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ÚVOD DO PROBLEMATIKY SKÚŠANIA TESNOSTI KANALIZÁCIE 

Emil Raček, Uniatest, s.r.o., Blažkov 1429, SK 023 02 Krásno nad Kysucou 

V posledných rokoch sme v našich obciach svedkami zvýšenej aktivity stavbárov 
a stavebných spoločností, čo je spojené s výstavbou novej kanalizácie a vodovodu.   
( ...vidieť to aj na našich cestách ☺ )  

Slovensko prijalo voči Európskej únii záväzok do roku 2010 odkanalizovať všetky 
obce nad 10-tisíc obyvateľov a o ďalších päť rokov potom všetky obce nad 2-tisíc 
obyvateľov. 

Nikto nepochybuje o tom, že je to správny a významný krok pre ochranu životného 
prostredia.  

Mnohí majitelia starších stavieb, hlavne v menších obciach používajú žumpy. Každá 
žumpa musí spĺňať parametre technických noriem (konkrétne STN 75 0905) a v 
zmysle stavebného zákona musí prevádzkovateľ takýchto objektov preukázať počas 
celej doby ich užívania vodotesnosť a nepriepustnosť. V praxi to však (samozrejme) 
takto nefunguje a nepriepustnosť sa deklaruje maximálne pri kolaudácii nových 
rodinných domov. Staré žumpy mávajú vyvedené rôzne prepady, trativody 
a o tesnosti mnohých z nich možno pochybovať. 

Nová kanalizácia tento problém zásadne mení.  
Po výstavbe sa kanalizácia a kanalizačné šachty skúšajú, stavba musí spĺňať 
požiadavky STN EN 1610 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 
Prípadné netesnosti by spôsobili znečisťovanie pôdy a podzemných vôd odpadovými 
vodami alebo by dochádzalo k vnikaniu podzemných vôd do potrubia, následne k 
hydraulickému preťažovaniu stôk a objektov ČOV. Toto je ešte častejší problém pri 
starej poškodenej kanalizácii. 

STN EN 1610   -   Skúšky tesnosti kanalizačného potrubia 

Rád by som sa s Vami podelil o pár praktických skúsenosti a poznatkov 
z vykonávania skúšok tesnosti podľa spomenutej normy. 

STN EN 1610 - Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk je európska norma, 
ktorá je u nás v platnosti od roku 1998. Upravuje podmienky výstavby a skúšania 
gravitačných kanalizačných potrubí a stôk.  

Umožňuje vykonávať skúšky tesnosti kanalizačného potrubia vzduchom, ale aj 
vodou. Metóda skúšania vzduchom má v porovnaní so skúškou tesnosti vodou 
nesporné výhody - značne sa skracuje doba samotnej skúšky a odpadá problém 
s vodou s jej napúšťaním ale aj s vypustením po skúške. To následne znižuje 
náklady stavebníka a dnes sa novovybudovaná vonkajšia kanalizácia skúša takmer 
výhradne vzduchom. V prípade nevyhovujúcich výsledkov zo skúšky vzduchom je 
navyše možné opakovať skúšku vodou a tento výsledok je potom rozhodujúci. Toto 
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má význam pri betónovom potrubí a betónových šachtách a to len v prípadoch, kedy 
nameraný pokles tlaku presahuje povolenú hodnotu len minimálne. 

Nová kanalizácia je budovaná najčastejšie z plastového potrubia, osobne som sa 
nestretol pri bežných stokách do DN 600 na odkanalizovanie splaškov z domácností 
so železobetónovým ani iným potrubím. Avšak aj keď sa jedná o novú kanalizáciu, 
v praxi sa objavujú – dá sa povedať veľmi často – závažné nedostatky, netesnosti 
potrubia a výsledky skúšok v zmysle STN EN 1610 sú nevyhovujúce.   

