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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním a vyhodnocením technického stavu 

kanalizačních úseků v lokalitě Ostrava – Výškovice, v ulicích Jičínská a Srbská. V úvodní čás-

ti práce popisuji historii odkanalizování, typy využitých stokových soustav, způsob dopravy 

odpadní vody kanalizací, vytipování nejčastěji se vyskytujících se závad a popis hlavních pro-

blémů nejčastějších závad. Ve druhé polovině práce se zabývám kontrolou kanalizačního řádu 

kamerovou prohlídkou, zjištěním aktuálního technického stavu kanalizace, navržením oprav 

bezvýkopovou technologií  s následným celkovým finančním ohodnocením provedených sa-

nací. 

Klíčová slova: kanalizace, sanace, kamerová prohlídka, bezvýkopové opravy, sewers system, 

stokování 

 

 

 

Summary 

This Bachelor's degree thesis addresses with the monitoring and evaluation of the 

technical condition of sewer sections in Ostrava - Výškovice in the streets Jičínská and Serbia. 

In the first part I describe the history of drainage, sewerage systems utilized types, method of 

transport wastewater sewers, forecasting most frequently occurring faults and a description of 

the main problems of most defects. In the second half of the work deals with the control of a 

sewer camera inspection, check the current technical condition of the sewer, the proposed 

correction trenchless technology with consequent overall financial appraisal carried out 

remediation. 

Keywords: sewers, sanitation, video inspection, trenchless repairs, technical condition, 

sewerage 
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1 Úvod 

Rozvoj měst, růst populace a průmyslu má za následek vznik velkého množství od-

padních vod z průmyslových oblastí, domácností, srážkové vody, z urbanizovaných území, 

apod. Za tímto účelem došlo k vybudování stokových sítí a kanalizačních přípojek, které zajis-

tí hospodárné a zdravotně nezávadné odvádění odpadních vod do čistíren odpadních vod (dále 

jen ČOV) a posléze do vodního recipientu. Díky vybudování stokových sítí a kanalizačních 

přípojek se zajišťuje ochrana vodních recipientů před znečištěním odpadními vodami  

Pro spolehlivé a hospodárné odvádění odpadních vod je nezbytné udržování kanali-

zační sítě v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k jejímu narušení a poškození její pr-

vořadé funkce. Kanalizaci je třeba navrhovat ve vztahu k její dlouhodobé životnosti, obtížnosti 

sanačních prací a výhledovému stavu odkanalizovaného území dle ČSN EN 752 – 2 : 1998 

(Venkovní systémy stokových sítí kanalizačních přípojek Část 2: Požadavky). Výhledový stav 

se určuje nejméně na 30 let dopředu od předpokládaného uvedení stokové sítě do provozu [4].  

Díky moderní technice jsou provozovatelé kanalizace schopni zajistit pravidelné čiš-

tění od možných znečištění, zjišťovat a opravovat jednotlivé závady ovlivňující provoz stok. 

Na provoz stokové sítě a její údržbu ve městě Ostrava dohlíží akciová společnost Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. (dale jen OVAK a.s.), jejímž posláním není jen udržovat kanalizační 

sítě, ale také zajistit plynulé dodávky kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizo-

vání a následné čištění odpadních vod. Provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zaří-

zení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy. 

Cílem bakalářské práce je vyhodnotit technický stav kanalizace na zakládě provedení 

kamerových prohlídek kanalizačního potrubí poskytnuté OVAK a.s v lokalitě Ostrava – 

Výškovice, ulicích Jičínská a Srbská a navrhnout možnosti její sanace v případě zjištěných 

závad na stokové síti. 
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2 Popis zájmové lokality 

2.1 Ostrava – obecné informace 

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a 

třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilo-

metrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od 

hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 

km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina [8]. 

Základní údaje: 

• Rozloha: 214 km
2
 

• Počet městských obvodů: 23 

• Hustota osídlení: 1500 obyvatel/km
2 

Historie stokování a čištění 

Původní kanalizace v Ostravě byla primitivní. Po roce 1890 se začaly budovat samo-

statné kanalizační sběrače z jednotlivých částí města. V roce 1913 byl vypracován pro Ostravu 

projekt na úpravu kanalizace a zrušení náhonů s možností ji rozšířit na okolní obce, které jsou 

dnes součástí města. Projekt se stal základem pro řešení odkanalizování města. Výstavba jed-

notné kanalizační sítě byla přerušena druhou světovou válkou. Po roce 1950 začalo na Ostrav-

sku intenzivní budování ČOV v souvislosti s dominujícím báňským a hutním průmyslem. 

V roce 1959 bylo započato s realizací koncepce tzv. SKO – Soustavné kanalizace města Ost-

ravy. Tento vybudovaný systém v současné době tvoří nejrozsáhlejší kanalizační systém na 

území města Ostravy. V roce 1957 byla dokončena první ČOV, a to v Ostravě – Zábřehu. Po 

jejím dokončení následovaly další ČOV a to v Ostravě – Porubě, Ostravě – Třebovicích a 

UČOV v Ostravě – Přívoze, která byla uvedena do provozu v roce 1969 [12].  
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2.1.1 Umístění lokality 

Výškovice jsou původní samostatná obec ležící na území města Ostravy v geomorfo-

logickém celku Ostravská pánev, která dnes tvoří část městského obvodu Ostrava – Jih. Polo-

ha vybrané lokality dle GPS souřadnic je: 49°46'29.517"N, 18°13'26.171"E. Na ulicích Jičín-

ská a Srbská, (viz obr. 1) je vybudována oddílná stoková soustava.  

 

Obrázek 1: Mapa lokality 
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3 Vytipování problémů 

3.1 Dešťová a splašková kanalizace 

Splašková kanalizace 

Problémy vyskytující se na oddílné stokové soustavě po provedení kamerových pro-

hlídek za pomoci monitorovacích systémů jsou převážně lokálního rázu. Splašková kanalizace 

se jeví v dobré technickém stavu bez rozsáhlejších závad vyžadujících okamžitou sanaci, které 

by zamezovaly průtoku odpadních vod, či měly vliv na statiku trubního vedení. Hlavním pro-

blémem se jeví neodborné napojování kanalizačních přípojek, které bylo zjištěno v oddílné 

kanalizaci v 85 případech. Další z problémů, které se vyskytly, jsou lokální ucpávky, vrůstání 

kořenů a sedimentace štěrku. 

