
 

 květen 2022 

Stanislav Ř e h á k  - S P E L E O 
Průzkumy a obnova historických podzemních systémů 

Lišovská 13, Zvíkov u Lišova, 373 72    tel. 602 436 553    
stanislav@rehak-speleo.cz 

 

 

Praha, Petřín – Strahovská zahrada  

 
 Zjištění příčin vývěru vody na komunikaci 

 

 
 

 

 

Nálezová zpráva, návrh opatření  



  Petřín, Strahovská zahrada – Vývěr vody na komunikaci 

 2 Stanislav Řehák – SPELEO                  

          

  

Obsah 

 

Identifikační údaje: ........................................................................................... 3 

1 Výchozí situace .......................................................................................... 4 

2 Použité podklady a situační schéma .......................................................... 4 

3 Rozsah výstupní dokumentace .................................................................. 5 

4 Vytipovaný zdroj vývěru vody ..................................................................... 5 

5 Trasování vody ve svahu nad vývěry vody na komunikaci. ........................ 6 

6 Stopovací zkouška ..................................................................................... 9 

7 Kamerové zkoušky ................................................................................... 12 

8 Další zjištěné závady................................................................................ 15 

9 Shrnutí a doporučení ................................................................................ 16 

10 Přílohy: .................................................................................................. 17 



  Petřín, Strahovská zahrada – Vývěr vody na komunikaci 

 3 Stanislav Řehák – SPELEO                  

          

Identifikační údaje: 

 

 

ZADAVATEL:  Hlavní město Praha 

 Odbor ochrany prostředí MHMP 

 Jungmannova 35/29  

 110 00 Praha 1  

 Ič: 00064581 

  

 

LOKALITA:   Petřín, Strahovská zahrada 

 promenáda Raoula Wallenberga 

 118 00 Praha – Hradčany 

 

 

STUPEŇ   

DOKUMENTACE:  Nálezová zpráva, návrh opatření 

 

 

 

ZHOTOVITEL:  Stanislav Řehák – SPELEO 

    Lišovská 13, 373 72 Zvíkov u Lišova 

    Ič: 43251919    Dič: CZ7212013457 

 

 

  



  Petřín, Strahovská zahrada – Vývěr vody na komunikaci 

 4 Stanislav Řehák – SPELEO                  

          

1 Výchozí situace 

 V patě svahu pod promenádou Raoula Wallenberga v místech zhruba 

nad Pramenem sira Nicholase Wintona se na přelomu roku 2021 a 2022 objevil 

poměrně silný výron vody podmáčející velkou část svahu. V zimním období v době 

mrazů zde dochází k namrzání vytékající vody po povrchu komunikace v délce desítek 

až stovek metrů. V době našeho prvotního prověřování dne 4.1.2022 již většina ledu 

roztála, ale po zpevněné cestě od pramene sira Wintona až téměř po ulici Vlašská 

teklo cestou značné množství vody, odhadem až 0,2 l/s.  

Při podrobnějším ohledání místa bylo zjištěno, že nejvýraznější výrony vody 

jsou přímo v patě svahu pod vrstevnicovou silnicí (promenádou) a většina vody se 

následně ještě v zatravněné ploše svahu o něco níže vsakuje zpět do mělkého podloží 

a migruje svahem dolů, aby následně asi polovina objemu vyvěrající vody vytékala na 

komunikaci směřující do Vlašské ulice. V mrazivém počasí pak dochází nejen k trhání 

a rozvolňování vodou nasáklé komunikace, ale k namrzání vody na komunikaci 

v mohutných a nebezpečných ledových plotnách. Cesta se tak stává neschůdnou a 

nebezpečnou.  

 Na žádost správce parku, OCP MHMP jsme prověřovali možné zdroje a 

trasy předmětné vyvěrající vody. Byly provedeny drobné sondáže, obhlídka širšího 

okolí, stopovací zkoušky, kamerový průzkum i jednání se správci vybraných přilehlých 

pozemků. Intenzita vývěru postupně slábla až koncem jara ustala úplně.  

