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1 Použitie revíznych šácht K-ID600 
 

1.1 Údaje o vhodnosti použitia 
Revízne kanalizačné šachty K-ID600 sú určené na revíziu pripojenia kanalizačných 
systémov do stokových sietí alebo zmenu smeru kanalizačných potrubí. Prítokové a 
odtokové rúry je možné použiť len potrubia s hladkým vonkajším povrchom.  
Nominálne vonkajšie priemery rúr pre prítoky :  160, 200, 250 a 315 mm.  
Nominálne vonkajšie priemery rúr pre odtok: 200 alebo 315 mm. 
Ostatné rozmery rúry a typy rúr pre prítoky alebo odtok je možné napojiť pomocou redukcií 
alebo prechodových tvaroviek pri napojení napr. PVC-U korugovaných rúr. 
 

1.2 Technický popis 
Kanalizačné  revízne šachty K-ID600 sú vyrobené z PVC-U korugovaných rúr DN/ID600 
v kombinácii s monolitickým PE dnom, navzájom spájaným pomocou gumového tesnenia. 
Maximálna stavebná výška šácht je 6 m. Pri budovaní šácht v cestných komunikáciách 
musia byť šachty opatrené betónovými roznášacími prvkami ukončenými liatinovými 
poklopmi podľa zaťaženia cestnej komunikácie, spodné vody nesmú prekročiť výšku 
hladiny 2,0 m meranú od dna šachty.  
Výšku šachty je možné zvoliť podľa meniteľnej výšky PVC-U korugovanej rúry K-DN 600.  

 
Obr. č. 1 Revízna šachta univerzálna K- ID600 DN200(315) 3x DN(160-315) 
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2 Inštalácia revíznych šácht K- ID600 
 

2.1 Inštalácia šachty je rozdelená na nasledovné dôležité pracovné fázy: 
- výkop jamy pre šachtu 
- zhotovenie spodnej podstielky pod dno šachty 
- postavenie šachty 
- pripájanie vstupných rúr 
- pripájanie výstupných rúr 
- napojenie korugovaných rúr pomocou prechodky na prítoku a prechodovej spojky na 

odtoku 
- vyhotovenie dodatočného pripojenia do tela šachty podľa potreby 
- obsyp šachty  
- osadenie železobetónového roznášacieho prstenca a liatinového poklopu 
- dokončenie obsypu, prípadne asfaltovanie. 

 

2.2 Výkop jamy pre šachtu 
Jama pre šachtu sa prevažne hĺbi strojom. Po ručnom dočistení na požadované rozmery sa 
dno jamy strojovo zhutní.  
Pri výskyte spodnej vody je potrebné počas celej doby výstavby vodu z dna výkopu 
odčerpávať. 
 

2.3 Zhotovenie spodnej podstielky pod dno šachty 
Na dne zhutneného výkopu pre osadenie šachty je nutné vytvoriť lôžko pre dno šachty. 
Lôžko môže byť betónové alebo zo sypkého materiálu požadovanej frakcie, ktoré sa 
zhutňuje na požadovanú mieru pomocou zhutňovacích strojov z dobre zhutniteľnej zeminy 
(piesok, štrk s frakciou do 16 mm, miera zhutnenia min. 97% Proktora). Druh vytvoreného 
lôžka je závislý od výšky hladiny spodnej vody a je určený projektantom v príslušnom 
projekte. 
 
Pri použití betónovej základovej dosky sa do pripraveného dna jamy vybetónuje základová 
doska šachty s hrúbkou 200-250 mm v závislosti od únosnosti podložia.  
Pri vyhovujúcom podloží, keď nie je nutné použiť betónovú základovú dosku, sa na dne 
zhutneného výkopu vytvorí zo sypkého materiálu požadovanej frakcie zhutnené lôžko.  
 

2.4 Postavenie šachty 
Osadenie šachty na betónové lôžko sa robí až po jeho vytvrdnutí. Pred osadením šachty sa 
vytvrdnutá základová doska očistí od hrubých nečistôt a šachta sa osadí na cementovú 
maltu resp. jemný betón tak, aby dno šachty ležalo celou svojou plochou na základovej 
doske bez dutín medzi vonkajšou plochou dna šachty a základovej dosky. 
Pri použití lôžka zo sypkého materiálu sa šachta osádza hneď po jeho zhutnení. Na 
pripravenú podstielku sa dno šachty osadí s použitím malého množstva jemného betónu 
resp. cementovej malty, aby sa vyplnil priestor pod dnom šachty tak, ako pri uložení na 
betónovú základovú dosku. 
 
