusť 

Uliční vpusť – (viz obrázek č. 24) se skládá z litinové mříže s rámem, 

tělesa vpusti o průměru 500 mm, koše na splachy (bahno, listí, atd.), 

přípojky na kanalizaci. V případě napojení na jednotnou kanalizaci se 

doporučuje osazení zápachové uzávěry. Jedna vpusť by měla 

odvodňovat komunikaci o ploše maximálně 400 m2. Vzdálenost 

jednotlivých vpustí by měla být od 40 do 60 m. Vpusti se osazují na 

nejnižším místě komunikace při okraji vozovky. Maximální zapuštění pod niveletu 

vozovky je 10 mm, na dálnicích 5 mm[1]. 

Chodníková (obrubníková) vpusť – rám vpusti je uložen 

na klasickém rámu uliční vpusti. Vpusť je osazena 

v okraji chodníku či obrubníku. Vtok dešťové vody je 

bočním vtokem (viz obrázek č. 25)[1]. 

Obrázek 24 - Uliční 
vpusť 

Obrázek 25 - Chodníková vpust 
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Kanalizační přípojky -  propojují odvodňovací systém nemovitosti se systémem veřejné 

kanalizace. Upřednostňuje se takové řešení, že každá nemovitost má svoji jednu 

(samostatnou) kanalizační přípojku. U rozsáhlejších areálů či nemovitostí, lze se 

souhlasem správce veřejné kanalizace, provést napojení i více kanalizačními přípojkami. 

Je-li veřejná stoková síť oddílného systému, je nutné vybudování dvou kanalizačních 

přípojek – dešťové a splaškové.    

U objektů a nemovitostí, které jsou vzdáleny do 50 m od veřejné stoky (splaškové 

či jednotné), by nemělo být povolováno svádění odpadních vod do žump, a tyto 

nemovitosti a objekty by měly být na tuto stoku napojeny, pokud to technický stav, 

kapacita stoky dovolují a je-li to technicky možné. 

•  „Při napojení kanalizační přípojky do revizní šachty může být napojení ve výšce 

max.60 cm nad dnem šachty. Při větším výškovém rozdílu musí být napojení 

provedeno pomocí spádiště. 

• Kanalizační přípojku lze provést: 

a) jádrovou navrtávkou do přímé části kanalizační trouby, 

b) pomocí odbočky na potrubí, 

c) do revizní šachty. 

• Do spodního dílu průběžné vstupní nebo revizní šachty je možno napojit max. 2 ks 

kanalizačních přípojek, do koncové šachty max. 3 ks. 

• Všechna připojení na stokovou síť provedena jádrovou navrtávkou budou osazena 

speciální průchodkou nezasahující do profilu stoky a zaručující vodotěsnost. 

• V případě, že přípojka bude napojena mimo šachtu, musí být na hranici veřejného 

a soukromého pozemku osazena vstupní nebo revizní šachta.  

• Plastová revizní šachta DN 400-800 bude použita při hloubce do 2,5 m. Při větší 

hloubce bude realizovaná vstupní šachta betonová DN 1000. 

• Odlišné řešení napojení kanalizačních přípojek je nutno individuálně posoudit a 

projednat s provozovatelem. 
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•  Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je u DN 200 10 ‰, u DN 150 je 20 

‰.Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰. Ve zvláštních případech 

je nutno řešení projednat s provozovatelem. 

• Na přípojky pro odvedení dešťových vod musí být osazeny lapače střešních 

splavenin rámci systému vnitřní kanalizace. 

• Projektant posoudí a projedná s provozovatelem použití odlučovače lehkých 

kapalin na přípojkách z velkých parkovacích ploch. 

• Přípojky uličních vpustí budou napojovány na kanalizační potrubí útesem mimo 

revizní šachty. 

• Při rekonstrukci a opravě přípojky je nutno využívat trasy stávající přípojky. V 

případech,kdy to není možné, bude u původní přípojky zrušeno napojení na 

kanalizační řad. 

• Kanalizační přípojky ve veřejném prostranství budou navrhovány ze stejného 

materiálu jako uliční stoky. 

• Do jmenovité světlosti DN 200 může být použito plastové potrubí SN 8. 

• Uliční vpusti budou prefabrikáty s kalovým prostorem a opatřeny zápachovými 

uzávěry“[5]. 

 

3 Revize technického stavu kanalizačních stok 
 

Provádění pravidelných kontrol – revizí kanalizačních řadů, revizních šachtic, tak i 

ostatních objektů na provozované kanalizační síti, patří mezi základní úkony vlastníka či 

provozovatele kanalizační sítě. V rámci revizí kanalizační sítě dochází k ověření její řádné 

funkčnosti a také technického stavu. Četnost provádění pravidelných revizí může být buď 

přímo dáno schváleným Provozním řádem kanalizační sítě, ve kterém jsou vyjmenovány 

důležité objekty na kanalizační síti, jejichž pravidelné kontrole je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost, a to například pravidelnou revizí a údržbou několikrát ročně.  

Jedná se zejména o[7]: 

• Odlehčovací komory 
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• Výustní objekty do DVT 

• Shybky 

• Rozdělovací objekty 

• Kanalizační sběrače 

 

V rámci kontrol těchto výše uvedených důležitých objektů, dochází 

k prověření jejich funkčnosti, kontrole technického stavu a případné údržbě 

instalovaných armatur (promazání a protočení).  

Revize řádné funkce odlehčovacích komor a výustních objektů na jednotné 

kanalizační sítě je velice důležitá. V rámci kontroly dochází k ověření zda-li za 

bezdeštného stavu nedochází k odlehčování nenaředěných odpadních vod do recipientu, 

zda-li není odlehčovací komora, stoka či výustní 

objekt do recipientu zanesen či jinak poškozen, 

zda-li je v řádném technickém stavu například 

osazená zpětná klapka na výustním objektu.  

Revize shybek je rovněž prováděna 

z důvodů ověření jejich funkčnosti a technického 

stavu, dále je ověřena jejich vodotěsnost a 

případné zanesení ramen (viz obrázek č. 26). 

V rámci revize rozdělovacích 

objektů dochází k jejich kontrole a 

zejména k ověření jejich funkčnosti, tj. 

dochází k promazání a následnému 

protočení armatur, pomocí kterých se 

daný rozdělovací objekt ovládá. 

Kontrola technického stavu a 

funkčnosti hlavních kanalizačních 

Obrázek 26 - Trojramenná shybka 

Obrázek 27 - Kanalizační sběrač 
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sběračů (viz obrázek 27) je důležitá pro řádný a bezproblémový provoz celé kanalizační 

sítě. V rámci revize je kontrolován technický stav kanalizačních sběračů, je kontrolována 

jejich statika a těsnost. 

