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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-3. ročníku oboru 

instalatér. Žáci se seznámí se zdravotnětechnickými instalacemi 

trubních rozvodů vody a odtokových potrubních rozvodů 

kanalizace. 



Objekty na stokové síti

• umožňují vstup do stoky, její větrání, 

čištění a zajištění správné funkce 

stoky.



Objekty na stokové síti

• Vstupní šachty – používají se pro vstup do 

stoky, aby stoku bylo možno kontrolovat a 

čistit. Zhotovují se v místech, kde se spojují 

stoky, kde se mění směr nebo sklon stoky, 

nebo kde se mění profil či materiál stoky.

• Na přímých neprůlezných úsecích se 

zhotovují ve vzdálenosti 40 až 60 m od sebe. 

Na přímých průchozích úsecích se zhotovují 

po 100 a více metrech.



Objekty na stokové síti

• Větrací šachty – neslouží ke vstupu, ale 

pouze k větrání stok větších profilů.



• Spojné šachty a komory – zhotovují se 

v místech spojení dvou nebo tří 

uličních stok a sběračů. Ve dnu jsou 

vyhloubeny žlábky pro soustředění 

přítoku za malých stavů.



• Proplachovací šachta – u stok s malým 

sklonem je nutné občas stoku propláchnout 

proudem vody, aby nedocházelo k zanášení 

stoky usazeninami. Proplachovací šachta je 

vybavena uzávěrem – stavítkem. Uzavřením 

stavítka je možné zadržet vodu a po otevření 

zadrženou vodou propláchnout stoku.

• Proplachování může být ovládáno ručně 

nebo samočinně.





• Spojná šachta
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