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace se jeví jako celek v dobrém technickém stavu. Stejně jako u 

splaškové kanalizace tvoří problém neodborně napojené kanalizační přípojky. Díky kamero-

vým prohlídkám a čištění se občas vyskytují mírné sedimenty štěrku. Během kontroly nebyly 

zaznamenány žádné havárie škodlivých látek (nafta, chemická havárie, oleje, atd.), které by 

mohly mít za následek znečistění recipientu – drobného vodního toku, místní název Výško-

vický potok v Bělském lese, do kterého je dešťová kanalizace ukončena výústním objektem.  

3.2 Zařazení závad do tříd 

Na základě vícekriteriálního hodnocení celkového stavu sítí se rozumí zatřídění jed-

notlivých úseků trubního vedení do pěti základních tříd s ohledem na různá hodnotící hlediska. 

Celá tato problematika je v České republice v současné době v přípravné fázi. Mezi hodnotící 

hlediska, která by měla vícekriteriálně hodnotit zkoumané trubní úseky, patří: četnost výskytu 

jednotlivých druhů poškození v konkrétním úseku; druh a kvalita přepravovaného média;  lo-

kalita, kde se trubní vedení nachází [2].  
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Interní stupnice hodnocení závad OVAK a.s. : [15]: 

 Třída 0 – Bez poruch  

 Třída I – Porucha malého rozsahu  

 Třída II – Porucha středního rozsahu – oprava nutná v blízkém horizontu - neakutní 

 Třída III – Oprava nutná v co nejkratší době (vážná porucha) 

 Třída IV – Nutná okamžitá oprava (havarijní stav) 

3.3 Hlavní problém - neodborné napojení přípojek, lokální ucpávky 

Jak bylo zmíněno výše, většina problémů na oddílné stokové soustavě se týká neod-

borně napojených kanalizačních přípojek (viz. obr. 10), které bylo provedeno dodatečně, a to 

vysekáním otvoru do kanalizačního potrubí a následným 

položením kanalizační přípojky. Tím došlo k přesazení 

nebo nezapravení přípojky do hlavního řádu. U takto ne-

těsného spoje kolem vložených přípojek hrozí úsyp okol-

ního materiálu, kterým byly přípojky zasypány. Tyto 

úsypy zeminy a jiného materiálu mohou způsobit vznik 

kaverny, poklesu terénu v místě takto napojené kanali-

zační přípojky a zanášení kanalizace. 
Obrázek 2 - Přesazení přípojky 
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3.4 Přehled zjištěných závad na kanalizační síti 

Závada Třída závady Foto závady 

Neodborně zabudované pří-

pojky – Jejich neodborné 

napojení může způsobit úsy-

py zeminy a následné ucpání 

kanalizačních trub. 

 

 

III 

 

Obrázek 3 - Nezapravena přípojka 

Trhliny (příčné, podelné, 

paprskovité) od 1 do 5 mm – 

Jejich rozšiřování může vést 

k pozdějšímu zborcení 

profilu kanalizace. 

 

 

II - III 

 

Obrázek 4 - Příčná trhlina 

Zpevněné nánosy, 

sedimentace štěrku – Větši-

nou dochází k usazování se-

dimentu v místech s mini-

málním sklonem. 

 

 

III - IV 

 

Obrázek 5 - Zpevněný nános 
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Cizí předměty (tyč), které 

přehrazují profil trub – U 

tohoto typu závady, může 

dojít k nabalování se materi-

álu na daný předmět, který 

následně znemožní plynulý 

průtok nebo ho později i za-

staví. 

 

 

II 

 

 

Obrázek 6 - Cizí předměty ve stoce (tyč) 

Vnitřní koroze materiálu - 

betonu 

 

 

III 

 

Obrázek 7 - Vnitřní koroze 

Tabulka 1 - Přehled zjištěných závad na kanalizační síti v posuzované lokalitě 
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4 Principy řešení (legislat. technické) 

4.1 Legislativa 

Státní správa ve vodním hospodářství je vedena jako třístupňová. Ve vodním hospo-

dářství výkon této správy je zákonem svěřen vodoprávním úřadům na úrovni[13]: 

 obecní (obecní úřady, pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností) 

 krajské (krajské úřady) 

 ústřední (ministerstva) 

Na území vojenských újezdů je pak tato činnost zajišťována újezdními úřady [13]. 

„Státní správa ve vodním hospodářství zahrnuje především postupy vodoprávních 

úřadů, jejichž cílem je vydávání rozhodnutí, jimiž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší 

práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jimiž se v určité věci prohlašuje, že ta-

ková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, a dále postupy směřující k nucenému vý-

konu povinností vyplývajících se správních aktů, případně jiných forem správní činnosti. Vo-

doprávní úřady při své činnosti zohledňují především požadavky na ochranu povrchové a pod-

zemní vody, podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní 

a sucha, bezpečnost vodních děl, ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů či zabezpečení kvalitního rozvoje, výstavby a provozu vodovodů 

a kanalizací sloužících veřejné potřebě” [13]. 



Daniel Knopp: Monitoring a vyhodnocení tech. stavu kanal. úseků lok. Ostrava - Výškovice 

 

2013  9 

Přehled pávních předpisů a norem ve vodním hospodářství a stokování: 

Číslo předpisu Název předpisu 

254/2001 Sb. Zákon o vodách 

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

428/2001 Sb. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřej-

nou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 

 

471/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technicko-bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly 

183/2006 Sb. Stavební zákon 

216/2011 Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 

vodních děl 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

TNV 756925 Obsluha a údržba stok 

ČSN 756306 Odolnost kanalizačních trub proti proti vysokotlakému propla-

chování – Zkouška pohyblivou tryskou 

ČSN EN 13508 - 1 Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanali-

začních přípojek 

ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení 

Tabulka 2 - Přehled podstatných norem a předpisů ve vodním hospodářství[13], [14] 
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Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Úvodní ustanovení zákona definuje jednak vztahy, na které se zákon vztahuje a vy-

mezuje některé základní pojmy. Podle ustanovení §1, odst. 3 zákona, kde je stanoveno nega-

tivní vymezení zákona, tzn. na které vody a kanalizace se zákon nevztahuje. Tento zákon se 

nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m
3
 ne-

bo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, na 

vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody
 
a na oddílné kanalizace sloužící k 

odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"). 

Tento zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň 1 

odběratel [14], [20]. 

Definice  pojmu kanalizace, kanalizační přípojka  podle ustanovení v zákonu: 

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační 

stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a 

srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čiš-

tění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a sráž-

ková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a 

srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 

kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka 

není vodním dílem [14], [20]. 

Dle ustanovení §3, odst. 7 zákona, opravy údržbu vodovodních přípojek a kanalizač-

ních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel 

ze svých provozních nákladů [14], [20]. 