 

Běžná kontrola stokové sítě se provádí[7]: 

 

• periodicky - 1x za 10 let, 

• při zjištění závady (porucha v průtočnosti apod.) - bezodkladně. 

 

Průzkum, kontrolu stokové sítě je možno provést[7]: 

• kamerovou technikou, 

• prosvěcováním, 

• vizuální kontrolou (pouze stoky průchozí). 

 

3.1 Revize technického stavu kanalizačních revizních šachtic 
 

V rámci revize technického stavu 

kanalizačních revizních šachtic je prováděna 

kontrola technického stavu šachtic a jejich 

funkčnost. Je zde prováděna kontrola jejich 

těsnosti, tj. těsnosti napojených 

kanalizačních řadů a kanalizačních přípojek, 

těsnost skruží a zda-li je řádné osazen 

kanalizační poklop s rámem a nedochází tak 

k možnému úsypu zeminy do prostoru 

revizní šachtice a tím vzniku možného 

propadu okolního terénu v jejím okolí (viz obrázek č. 28) nebo možného propadnutí 

poklopu do revizní šachtice.  

Obrázek 28 – Propad v komunikaci 
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Revize kanalizačních šachtic jsou prováděny[7]:  

 

• periodicky       - 1x za 10 let, 

• při zjištění závady (porucha v průtočnosti apod.)  - bezodkladně.  

 

Revize technického stavu kanalizačních šachtic může být prováděna fyzicky 

pracovníky nebo také za použití moderní techniky za použití tzv. šachtové kamery. 

3.1.1  Fyzické provádění revizí kanalizačních revizních šachtic 
 

Fyzicky prováděnou revizi provádí minimálně 3 pracovníci – dva na povrchu, jeden 

v šachtici. 

Příprava průzkumu: 

- šachtice musí být otevřena, 

- odvětrání šachtice (20 min.), 

- změření kvality ovzduší v šachtici. 

 

Provádění vlastního průzkumu: 

- pracovník vybaven helmou, sestoupí do šachtice, při tom je zajištěn bezpečnostním 

horolezeckým úvazem a je zajištěn pomocí bezpečnostní trojnožky(bližší popis viz 

níže),  

- provádí dokumentaci technického stavu (ruční videokamera, fotoaparát, apod.), 

- pracovník kontroluje:  

Ø kontrola stavu poklopů, tj. zlomené, prasklé, špatně osazené,  

Ø špatná, nebo nedostatečná přístupnost vstupu do podzemí, 

stav objektu z pohledu případného statického nebo korozního 

porušení stavební konstrukce, 

Ø poškození žebříků, stupadel, dna, … 
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Ø porušení okolí šachty (povrchové poklesy, kaverny apod.), 

infiltrace podzemních vod, 

Ø vzdouvání hladiny odpadních vod (pravděpodobně indikuje 

kapacitní, nebo provozní nedostatky)[7]. 

 

Popis části vybavení pracovníků provádějících fyzickou revizi šachtic: 

 

• bezpečnostní trojnožka a horolezecký úvazek, 

• digitální videokamera (voděodolné pouzdro), 

• detektor plynů. 

 

Bezpečnostní trojnožka a horolezecký úvazek – Bezpečnostní trojnožka UCT-300 (viz 

obrázek č. 30) je využívána k zajištění sestupujícího 

pracovníka do podzemních prostor revizní šachtice, 

před možným pádem a 

ohrožení jeho zdraví a života. 

Bezpečnostní trojnožka se 

skládá ze tří samostatných 

nastavitelných ramen, které 

jsou spolu nahoře kloubem 

spojeny a dole zajištěny 

ocelovým řetězem. Po jejím 

rozložení ve tvaru pyramidy 

je její poloha zafixována 

pojistnými zarážkami a 

trojnožka je umístěna nad otevřenou revizní šachtici. V horní části 

je pak připevněno bezpečnostní lano, na které je následně 

pracovník připevněn za bezpečnostní horolezecký úvazek (viz obrázek č. 29), který si 

předem oblékne a připevní. Pracovník je v rámci sestupu do šachtice zajišťován dalším 

pracovníkem, které lano průběžně uvolňuje. Předností bezpečnostní trojnožky je její 

jednoduchá manipulace, časová nenáročnost a její nízká hmotnost, která je zhruba 30 

Obrázek 30 - Bezpečnostní trojnožka 

Obrázek 29 - 
Bezpečnostní úvazek 
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kilogramů. Další výhodou je možnost připevnění navijáku s ocelovým lanem, kdy pak 

trojnožku lze využít i případným pracím při údržbě kanalizačních stok a revizních šachtic, 

při potřebě například vytažení propadlého starého poklopu o značné váze, atd..  

 

Digitální videokamera (voděodolné pouzdro) – Tento set byl sestaven z klasické 

digitální videokamery a voděodolného pouzdra, které bylo doplněno o 2 x 6 kusů 

vysocesvítivých LED žárovek 

s vlastním akumulátorem (viz 

obrázek č. 31). Na horní straně 

pouzdra jsou vyvedeny hlavní 

ovládací prvky videokamery, které 

může v rámci prováděné revize 

pracovník plně využívat, tj. 

provádět zoom, pořizovat jednotlivé 

snímky. 

 

 

 

Detektor plynů – jedná se o kombinovaný multidetektor plynu, který je schopný 

detekovat CO, H2S, O2 a hořlavé plyny pro široké spektrum použití v nebezpečných a 

stísněných prostorech[18]. Běžně je využíván typ 

MX 2100 (viz obrázek č. 32) a M 40.. 

„Přístroj M40 je umístěn v robustním pouzdru 

odolném vůči nárazům. To umožňuje vynikající 

výkon a dlouhou životnost v drsném prostředí 

stejně jako odolnost vůči radio-frekvenčnímu a 

elektromagnetickému působení. Rozhraní čtyř 

tlačítek poskytuje jednoduché, na intuici založené 

ovládání a kalibraci. Vypnutí až po 5 vteřinách 

přidržení příslušného tlačítka zamezuje 

neúmyslnému vypnutí přístroje. Kompaktní velikost 

a úsporná cena tohoto přístroje z něj činí ideální osobní detekční zařízení. Mezi další 

Obrázek 32 - Detektor plynů 

Obrázek 31 - Videokamera + voděodolné pouzdro s LED 
světly 
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standardní vybavení patří vibrační alarm, Li-Ion baterie, čtení mezních/stálých hodnot, 

velký LCD displej, kapacita pro zaznamenávání údajů v délce 75 hodin a spona pro 

upevnění na opasek“[18]. 