Pri pokladaní zmontovanej šachty treba dbať na to, aby sa šachta nepoškodila. 
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2.5 Pripájanie vstupných rúr 
1. Najskôr sa pomocou korunového vrtáka príslušného priemeru ručnou vŕtačkou s min. 

výkonom 1000 W vyvŕta otvor podľa predznačenia pre príslušný priemer napájacieho 
potrubia na vstupe (obr. č. 2 a 3). 

   
Obr. č. 2 Obr. č. 3 Obr. č. 4 

1. Po vyvŕtaní otvoru hrúbku steny v mieste vyvŕtaného otvoru, v prípade potreby 
upravíme na hrúbku cca 10 mm z vonkajšej aj vnútornej strany a hrany zbavíme 
nečistôt. Rez musí byť hladký bez ostrých vyštrbenín (obr. č. 4). 

2. Vo vyvŕtanom otvore natrieme vnútornú stenu šachty mazivom (obr. č. 5). Ako 
mazivo používame najlepšie vodný roztok mazľavého mydla alebo glycerín pri 
mínusových teplotách. 

3. Nasadíme príslušné vstupné tesnenie hrubšou stenou tesnenia von zo šachty podľa 
obr. č. 6. Vstupnú časť tesnenia a nasúvanú časť rúry (obr. č. 7) natrieme mazivom. 

  
Obr. č. 5 Obr. č. 6 

2. Rúru nasunieme do otvoru s tesnením (obr. č.8). 

  
Obr. č. 7 Obr. č. 8 
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Vstupnú rúru (prípadne prechodku pri napojení korugovaných rúr) pripojenú do šachty cez 
vstupné tesnenie je možné vychýliť o uhol max. ± 5°. 
 

2.6 Pripájanie výstupných rúr 
Na odtok zo šachty je možné napojiť hladkú potrubie DN200 alebo 315 a ostatné rozmery 
potrubí pomocou redukcií . 

1. Najskôr sa na odtoku otvorí odpílením pomocou pílky s jemnými zubmi požadovaný 
rozmer DN200 alebo DN315 (obr. č. 9).  

2. Po odpílení odtoku z vonkajšej strany zrazíme hranu pod uhlom 15-45° na dĺžke cca 
15 mm a z vnútornej strany hranu odtoku zbavíme nečistôt (obr. č. 10).  

3. Z vonkajšej strany natrieme odtok šachty mazivom (obr. č. 11).  

4. Do hrdla odtokovej rúry nasadíme príslušné tesnenie, ktoré natrieme mazivom (obr. 
č. 12). 

5. Rúru nasunieme na odtok (obr. č. 13). 

 

   
Obr. č. 9 Obr. č. 10 Obr. č. 11 

  

 

Obr. č. 12 Obr. č. 13  

 
 
 

2.7 Napojenie korugovaných rúr pomocou prechodky na prítoku a prechodovej 
spojky na odtoku. 

Pri napájaní korugovaných rúr postupujeme nasledovne: 
1. Napojíme prechodku do vstupu šachty, podobne ako v odstavci "Pripájanie 

vstupných rúr" (obr. č. 14). 



 7

2. Napojíme prechodovú spojku na odtok dna šachty, podobne ako v odstavci 
"Pripájanie výstupných rúr"(obr. č. 15).  

3. Vnútornú časť prechodky alebo spojky natrieme mazivom.  
4. Korugovanú rúru očistíme v mieste prvej vlny tak, aby na nej neboli žiadne nečistoty 

(piesok, hlina, ...) (obr. č. 16). 
5. Do prvej vlny – drážky korugovanej rúry nasadíme tesnenie za sucha (obr. č. 17). 
6. Nasadené tesnenie natrieme mazivom (obr. č. 18). 
7. Korugovanú rúru zasunieme do prechodky osadenej na prítoku v šachtovom dne 

alebo prechodovej spojky na odtoku. Nákres a ukážka napojenia korugovanej rúry K-
DN/ ID300 na PE šachtové dno je znázornený na obr. č. 19, 20 a 21. 