 

2 Použité podklady a situační schéma 

 Pro účely popisu a lepší orientace v situaci byla z dostupných zdrojů 

sestavena situační mapka doplněná vlastním terénním měřením s označením 

viditelných povrchových prvků, jako jsou především poklopy revizních a vtokových 

šachet kanalizace nebo užitkového vodovodu. 

Podklad se skládá z fragmentů následujících výkresových podkladů:  

1- Upravený výřez katastrální mapy předmětného území  

2- Části technické mapy Hlavního města Prahy se zaměřením pozice 

veřejného osvětlení 

3- Mapa užitkového vodovodního potrubí v zaměření části strahovské 

zahrady od  Aleše Kohla – Geodetické práce ze 4.4.2022 
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4- Vlastní terénní měření a terénní skici.  

Z uvedených podkladů bylo sestaveno situační schéma s vyznačením průběhu 

užitkového vodovodního potrubí a jeho revizích šachet s označením S17 až S23 

(převzato z podkladů Aleš Kohl),  

a dále označení vtokových a revizních šachet dešťové kanalizace ve zpevněné 

ploše promenády Raoula Wallenberga označených pracovně velkými písmeny A až K. 

Jeden ze čtvercových poklopů na promenádě poblíž vtokové šachty D je označen jako 

„Vrt“ a není součástí kanalizace. Bližší význam tohoto „vrtu“ nebyl zjišťován, je zde pro 

úplnost vyznačen a je také zachycen na fotodokumentaci jako digitální příloze této 

zprávy.  

 Pozice poklopů a vpustí A až K byla v terénu odměřována a do podkladu 

umísťována na základě vzdáleností od geodeticky zaměřených lamp veřejného 

osvětlení. Měření bylo prováděno laserovým dálkoměrem bez měření úhlů.   

 

3 Rozsah výstupní dokumentace 

 Nálezová zpráva je vyhotovena v tištěné podobě jako textová zpráva 

s několika málo vybranými fotografiemi a výkresem situačního schéma rozmístění 

vodovodních a kanalizačních šachet ve formátu A3 a měřítku 1:400. Zcela identické 

materiály jsou zadavateli předány i v digitální podobě ve formátech PDF a dále jsou 

doplněny rozsáhlou obrazovou přílohou s fotografiemi a dílčími popisky a také se 

záznamy z kamerového průzkumu ve formátu ASF. Popis a stopáž kamerového 

průzkumu je součástí textové části nálezové zprávy.  

 

 

4 Vytipovaný zdroj vývěru vody 

 Po celkovém zhodnocení situace se jako nejvíce pravděpodobný zdroj 

vyvěrající vody ukázalo druhotně osazené a jinak neznámé a v dostupných plánech 

nepodchycené plastové oranžové potrubí KG DN 150 mm. V prvních dnech roku 2022 

se přítok do šachty A odhadoval na cca 0,5 l/s, v průběhu času s příchodem jara se 

průtok zmenšoval až zcela ustal.  

 Jako jeden z možných zdrojů vody přitékajícím výše popsaným potrubím 

může být štola č.III. (Velká zahradní štola) v areálu Strahovského kláštera, která má 
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jedno z pracovních vyústění ve svahu nad promenádou. Podle historických zákresů i 

zaměření šachet by měl tento zdroj být napojen na užitkový vodovod od vyústění štoly 

přes revizní šachty S28, S27, S26 (jsou mimo situační schéma) do šachty S23 a odtud 

dále do šachet S22, S21, S20, S19 a dál po svahu do areálu Nemocnice milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského. Nelze ale vyloučit, že na této trase se v minulých letech 

(desetiletích) vyskytl nějaký problém a došlo k přepojení a náhradnímu trasování 

opravené části vodovodu, například ve snaze o zachycení této vody v rybníčcích na 

svahu Strahovské zahrady, kam by měla teoreticky přes šachty A, B, F a vyústění H 

dotéct.  

 

5 Trasování vody ve svahu nad 

vývěry vody na komunikaci.  

 Výrazný přítok do šachty A a jeho 

pokračování se jevilo jako jeden 

z nejpravděpodobnějších zdrojů průsaků vody do 

paty svahu a dále a komunikaci směřující východním 

směrem do ulice Vlašská. Voda z vtokové šachty A 

odtéká severním směrem pod okrajem komunikace 

(promenády Raoula Wallenberga) k dalším šachtám. 