 

3.1.2 Provádění revizí kanalizačních revizních šachtic pomocí 

šachtové kamery 
 

Revize kanalizačních šachtic za pomocí šachtové kamery je moderní a nově 

zavedený způsob provádění revizí revizních šachtic. Samotnou revizi nevykonává fyzicky 

pracovník, ale do šachtice je spouštěna šachtová kamera na teleskopicky nastavitelné tyči. 

Dosaženo je tak snížení počtu pracovníků, kteří jsou potřební pro vykonání revize na 2. 

Pracovník fyzicky do šachtice nevstupuje, lze tak provádět revize i v atypických šachticích 

o menších rozměrech, případně v místech, které fyzicky prověřit nelze. Veškeré vybavení 

šachtové kamery je energeticky nezávislé a lze využít v podstatě v jakémkoliv terénu bez 

přístupu k elektrické zásuvce, zdroji energie ve vozidle či jiném přenosném zdroji – např. 

elektro-centrála. Prohlídka je prováděna za pomocí šachtové kamery QuickView®. 

 

Revizi za pomocí šachtové kamery provádí 2 pracovníci – oba dva na povrchu. 

  V rámci provádění revize šachtovou kamerou odpadají přípravné práce, tj. řádné 

odvětrání revizní šachtice (20 minut) a změření kvality ovzduší v šachtici. Dojde pouze 

k otevření poklopu šachtice. 

 

Provádění vlastního průzkumu: 

- první pracovník si obleče kontrolní vestu, ve které umístěno záznamové zařízení a 

monitor, dále ovládání kamery, 

-  druhý pracovník obsluhuje teleskopickou tyč, na jejímž konci je umístěna hlava kamery, 

- provádí dokumentaci z revize (nahrává revizi na digitální záznamové zařízení), 

- pracovník kontroluje:  

Ø kontrola stavu poklopů, tj. zlomené, prasklé, špatně osazené,  

Ø špatná, nebo nedostatečná přístupnost vstupu do podzemí, 

stav objektu z pohledu případného statického nebo korozního 

porušení stavební konstrukce, 
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Ø poškození žebříků, stupadel, 

Ø porušení okolí šachty (povrchové poklesy, kaverny apod.), 

infiltrace podzemních vod, 

Ø vzdouvání hladiny odpadních vod (pravděpodobně indikuje 

kapacitní, nebo provozní nedostatky)[7]. 

Ø  

Popis typu a práce šachtové kamera QuickView®[19]: 

Šachtová kamera se skládá z čtyř hlavních částí: 

• Teleskopické měřící tyče 

• Kamerové hlavy 

• Ovládacího prvku 

• Záznamového zařízení a monitoru 

 

Veškeré součásti jsou uloženy ve 2 samostatných 

kufřících (viz obrázek č. 33) + samotná teleskopická 

tyč. Jsou zde uloženy i další součásti, tj. kontrolní 

vesta včetně baterie, veškerá využívaná kabeláž. 

 

 

 

Teleskopická měřící tyč – se skládá ze šesti 2 metrových 

prvků, které jsou v sobě vzájemně zasunuty a dle potřeby 

jsou průběžně vysouvány. Při vysunutí všech prvků je 

délka tyče – maximální hloubka prověřované revizní 

šachtice max. 12 m. Teleskopická tyč je vyrobena 

z elektricky vodivého materiálu - karbonu, je proto nutné 

dbát zvýšené opatrnosti při práci pod nadzemním 

elektrickým vedením. 

Kamerová hlava (viz obrázek č. 34) – se skládá se 

samotné optiky kamery, která je schopná optického zoomu 216:1. Tato optika je uzavřena 

ve vodotěsném pouzdře. Dvou HID lamp a dojezdové 

tyče, která je opatřena teleskopickým pružinovým 

Obrázek 34 - Šachtová kamera - 
kamerová hlava 

Obrázek 33 - Šachtová kamera - kufr č.1 
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vyrovnávacím mechanismem, který je ukončen elastickou gumou. Tento mechanismus 

slouží k nastavení maximální vzdálenosti kamerové hlavy ode dna revizní šachtice, tak aby 

se například zamezilo styku kamerové hlavy 

s odpadní vodou a tím k znečištění vnější 

strany optiky či světel. 

Ovládací prvek (viz obrázek č. 35) – 

Ovládacím prvkem se provádí zapínání 

jednotlivých HID lamp, provádí se zoom, 

dále také manuální a automatické zaostřování 

a provádění optického měření vzdáleností. 

Dále je zde ukazatel aktuálního stavu baterií. 

Záznamové zařízení a monitor (viz obrázek 

č. 36) – Záznamové zařízení zaznamenává ve 

vysokém rozlišení v digitálním formátu HDV. 

Z tohoto videozáznamu se následně dají 

jednoduše vybrat - oddělit jednotlivé 

videosekvence, případně pořídit jednotlivé 

obrázky. 

 

 

 

Popis revize kanalizační šachtice šachtovou kamerou: 

 

1) Pracovník si obleče kontrolní vestu (viz obrázek č. 37), 

která je provedena v reflexním provedení a v zadní části 

je kolem jeho pasu umístěna baterie. Vesta je zapnuta 

suchým zipem. V přední části je připevněno kožené 

pouzdro, ve kterém je umístěno záznamové zařízení 

s monitorem. Na boku kontrolní vesty je umístěno 

ovládací zařízení, 

Obrázek 35 - Šachtová kamera - ovládací prvek 

Obrázek 36 - Šachtová kamera - záznamové 
zařízení + monitor 

Obrázek 37 - Šachtová kamera - 
kontrolní vesta 
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2) pracovník připojí kabeláž k záznamovému 

zařízení, baterii, ovládacímu zařízení a samotné 

teleskopické tyči s kamerou, 

3) pracovník provede zapnutí záznamového zařízení 

a monitoru, zapne jedno či obě HID světla, 

4) pracovník provede nastavení potřebné délky 

teleskopické tyče a zavede systém do revizní 

šachtice (viz obrázek č. 38),  

5) nyní je prováděna samotná revize jednotlivých 

částí revizní šachtice či profilů kanalizace. Z této 

prohlídky může být vyhotoven digitální 

videozáznam, 

6) na ovládacím zařízení je dálkově ovládán 

zoom a zájmová oblast či místo je dle 

potřeby přiblíženo či oddáleno, vše je on-

line sledováno na monitoru (viz obrázek č. 

39), který má pracovník umístěno 

v pouzdře před sebou, 

7) po ukončení práce je veškeré vybavení opět 

řádně uloženo do přenosných kufříků, tak 

aby nedošlo k jeho poškození. 

 

3.2 Revize technického stavu průlezných a průchozích stok 

3.2.1 Popis revize průlezných a průchozích stok 
 

  Revize průlezných a průchozích stok je prováděna pouze fyzicky (viz obrázek č. 

