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Atraktivnost potvrzuje zájem prvních investoru
o úpravy stávajícího usporádání aktivacních nádrží. Pres pomerne dokonalou teoretickou prípravu je pred navrhovaným rešení nezbytná fáze provozního overování, i když první zajímavé
výsledky z realizací jsou již k dispozici.
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Využívání prírodních vodotecí jako stok pro
odvádení nejenom dešfových, ale i splaškových
vod není v našich pomerech nic neobvyklého.
Problémy a rizika, která toto rešení prináší, jsou
zrejmá. Estetické závady pozorujeme nejenom
na takto znecišfované vodoteci, ale i na místech
znacne odlehlých od místa vypouštení splašku.
Hygienická
rizika, znecišfování
podzemních
vod, nevhodné hydraulické pomery a jiste další duvody, prispívají k rozhodnutí rešit odvádení
splaškových vod vhodnejším zpusobem. O tom,
že je to možné i ve složitých sklonitostních a geologických pomerech svedcí výstavba stoky XIII v Liberci.( viz obr. 1)
Do roku 1998 zde plnil funkci stoky cástecne zakrytý Jizerský potok, který odvádel splaškové odpadní vody od cca 10 000 obyvatel
a odpadní vody od prumyslových podniku a objektu vyšší vybavenosti. Jízek, který byl umísten
pred vyústením Jizerského potoka do Nisy, fungoval jako dešfový oddelovac. Splaškové vody

i

Obr. 2: Stoka XIII - ražená štola

Obr. 1: Ražená štola (plnou carou), hloubená štola (teckovane)

Obr. 3: Sachta S 23 s vírovým ventilem
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zde prepadaly již pri nízké intenzite dešte prímo
do Nisy. Za bezdeštného prutoku docházelo ke
zredování splašku vodou z Jizerského potoka
a tedy i zbytecnému hydraulickému zatežování
COV, kam byly redené splašky
odvádeny.
Dostavba stoky XIII podél Jizerského potoka
znamenala dusledné oddelení splaškových vod
od
vod
Jizerského
potoka.
Znecištení
Jizerského potoka se snížilo o cca 340 t BSKs
za rok a podíl balastních vod privádených na
COV o cca 600 . 1500 000 m3 za rok.
Stoka XIII s odlehcovacími
komorami OK1
a OK2 funguje jako jednotná. Odlehcovací
mory jsou navrženy na mezní déš!.

ko·

Stoka byla z cásti realizována hloubením
a z cásti ražením. Pro raženou cást byl použit
profil OR-O-OO. Štola byla provádena klasickou
tunelárskou technologií s vyztuženou obezdívkou a kynetou vyzdenou z keramických tvárnic.
Prícný profil štolovaných úseku je cca 3 m2.
Objemy štolovaných úseku využitelné pro akumulaci deštových vod jsou 1256 m3 ,resp.
1421 m3 (viz obr. 2).

Štolované úseky stoky jsou využity jako de·
štové prutocné nádrže na hlavní trati pro zachycení prvotního splachu z komunikací a uvolne·
ných usazenin z potrubí pri zacátku dešte. Pri
intenzivním dešti dochází k akumulaci vod ve
štole. Tato akumulace je umožnena osazením
vírových ventilu v šachtách Š2 a Š23, které zarucí témer konstatní odtok ze štol pri jejich plnení za dešte. ( obr. 3)
V šachte Š2 je osazen vírový ventil SU 453, ON 300, který pri tlakové výšce 6,65 m v.S.
omezuje prutok na 184 I/s. Pro šachtu Š23 byl
navržen vírový ventil SU 45-3, ON 250 s prutokem 135 I/s, pro tlakovou výšku 3,95 m v.s.
Jak je patrno z obr. 3, je pred ventilem osazeno uzavírací šoupe, které spolu s obtokovým
šoupetem ON 200 umožnuje v prípade revize
uzavrení prítoku do ventilu a odvádení vod pres
obtok. Díky vírovému charakteru proudení ve
ventilu je dosažen témer konstantní maximální
odtok ze štoly i pri výraznejším kolísání hydrostatické hladiny. Pomocí vymenitelné clony ventilu lze reagovat na prípadný požadavek zmeny
nastaveného prutoku. Telo ventilu z nerezové

oceli a velké prutocné profily zarucují dlouhodobou životnost a minimální nároky na údržbu
u tohoto typu regulátoru.
Šachty Š2 a š23 vcetne poklopu jsou z duvodu !lakovému režimu provedeny jako vodotesné a odolávající pretlaku. Z hlediska hydraulického je u štolovaných úseku navrženo rízení
odtoku o velikosti OzF (1+4)024 smerem na
COV pomocí vírových ventilu. Objekty umístené
na stoce zarucí po zaplnení štol oddelení vetšího prutoku než Ozr do recipientu - Jizerského
potoka.
Realizací díla dojde k výrazne pozitivní
zmene kvality vody nejen Jizerského potoka,
ale i reky Nisy, která tvorí páter vodního hospodárství regionu" trojzemi ".
Investorem stavby je Severoceská vodárenská spolecnost a.s. se sídlem v Teplicích,
která tuto stavbu realizovala jako svou pátou,
dokoncovanou v rámci regionální preshranicní
spolupráce programu PHARE. Inženýrskou asistenci zajištovaly Severoceské vodovody a.s.
Teplice, jejichž projekcní
složka realizovala
i projektovou dokumentaci.