Zákon v dalších částech stanovuje práva a povinnosti provozovatele nebo vlastníka 

vodovodů a kanalizace. ,,Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé 

a bezpečné provozování “. Provozovatel je povinen provozovat vodovod nebo kanalizaci v 

souladu s právními předpisy, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými pro tento provoz 

rozhodnutími správních úřadů a v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 8 odst. 2. Provozo-
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vatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez před-

chozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, 

vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo ma-

jetku [14], [20]. 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a pod-

zemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit 

bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona 

je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosys-

témů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů [14], [21]. 

 Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických 

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům 

a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci 

vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospo-

dářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využí-

vané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí [14], [21]. 

V další části zákona jsou uvedeny základní povinnosti pro nakládání s vodami, sta-

vební povinnosti k vodním dílům. Kde zvláštní kategorií vodních děl jsou stavby vodovodních 

řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, stavby kanalizačních stok a kanalizačních 

objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vy-

pouštěním do kanalizací. Podle zákonu he třeba povolení vodoprávního úřadu k zřízení vodo-

vodů a kanalizací, k jejich změnám, nebo jejich odstranění[14], [2]. 

Vodovody a kanalizace jsou specifickými stavbami, které z hlediska svého provozu 

vyžadují uložení řady specifických povinností pro jejich vlastníky zákonem. Zákon stanoví 

povinnosti vlastníků pozemku sousedících se vodovodem nebo kanalizací umožnit vstup na ně 
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nejen vlastníkovi vodního díla, ale též osobám, které zajišťují provoz nebo provádějí jejich 

údržbu, včetně dodavatelů prací potřebných k údržbě a provozu vodních děl[2], [14], [21]. 

Česká technická norma ČSN 75 6101 - stokové sítě a kanalizační přípojky  

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravi-

tačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich. Norma též platí pro 

navrhování a provádění dešťových vpustí sloužící k odvádění dešťových vod z pozemních 

komunikací a jiných venkovních ploch do stokové sítě. Platí i pro navrhování vnitřních příč-

ných profilů a rozměrů stok městských a průmyslových stokových sítí jednotné i oddílné sto-

kové soustavy bez ohledu na stavební materiál a způsob výstavby nebo sanace stok. Tato nor-

ma naopak neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční přípojky, rigoly, propustky, 

potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod [4]. 

4.2 Technické principy řešení 

Cílem této kapitoly je obeznámit se s základními pojmy stokování a přiblížit techno-

logii na provádění kamerových prohlídek, díky kterým je možno nalézt závady na kanalizaci 

(viz tabulku 1), principy čištění a udržování kanalizace v bezproblémovém provozním stavu 

pomocí vysokotlakého čištění a řešením možných závad bezvýkopovou opravou. Na celkový 

stav kanalizace má také vliv použití vhodného materiálu. 

4.3 Základní pojmy ve stokování 

Stokování - Je soubor, který se zabývá navrhováním, stavbou a provozováním kanalizačních 

stok, které slouží k odvádění odpadních vod z urbanizovaného území [2]. 

Stoková síť - Je soustava stok a objektů na nich, které slouží k odvádění odpadních vod 

z urbanizovaného území do ČOV nebo přímo do recipientu. [2]. 

Splašková kanalizace - Slouží pouze k odvádění splašků. Do této kanalizace nesmí být odvá-

děny dešťové vody. Napojení dešťových (srážkových) vod obvykle způsobí zahlcení kanaliza-
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ce, která není pro takové množství vod dimenzována a může zapříčinit zatopení níže polože-

ných nemovitostí [3]. 

Dešťová kanalizace - Slouží pouze k odvádění dešťových (srážkových) vod ze střech, komu-

nikací, chodníků a jiných zpevněných ploch. Zaústění splaškových (odpadních) vod je nepří-

pustné a může mít nepříznivé vlivy na životní prostředí [3]. 

Revizní šachta - Slouží ke vstupu, provádění revizí a umožnění čištění kanalizačních řadů. Ve 

většině případů je vstup do těchto revizních šachet zajištěn kruhovým poklopem [3].  

Kamerový systém – Moderní kamerový systém, který umožňuje provozovateli kanalizační 

sítě aktuální pohled na stav kanalizačních trub. 

4.4 Stokové soustavy 

Podle způsobu odvádění odpadních vod, kdy kanalizace jednotlivých soustav mají 

svůj charakter, který byl podmíněn propojením dílčích stok do soustav, jejichž výstavba pro-

bíhala v nejrůznějších podmínkách. Rozeznáváme tři základní stokové soustavy [1, 2].  

 Jednotná stoková soustava 

 Oddílná stoková soustava 

 Modifikovaná stoková soustava (v rámci Ostravy nevyužita) 

V rámci města Ostravy jsou využity pouze dvě stokové soustavy a to jednotná stoko-

vá soustava a oddílná stoková soustava 

4.4.1 Jednotná stoková soustava 

U této soustavy jsou všechny druhy odpadních vod (srážkové, splaškové, průmyslo-

vé) odváděny společně jednou stokovou sítí na ČOV. Celá stoková síť se nedimenzuje na ex-

trémní průtoky srážkových vod, na síti jsou na vhodných místech navrženy tzv. dešťové oddě-

lovače - odlehčovací komory. Jejich účelem je odlehčování směsi splaškových a srážkových 

(dešťových) odpadních vod z této jednotné soustavy do vodního recipientu – obvykle řeky či 

drobného vodního toku. Tyto odpadní vody jsou obvykle takto naředěny v poměru 1:7.  
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Výhodou jednotné stokové soustavy jsou investiční náklady oproti soustavě oddílné. 

Pozitivem tohoto sytému je i automatické proplachování při dešťových průtocích, což výrazně 

snižuje nebezpečí zanesení, zejména v úsecích s minimálními sklony. Jednou z nevýhod za 

dešťových průtoků je přímé vypouštění naředěných odpadních (splaškových) vod do vodního 

toku. Tento problém může být řešen vybudováním tzv. dešťových zdrží [1, 2].  