Zde byly nalezeny další poklopy a vpusti popsané 

dále:  

 

Čtvercová vpust šachty A – jedná se o 

vtokovou šachtu se čtvercovou mříží pro odvod 

dešťové vody z komunikace s osazeným košem na 

splaveniny. Hloubka šachty je cca 120 cm a mimo 

vlastního vtoku z povrchu komunikace přes mříž má 

ještě zřejmě druhotně osazený již výše zmíněný přítok 

potrubím KG 150. Odtok ze šachty směřuje severním 

směrem k šachtě B. Propojení šachet A a B bylo 

potvrzeno stpovací zkouškou (viz níže), a jak bylo 

následně zjištěno při kamerovém průzkumu, je 
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kameninové potrubí DN 200 mm  v tomto úseku prosedlé a částečně zaplněné vodou 

a sedimentem.   

 

Kruhový poklop šachty B – je lehký litinový poklop a má průměr 60 cm. Pod 

ním je betonová revizní šachta s cihelným mírně zatáčejícím kanálkem na dně, který 

přibližně kopíruje směr cesty. Asi v polovině hloubky zapuštěného cihelného kanálku 

je ze středu šachty východním směrem kolmo pod komunikací vyvedeno zřejmě 

odlehčovací přepadové kameninové potrubí DN 200 mm. Kamerová zkouška ukázala 

prostupnost potrubí se zřejmě netěsnými spoji zhruba na druhou stranu komunikace, 

kde je profil z větší části zaplněn kameny a hlínou. Dále je pak patrné, že se potrubí 

ve spoji (bez použití tvarovky) lomí dolů. Další pokračování se nepodařilo prověřit. 

Odtokové potrubí ze šachty B je opět z kameninového potrubí DN 200 mm 

s občasnými asymetrickými spoji (Vyosení konce potrubí vůči hrdlu signalizuje absenci 

těsnícího provazce a tudíž i úniky kapalin do okolního prostředí).  Kamera se dostala 

do vzdálenosti 16 m a dále již postup nebyl možný pro odpor tlačné struny, volný profil 

potrubí ale pokračoval dále a jak se později potvrdilo stopovací (barvící) zkouškou, je 

propojena do šachty F.  

 

Vodovodní čtvercový poklop šachty S22 a S21 - Přibližně 4 m severně od 

šachy B kříží komunikaci a současně i odtokové kameninové potrubí dešťové 

kanalizace trasa užitkového vodovodu z jímání petřínských štol. Na okrajích 

promenády se zde nacházejí šachty S 22 (na západním okraji komunikace směrem do 

svahu) a šachta S21 (na východní straně komunikace směrem po svahu dolů). Obě 
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šachty mají těžký litinový vodárenský poklop s panty a šroubem na zajištění poklopu. 

Vlastní šachty jsou obdélníkové z litého betonu se stupadly a s litinovým hrdlovým 

potrubím s čistícím kusem na dně.  

 

Čtvercová vpust šachty C – se nachází dále severním směrem při hraně 

komunikace a přibližně v trase odtokového potrubí. Jedná se o vtokovou šachtu 

s mříží, která je s největší pravděpodobností napojena odbočkou na průběh potrubí 

mezi šachtami B a F.  

 

Čtvercová vpust šachty D – se nachází ještě více severně od šachty D a C a 

je opět při hraně komunikace a přibližně v trase odtokového potrubí. Jedná se o 

vtokovou šachtu s mříží, která je s největší pravděpodobností napojena odbočkou na 

průběh potrubí mezi šachtami B a F.  

 

Čtvercová šachta označená jako Vrt – Po trase potenciálního průběhu 

dešťového potrubí a možných míst s únikem vody je také v komunikaci lehký litinový 

čtvercový poklop 60 x 60 cm. Pod ním je pouze kruhová ocelová chránička s pod 

plechovým víčkem v ní je několik kovových trubek. Zbylí část plochy pod poklopem je 

až po vrch zaplněna štěrkem a hlínou. Význam a užití této šachty s poklopem nám 

není znám.  