40), avšak v dnešní době již je z této kontroly zaznamenán záznam v digitální formě na 

videokameře (viz obrázek č. 31) či pořízena fotodokumentace.  

Obrázek 38 - Šachtová kamera - 
zavedení do RŠ 

Obrázek 39 - Šachtová kamera - monitor 
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Revize kanalizačních sběračů a průlezných 

stok jsou prováděny[7]:  

 

• periodicky       - 1x za 5 let, 

• při zjištění závady (porucha v průtočnosti apod.)  - bezodkladně.  

 

Revize provádí minimálně 4 pracovníci – dva na povrchu, dva v podzemí. 

Příprava průzkumu: 

- musí být otevřeny vždy dvě sousední revizní šachtice, 

- odvětrání stoky (20 min.), 

- změření kvality ovzduší ve stoce. 

 

Provádění vlastního průzkumu: 

- dva pracovníci, vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomůckami, sestoupí do 

stoky, při tom jsou zajištěni bezpečnostními horolezeckými úvazy a jsou zajištěni 

pomocí bezpečnostní trojnožky,  

- pracovníci procházejí k další otevřené šachtě, 

- během pochůzky zjišťují stav stoky (výška sedimentů, stavební závady apod.), 

- provádějí dokumentací (zápis, ruční videokamera, fotoaparát, apod.). 

 

Pokračuje-li se v kontrole dalšího úseku, pracovníci na povrchu: 

- připraví následující vstupní šachtu, 

- uzavřou předcházející šachtu[7]. 

 

Obrázek 40 - Fyzická revize kanalizačního 
sběrače 
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3.3 Revize technického stavu neprůlezných stok 
 

Revize se může provádět: 

• prosvěcováním 
• kamerovým systémem 

3.3.1 Popis práce při prosvěcování neprůlezných stok 
 

  Průzkum prosvěcováním (neprůlezných stok) – se využívá v omezeném rozsahu, 

a to z důvodů malé vypovídací schopnosti a získání pouze základní informace – o 

průtočnosti (absence informací o technickém stavu kanalizace)[7]. 

 

Průzkum provádějí minimálně 4 pracovníci – dva na povrchu, dva v podzemí. 

 

Příprava průzkumu: 

- musí být otevřeny dvě sousední revizní šachtice, 

- odvětrání stoky (20 min.), 

- změření kvality ovzduší ve stoce detektorem plynů. 

 

Provedení vlastního průzkumu: 

- do každé šachty sestoupí 1 pracovník se svítilnou (v nevýbušném provedení), 

-  kontrola stavu potrubí se provádí jeho prosvěcováním, 

- podle pokynu pracovníci na povrchu zaznamenají stav kontrolovaného úseku. 

 

 

Po kontrole úseku:  

- jeden pracovník vystoupí na povrch, 

-  šachta se uzavře, 

- dva pracovníci se přesunou ob jednu šachtu dále[7]. 
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3.3.2 Popis práce kamerového systému 
 

Revize kanalizačních neprůlezných stok jsou prováděny[7]:  

 

• periodicky       - 1x za 10 let, 

• při zjištění závady (porucha v průtočnosti apod.)  - bezodkladně.  

 

Revize provádí 2 pracovníci s kamerovým vozem. 

 

Příprava průzkumu[7]: 

• zajištění potřebných mapových podkladů, 

• určení rozsahu a cíle průzkumu, 

• vyčištění kontrolované stoky, 

• omezení průtoku OV (bezproblémový pojezd kamery), 

• provedení nezbytného dopravního značení (včetně projednání), 

• volba vhodného typu, nastavení parametrů kamery (pojezd, osvětlení). 

 

   

Druhy informací získané při průzkumu[7]: 

• skutečná poloha a provedení odboček, kanalizačních přípojek, 

• místo, druh a velikost překážky omezující průtok odpadních vod, 

• směrové a výškové odchylky nivelety dna stoky (od osy středů krajních revizních 

šachtic),  

• sklonové poměry v místě stanoviště kamery, 

• místa a rozsah porušení stoky (abrazivní působení průtoku OV, agresivní působení 

prostředí), 

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

sil), 
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• místa a projevy statického porušení stoky (podélné a příčné praskliny, střih a pokles 

potrubí apod.), 

• kvalita a těsnost spoje trub (prorůstání kořenů, netěsnost, apod.), 

• místa a intenzita přítoku balastních vod[7]. 

 

Popis kamerového systému[8]: 

 

Kamerový systém se skládá z čtyř hlavních částí: 

• Užitkového automobilu – kamerový 

vůz  

• Řídící jednotky itv 700 se záznamem 

• Kamerového vozíku 

• Kamerové hlavy 

 

Užitkový automobil a řídící jednotka itv 

700 -  zajišťuje dopravu posádky a veškerého 

vybavení na místo prováděné kamerové 

prohlídky. Uvnitř vozidla je umístěn prostor 

operátora (viz obrázek č. 41), který je 

vybaven pultem primárního dálkového 

ovládání pojezdu vozíku, ovládání kamerové 

hlavy. Kamera je řízena řídící jednotkou itv 

700. Dále je prostor operátora vybaven 3  

LCD monitory, počítačem, kancelářskou 

židlí, tiskárnou, napájecí jednotkou, 

nezávislým topením a klimatizací.  

   V zadním části automobilu (viz 

obrázek č. 42) se nalézá pracovní prostor, ve 

kterém je umístěno sekundární ovládání 

pojezdu vozíku a kamerové hlavy. Dále je 

zde umístěn kamerový buben, jeřáb pro 

Obrázek 41 - Prostor operátora 

Obrázek 42 - Zadní ovládací prostor 
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spouštění kamerového systému do revizní šachtice, výsuvná rampa která vysune kameru 

přímo nad šachtici. Dále je zde umístěno i mycí zařízení, které slouží k omytí tělesa 

kamery od nečistot, které se na ni mohou případně při prohlídce kanaliazace uchytit. Dále 

se zde nalézá další příslušenství, které je nezbytné k práci při provádění kamerových 

prohlídek. Jedná se o nářadí pro zdvih poklopů šachet, výstražné značky, ochranné helmy, 

výstražné vesty, aj. 

 

Kamerové vozíky a kamerové hlavy[8] -  Všechny vozíky CT100 – ROTOCS, 

CT150EKW + ROTO CSZ 

(viz obrázek č. 43) a 

CT250EK + ROTO CSZ 

jsou ve vodotěsném 

provedení a jsou vybaveny 

čidlem měření podélného 

sklonu. Vozík CT250EK + 

ROTO CSZ je navíc 

doplněn o čidlo příčného 

sklonu.  Lze použít i pro monitoring jiných inženýrských sítí (teplovod, voda) nebo vrtů.  