 

Obrázek 8 - Schéma jednotné stokové soustavy: 1 - ČOV, 2 - výúsť vyčištěné odpadní vody, 3 - 

výúsť odlehčovací komory, 4 - odlehčovací komora, 5 - kmenová stoka, [1] 

4.4.2 Oddílná stoková soustava 

Na rozdíl od jednotné stokové soustavy je pro každý druh odpadní vody navržena 

samostatnými trasami, kdy jsou vybudovány dvě a více samostatných trubních vedení pro od-

vádění jiného druhu odpadních vod a nedochází tak k jejich vzájemnému promíchání. Nejčas-

těji se jedná o dvě stokové soustavy, z nichž jeden systém odvádí vody splaškové (mohou být i 

z drobných průmyslových provozoven) a druhý systém odvádí vody srážkové. V současné do-

bě nelze považovat ani srážkové vody za hygienicky nezávadné. Mohou obsahovat různé lát-

ky, zbytky pohonných hmot, atd. Nevýhodou oddílné soustavy jsou vyšší investiční náklady a 

výrazně větší prostorové nároky. U splaškových větví s minimálními sklony hrozí zanesení a 

přerušení průtoku [1], [2]. 
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Obrázek 9 - Schéma oddílné stokové soustavy: 1 - ČOV, 2 - výúsť vyčištěné odpadní vody, 3 - 

výúsť dešťových odpadních vod, 4 - kmenová stoka, ___ - stoky městských odpadních vod, ----- - dešťové 

stoky, [1] 

4.4.3 Modifikovaná stoková soustava 

Modifikovaná neboli polo-oddílná stoková soustava (viz obr. 3) vzniká například 

kombinací jednotné a oddílné stokové soustavy v rámci 

soustavného odvodnění jednoho urbanizovaného celku. 

Princip spočívá v tom, že splaškové vody jsou odváděny 

hluboko uloženými stokami, dešťové vody mělce ulože-

ným kanalizačním potrubím. Při přívalu dešťové vody na 

začátku deště se vyprázdní spojovací potrubí ze dna dešťo-

vých stok v šachtách do stok splaškových. Po zahlcení nad 

úroveň dna dešťových stok dochází k odtoku srážkové vo-

dy dešťovými stokami přímo do recipientu. Nejvíce znečiš-

tění je tak svedeno splaškovými stokami do ČOV. Jiná 

modifikace využívaná v ČR se u nás aplikuje hlavně 

v menších obcích. Princip je ten, že stokami pro dešťové 

vody jsou odváděny jen vody neznečištěné, tzn. ze střech 

domů, chodníků, nezaprášených vozovek, komunikací 

Obrázek 10 - Schéma modifikované 

soustavy, [1] 
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s nepatrným provozem přímo do recipientu. Ostatní dešťové vody ze znečištěných ploch jsou 

odváděny společně se splaškovými vodami na ČOV[1], [5]. 

4.5 Způsob dopravy odpadní vody 

Způsob dopravy je závislý na mnoha faktorech, zejména však na morfologii terénu a 

použité soustavě odkanalizování [1]. Pokud nám to členitost terénu dovoluje, tak jako 

ve mnou vybrané lokalitě v Ostravě – Výškovicích, na ulicích Jičínská a Srbská, je vhodné 

použít tzv. gravitační - tradiční způsob dopravy odpadních vod, který je z ekonomického po-

hledu na provoz méně náročný. U území s roztroušenou zástavbou a kdy nám morfologie teré-

nu neumožňuje použití gravitačního způsobu dopravy, tak přichází na řadu využití tzv. alterna-

tivních způsobu dopravy odpadních vod. 

Tradiční způsoby dopravy odpadních vod 

Za tradiční způsob dopravy odpadních vod u soustavného odvodňování urbanizova-

ného území považujeme jednotné či oddílné soustavy s gravitační dopravou odpadních vod. 

V nezbytně nutných případech na krátkých úsecích tohoto systému je využito zvyšovacích 

přečerpávacích stanic a tlakových úseků [1]. 

Okolnosti k upřednostnění alternativního způsobu dopravy odpadních vod [1]: 

 rozptýlená zástavba, 

 morfologie terénu, 

 zájmové území s několika samostatnými povodími a společnou ČOV, 

 terasovitá zástavba, či široké ulice, kde by situace vyžadovala souběh dvou gra-

vitačních stok, 

 oblasti s nepříznivými podmínkami pro zakládání stok (vysoká hladina pod-

zemních vod s agresivitou na konstrukční materiál, skalní podloží v malé 

hloubce, poddolování, atd.). 
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4.6 Objekty na stokové síti 

Součástí kanalizační sítě jsou také objekty, které přispívají ke správné funkci stokové 

sítě a umožňují bezpečný přístup k provádění revizních kontrol, k provádění čištění, údržby a 

stok. Pro výstavbu a provoz těchto objektů platí mj. doporučení ČSN 75 6101 (Stokové sítě a 

kanalizační přípojky) [1].  

Stokové objekty v ulicích Jičínská, Srbská 

 Vstupní šachty, 

 Spojné šachty, 

 Uliční a dešťové vpusti, 

 Výústní objekty, 

 Kanalizační přípojky. 

4.6.1 Vstupní šachty 

Vstupní šachty se navrhují tam, kde se mění směr přímých úseků trubních stok, sklon 

stoky, příčný profil, konce stokových sítí, spojují dvě nebo více stok, rozdělují dlouhé přímé 

úseky, jejich vzájemná vzdálenost se určuje [1]: 

a) Neprůlezné a průlezné stoky – nejvýše 50 m, 

b) Průchozí stoky – min. výška nad 1500 mm – 100 m, nejvýše však 200 m po 

odsouhlasení vlastníkem či provozovatelem sítě. 

Výškové napojení stok je plynulé (dno do dna). Vedlejší připojované stoky se napoju-

jí s převýšením do hladiny průměrného denního průtoku v hlavní stoce. Na dno šachty se 

umisťuje žlábek, který napomáhá hydraulicky plynulému přechodu při změně směru a profilu. 

V místě napojení stok či v místě směrového lomu nesmí být mezi směrem přítoku a odtoku 

úhel menší než 90
◦ 
[1]. 
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Složení vstupní šachty [7]: 

Poklop - Horní uzávěr šachty složený z rámu 

a víka. 

Vyrovnávací prstenec - Stavební dílec slou-

žící k vyrovnání výšky šachty s terénem. 

Přechodová skruž - Svislý stavební dílec tva-

ru šikmého komolého kužele tvořící horní 

vstupní část šachty. 

Šachtová skruž - Svislý stavební dílec s jed-

notným příčným profilem s výjimkou místa 

spojů. Může být opatřen spojem, umožňují-

cím napojení potrubí.   

Přechodová deska - Stavební dílec pro pře-

chod z jednoho profilu šachty do druhého. 

Šachtové dno - Svislý stavební dílec se dnem, s odsazením nebo bez něj a s vhodnými spoji 

pro vodotěsné připojení potrubí.  

4.6.2 Spojné šachty 

Ve vstupních šachtách nebo spojných komorách se provádí soutok dvou a více stok, 

(viz obr. 6). Spojování stok do průměru DN 400 se provádí ve spojných šachtách. Spojování 

stok DN 500 a větších se provádí ve spojných komorách, které oproti šachtám tvoří monolit - 

nejen základ objektu, ale i část šachty nad úrovní stropu stoky. Ve dně je provedeno žlábkovi-

té spojení jednotlivých stok, které musí být provedeno tangenciálně na směr hlavní stoky, tzn. 