 

Kruhový poklop šachty F – je lehký litinový poklop a má průměr 60 cm. Pod 

ním je betonová revizní šachta na podezdívce z betonových cihel a s cihelným 

kanálkem na průtok vody na dně. Kanálek se v šachtě stáčí k severovýchodu a 

pokračuje do svahu nad nedalekým bývalým jezírkem.  

 

Čtvercová vtoková mříž šachty G – je litinová stejně jako ostatní vtokové 

mříže v této oblasti. Tato je však výrazně poškozená, krajní část mříže je odlomená a 

další dva pásy jsou částečně vylomeny. Následkem tohoto poškození je zbylá část 

mříže částečně propadlá a spolu s vylomenou dírou v ploše mříže může být pro 

účastníky provozu na promenádě nebezpečná. Tato vpust je napojena na šachtu F a 

odvádí povrchové dešťové vody.  
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Vyústění potrubí H – V těchto místech dle situačního schématu je vyústěno 

odtokové potrubí z celé popisované větve dešťové kanalizace. Vyústění je ve svahu 

nad rybníčkem a splavuje svah za vzniku výrazné hluboké erozní rýhy. Viditelná část 

potrubí vyústění je již provedena v oranžovém KG plastu.  

 

Kruhový poklop šachty K – Jak ukazuje fotodokumentace i situační schéma, 

tato šachta již nenáleží k dokumentované větvi dešťové kanalizace mezi šachtami A 

až F, případně vyústění H. Do šachty K přichází dešťové potrubí od severu a stáčí se 

zde opět východním směrem a reprezentuje samostatný přítok do bývalého rybníčku 

pod promenádou.  

 

6 Stopovací zkouška 

 Pro jednoznačné 

potvrzení nebo vyvrácení domněnky, že 

vyvěrající voda v patě svahu a tekoucí 

dále na níže položenou komunikaci 

pochází z horizontálního úseku dešťové 

kanalizace mezi šachtami A, B a F byla 

zvolena metoda stopovací zkoušky 

pomocí vápenného barviva. Stopovací 

látka byla postupně ale kontinuálně 

nalita do šachty A v množství 12 litrů 

v čase t0. Následně byly hlídány okolní 

šachty na předpokládané trase odtoku a 

také vývěry vody v patě svahu pod 

promenádou.  

 První místo s počínajícím 

viditelným zabarvením byla šachta B 

vzdálená od místa obarvení 9m a časem 

prostupu 16 s.  

Jako druhé místo s barvivem byl 

detekován předmětný a problematický 
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vývěr vody v patě svahu pod promenádou. Předpokládaná vzdálenost trasy je cca 30 

m a čas prostupu je 140 s.  

Teprve následně se objevilo barvivo v šachtě F vzdálené 74 m od místa 

obarvení a tuto trasu barvivo překonalo za 195 s. Posledním místem s detekcí barviva 

se stalo vyústění potrubí nad rybníčkem v bodě H, vzdáleném 87 m od místa obarvení, 

které barvivo překonalo za 240 s.  

 

 

Naměřené časy při průchodu a lokalizaci stopovací látky ve sledované 

oblasti.  

 

13:42:10 hod – (0m, 0 s.) vlitý bílý roztok do šachty A   

13:42:26 hod – (9m, 16 s.) barvivo doputovalo do šachty B 

13:44:30 hod – (cca 30 m, 140 s.) Barvivo se objevilo ve vývěrech vody v patě 

svahu pod promenádou 

13:45:25 hod – (74 m, 195 s.) První část barviva doputovala do šachty F 

13:46:10 hod – (87 m, 240 s.) Barvivo vytéká z potrubí ve vyústění do rybníka 

v bodě H.  