PROVOZ
ZEMNí RADAR PRI DIAGNOSTICE KANALIZACNíCH STOK
RNDr. Oldrich Levý
INSET, s.r.o.
Vyšetrováním vlastností nejsvrchnejší cásti
horninového prostredí nebo, presneji receno,
prostredí
tvoreného
predevším
zeminami
a zvetralými
horninami,
prípadne vlastností
umelých objektu v tomto prostredí (podzemní
stavební objekty, potrubí, štoly) se zabývá rada
geofyzikálních
metod. Bezesporu
prvoradé
místo mezi temito metodami zaujímají metody,
které mužeme oznacit jako vlnové, které posuzují uvedené prostredí na základe sledování obrazu, parametru a vlastností šírení umele buzených vln. U techto metod sledujeme vlnový
obraz v rezu, kde horizontální osa predstavuje
vzdálenost podle mereného profilu a vertikální
osa cas. V casovér.n rezu sledujeme odrazy vln
od jednotlivých rozhraní a odrazy od lokálních
nehomogenit prirozených ci umelých. Pro prevod casových vlnových rezu na hloubkové je
nutno znát rychlosti šírení príslušných vln daným prostredím, které jsou samy významným
parametrem pro posuzování tohoto prostredí.
Jednotlivé ylny se šírí prostredím ruznou rychlostí, pricemž se postupne zeslabují. Intenzita
vlnení ubývá predevším pohlcováním energie

Tab. 1: Charakteristiky
Metody

použitelných

v prostredí, jejím rozptylem a pri odrazech na
rozhraních a ruzných nehomogenitách.
Zemní radar je geofyzikální pruzkumná metoda a speciální technické zarízení na nedestruktivní vyšetrování vlastností zemního prostredí. Pomocí této aparatury se krome prací
geologického pruzkumu vyhledávají napr. kovové i nekovové inženýrské síte, kanalizace, štoly,
sklepy, dutiny, archeologické objekty, dále se tato metoda používá na sledování hloubky skalního podloží a hladiny podzemní vody. Pomocí radaru mužeme sledovat stav prostredí
pod
asfaltem komunikací, betonem letištních ploch
ci za obezdívkou tunelu ci kanalizacní stoky.
Radarová merení umožnují spojité sledování
merených profilu s minimální obsluhou s pomerne vysokým denním výkonem. Tato merení
jsou v soucasnosti
vysoce žádaná zejména
i pro posuzování stavu vodovodní a kanalizacní
síte, pri jejich výstavbe a rekonstrukcích, zejména v mestské zástavbe.
Možnosti, výhody a nevýhody a zpusoby
aplikace radarové metody vyplývají z fyzikálních principu této metody, tj. predevším z rozli-

geofyzikálních
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šovací schopnosti metody v závislosti na jejím
hloubkovém dosahu. Radarovým pruzkumem
je sledováno vlnové pole odražených elektromagnetických vln. Radarová aparatura se skládá z rídící jednotky spojené s prenosným odolným pocítacem a vysílací a prijímací antény
dané frekvence v rozmezí 100 MHz až 1 GHz.
Hloubkový dosah metody klesá s rostoucí frekvencí signálu, vodivostí materiálu, se zvodnením prostredí a s výskytem kovových materiálu. /
Pri povrchovém pruzkumu je pro potreby·..../
posouzení okolí kanalizacních stok nejvhodnejší použít stínené anténní systémy frekvencí cca
200 MHz s možností rozlišení nehomogenit velikosti od 20 cm s hloubkovým dosahem do 4 6 m od povrchu. Pri merení z kanalizacních stok
(potrubí) jsou vhodné anténní systémy v rozmezí frekvencí 400 MHz až 1 GHz s rozlišením
nehomogenit velikosti od 5 cm do 1 cm a hloubkovým dosahem cca 2 m pro systém 400 MHz
až po 0.5 m pro systém 1 GHz. Merení radarem
je v obou zpusobech merení prakticky spojité,
krok merení je nejcasteji 10 - 20 cm podél mereného povrchu (podle velikosti hledaných nehomogenit). Merený signál je zaznamenáván
v digitální forme do pameti prenosného pocíta-

ce.
Pro zpracování namerených dat je pak použit komplex zpracovatelských
programu, které
umožní separovat jednotlivá rozhraní a anomální objekty a jejich grafickou prezentaci.
Pri povrchovém pruzkumu je mezi povr• chem a objektem zájmu (kanalizacním potrubím), zejména ve svrchní cásti mestských komunikací,
silne nehomogenní
prostredí,
ve
kterém dochází k mnoha odrazum a rozptylu
signálu, takže do zájmové oblasti v blizkosti po-