úhel < 90
◦
 [1]. 

Obrázek 11 - Vstupní šachta, [7] 
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Obrázek 12 - Spojná šachta, [1] 

4.6.3 Uliční a dešťové vpusti 

Dešťové vpusti jsou objekty, které nám umožňují kontrolovaný vtok dešťové vody do 

kanalizačního systému. Běžně jsou využívány pro odvodnění vozovek, chodníků a zpevně-

ných ploch. Zpravidla nejsou provozovány provozovatelem kanalizace, ale jinými právnický-

mi osobami [1].  

Rozdělení dešťových vpustí 

 Uliční vpusť, 

 Chodníková vpusť, 

 Horská vpusť. 

Uliční vpusť 

Skládá se z litinové mříže s rámem, tělesa vpusti nejčastěji o rozměrech 500 x 500 

mm, sedimentačního prostoru, lapače plavenin a splavenin – koše a přípojky na kanalizaci. 

Uliční vpusť (viz obr. 8) má odvodňovat komunikaci o ploše max. 400 m
2
. Vpusti se osazují 

v nejnižším místě komunikace při okraji vozovky. Vzdálenost vpustí je v rozmezí od 40 do 60 

m [2]. 
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Chodníková vpusť 

Jsou výhodné tam, kde se požaduje zachovat plynulost povrchu vozovky a také při 

malých sklonech odvodňovaných ploch. Vtok do vpusti je zboku (viz obr. 8), jeho účinná plo-

cha bočního vtoku musí být alespoň 0,025 m
2
. Navrhují se také u zastávek městské hromadné 

dopravy [2]. 

Horská vpusť 

Umisťuje se v místech strmých sklonu odvodňovaného terénu a dále tam, kde se oče-

kává přítok dešťových vod z nezpevněných ploch nebo v silnicích a jiných příkopech. Může 

taky plnit funkci lapáku splavenin, kdy dešťová voda protéká přes mříž a v sedimentačním 

prostoru dochází k odsazení splavených materiálů (např. štěrk, hlína, apod.)  [2]. 

 

Obrázek 13 – Schéma uliční vpusti, chodníkové vpusti a horské vpusti, [1] 

4.6.4 Výústní objekty 

Výústní objekty jsou zařízení na vypouštění odpadních vod do vodního toku nebo ná-

drží. Mají podpořit promísení přiváděných odpadních vod s vodou v recipientu. Pro výústi 

jsou vhodné plochy na konkávním břehu toku s dostatečnou hloubkou vody a dostatečným 

proudem, aby nedocházelo k zanesení stok splaveninami z recipientu. Větší objekty se zaklá-

dají v jímkách na hluboké a pevné základy. Proti účinkům proudící vody se chrání i štětovými 
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stěnami, dlažbou nebo kamenným záhozem. Břeh v blízkosti výústi se zpevňuje. V případě 

zpětného vzdutí vody z recipientu do stokové sítě, tak se kanalizační výústní objekty osazují 

uzávěry (zpětnou klapkou) [1]. 

 

Obrázek 14 - Příklad výústního objektu, [1] 

4.6.5 Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojkou se provádí propojení nemovitostí se stokovou sítí. Každý ob-

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

kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem správce stokové sítě. Minimální profil pří-

pojky je DN 150, obvykle DN 200 až DN 300. Přípojkové šachty umisťujeme tak, aby byla ze 

strany provozovatele možná pravidelná kontrola a čištění. V případě, že je přípojka 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 řád) musí být v souladu s ČSN EN 1610 (75 6114) – Provádění stok a kana-

lizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, a 

technickými doporučeními jednotlivých výrobců [1], [4]. 
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4.7 Monitorovací systém 

Monitorovací systém itv700 - OVAK a.s. disponuje moni-

torovacími vozy s kamerovým systémem vestavěným do 

užitkových vozů Renault Master a Mercedes Sprinter, které 

každý obsluhují dva pracovníci.  V prostorech vozu se na-

chází ovládací místo (viz obr. 15), ze kterého jsou kamerové 

prohlídky ovládány- tzv. prostor operátora [15]. Vůz je vy-

baven dvěma monitory, na kterých obsluha vidí aktuální ob-

razový přenos z kamer, ovládacím pultem, tiskárnou a nezá-

vislým napájecím zdrojem pro operační místo vozu. Zadní 

pracovní prostory obsahují – kabelový buben, jeřáb, který 

slouží ke spouštění kamerových vozíku do šachty jako 

výchozího bodu, rampu pro umístění vozíků, mycí zařízení 

na očištění zařízení od zachycených nečistot po dokončení 

a uložení techniky, úložný prostor pro veškeré potřebné 

komponenty jako např. kola pro kamerové vozíky různých 

velikostí, sekundární ovládací pult, přístřešek, dusíkové 

plnící zařízení, osvětlení [15]. 

 

Technické parametry systémů [15]: 

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

 Rozsah použití …  DN100 – 1600 (dle výkonu osvětlení) 

 Hloubka RŠ … do 9 m (s použitím jeřábu) 

 Prodlužovací buben … 100 m 

 Zdroj napájení … baterie/externí (EC, síť) 

Obrázek 15 - Vnitřní prostor monito-

rovacího vozu, [15] 

Obrázek 16 - Zadní prostor monitoro-

vacího vozu, [15] 
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 Doba provozu … až 14 h 

 Doba nabíjení … cca 8 h 

 Provozní rozsah teplot … -10° až + 50°C 

Kamerové vozíky – OVAK a.s. disponuje kamerovými vozíky CT250, CT150, (viz obr. 

17), CT100 a SH-03. Všechny vozíky jsou ve vodotěsném provedení a jsou vybaveny 

čidlem měření podélného sklonu potrubí. Vozík CT250 je navíc doplněn o čidlo příčného 

sklonu. Lze použít i pro monitoring jiných sítí (plyn, voda) nebo vrtů. Kamerový vozík 

CT150 EKW + ROTO CSZ  disponuje 

úhlem záběru objektivu >90
◦
, neomezenou 

rotací v rozsahu 360
◦ 

kamerové hlavy, 
ZOOM 40x (10x opt., 4x digit.). Tento typ 

má využiti u DN 150 – 1000 [15]. 

Využití kamerových systému: 

 kontrola nových kanalizačních řadů (přejímky), 

 posuzování technického stavu stávajících kanalizací, 

 ověřování stížností (propadů, ucpávek atd.), 

 prošetřování stočného s použitím kamery, 

 vytyčování skrytých revizních šachet, 

 realizace externích zakázek (objednávek). 