 

 

Přepočet na průměrnou rychlost prostupu prostředím z bodu A: 

 

Reál. čas 
délka 

(m) 

čas 

(s) 

Rychlost 

(m/s) 
 Text 

13:42:10 0 0 0,00 
 

Vlitý bílý roztok do šachty A  

13:42:26 9 16 0,56 
 

Barvivo doputovalo do šachty B 

13:44:30 30 140 0,21 
 

Barvivo se objevilo ve vývěrech vody v patě svahu pod 

promenádou 

13:45:25 74 195 0,38 
 

První část barviva doputovala do šachty F 

13:46:10 87 240 0,36 
 

Barvivo vytéká z potrubí ve vyústění do rybníka v bodě 

H. 
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Vyhodnocení rychlosti prostupu na jednotlivých úsecích trasy:  

 

reál. čas 
délka 

(m) 

čas 

(s) 

Rychlost 

(m/s) 
 Trasa 

13:42:26 9 16 0,56 
 

A-B 

13:44:30 21 124 0,17 
 

B-Vývěr 

13:45:25 65 179 0,36 
 

B-F 

13:46:10 13 45 0,29 
 

F-H 

 

 

Vyhodnocení barvící zkoušky 

 

Barvící pokus potvrdil propojení trasy mezi šachtami A, B, F a výtokem H. Zde 

se předpokládá relativně průchodná trasa s lokálním prosednutím potrubí nebo menší 

ucpání profilu splaveninami. To je patrné 

z rychlosti proudění v jednotlivých úsecích, kdy 

první úsek mezi šachtami A a B je nejrychlejší. 

(Při porovnání zanedbáváme možný rozdílný 

spád potrubí). Úsek B-F je tedy podle měření 

pomalejší a zřejmě poucpaný nebo s větší 

retencí v prosedlých úsecích. Poslední úsek F-H 

vychází ještě pomalejší, ale zde může vznikat 

chyba z důvodu špatné detekce, kdy barvivo 

vytékalo v hlinitém svahu a pod listí, takže bylo 

zregistrováno s určitým zpožděním.  

Zcela zásadní je však potvrzení propojení 

a jednoznačné souvislosti kanalizace v tělese 

promenády s nežádoucími vývěry vody v patě 

svahu. Tento stav narušuje stabilitu vlastního 

tělesa promenády a výrazně ohrožuje jeho 

homogenitu, stejně jako unikající voda 

destabilizuje velice citlivé území petřínských 

svahovin. Případný sesuv vodou nasycených 
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sutí a soliflukcí může mít pro široké okolí značné následky. Druhou negativní stránkou 

přímého prosakování vody do podloží a do svahu s následnými výrony do a na 

komunikaci níže směrem k ulici Vlašská je zejména v zimním období degradace 

konstrukcí vozovky a její namrzání, což činí komunikaci nebezpečnou a zledovatělou.  

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že rychlost proudění vody v potrubí na větší 

vzdálenosti je přibližně 0,4 m/s. Proudění vody svahem mezi body B a vývěry je sice 

zhruba poloviční na hodnotě cca 0,2 m/s, nicméně je to stále důkaz zcela přímého 

propojení po již výrazně proprané až puklinovité trase s již odtransportovaným 

pelitickým materiálem.   

 

 

7 Kamerové zkoušky 

 Pro doplnění a ucelení informací bylo následně v úseku 

předpokládaných největších úniků přistoupeno ke kamerové zkoušce trubního vedení. 

To bylo realizováno mezi šachtami A a B, a dále ze šachty B odtokovým potrubím do 

vzdálenosti 16 m a také z téže šachty B byl kontrolován odlehčovací přepad do svahu 

pod promenádou. 

Souhrnně lze konstatovat, že v rámci 

možností kamerové zkoušky potvrdily 

lokální prosednutí potrubí (projevuje se 

zvýšenou hladinou v potrubí a usazováním 

splavenin ve snížených částech potrubí 

s protispádem) a především vyosení velké 

části spojů v hrdlech trubec, což většinou 

dokladuje absenci těsnění v hrdlech a 

z toho vyplývající nezanedbatelné úniky 

transportovaných médií do okolního 

prostředí.  

Vlastní záznamy z kamerových 

zkoušek jsou součástí digitální verze 

Nálezové zprávy ve formátu ASF (soubory 

FILE0001 až 5) a popis stopáže je uveden 

níže v této textové části.  
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Popis záběrů endoskopického průzkumu kanalizace na promenádě 

Raoula Wallenberga v úseku nad Pramenem sira Nicholase Wintona. 

