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provádějících sanace odvodňovacích systémů.
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Předmluva  

Poškozená potrubí odpadních vod a kanálů představují pro životní prostředí a zvláště pro 
spodní vody a půdy možná ohrožení. 

K problematice odstranění škod ve smyslu stavební sanace rukávcovým sanačním systémem 
jsou k dispozici rozmanité zkušenosti.  

V části 3 řady pracovních listů návodů DWA 143 byl v listopadu 2005 pro tuto metodu 
renovace kanálů standardizovaný postup. Od té doby má tento návod status standardu při 
výběrových řízeních i při projednávání soudních sporů. 

Metoda sanace odvodňovacích systémů metodou vložkování trubkami vytvrzujícími na místě 
je dnes etablovanou regulérní metodou, která je integrována již do procesu plánování, 
přes výrobu materiálu a instalaci, až po kontrolu dosažené kvality. Podstatnou měrou k 
tomu přispívá pracovní návod, část 3, zveřejněný v řadě pracovních listů a návodů. Zde 
uvedené popisy a požadavky jsou odrazem aktuálního stavu techniky.  

Nový návod DWA-A 143-3 představuje taktéž formou pracovního návodu centrální spojovací 
článek k novému pracovnímu návodu DWA-A 143-2 „Statický výpočet pro sanaci odvodňovacích 
systémů a kanálů metodou vložkování trubkami vytvrzujícími na místě“ a k novému návodu 
DWA-M 144-3 „Dodatečné smluvní podmínky pro metodu vložkování trubkami vytvrzujícími na 
místě. 

 

Změny 

Oproti návodům DWA-M 143-3 (11/2005) a DWA-M 143-20 (11/2005) byly provedeny následující 
změny: 

a) Převedení do pracovního návodu (všeobecně uznávaná technická pravidla) s integrací 
DWA M 143-20;  

b) Přizpůsobení změnám, které se mezitím vyskytly, vyplývajícím ze zákonů, nařízení, 
norem DIN, pravidel DWA, předpisů o bezpečnosti práce, atd.;  

c) Aktualizace a nové znění k provedení zajištění kvality a kvalifikací; 

d) Nově byly zařazeny následné a nové trendy u materiálů pro vložkování trubkami, 
zvláštní doplňky pro jmenovité šířky ≤ DN 200 (Příloha F) a verze k účinkům na výši 
nákladů a životní prostředí a životnost. 

 

Dřívější vydání 

Návod DWA-M 143-3 (11/2005) 

Návod DWA-M 143-20 (11/2005) 
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Následující pracovní listy a návody se zabývají zjištěním a zhodnocením stavu a sanací 
odvodňovacích systémů mimo budovy: 

Návod č.: Název Datum vydání 

ATV-DVWK- 
M 143-1 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 1: 
Zásady 

srpen 2004 

DWA-A 143-1 
(návrh) 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 1: 
Plánování a kontrola sanačních opatření 

říjen 2013 

DWA-A 143-2 
(návrh) 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 2: 
Statický výpočet sanace odvodňovacích potrubí a kanálů 
metodou vložkování 

listopad 2012 

DWA-A 143-3  
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 3: 
Vložkování na místě vytvrzujícími trubkami 

květen 2014 

ATV-DVWK- 
M 143-4 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 4: 
Metoda montáže pro průchozí odvodňovací potrubí a kanály 
a stavby 

srpen 2004 

DWA-M 143-5 
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 5: 
Oprava potrubí odpadních vod a kanálů metodou použití 
vnitřních manžet 

únor 2014 

ATV-M 143-6 

Inspekce, uvedení do provozu, sanace a obnova potrubí 
odpadních vod a kanálů - část 6: Kontrola těsnosti 
stávajících, zeminou zasypaných odpadních potrubí a 
kanálů a šachet  vedoucích vodu, přetlak a podtlak 
vzduchu  

červen 1998 
(přepracovává 
se) 

ATV-DVWK- 
M 143-7 

Inspekce, uvedení do provozu, sanace a obnova potrubí 
odpadních vod a kanálů - část 7: Oprava potrubí 
odpadních vod a kanálů metodou vložkování krátkými 
trubkami a vnitřními manžetami 

duben 2003 
(přepracovává 
se) 

ATV-DVWK- 
M 143-8 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 8: 
Injekční metoda k utěsnění odpadních potrubí a kanálů 

srpen 2004 
(přepracovává 
se) 

ATV-DVWK- 
M 143-9 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 9: 
Sanace potrubí odpadních vod a kanálů metodou vinutého 
potrubí 

srpen 2004 
(přepracovává 
se) 

DWA-M 143-10 
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 10: 
Metoda nopové trubky pro odpadní potrubí a kanály  

prosinec 2006 

ATV-DVWK- 
M 143-11 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 11: 
Sanace odpadních potrubí a kanálů použitím 
prefabrikovaných trubek bez systému Close-Fit- 

srpen 2004 
(přepracovává 
se) 

DWA-M 143-12 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 12: 
Sanace odpadních potrubí a kanálů použitím 
prefabrikovaných trubek bez těsného přilehnutí (Close 
fit) - metoda pro jednotlivé trubky 

srpen 2008 

DWA-M 143-13 

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 13: 
Sanace odpadních potrubí a kanálů použitím 
prefabrikovaných trubek bez těsného přilehnutí (Close 
fit)- metoda pro kontinuální trubky 

listopad 2011 

DWA-M 143-14 Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 14: listopad 2005 
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Návod č.: Název Datum vydání 