Příprava průzkumu neprůlezných stok [6]: 

 Zajištění potřebných mapových podkladů se zakreslením stávající kanalizace, 

 Určení rozsahu a cíle průzkumu, 

 Vyčištění kontrolovaných stok, 

Obrázek 17 - Kamerový vozík CT150 EKW + ROTO 

CSZ, [15] 
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 Omezení průtoku odpadních vod, 

 Odvětrání kontrolovaných stok a zjištění kvality ovzduší ve stokách z hlediska 

výbušnosti a nejvyšších přípustných koncentrací plynů, 

 Provedení nezbytného dopravního značení, 

 Volba vhodného typu kamery,pojezdu, atd., 

 Určení dimenze stoky a zjištění druhu stavebního materiálu stoky. 

Požadavky na formu provedení kamerové prohlídky [15]: 

Při vyhodnocování průzkumu je každá prohlídka zaznamenána v digitální podobě. V 

případě zjištěných závad je každá znich zaznamenána v protokolu o kontrole (viz obr. 18), 

který musí obsahovat následující náležitosti: 

1. Název akce - označení prohlídky, 

2. Zhotovitele a objednatele kamerové prohlídky, 

3. Datum prohlídky, příp. také čas, 

4. Definici místa inspekce (město, ulice, úsek, stoka apod.), 

5. Označení úseku a kontroly (dle projektové 

dokumentace, resp. dle GIS-u), 

6. Směr prohlídky (po směru toku, proti směru 

toku), typ prohlídky, 

7. Typ kanalizace (dešťová, splašková, jednotná 

apod.), 

8. Materiál kanalizačního potrubí (beton, kamenina, 

PVC apod.), v případě použití vložky uvést 

rovněž typ, resp.druh vnitřní ochrany, 

9. Profil potrubí, jeho jmenovitou světlost 

(např.DN300) a délky trub, 

Obrázek 18 - Protokol o kontrole 
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10. Důvod kontroly – účel (stížnost, po opravě, přejímka apod.), údaje o čištění, počasí a 

srážkových poměrech, 

11. Staničení jednotlivých objektů na daném úseku měřeno od středu počáteční šachty, 

12. Slovní popis objektů (přípojka vlevo, netěsný spoj, krátká vložka apod.), 

13. Hodnocení stavu jednotlivých objektů (slovní nebo číselné hodnocení) – bez závad, 

drobné závady apod. (nebo stupnicí 1-5), 

14. Celkové vyhodnocení stavu celého úseku (číselné a slovní hodnocení dle bodu 13), 

15. Grafický záznam nivelety (spádu) potrubí jednotlivých úseků kanalizace, 

16. Všechny trubní spoje nebo jiné objekty radiálního charakteru (např. trhliny) 

zaznamenat po celém jejich obvodu (360°), příp. délce (závady podélného charakteru), 

17. Napojení přípojek zdokumentovat co nejpřesněji (pohled ze všech stran, pohled do 

přípojky – příp. využít ZOOM, pokud je jím kamera vybavena atd.), 

18. Stručný záznam stavu revizních šachet (počet přípojek, stav stupaček, typ poklopu 

atd.) 

19. Při projíždění více úseků z jedné revizní šachty začít v každé další revizní šachtě 

měření vzdálenosti od nuly a k novému úseku opět uvést všechny potřebné údaje  

20. Videozáznam bude pořízen v digitální podobě (.avi) na nosiči CD nebo DVD (z 

důvodu kompatibility se stávajícím systémem archivace a počítačového 

vyhodnocování kamerových prohlídek). 

Přehled základních typu poruch[15]: 

 překážky průtoku - kořeny, nálitky, sedimenty, inkrustace, křížení potrubí, tuky, 

těsnění, průniky cizích těles apod. 

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

 trhliny - příčné, podélné, paprskovité 

 deformace potrubí - destrukce potrubí, ovalita, zhroucení 
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 rozsazení, přesazení - axiální, vertikální, horizontální  posun, průhyb potrubí 

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

 netěsnosti - stěn, spojů, napojení přípojek apod. 

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

RŠ 

 

Veškeré záznamy kamerových prohlídek je možné opětovně prozkoumat díky 

archivaci na hlavním serveru nebo DVD  pomocí software CITI, (viz obr. 19) .  

 

Obrázek 19 - Prostředí software CITI, [15] 

 

4.8 Mechanické čištění kanalizace 

Stupeň znečištění je jediný parametr pro určení potřeby smysluplného čištění. OVAK 

a.s. provádí čištění kanalizace pomocí mechanického – vysokotlakého čištění vozy s kombi-

novanou čistící soupravou a vozy s kombinovanou čistící soupravou s recyklací. 

Na základě znalostí dimenze a tvaru stoky, stavebního materiálu a stavebního stavu, 

druhu znečištění, jeho rozložení v profilu stoky a jeho mocnosti, zvolit nejvhodnější typ trysek 

a čistící soupravou s provozními parametry vysokotlakého čerpadla, které umožňují v nejkrat-
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ším čase, při minimální spotřebě pohonných hmot, vyčistit stoku a současně nepoškodit její 

vnitřní povrch [19]. 

Kombinovaná čistící souprava: 

Cisterna u tohoto typu je rozdělena na 

dvě části – na vodní a kalovou nádrž. Nádrže 

jsou navrženy tak, aby docházelo 

k rovnoměrnému zatížení vozu na podvozek. 

Samotný cyklus kombinované soupravy spočí-

vá naplnění vodní nádrže vodou, pak následuje 

přesun na pracoviště, čištění stoky postupem 

trysky vpřed a stahováním znečištění posunem 

trysky zpět při současném odsávání znečištění 

hromaděného v šachtě [6]. 

Kombinovaná čistící souprava s recyklací: 

Vozy s recyklací (viz obr. 20) mají oproti vozům bez recyklace výhodu. Pro čištění 

není požadován odběr technologické vody a následné přejezdy k hydrantům, což vede 

k finančním i časovým úsporám. Čištění je kontinuální, čímž se nám zkracuje doba čištění a 

doba omezení provozu na komunikacích. 

Samotným účelem recyklace - regenerace čistícího média (vody) – je oddělit odsá-

tou odpadní vodu od nasátých kalů a v jednotlivých stupních čištění vodu vyčistit tak, aby 

mohla být znova použita k čištění kanalizace bez toho, aby poškozovala čerpadlo a jiné části 

okruhu vysokotlaké vody [6]. Princip tohoto čištění odpadních vod ve vozidle je obdobný jako 

v rámci prvního, mechanického stupně čištění na čistírnách odpadních vod. Jsou využívány 

procesy – sedimentace, filtrace, cyklonové odlučovače a kaskádové stěny. 