 

Vyhodnocení endoskopických záznamů:  

(Na záběrech z prohlídky je díky špatné baterii v záznamovém systému 

uvedeno chybné datum a čas. Prohlídka proběhla dne 12.1.2022 mezi 11 a 14 

hodinou) 

Soubor 1 -  Šachta A 

0:30 – Vstup do šachty A, přítok vody z potrubí KG 150 ze svahu, kamera 

jde do odtokového kanalizačního potrubí směrem k šachtě B 

1:00 viditelný nedosunutý a vyosený spoj potrubí, o který kamera naráží. 

1:50 – druhý vyosený spoj potrubí 

2:30 – Pokračování potrubí je zřejmě prohnuté, v potrubí stojí tolik vody, 

že je kamera neustále pod vodou 

4:00 – Kamera jede zpět. 

4:15 – Prohlídka jednoho ze spojů.  

5:20 – Konec záznamu 

 

Soubor 2 – Šachta B 

0:20 – Pohled do šachty B 

1:10 – šachta z vrchu se žlábkem a tekoucí vodou, na dolní straně ústí 

odlehčovacího přepadu.  

1:25 – Kamera jede ze šachty B proti spádu k šachtě A, na dně je 

viditelná vrstva propláchnutých kamínků splavených do propadné (snížené) 

části potrubí.  

Další postup zaplaveným potrubím,  

5:00 – Konec záznamu.  

 

Soubor 3 – šachta B (pokračování předchozího záznamu) 

0:00 – Pokračování prostupu potrubím pod hladinou 

1:15 – Další vyosený spoj 

1:36 – spoj potrubí 

1:44 – Odbočka, z které přitéká voda (ze šachty A), hlavní potrubí 

pokračuje dále.  
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2:25 – Pokračování hlavního potrubí za odbočkou, dále je ale sediment 

a kamera dál neprojde. 

3:20 – Kamera je zpět v šachtě B 

3:27 – Konec záznamu.  

 

Soubor 4 – Šachta B (Odlehčovací přepad) 

0:00 – Pohled do šachty B 

0:25 – začátek odlehčovacího přepadového potrubí vedoucí kolmo pod 

cestou východním směrem (po spádnici svahu). 

1:00 – detail jednoho ze spojů (potrubí je suché) 

1:10 – V potrubí sedí žába 

1:32 – Vyosený a tudíž netěsný spoj 

1:48 – Vyosený spoj, kamera naráží na schod v potrubí 

2:15 – Kámen a hlína v potrubí 

2:40 – Za kamenem je vidět lomení potrubí dolů a netěsný otevřený spoj.  

2:47 – postup zpět 

3:20 – Konec záznamu 

 

Soubor 5 – šachta B  

0:00 – Pohled do šachty B 

0:30 – Pohled do odtokového potrubí směrem k revizní šachtě F 

0:53 – Vyosený a netěsný spoj, pokračují další spoje 

1:45 – Prosedlé potrubí, kamera je pod vodou. 

2:03 – vyosený spoj, porubí z poloviny plné vody.  

2:33 – Sediment na dně 

4:00 – Kamera jede zpět ze vzdáleností 16 m 

5:00 – detail spoje 

6_50 – revizní šachta B 

7:10 – konec záznamu.  
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8 Další zjištěné závady 

 Ve sledované oblasti, severně od užitkového vodovodu mezi šachtami 

S19 a S20 se nachází kamenná skulptura nazvaná pramen sira Nicholase Wintona. 

Z tohoto díla by měl mimo zimní 

sezónu tryskat tenký pramen 

vody, to se ale děje jen 

nárazově právě hlavně v jarních 

měsících nebo na podzim.  

 Při řešení 

problematiky průsaků vody do 

paty svahu jsme narazili i na 

různé trubičky a hadičky, které 

pravděpodobně zachycují část 

prosakujících vod z kanalizace a odvádí ji jako zdroj pro popisovaný pramen sira N. 