   
Obr. č. 14 Obr. č. 15 Obr. č. 16 

  

 

Obr. č. 17 Obr. č. 18  

 
 

 
Obr .č.19 Obr .č.20 
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Obr .č.21 

 
 

2.8 Vyhotovenie dodatočného pripojenia do tela šachty podľa potreby 
Do tela šachty (korugovaná rúra DN600) je možné vytvoriť dodatočné pripojenia 
s priemerom ø 110, 160 a 200 mm nasledovným spôsobom: 

1. V požadovanej výške sa na tele šachty vyznačí stred otvoru pre vstupné potrubie. 
2. Pomocou korunového vrtáka so strediacim vrtákom sa vyvŕta otvor požadovanej 

veľkosti. 

Typ  
H - tesnenia 

Pripájacie 
potrubie 
de [mm] 

Priemer 
korunového 

vrtáka 
[mm] 

Priemer  
otvoru 
[mm] 

110 110 135,5 139 
160 160 182 186 
200 200 222 227 

 
3. Po vyvŕtaní otvoru hrany zbavíme nečistôt z vonkajšej aj vnútornej strany. Rez musí 

byť hladký bez vyštrbení a špôn po pílení. 
4. Nasadíme príslušné gumové H – tesnenie (obr. č. 22, 23 a 24 - pohľad z vnútra).  

   
Obr. č. 22 Obr. č. 23 Obr. č. 24 

5. Nasunuté tesnenie z vnútornej strany a očistený povrch zasúvanej rúry natrieme 
mazivom. 

6. Zasunieme pripájacie potrubie (obr. č. 25, 26 – pohľad z vnútra). 
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Obr. č. 25 Obr. č. 26 

 
 
 

2.9 Obsyp šachty 
V okolí šachty sa vyhotoví zhutnený zásyp po 30 cm vrstvách zo štrkopiesku frakcie do 22 
mm resp.  kamennou drťou frakcie do 16 mm.  
 
Použitie zmrznutej zeminy na lôžko resp. pre obsyp či zásyp šachty je neprípustné! 
 
Pozor! Šachta môže byť zabudovaná iba do max. výšky hladiny spodnej vody 2,0 m  
meranej od dna šachty. 
V prípade vysokej hladiny spodnej vody, (meranej od dna šachty) nad 1 m do 2 m  je 
nutné šachtu zabezpečiť proti vztlaku obetónovaním. Pri obetónovaní sa debnenie 
umiestni za pripojovacie nátrubky tak, aby spoje vstupného a výstupného potrubia 
ostali nezabetónované, viď obr. č. 27. Výška obetónovania sa volí do výšky cca 0,8 m 
od dna šachty. 
 
 

2.10 Osadenie železobetónového roznášacieho prstenca a osadenie liatinového 
poklopu 

Na zhutnený obsyp uložíme železobetónový roznášací prstenec, na ktorý položíme liatinový 
poklop DN600 podľa triedy zaťaženia cestnej komunikácie. Keďže zaťaženie od dopravy sa 
cez betónový roznášací prstenec roznáša do okolia šachty, (zaťaženie nesmie priamo 
pôsobiť na plastovú časť šachty) musí byť medzi liatinovým poklopom a hornou hranou  
PVC-U korugovanej rúry K-ID 600 minimálna vzdialenosť 30 mm, viď obr. č. 27.  
 
 

2.11 Dokončenie obsypu, prípadne asfaltovanie 
Po osadení betónového roznášacieho prstenca a liatinového poklopu sa dokončí obsyp 
okolo prstenca a prípadne sa vykoná  asfaltovanie, viď obr. č. 27.  
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Obr. č.27  

  

3 Súvisiace predpisy a dokumenty 
Vyhlásenie zhody pre šachty a vpusty č. 0904 - 4/08/ 019 
PND 71-63016-3 Potrubný systém so štruktúrovanou a s profilovanou stenou z PVC-U,  

Časť 3  -  Šachty a vpusty. 
Montážny predpis pre PVC-U kanalizačný potrubný systém. 
Dokumentácia pre revízne šachty K- ID600. 
Formulár pre revízne šachty K- ID600. 
Výkresová dokumentácia 

Obetónovanie 
dna šachty  
v prípade 
výskytu 
spodnej vody 
nad dnom 
šachty 

 