Obrázek 20 - Provádění čištění čistící soupra - 

vou, [3] 
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4.9 Bezvýkopové technologie 

Bezvýkopové technologie jsou metody použité pro výstavbu a obnovu inženýrských 

potrubí, které lze použít pro novou instalaci nebo výměnu či rekonstrukci stávajících podzem-

ních trubních infrastruktur s minimálním dopadem na povrchovou dopravu [9], [18]. Umožňu-

jí instalaci či rekonstrukci inženýrských systémů s minimálním narušením povrchu. Když do-

jde ke strukturálnímu selhání kanalizace, může tato situace především způsobit např. ucpání s 

následným zneprůtočněním kanalizace [16]. Vyvinutí těchto technologií umožňuje provést 

opravy kanalizačního potrubí bez nutnosti provádění opravy otevřeným výkopem, pokud to 

charakter dané závady umožňuje [17]. 

Tato technologie nabízí četné výhody [17]: 

 Minimalizovat celkové náklady na sanaci potrubí, 

 Předejití nákladného výkopu, 

 Sníženi doby oprav, 

 Kratší narušení pěší a automobilové dopravy, 

 Zachovaní stávajícího okolí, 

 Obnoví integritu potrubí. 

Ve většině případů při zjištěni závad je možné využití bezvýkopové technologie na 

sanaci zjištěných závad. Bezvýkopové sanační metody můžeme rozdělit na: 

1) Lokální opravy [15]: 

A – krátké vložky 

B – roboty: 

- Tmelení, 

- Broušení, 

- Injektáže, 

- Klobouky. 
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2) Lineární sanace [15]: 

A – relining – tenkostěnný – zachování profilu 

– hrubostěnný – zmenšení profilu 

B – berstlining – zvětšování profilu 

C – tunelling – vrtání profilu, zatlačování 

D – jiné – cementace – vodovodní řady 

– ruční sanace (vyzdívání apod.) 

4.10 Trubní materiál 

Materiál stok se volí podle účelu a plánované životnosti díla. Aby mohl být daný ma-

teriál použit na výrobu trub, tak musí mít požadované vlastnosti, a to: 

 Vodotěsnost, 

 Odolnost proti: 

 Mechanickým vlivům, 

 Chemickým vlivům, 

 Biologickým vlivům, 

 Vůlím dopravované odpadní vody, 

 Agresivnímu působení okolního prostředí, 

 Namáhání stok, 

 Má umožnit bezpečné a účinné čištění. 

Stoky mohou být trubní, monolitické (betonové na místě nebo zděné), případně pre-

fabrikované ze stavebních železobetonových dílců. Zděné z kanalizačních cihel na cemento-

vou maltu, z monolitického betonu nebo železobetonu. Na zvýšení odolnosti zděné nebo beto-

nové stoky je vhodné částečné nebo úplné obložení (vyzdívkou, výstelkou, apod.). Na oblože-

ní se používá kamenina, tavený čedič, odolný a houževnatý kámen, sklolaminát, plasty a po-

dobné materiály [1, 4]. 
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Použitý trubní material 

Na potrubí jednotné a oddílné stokové soustavy se používají trouby podle platných 

norem. Podle vyhovujících vlastností uvedených výše jsou: 

 Kamenina, 

 Beton (vhodné pro dešťové kanalizace), 

 Železobeton, 

 Čedič, 

 Sklolaminát, 

 Šedá litina, 

 Tvarná litina, 

 Plasty, 

 Případné kombinace uvedených materiálů [1]. 

Z výše uvedených materiálu trub je v ulicích Jičínská a Srbská použita kamenina u 

splaškové kanalizace a beton u kanalizace dešťové. 

Kamenina 

Kamenina se díky své odolnosti vůči agresivním médiím osvědčila jako vhodný ma-

teriál na odvádění splaškových vod. 

Je to keramický materiál se slinutým barevným střepem, na povrchu většinou opatře-

ný vysoce odolnou zemitou glazurou. Díky šamotu, vodě a přírodnímu jílu jde o přírodní a 

ekologické produkty. Kameninové trouby a tvarovky se vyrábějí podle evropské normy ČSN 

EN 295 do DN 600, do DN 1400 po dohodě s výrobcem. 

Používání kvůli svým vlastnostem: 

 Chemická odolnost, 

 Mechanická pevnost, 
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  Vysoká životnost, 

  Odolnost vůči otěrům, 

 Nízký hydraulický odpor [1, 2]. 

Beton, železobeton  

Betonová a železobetonová potrubí jsou klasické materiály s těmito výhodami oproti 

jiným potrubním systémům: konstantní vlastnosti materiálu, výborné statické vlastnosti, mož-

nost kombinace s jinými materiály pro dosažení konkrétních požadovaných vlastností. Beto-

nová směs je složena ze tří frakcí tříděného kameniva, směsi síranovzdorného cementu proti 

agresivitě chemického prostředí, vody a dalších přísad. Trouby o vnitřním průměru DN 600 a 

větším lze osadit např. čedičovou výstelkou, plastovou výstelkou, (viz obr č. 5). Obkladem 

jsou ošetřeny také objekty stokové sítě[1, 2, 5]. 

 

Obrázek 21 - Potrubí vejčitého tvaru s čedičovým obkladem (vlevo),Potrubí kruhového profilu s 

plastovým obkladem (vpravo),[1] 
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Čedič 

Z čediče, popř. z materiálu na bázi čediče, se vyrábí obložení vnitřních stěn potrubí, 

viz obr. 5. Používání čedičových prvků ve stokové síti prodlužuje životnost takto obložených 

trub. Čedičové obklady se používají na stoky kruhového, vejčitého i tlamového profilu. Uplat-

ňují se zejména tam, kde se kanalizací dopravuje abrazivní, případně erozivní materiál nebo 

v místech, kde dochází k velkým rychlostem v potrubí nebo objektech stokové sítě, např. spá-

diště, retardéry. Kromě obkladů potrubí se z čediče vyrábí stokové žlaby, kanalizační cihly a 

tvarovky (ploché a radiální) [1]. 

Sklolaminát 

Novým moderním materiálem pro kanalizace je sklolaminát vyrobený ze směsi skle-

něných vláken, pryskyřice a plniva. Může být označovaný také jako GRP – Glass Reinforced 

Pipes (skleněné zesílené trubky). Vyznačuje se vysokou pevností, teplotní i chemickou stálostí 

a nízkou hmotností. Co se týče použití, výrobce udává životnost materiálu 100 let, nejstarší 

použité sklolaminátové potrubí je v provozu 30 let. Při výstavbě je nevýhodou, podobně jako u 

plastů, správně provedené hutnění. Materiál není korozivní, dá se tak použít i nad terénem [1, 

2]. 