 Kamerová hlava ROTO má nekonečnou rotaci o 360o bez dorazu, dálkové řízení 

zaostřování, rozsah výkyvu o 270o, 10-násobný optický a 4-násobný digitální zoom, 

halogenové osvětlení, které může být rozšířeno u větších profilů i o přídavná světla. Těleso 

kamery je odolné proti tlaku vody do 2 barů. 

 

Technické parametry kamerového systému[8]: 

Ø Délka kabelů … 250m (tj. teoretický dosah 500m),  

Ø rozsah použití …  DN100 – 1600 (dle výkonu osvětlení), 

Ø hloubka RŠ … do 9m (s použitím jeřábu), 

Ø prodlužovací buben … 100m, 

Ø Zdroj napájení … baterie/externí (EC, síť), 

Ø doba provozu … až 14h, 

Ø doba nabíjení … cca 8h, 

Ø provozní rozsah teplot … -5° až + 50°C, 

Obrázek 43 - Kamerový vozík CT150EKW + kamerová hlava ROTO 
CSZ 
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Ø celková hmotnost systému … cca 3300kg. 

Popis revize kamerovým systémem: 

1) Kamerový vozík s kamerovou hlavou jsou spuštěny do startovní revizní šachtice, 

2) uprostřed této šachtice je vynulováno 

počítadlo ujeté vzdálenosti, 

zaznamenány základní údaje o 

prověřovaném úseku (viz obrázek č. 

44). Je zde uvedena specifikace místa 

prohlídky, základní údaje o 

prověřované kanalizaci, údaje o 

aktuálním počasí, údaje o směr 

prohlídky – po toku či proti toku 

odpadních vod, a následně zahájena 

kamerová prohlídka profilu 

kanalizace, 

3)  tato prohlídka je zaznamenávána 

v digitální podobě, je zde uvedena 

vzdálenost od revizní šachtice, 

aktuální spád potrubí, 

4) v případě že operátor zaznamená 

závadu (viz obrázek č. 45), je tato 

závada detailně prověřena a zaznamenána, 

5) Každá zjištěná závada je zaznamenána v protokolu o kontrole, který je z každé 

prohlídky automaticky systémem vytvořen(viz obrázek č. 46), 

6) prohlídka aktuálního úseku je ukončena v následující revizní šachtici. 
 

 

 

Obrázek 44 - Startovní titulek 

Obrázek 45- Zjištěná závada na kanalizační síti 
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Hodnocení závad[8]: 

1  -   bez závad 

2  -   drobné závady 

3  -   závady omezující provoz 

4  -   vážné závady 

5  -   havarijní stav 

 

Přehled základních závad[8]: 

 

Ø překážky průtoku - kořeny, nálitky, 

sedimenty, inkrustace, křížení potrubí, tuky, těsnění, průniky cizích těles apod., 

Ø poruchy přípojek - přesazena, ucpána, prasklá, nedosazena, neodborně napojena, 

Ø trhliny - příčné, podélné, paprskovité, 

Ø deformace potrubí  - destrukce potrubí, ovalita, zhroucení, 

Ø rozsazení, přesazení - axiální, vertikální, horizontální  posun, průhyb potrubí , 

Ø poškození stěn potrubí - koroze, mech.poškození, chybějící části stěn, vznik 

střepů, 

Ø netěsnosti - stěn, spojů, napojení přípojek apod., 

Ø jiná poškození - vzdutí hladiny, přítok cizích vod, změny profilu a materiálu, 

skryté revizní šachtice.  

 

 

 Veškeré realizované kamerové 

prohlídky jsou každodenně exportovány na 

centrální server a také zálohovány na 

jednotlivých DVD nosičích. Na serveru jsou 

on-line k dispozici k prohlížení či editaci 

pomocí software CITI (viz obrázek č. 47). 

 

 

 

 

Obrázek 46 - Protokol o kontrole 

Obrázek 47 - Software CITI 
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3.3.3 Mechanické čištění neprůlezných stok 
 

Čištění kanalizačních neprůlezných stok je prováděno[7]:  

 

• periodicky       - 1x za 10 let, 

• při zjištění závady (porucha v průtočnosti apod.)  - bezodkladně, 

• před každou revizí      – kamerovým průzkumem, 

• dle provozních potřeb – odstraňování nánosů (ucpávek) způsobující okamžité problémy. 

  

Vlastní mechanické čištění se provádí: 

•    v převážné míře vysokotlakou proplachovací soupravou, 

• proplachováním z proplachovacích objektů na kanalizační síti (je využíváno 

minimálně).  

  

Čištění vysokotlakou proplachovací soupravou: 

Čištění provádějí minimálně 2 pracovníci s čistícím vozem (viz obrázek č. 48).  

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 48 - Čistící vůz 

Postup čištění: 

- zajištění pracoviště (dopravní značení, přistavení vozidla se zapnutými výstražnými 

světly), 
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- otevření poklopu(ů) větrání, indikace ovzduší (při případném vstupu do revizní šachty), 

- vizuální průzkum stoky a revizní šachtice, 

- vlastní čištění, 

- kontrola vyčištění a technického stavu zařízení, 

- uzavření poklopů a odstranění dopravního značení. 

 

Způsob likvidace odpadu z čištění a údržby kanalizace: 

• běžné odpady (kaly) z čištění kanalizací jsou skladovány na kalových polích v blízkosti 

sídla provozu kanalizační sítě a po zatřídění odpadu jsou likvidovány (v současné době 

jsou kaly z čištění předávány k dalšímu zpracování kompostováním pro rekultivace) 

• ostatní odpady jsou dle jejich charakteru likvidovány na OZO Ostrava a.s., případně na 

jiných řízených skládkách[7].  

 

 

4 Vyhodnocení technického stavu posuzované oblasti včetně 

návrhů oprav 
 

V rámci této práce bylo provedeno vyhodnocení provedených kamerových 

prohlídek kanalizačních řadů za pomocí software CITI a revizních kanalizačních šachtic 

v oblasti Ostrava – Zábřeh, tzv. Pískové doly.  Jedná se o ulice V Hůrce, Petroncova, Na 

Nivách, V Poli, Na Drachách, Nová a Schwaigrova. Bližší popis  oblasti viz příloha č. 2. 

Délka vyhodnocovaných kanalizačních řadů je cca 2 600 m. Celkem bylo kamerovým 

systémem prověřeno 61 úseků kanalizace a šachtovou kamerou či fyzicky pracovníky 

prověřeno 61 revizních kanalizačních šachtic, které byly známé a uvedeny v Geografickém 

informačním systému (dále „GIS“) a měly přidělené identifikační číslo (dále „ID“).  