Najčastejšie sa stretávame s  nedodržaním technologických postupov pri výstavbe.  
V nevyhovujúcich úsekoch sa po skúške spravidla vykonáva TV monitoring 
priemyselnou kamerou, prípadne ak nie je zo záznamu zjavné miesto poškodenia, je 
možné lokalizovať netesnosti vodíkovým detektorom napr. H2lux pomocou zdravotne 
nezávadného formovacieho plynu – zmes 95% dusíka a 5% vodíka.  Sú to však 
všetko činnosti, ktoré navyšujú stavebníkovi rozpočet a pritom chybám, ktoré sú 
najčastejšie, sa dalo naozaj veľmi ľahko predísť.  

Netesnosti sú často spôsobené nevhodným obsypom a zásypom potrubia. Pri 
vizuálnej kontrole sme našli potrubie prerazené veľkými kameňmi, kusmi betónu 
a podobne, čo bolo jednoznačne spôsobené neodbornou prácou a nedbalosťou 
pracovníkov zhotoviteľa. Ďalší častý problém sú vysunuté gumové tesnenia, 
nesprávne osadenie dodatočných odbočiek, tzv. insitov a podobne. Stavebníka však 
odstraňovanie týchto nedostatkov vychádza draho. Aj keď dnes už síce nie je 
problém vykonať lokálnu opravu bezvýkopovo, pomocou špeciálnej textilnej vložky 
napustenej epoxidom, ale tieto práce sú finančne veľmi náročné. 

STN EN 1610 umožňuje zvoliť pri skúške tesnosti potrubia 4 rôzne veľkosti pretlaku. 
Potrubia je možné skúšať pretlakom 200 mbar (20 kPa) - metóda LD, pri potrubiach 
s priemerom do DN500 však najčastejšie preferujem metódu LC, teda na skúšobný 
pretlak 100 mbar (10kPa), kde doba skúšky úseku medzi dvoma šachtami trvá pri 
najbežnejšom priemere DN 300mm  4 minúty. Povolený pokles je v tomto prípade 15 
mbar (1,5 kPa). Pre porovnanie, skúška vodotesnosti takéhoto istého úseku vodou 
by trvala viac ako 1,5 hodiny. 1 hodina je potrebná na kondiciovanie potrubia 
a predpísaná doba samotnej skúšky je ďalších 30 minút. K tomu však treba prirátať 
čas potrebný na manipuláciu s vodou, jej napustenie a vypustenie, alebo vyčerpanie. 
Takže porovnávame dobu 4 minúty a cca 2 hodiny  ...  

Skúšku tesnosti je možné vykonať aj pri nižšom pretlaku vzduchu, konkrétne 50 
alebo 10 mbar (5 a 1 kPa), ale doba skúšky sa potom predĺži a z osobných 
skúseností viem, že ak je výsledok skúšky pri metóde LC nevyhovujúci, nebude 
vyhovovať ani pri metóde LA a LB, teda pri nižšom tlaku. Tlak volíme samozrejme aj 
s ohľadom na bezpečnosť a to hlavne pri potrubiach s väčším profilom, pretože aj 
keď sa bavíme o tlaku v úvodzovkách „len“ 10 kPa, zle osadený nafukovací tesniaci 
vak v potrubí  je pre pracovníka, ktorý sa nachádza v šachte mimoriadne nebezpečný 
a v prípade nejakej poruchy, resp. pri náhlom poklesu tlaku v gumenej upchávke 
počas skúšky môže dôjsť k jej vystreleniu. Dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci 
je pri skúškach vodotesnosti kanalizácie naozaj veľmi dôležité. 
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Tu by som chcel dať do pozornosti českú technickú normu ČSN 75 6909 z roku 
2004, v ktorej autori práve na základe praktických skúseností z vykonávania skúšok 
tesnosti kanalizácie vzduchom doplnili vo väzbe na EN 1610 kapitolu o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. Nájdeme v nej odporúčania hodnôt skúšobného pretlaku 
s ohľadom na menovitú svetlosť potrubia a bezpečnosť práce. Dopĺňa tiež v článku 
10.1 podmienky skúšania tesnosti vzduchom pre kanalizačné šachty, nakoľko pri 
tvorbe STN EN 1610 ešte nebol dostatok skúseností s touto metódou a použitie 
konkrétnej hodnoty skúšobného pretlaku norma EN1610 len „odporúča“.  