Sanační strategie (přepracovává 
se) 

DWA-M 143-15 
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 15: 
Obnova potrubí odpadních vod a kanálů metodou 
protlačování s destrukcí (pipe bursting) 

listopad 2005 

DWA-M 143-16 
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 16: 
Oprava potrubí odpadních vod a kanálů robotickou metodou 

prosinec 2006 

DWA-M 143-17 
Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 17: 
Povrchová úprava  potrubí odpadních vod a kanálů a 
šachet pomocí cementové minerální malty 

prosinec 2006 
(přepracovává 
se) 

DWA-M 143-18 Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy - část 18: 
Sanace pomocí změny systému na tlakové nebo podtlakové 
odvodňování  

Zpracovává se 

DWA-M 144-1 
Dodatečné technické smluvní podmínky pro sanační 
opatření - část 1: Obecné požadavky 

Zpracovává se 

DWA-M 144-3  Dodatečné technické smluvní podmínky (DTSP) pro sanaci 
odvodňovacích systémů mimo budovy – část 3: Rukávcové 
vložky  (vložkování trubkami vytvrzovanými na místě) pro 
kanalizační potrubí a kanály 

listopad 2012 

DWA-M 149-1 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 1: Zásady 

Zpracovává se 

DWA-M 149-2 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 2: Kódovací systém optické inspekce 

prosinec 2013 

DWA-M 149-3 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 3: Klasifikace a hodnocení stavu  

listopad 2007 
(přepracovává 
se) 

DWA-M 149-4 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 4: Detekce defektů uložení a dutých 
prostor při využití geofyzikálních metod 

červenec 2008 

DWA-M 149-5 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 5: Optická inspekce 

prosinec 2010 

DWA-M 149-6 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 6: Kontrola těsnosti stávajících 
odvodňovacích systémů 

Zpracovává se 

DWA-M 149-7 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 7: Vlivy na životní prostředí  

Zpracovává se 

DWA-M 149-8 Zjištění a zhodnocení stavu odvodňovacích systémů mimo 
budovy - část 8: Dodatečné technické smluvní podmínky 
(DTSP) - Optická inspekce (návrh)  

připravuje se 
2014 
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Pokyn pro uživatele 

Tento věstník je výsledkem čestné, technické vědecko-hospodářské spolupráce, který 
vznikl podle příslušných platných principů (stanovy, jednací řád DWA a pracovního 
listu DWA-A-400). Podle právního výkladu existuje skutečná domněnka o tom, že je tento 
výsledek obsahově i odborně správný a obecně uznávaný. 

Použití tohoto pracovního návodu je dobrovolné. Povinné užití však může plynout z 
právních nebo správních předpisů, smlouvy nebo jiného právního důvodu. 

Tento pracovní návod je důležitým, nikoliv však jediným zdrojem poznatků pro odborná 
řešení. Jeho použití nikoho nezbavuje odpovědnosti za vlastní jednání nebo za správnou 
aplikaci v konkrétním
případě; toto platí obzvláště pro tolerance, které vyplývají z odborného používání 
podle pracovního návodu. 

1 Oblasti použití 

Tento pracovní návod je možno použít při 
sanaci odvodňovacích systémů mimo budovy, 
které jsou provozovány jako systémy s 
volnou vodní hladinou.  

Objekt, u kterého má být poškození 
odstraněno, se zpravidla nachází v jedné 
sekci sanovaného odvodňovacího kanálu 
resp. odvodňovacího potrubí, ve veřejné 
nebo neveřejné oblasti.   

Podle něj se stanovují technické 
požadavky na vložkování trubkami 
vytvrzovanými  na místě v odvodňovacích 
potrubích nebo kanálech.  

V příloze F jsou shrnuty doplňující a 
zvláštní požadavky, které musí splňovat 
vložkování trubkami vytvrzovanýmina 
místě, které se převážně používá k sanaci 
připojovacích a hlavních potrubí 
uložených pod zemí.  

Použití u tlakových potrubí není 
předmětem tohoto pracovního návodu.  

2 Odkazy  

V přílohách A a B jsou uvedeny normy a 
pravidla, které jsou užity pro vložkování 
nebo jsou platné pro materiálové zkoušky 
. 

3 Pojmy 

3.1 Definice 

Používají se následující pojmy v souladu 
s DIN EN 752 „Odvodňovací systémy mimo 
budovy“ a DIN EN ISO 11296 „Plastové 
potrubní systémy pro renovace beztlakých 
kanalizačních přípojek a stokových sítí 
uložených v zemi - Část 4: vložkování 
trubkami vytvrzovanými na místě (Potrubí 
s volnou hladinou) – část 1: Obecné“ a 
„Část 4: Vložkování trubkami 
vytvrzujícími na místě“. 

Intenzita ozařování P (W/m2 ) 

Výkon záření v definovaném rozsahu 
vlnových délek, který zasahuje plochu 
(výkon záření/plocha) 

Trvanlivost rukávce  

Splnění funkčních požadavků rukávce pod 
vlivem předvídatelných vlivů během 
životnosti 

Tvarový styk 

Okopírování vnitřního povrchu kanálu 
rukávcem bez tvarového styku  

Celková tloušťka eges (mm)  

Tloušťka stěny rukávce s nosnými a 
nenosnými prvky 

Úsek 

Část kanálu mezi dvěma šachtami 