Veškeré nové údaje, které byly zjištěny v rámci revize kanalizačních revizních 

šachtic a revizi úseků kanalizace, byly zaneseny do GIS, a to zejména zjištěné změny 

vedení tras hlavních kanalizačních stok. Dále byly do GIS zakresleny veškeré zjištěné 

kanalizační přípojky od napojených nemovitostí a uličních vpustí, včetně jejich dimenzí a 

materiálů. 
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4.1 Vyhodnocení technického stavu revizních šachtic včetně 

návrhů oprav 
 

Veškerých známých 61 kusů kanalizační revizních šachtic, které byly evidovány 

v GIS ve vyhodnocované oblasti, bylo prověřeno. Byl prověřován aktuální technický stav 

dna revizní šachtice, stav průtočného profilu – tzv. kynety, dále technický stav veškerých 

skruží, kónusu a v neposlední řadě osazeného rámu šachtice s poklopem. Byla pořízena 

fotodokumentace všech kontrolovaných revizních šachtic, a to fotografie: 

• osazení rámu šachtice s poklopem, 

• vnitřní technický stav revizní šachtice, 

• technický stav dna revizní šachtice. 

 

Pořízená fotodokumentace je přiložena v elektronické podobě na CD jako příloha č. 3. 

 

V rámci vyhodnocení technického stavu kanalizačních šachtic byla zpracována 

tabulka: Seznam revizních šachtic včetně popisu technického stavu, návrhu oprav a 

předběžného ocenění (viz 

příloha č.4), ve které byly 

zaevidovány veškeré 

prověřované revizní šachtice. 

Šachtice jsou řazeny dle 

jednotlivých ulic a jsou 

označeny svými GIS ID čísly. 

Dále je zde uveden typ 

šachtice, tj. zda-li  se jedná o 

klasickou prefabrikovanou 

revizní šachtici DN 1000, 

atypickou monolitickou 

šachtici oválného tvaru (viz obrázek č. 49) či atypickou čtvercovou šachtici o rozměrech 

400 x 400 mm. Do tabulky byly zapsány veškeré zjištěné závady, včetně navrhovaných 

oprav, které byly rozděleny na opravy, které budou provedeny pracovníky OVAK a.s. 

v rámci běžné údržby sítě a na část, která bude předána smluvním externím stavebním 

Obrázek 49 - Atypická oválná monolit. RŠ 
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firmám k realizaci. Veškeré navrhované opravy byly předběžně oceněny. U oprav, které 

budou prováděny pracovníky OVAK a.s. se jedná pouze o částku za použitý stavební 

materiál, není zde započítána jejich mzda, odvody státu a zdravotním pojišťovnám a 

náklady na dopravu na místo práce. U externích firem je zde uvedena celková cena za 

kompletní zajištění opravy. Veškeré uvedené předběžné ceny jsou bez DPH. 

 

Nejčastější zjištěné závady revizních šachtic: 

Ø špatně osazený či poškozený rám šachtice s poklopem, 

Ø koroze stupaček či jejich absence, 

Ø neodborné napojení kanalizačních přípojek. 

 

Špatně osazený či poškozený 

rám šachtice s poklopem – byl 

zjištěn u celkem 24 revizních 

šachtic, což je cca 39 % ze 

všech revizních šachtic. Ve 

většině případů, byl rám 

s poklopem neodborně osazen, 

například na cihly či dlažební 

kostky (viz obrázek č. 50). 

Dochází tak úsypu okolní 

zeminy z okolí revizní šachtice 

na její dno a hrozí vytvoření propadu komunikace či v travnaté ploše. V některých 

případech se rovněž jedná o vyštípaný rám poklopu, kdy hrozí propadnutí poklopu na dno 

šachtice. 

V rámci navrhovaných oprav jsou některé zjištěné nedostatky sanovány například 

utěsněním netěsností kanalizační pěnou, která je následně ořezána a rám je zamazán 

Ergelitovou maltou 10SD schnelldicht (Hermes Technologie). Sanační malta je zásado a 

kyselinovzdorná v rozmezí pH 4-10, vodonepropustná, má vysokou odolnost proti otěru a 

také vysokou odolnost proti dynamickému namáhání[20].  

Obrázek 50 - Neodborně osazený rám s poklopem 
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V případech kdy je již zjištěná závada 

většího charakteru a závadu nelze 

jednoduše sanovat, je v těsném okolí 

rámu proveden externí firmou 

kruhový výřez, starý rám je odstraněn 

a je osazen nový typ rámu (viz 

obrázek č. 51) s poklopem BEGU B 

125 s odvětráním. Výhodou této 

technologie je: „V krátké době po 

ukončení práce lze opět obnovit dopravní provoz. Výhody popsaného postupu spočívají 

v úspoře bouracích prací a zajištění trvalého, pevného spojení šachtového rámu 

se šachtovým kónusem. Toho je docíleno použitím materiálů, které jsou odolné proti 

působení posypových solí a agresivního prostředí v kanalizacích. K dalším výhodám patří 

též čistý kruhový řez a vyrovnání povrchu vozovky téměř na nulu“[20].  

 

Koroze stupaček či jejich neosazení 

– bylo zjištěno u 38 revizních 

šachtic, což je cca 62 % ze všech 

revizních šachtic. Ve většině případů 

bylo zjištěno, že stupačky jsou 

značně zkorodovány (viz obrázek č. 

52)  či jsou již upadlé. V několika 

případech nebyly vůbec osazeny. 

V rámci navrhovaných nápravných 

opatření je doplnění či výměna 

stupaček v revizních šachticích 

zadáno externí firmě. Jsou osazovány ocelové stupačky s plastovým potahem – například 

typ KASI[5]. 

Obrázek 51 - Kruhový výřez - výměna rámu s poklopem 

Obrázek 52 - Koroze stupaček 
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Neodborné zapravení kanalizačních přípojek  – bylo zjištěno u 12 revizních šachtic, což 

je cca 20 % ze všech revizních 

šachtic. Ve většině zjištěných 

případů bylo zjištěno, že kanalizační 

přípojky, které byly zaústěny do 

revizní šachtice, byly do této šachtice 

napojeny neodborně – svépomocí a 

to tím způsobem, že do skruží byla 

vysekána díra o mnohem větším 

rozměru než napojovaná přípojka, do 

které se následně vložila kanalizační 

trouba (viz obrázek č. 53). Tato díra 

byla většinou z venkovní strany stěny šachtice neodborně utěsněna. Dochází tak úsypu 

okolní zeminy z okolí revizní šachtice na její dno a hrozí vytvoření kaverny a následného 

propadu komunikace či v travnaté plochy. 