Wintona. Tento stav podporuje i fakt, že pramen teče především v období, kdy je 

výrazněji mokro a jsou aktivní průsaky z potrubí dešťové kanalizace. Pro ověření této 

domněnky jsme se snažili získat nějakou dokumentaci od projektu na instalaci 

Pramene sira N. W., ale správce zahrad žádný projekt nemá. Pokud je opravdu něco, 

co se nazývá „pramen“ napájeno de facto z kanalizace, není to optimální stav.  

 Druhá část problému kolem Pramene sira N. Wintona je odtok použité 

odpadní vody a současně i odtok  vody z podmáčených částí v patě svahu a kolem 

vlastní skulptury s pramenem. Tyto vody jsou odváděny různými trubičkami a hadicemi 

k revizní šachtě užitkového vodovodu označené S19. Zde je patrné, že někdo vyřízl a 

odlomil část litinového poklopu, aby mohl hadice s odpadní vodou zavést do šachty. 

V šachtě je pat demontované víčko čistícího kusu na vodovodním litinovém potrubí a 

tyto odpadní vody jsou vpouštěny zpět do vodovodního potrubí. Jednou z dalších 

úprav bylo prosekání otvoru do revizní šachty pod poklopem a zavedení odpadních 

vod do šachty tudy, nicméně vyříznutá a vylomená díra do poklopu, který by měl být 

těsný, už zůstala.  

 Aktuální stav kolem pramene sira N. Wintona je značně problémový, 

pramen je pravděpodobně napájen průsaky z kanalizace, odpadní vody z pramene a 

okolí jsou svedeny do potrubí (byť užitkového) vodovodu. Poškozeným poklopem na 

vodovodní šachtě se může voda znečistit, ale také zcela ucpat potrubí užitkového 
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vodovodu, který je využíván v nižších partiích, kde je jímán do vodojemu. Tento stav, 

byť nebyl přímo součástí zadání, je potřebné řešit (viz závěr a doporučení).  

 

 

9 Shrnutí a doporučení 

 

 Na základě uvedených skutečností lze konstatovat tyto zjištěné závady:  

 

1- Průsaky a vývěry vody v patě svahu pod promenádou jsou způsobeny 

netěsnou kanalizací a netěsnými dny revizních šachet A, B a F.   

Doporučení: Přeložit stávající dešťovou kanalizaci včetně netěsného dna 

revizních šachet a napojení na vtokové vpusti 

 

2- V šachtě B je poškozený (částečně ucpaný) oddělovací přepad s nejasným 

pokračováním 

Doporučení: Zvážit potřebu a případnou opravu oddělovacího přepadu a 

zjistit pokračování odlehčovací větve kanalizace.  

 

3- Voda do systému kanalizace šachet A až F se dostává z povrchu při dešti a 

pak z přepadů z jímacích štol hlavně v zimním období, kdy je jiná spotřeba 

omezena a je relativní hojnost srážek. Trasování potrubí přicházející do 

šachty A není známé.  

Doporučení: Zjistit reálné trasování přívodního potrubí a možnost regulace 

přiváděných vod. 

 

4- Nad rámec zadání bylo zjištěno, že je závažně poškozená mříž na vtokové 

šachtě G 

Doporučení: Výměna mříže na novou funkční. 

 

5- Že je objekt s názvem „Pramen sira N. Wintona“ napájen odpadními vodami 

Doporučení: Napájení řešit ze stabilního a kvalitnějšího zdroje vody 

(napojení na užitkový vodovod s možností regulace a uzavření) 
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6- Že tyto vody spolu s dalšímu jsou z povrchu sváděny do vodovodního 

litinového potrubí v šachtě S19  

Doporučení: Použité vody odvést do kanalizace, případně vracet přes 

pískový filtr.  

 

7- A že šachta S19 má zásadně poškozené litinové víko i stěnu a odstraněné 

víko čistící tvarovky potrubí.  

Doporučení: Výměna poklopu revizní šachty S19 a oprava čistící tvarovky 

potrubí.  

 

 

 

Vypracoval:  

  Stanislav Řehák 

  Lišovská 13, Zvíkov u Lišova 

  Ičo: 43251919    Dič: CZ7212013457 
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