STN EN 1610   -   Skúšky vodotesnosti kanalizačných šachiet 

Európska norma STN EN 1610 upravuje aj podmienky skúšania kanalizačných 
šachiet. Máme možnosť vybrať si medzi metódu skúšania vodou,  vzduchom            
a  pripúšťa možnosť infiltračnej skúšky.  

Skúšanie vzduchom prináša rovnako ako pri skúške vodotesnosti potrubí a stôk 
veľké výhody, avšak v praxi je túto metódu možné využiť naozaj len na kvalitne 
vybudovaných šachtách. 

Skúšky tesnosti šachiet vzduchom sa nám podarilo úspešne realizovať zrejme medzi 
prvými na Slovensku. Išlo o jednu z prvých veľkých stavieb financovaných Európskou 
úniou v rámci plnenia záväzkov s odkanalizovaním miest a obcí. V rámci stavby 
„Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Žiline“ sa v rokoch 
2004 až 2008 vybudovalo viac ako 140 km novej kanalizácie v 23 obciach a mestách 
v okolí Žiliny. Skúšky vodotesnosti sme realizovali spolu s laboratóriom spoločnosti 
Doprastav a.s., ktorý bol hlavným dodávateľom stavby. Ako to už na podobných 
stavbách býva, každý poddodávateľ sa snažil odovzdať čo najskôr hlavne potrubie, 
metre a kilometre odskúšanej kanalizácie pribúdali a šachty ostávali zrejme ako 
„nutné zlo“ až na koniec. S blížiacimi sa termínmi ukončenia stavby však zrazu nastal 
veľký problém v podobe stoviek neodskúšaných šachiet. Nakoľko STN EN 1610 
umožňovala vykonať skúšku vodotesnosti kanalizačnej šachty vzduchom, rozhodol 
som sa túto metódu vyskúšať v praxi. Po zakúpení potrebného vybavenia, hlavne 
špeciálneho tesniaceho uzáveru na utesnenie vstupného otvoru šachty, sme vykonali 
prvé merania. Po prvých neúspechoch sme postupne prichádzali na určité 
nevyhnutné kroky, ktoré bolo potrebné vykonať ak má mať skúška vyhovujúci 
výsledok. 

Jednotlivé spoje skruží šachty musia byť pred skúškou tesnosti vzduchom dokonale 
utesnené kvalitnou cementovou zmesou. Práve tieto miesta sú pri skúškach 
vodotesnosti najčastejšou príčinou nevyhovujúcich výsledkov. Zvýšenú pozornosť je 
nutné venovať prestupom rúra – šachta. Veľmi často sa stávalo, že napojenie rúr do 
šachiet nebolo vykonané pod správnym uhlom a tento nedostatok robil veľké 
problémy.  Napokon sme dosiahli to, že poddodávatelia sa snažili šachty vo vlastnom 
záujme pripraviť tak, aby nedošlo k zdržiavaniu pri ich skúšaní. Veľká časť šachiet na 
tejto stavbe bola nakoniec odskúšaná práve vzduchom. 

Problém však nastal na stavbe „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných 
Kysúc“, kde sme sa spolupodieľali na skúšaní novovybudovanej kanalizácie 
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v niektorých obciach. Skúšky vodotesnosti kanalizačných šachiet vzduchom sa však 
na tejto stavbe nepodarilo presadiť. Prvý problém nastal po zistení, že špeciálne 
tesniace vaky určené na skúšku vodotesnosti šachiet nie sú univerzálne. Na tejto 
stavbe boli dodávané šachty od iného výrobcu a my sme museli zadovážiť nový 
tesniaci vak, ktorý by bolo možné použiť na konkrétny typ šachty. Ani potom však 
vykonané skúšky nemali kladný výsledok. Spoje šachiet síce boli vymazané 
a vytmelené cementovou hmotou, ale pravdepodobne nie vhodnou. Požiadali sme 
preto o spoluprácu spoločnosť HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. z  Prahy. Ich 
pracovníci na jednej z nevyhovujúcich šachiet pôvodnú špárovaciu hmotu odstránil a 
utesnil všetky spoje kvalitnou cementovou hmotou určenou na sanáciu šachiet. Za 
prítomnosti stavebného dozoru bola po oprave vykonaná opakovaná skúška 
pretlakom vzduchu metódou LC ( 100 mbar ) s kladným výsledkom a s minimálnym 
poklesom tlaku.  