 Oprava nezapravené přípojky bude 

provedena jejím utěsnění 

kanalizační montážní pěnou, která 

vyplní veškeré netěsnosti či dutiny 

(viz obrázek č. 54). Po jejím 

zatvrdnutí se provede ořezání 

přebytečné pěny a její přemazání 

Ergelitovou maltou 10SD 

schnelldicht (Hermes Technologie). 

 

4.2 Vyhodnocení technického stavu kanalizačních řadů včetně 

návrhů oprav 
 

Kamerovým systémem byl prověřen technický stav veškerých 61 úseků 

kanalizačních řadů v posuzované oblasti. Byl zjištěn aktuální technický stav kanalizačních 

Obrázek 53 - Nezapravená přípojka v RŠ 

Obrázek 54 - Nezapravená přípojka  - oprava kanal. pěnou 
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trub. Z kamerových prohlídek byly pořízeny videozáznamy v digitální podobě a protokol, 

ve kterém jsou zaznamenány veškeré zjištěné závady (viz příloha č. 5). 

V rámci vyhodnocení technického stavu kanalizačních řadů byly zpracovány 

tabulky: Seznam poruch pro havarijní bezvýkopové opravy (viz příloha č.6) a Seznam 

poruch pro realizaci opravy otevřeným výkopem (viz příloha č.7), ve kterých byly 

zaevidovány veškeré prověřované úseky ve kterých se nalézají nějaké technické 

nedostatky. Úseky jsou v tabulkách vždy definovány počáteční a koncovou revizní šachticí 

– ID. Je zde uvedena dimenze a materiál trouby posuzovaného úseku. Veškeré zjištěné a 

zapsané technické nedostatky jsou zapsány se staničením od počáteční revizní šachtice.  

Do tabulky byly zapsány pouze závady od stupně č. 3 a výše (viz stupnice uvedená 

v odstavci 2.3.2).  

V přiložených tabulkách byly zapsány veškeré zjištěné závažné závady. U všch 

uvedených závad byla navržena technologie jejich opravy, které byly rozděleny na opravy, 

které budou provedeny bezvýkopovou technologií a na část, která bude provedena 

otevřeným výkopem. Veškeré navrhované opravy byly rovněž předběžně oceněny. 

Veškeré uvedené předběžné ceny jsou bez DPH. 

 

 

Nejčastější zjištěné závady kanalizačních řadů: 

 

Ø překážky průtoku - nálitky, sedimenty, 

Ø poruchy přípojek - přesazena, ucpána, prasklá, nedosazená, neodborně napojena, 

Ø trhliny - příčné, podélné, paprskovité, 

Ø rozsazení, přesazení - axiální, vertikální, horizontální  posun, průhyb potrubí , 

Ø poškození stěn potrubí - koroze, mechanické poškození, chybějící části stěn, vznik 

střepů, 

Ø netěsnosti - stěn, spojů, napojení přípojek apod., 

Ø jiná poškození - vzdutí hladiny, skryté revizní šachtice.  
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Překážky průtoku – v rámci 

vyhodnocení kamerových prohlídek, 

bylo zjištěno několik lokálních 

problémů v posuzovaných úsecích 

kanalizačních stok. Byly to, lokální 

„hrázky“ sedimentů, ve většině 

případů drobného kameniva – štěrku. 

Dále bylo zjištěno, několik lokálních 

„hrázek“ – nálitků (viz obrázek č. 55), 

které byly tvořeny například maltou, 

která zatekla do profilu kanalizace kolem špatně zapravené přípojky, při jejím 

betonovávání z venkovní strany trouby či přes netěsný spoj. 

 Odstranění těchto závad je možné za pomoci mechanického čištění tlakovou vodou 

a kanalizačních trysek kombinovanými čistícími vozy, či v případě odolnějších ztvrdlých 

nálitků za pomoci bezvýkopové opravy odfrézováním za pomoci kanalizačního robota – 

frézy.  

Poruchy přípojek – v rámci 

vyhodnocení kamerových prohlídek, 

byla zjištěna řada lokálních problémů 

v posuzovaných úsecích kanalizačních 

stok, které se týkaly zejména 

nezapravených (viz obrázek č. 56), 

nedosazených či přesazených (viz 

obrázek č. 56), kanalizačních přípojek. 

Tyto neodborně napojené kanalizační 

přípojky jsou častým problémem u 

starších kanalizačních stok. V rámci 

tohoto neodborného provedení napojení na hlavní kanalizační řad dochází při provozování 

kanalizace k mnoha problémům a to zejména k úsypům zeminy v okolí napojení přípojky a 

tvorbě kaveren (podzemních dutin) a následných propadů povrchu terénu. Dále také 

dochází k zborcení profilu kanalizace v místě neodborného napojení kanalizační přípojky a 

Obrázek 55 - Ztvrdlý nálitek 

Obrázek 56 -  Nezapravená a přesazená kanalizační 
přípojka 
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to vlivem porušení statiky kanalizační trouby neodborným zásahem při napojování. U 

přesazených přípojek, kdy je jejich přesazení do profilu kanalizace v extrémních případech 

i 70 %, tak dochází k zachycování různých větších plovoucích nečistot a ucpávání 

kanalizace. 

 Odstranění těchto závad je možné 

za pomoci bezvýkopové technologie, kdy 

v případě nedosazené a nezapravené 

přípojky je závada sanována osazením 

krátké sklolaminátové vložky  (viz obrázek 

č. 57) a tzv. šály nebo tzv. klobouku . V 

případě přesazené přípojky postačí ve 

většině případů pouze její odfézování a 

zarovnání se stěnou kanalizační trouby. 

 

Trhliny –  v rámci vyhodnocení 

kamerových prohlídek, bylo zjištěno 

několik lokálních problémů 

v posuzovaných úsecích kanalizačních 

stok. Byly to drobné lokální či podélné 

praskliny kanalizačních trub. Šířka trhlin 

byla vždy cca okolo 1 -3 mm. 

Zjištěné praskliny byly většinou 

bez vlivu na statiku prasklé trouby, proto 

je možné a vhodné jejich odstranění za 

pomoci bezvýkopové technologie, kdy dojde k překrytí trhliny krátkou vložkou (viz 

obrázek č. 58). 

 

Rozsazení potrubí a netěsnosti – rámci vyhodnocení kamerových prohlídek, bylo zjištěno 

několik rozsazených spojů trub, které v některých případech doprovázelo vniknutí okolní 

Obrázek 57 - Umístění krátké vložky v kanalizaci 
[21] 

Obrázek 58 - Krátká vložka v profilu kanalizace 
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zeminy či balastních vod. Dále byl zaznamenán jeden případ horizontálního rozsazení (viz 

tabulka č.7), kdy došlo k posunutí – zborcení trouby a neprůtočnosti kanalizace.  