Tvárná litina 

Tvárná litina je v oblasti odkanalizování poměrně novým materiálem. Dá se říct, že 

se jedná o nástupkyni šedé litiny, ve které se vyskytoval grafit ve formě lamel ve shlucích ku-

lovitého tvaru. Díky vykrystalizování grafitu ve tvaru kuliček se dosahuje přidáním určitého 

množství hořčíku do prvotřídní základní litiny. Tímto jsou odstraněny možné čáry šíření lomu. 

Tvarné litiny jsou zcela vodotěsné a tak se používají pro odvádění odpadů z domácností, prů-

myslových odpadních vod. Mezi nejdůležitější vlastnosti litiny patří: 

 Odolnost proti korozi, 

 Formovatelnost, 

 Odolnost proti otěru, 
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 Schopnost tlumit chvění, 

 Odolnost proti nárazům, 

 Prodloužení životnosti, 

 Vysoká mez průtažnosti. 

Plasty 

Kanalizační potrubí z plastů má poměrně krátkou historii. Dnešní zkušenosti však 

ukazují, že i plastové potrubí si získalo své pevné místo v materiálové skladbě pro výstavbu 

kanalizačních sběračů a kanalizačních přípojek. Vyznačuje se svou lehkostí, pružností, odol-

nosti proti kyselinám a louhům a snadnou montovatelností [2]. 
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5 Monitorování kanalizační sítě 

Pomocí kamerového systému itv700 bylo prověřeno 76 kanalizačních úseků kanali-

začního řádu o celkové délce 1921 m, dimenzovaný průměr trub se v lokalitě Ostrava – Výš-

kovice, v ulicích Jičínská a Srbská (viz obr. 1), pohybuje od  DN200 – DN 400. Byl zjištěn 

aktuální technický stav kanalizace a napojení kanalizačních přípojek. Rozložení kanalizační 

sítě v této oblasti je vyobrazeno v situaci, (viz přílohu č. 1). Kanalizace je zhotovena 

z betonových a kameninových materiálu kanalizačních trub a prefabrikovaných kanalizačních 

šachtic DN 1000. Veškerá videodokumentace byla zaznamenána a uložena na centrální server. 

V rámci vyhodnocování kamerových prohlídek byly veškeré zaznamenané závady zpracovány 

do tabulky: Seznam bezvýkopových oprav (viz přílohu č. 2), kde byly zaznamenány veškeré 

monitorované úsek. Kamerové prohlídky probíhaly mezi jednotlivými šachtami. Každá 

z šachet je označena svým identifikačním – tzv. ID číslem.  

Z celkového počtu 197 zjištěných závad se v 85 případech jednalo o neodborně napo-

jené přípojky, v 9 případech se vyskytovala zvýšena sedimentace štěrku, u 69 zaznamenaných 

závad byly zjištěny trhliny trub. U zbylých 34 zjištěných závad se jednalo o ojedinělé závady 

(vrůstání kořenů, cizí předměty, vnitřní koroze materiálu). 

Veškeré zjištěné závady i s řešením, které je možné provést pomocí bezvýkopových 

metod, byly zaznamenány do tabulky (viz přílohu č. 2). 

Provedení oprav zjištěných závad bezvýkopovou technologií: 

Nezapravena přípojka – V rámci kamerových 

prohlídek byly navrženy opravy nezapravených přípojek 

užitím krátkého pryskyřicového rukávu pomocí kanalizač-

ního robota. Je možnost také použít tzv. kloboukovou 

vložku – klobouk (viz obr. 23). U dané situace může dojít i 

k otevření otvoru pokud to bude situace vyžadovat. 

Obrázek 22 - Krátký pryskyřicový ru-

káv, [3] 
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Přesazena přípojka – U přesazených kanalizačních přípojek bylo navrže-

no ofrézování přečnívající části přípojky a pomocí kanalizačního robota, zavedení tzv. klo-

bouku z textilií nasycenou pryskyřicí do prostoru zaústění. Dojde tak k vytvrzení a utěsnění 

spojení mezi přípojkou a potrubím [10]. V případě nevhodnosti kloboukové vložky se sanace 

může provézt tzv. injektáží – dojde k injektování cementové směsi, která utěsní netěsnosti da-

né přípojky. 

 

Obrázek 23 - Klobouková vložka, [15] 

Trhliny, netěsné spoje – U tohoto typu závady byla navržena sanace osazením 

krátkého pryskyřicového rukávu o délce cca 0,5 m. V případě, že se jedná o podélnou trhlinu, 

která se táhne potrubím na větší vzdalenost, je vhodné umístění více krátkých rukávů za sebe 

tak, aby došlo k sanaci praskliny po celé délce. 

 

Obrázek 24 - Sanace krátkým pryskyřicovým rukávem, [15] 
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6 Ekonomický odhad, zhodnocení navržených oprav 

Veškeré zjištěné závady byly vzhledem ke svému charakteru sanvatelné bezvýkopovou tech-

nologií a navržené na opravu. Jako nejvhodnější řešení z technického a ekonomického hledis-

ka na provedení veškerých oprav je použití bezvýkopové technologie. Odpadají zde náklady 

spojené s otevřeným výkopem a dalších okolností. Nemusí docházet k omezení dopravy ve 

vybrané lokalitě. Opravy není nutno provádět otevřeným výkopem, pokud to není nezbytné, 

neboť jsou z finančního hlediska méně výhodné. Veškeré opravy jsou navrženy, aby zacelily, 

vyztužily a zabránily rozšiřování závady. Cena za navržené bezvýkopové opravy byla vyčísle-

na na 968 875 Kč bez DPH na základě vypracování seznamu závad pro bezvýkopovou opravu 

(viz přílohu č. 2). 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit a navrhnout opravu závad z poskytnutých kame-

rových prohlídek od OVAK a.s. Pomocí kamerového systému jsem vytipoval závady, které 

svým rozsahem a závažností byly navrženy na opravu bezvýkopovou technologií (viz přílohu 

2) a aby v blízké době došlo k jejich sanaci, aby v důsledku těchto závad nedošlo k možnému 

technickému zhoršení a následnému omezení funkčnosti kanalizace v této lokalitě. 

Po vynaložení finančních prostředků na provedení veškerých navržených oprav, vy-

čištění, by měl být technický a provozní stav kanalizační sítě v Ostravě – Výškovicích, ulicích 

Jičínská a Srbská bezproblémový. Nemělo by docházet k lokálním ucpávkám způsobených 

sesuvy zeminy a jiného materiálu z neodborně napojených přípojek. Množství zjištěných zá-

vad a omezení funkčnosti kanalizace by mělo být v této části kanalizace v nadcházejícím ob-

dobí jen ojedinělé. 
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