Táto skutočnosť jednoznačne dokazuje, že pri správne pripravenej šachte je možné 
skúšať šachty vzduchom bez väčších problémov. Napriek preukázanému výsledku 
na uvedenej stavbe skúšky tesnosti šachiet vzduchom neboli vykonávané, nakoľko 
kvalitné tesniace zmesi boli pre stavebníkov finančnou záťažou. Šachty boli teda 
skúšané vodou, nakoľko táto skúška je aj napriek oveľa väčšej pracnosti menej 
citlivá.  

Záver 

Na záver si ešte dovolím spomenúť jeden postreh z prístupu stavebných spoločností 
k prípravám budovania kanalizácie. Okrem všetkých potrebných krokov spojených so 
samotnou výstavbou dnes zhotovitelia na základe svojich skúseností vopred rátajú 
s množstvom bezvýkopových opráv potrubia. Na stavbách väčšieho rozsahu  sa 
samozrejme nedá vylúčiť, že dôjde k problémom a k poruchám. Stretol som sa však 
v praxi so zaujímavým fenoménom, ktorý sa na takýchto akciách udomácnil a ktorý 
podľa môjho názoru významne prispieva k problémom pri odovzdávaní,  kolaudovaní 
stavieb a po následnom spustení do prevádzky.  

Skúšky tesnosti vykonávajú na niektorých stavbách priamo pracovníci 
dodávateľských firiem, ktorí nemajú kvalifikáciu na výkon skúšok tesnosti. Netvrdím, 
že toto je jediný problém následných problémov, ale o objektívnosti skúšok tesnosti 
v týchto prípadoch sa dá úprimne pochybovať. Osobne som sa stretol tiež s veľmi 
zaujímavým postojom investora, ktorému stačilo k dokladovaniu tesnosti celej stavby 
– bolo to v rozsahu cca 7km – odskúšanie len prvých štyroch úsekov. V prípade 
kladných výsledkov skúšok bol ochotný prevziať celú stavbu od zhotoviteľa. Dodnes 
nechápem, ako sa mu potom podarilo stavbu skolaudovať. Rovnako nechápem, ako 
mohlo stačiť inému investorovi ku kolaudácii novej kanalizácie len vykonanie TV 
monitoringu stôk. Ako som spomínal, nie všetky poruchy kanalizácie je možné 
identifikovať pomocou priemyselnej kamery, ale dotyčný investor si vyžiadal len 
monitoring. Na nedôsledný prístup ku skúškam tesnosti kanalizácie nedopláca pritom 
len stavebník, ktorý  síce ušetril na skúškach, pretože mu bolo umožnené vykonať 
skúšky vo vlastnej réžii, ale v záručnej dobe investuje nemalé prostriedky do 
odstraňovania nedostatkov.  Doplácajú nato aj občania obcí, ktorí nemôžu využívať 
vybudovanú kanalizáciu.  
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V súčasnej dobe pripravujeme projekt na odstránenie závažných porúch 
novovybudovanej kanalizácie v obci na juhu Slovenska. Nedostatky viditeľné na 
zázname z monitoringu jednoznačne preukazujú, že potrubie skúšané nebolo. Sú 
tam zjavné poruchy, ktoré neumožňujú konkrétne úseky natlakovať. Občania síce 
majú kanalizáciu vybudovanú už asi 2 roky, ale naďalej sú nútený prevádzkovať 
staré žumpy. 

Na záver:  „Len preukázateľne tesná kanalizácia je skutočným prínosom pre životné  
prostredie“... 