 Tyto zjištěné ojedinělé případy 

rozsazených či netěsných spojů byly navrženy na 

sanaci za pomoci bezvýkopové technologie, kdy 

dojde k překrytí spoje krátkou vložkou (viz obrázek č. 

58). 

Zjištěná závada, kdy došlo k horizontálnímu 

posunutí trouby, byla dle svého charakteru předána 

k havarijní opravě otevřeným výkopem, kdy byl 

proveden výkop o hloubce cca 3,75 m, který byl 

následně řádně zapažen. Staré poškozené 2 kusy 

kanalizačních trub DN 300 beton byly rozbity 

a vytaženy. Následně byly vloženy a napojeny 

nové betonové kanalizační trouby, řádně 

obsypány a zaházeny. Následně bylo 

provedeno zhutnění zeminy a proveden nový 

asfaltový povrch místní komunikace. 

Následně byla provedena kontrola 

opravy kamerovým systémem, kdy bylo 

ověřeno, že oprava byla realizována v požadované kvalitě a kanalizace je nyní v řádném 

technickém stavu. 

Poškození stěn potrubí – v rámci vyhodnocení kamerových prohlídek, bylo zjištěno 

drobné poškození stěn potrubí, a to zejména začínající korozí betonu, která však zatím 

nepředstavuje žádný větší problém, až na několik míst, kde je již obnažena ocelová výztuž 

trub.  

Obrázek 59 - Oprava otevřeným výkopem 
- pažení 

Obrázek 60 - Pohled do otevřeného profilu 
kanalizace 
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Tyto zjištěné ojedinělé případy byly navrženy na sanaci za pomoci bezvýkopové 

technologie, kdy dojde k překrytí poškozených míst krátkou vložkou (viz obrázek č. 58). 

Jiná poškození – v rámci vyhodnocení kamerových prohlídek, byla zjištěna jedna skrytá 

revizní šachtice pod úrovní okolního terénu. Revizní šachtice byla nalezena na soukromém 

pozemku a byla cca 15 cm pod úrovní okolního terénu. Šachtice byla přesně lokalizována 

za pomocí kamerového systému a sondy, kdy byla na povrchu přesně označena.  

Následně došlo, po dohodě s majitelem pozemku, k jejímu odkopání, osazení 1 ks 

vyrovnávacího prstence tl. 400 mm a rámu s poklopem BEGU B 125 s odvětráním (tl. 125 

mm). Revizní šachtice je tak nyní již volně přístupná na povrchu.  

 

5. Navrhované rekonstrukce stok 
 

Na základě vyhodnocení technického stavu kanalizačních šachtic a kanalizačních 

řadů ve vyhodnocované oblasti a na základě charakteru zjištěných závad a celkového 

technického stavu bylo zjištěno, že v posuzované oblasti je technický stav kanalizačních 

řadů a revizních šachtic v poměrně dobrém technickém stavu a po realizaci 

navržených bezvýkopových oprav kanalizačních řadů a sanaci revizních šachtic lze nadále 

bezproblémově provozovat. Žádné rekonstrukce stok v této oblasti nejsou v současné 

době ani blízkém časovém horizontu nutné. 

 

6. Ekonomické zhodnocení navržených oprav 
 

Veškeré navržené opravy bezvýkopovými technologiemi, otevřeným výkopem a 

sanace revizních šachtic, byly posouzeny na základě charakteru zjištěného technického 

nedostatku a navržený technický způsob sanace dané závady byl rovněž posouzen 

z ekonomického hlediska. Dle charakteru zjištěných oprav a po přihlédnutí k ceně opravy 

otevřeným výkopem kanalizace v průměrné hloubce uložení potrubí kolem 3,25 m a 
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k tomu, že na většině ulic byla v minulých letech provedena rekonstukce povrchu 

komunikace, se v drtivé většině případů jeví jako ekonomicky výhodnější oprava 

bezvýkopovou technologií. Pouze u závad, které nelze z důvodu jejich charakteru řešit 

bezvýkopově, byla zvolena finančně nákladnější oprava otevřeným paženým výkopem (viz 

příloha č.7).  

Cenova za navržené bezvýkopové opravy byla zkalkulována na 2 028 200 Kč bez 

DPH. Dále byla vypracována cenová kalkulace sanace revizních šachtic, kterých cena byla 

stanovena na 412 285 Kč bez DPH. Cenová kalkulace za navržené opravy otevřeným 

výkopem činí 193 500 Kč bez DPH. Celková cenová kalkulace za všechny navržené 

opravy dosahuje 2 633 985 Kč bez DPH. 

 

7. Závěr 
 

V rámci zpracování této bakalářské práce byl zmapován technický stav 61 kusů 

známých a 1 ks nově zjištěné - revizní šachtice, dále byl zdokumnetován technický stav 

zhruba 2,6 km kanalizačních řadů DN 300, 400 a 500. V rámci vyhodnocení provedených 

kamerových prohlídek a revize revizních šachtic, byly veškeré zjištěné technické 

nedostatky zaznamenány do tabulek závad (viz přílohy 4,6 a 7).  

V rámci vyhodnocení kamerových prohlídek bylo zjištěno 286 napojených 

kanalizačních přípojek (DN 80 – 250), a to od připojených nemovitostí, tak i od uličních 

vpustí. Veškeré zjištěné kanalizační 

přípojky byly zakresleny do GIS 

OVAK a.s. (viz obrázek č. 61), kdy 

jejich přítomnost v GIS je pro 

provozovatele kanalizace 

v budoucnu velice užitečná, a to 

z několika důvodů. Zejména 

z důvodu řešení problémových 

situací – možného ucpání či zborcení Obrázek 61 - Zakreslené kanalizační přípojky v GIS 
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kanalizační přípojky, vzniku propadu či možnosti předání podkladů vedení podzemních 

inženýrských sítí dalším organizacím, kdy by jinak mohlo dojít k jejich poškození. 

 Veškeré další zjištěné změny ve vedení hlavních kanalizačních řadů, tak i zjištěná 

revizní šachtice pod úrovní terénu, byly rovněž zakresleny do GIS. 

Po prověření technického stavu kanalizačních řadů a šachtic v této posuzované 

oblasti a po provedení navrhovaných sanačních opatření, včetně pravidelného dodržování 

mechanického čištění úseku kanalizace, kde se nachází zřejmý protispád, by nemělo 

docházet k žádným nepředvídaným provozním problémům s průtočností kanalizace 

z důvodu špatného technického stavu. Rovněž finanční prostředky nutné pro běžnou 

údržbu kanalizační sítě ve vyhodnocované oblasti v následujících letech by měly být 

minimální. 
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