
AAM

AAO

AAN

AAJ

ABJ

ABI

ACE

obložení nebo výstelka prov. při výrobě trub A
nastříkaná výstelka B
obložení nebo výstelka provedené na místě C
segmentové obložení nebo výstelka D
výstelka prostřednictvím jednotlivých trub E
výstelka jako průběžné potrubí (relining) F azbestocement AA
těsnící obložení (close-fit):  C-pipe, swagelining G živice AB
výstelka jako spirálově navíjené potrubí H dehtová vlákna AC
jiná výstelka: cihlové zdivo AD

kamenina AE
cementová malta AF

ABP prostý beton AG
přejímka nové stavby A železobeton AH
konec záruční lhůty B stříkaný beton AI
pravidelná (rutinní) kontrola stavu C betonové segmenty AJ
podezření na závady ve stavební konst. D vláknocement (beton s rozptýlenou výstuží) AK
podezření na provozní problémy E laminát AL
podezření na infiltraci (přítok balast. vod) F litina AM
přejímka opravy nebo obnovy G šedá litina AN
změna vlastníka H tvárná litina AO
investiční plánování I ocel AP
kontrola stavu namátkovým výběrem vzorku J neidentifikovaný druh železa nebo oceli AQ
jiný účel: zdivo (na vazbu) AR

zdivo (neprovedené na vazbu) AS
epoxid AT

ACK polyester AU
pouze pro odpadní vody A polyethylén  (PE,  PE-HD) AV
pouze pro dešťové vody B polypropylen  (PP) AW
jednotná stoka nebo k. přípojka C PVC-U AX
odvádění průmyslových odp. vod D neidentifikovaný plast AY
odkanalizovaný vodní tok E neidentifikovaný materiál AZ
jiné využití: jiný materiál:

ACM ADC
ano ano

ne ne

AAP

ACJ

AAQ

ks

okres - umístění aktuálně prohlíženého potrubí:

označení stavebního objektu:

Řádně vyplněný formulář musí být předán dodavateli kamerové prohlídky, společně s kopií aktuální situace (mapového podkladu) s 
dobře čitelným označením uzlů, případně stok, nejpozději v den zahájení prací.

Tyto informace slouží k jednoznačnému popisu prohlídky - budou použity při vyplnění hlavičkových údajů.

Základní informace pro provedení kamerových prohlídek potrubí pro ŘSD

označení prohlížených stok - název stok:

označení zakázky - pokud je požadováno 
objednatelem :
označení prohlídky - pokud je požadováno 
objednatelem :

vnitřní obložení nebo výstelka: 

název firmy objednatele:

označení dálnice, silnice, stavby, příp. obec:

rok uvedení potrubí do provozu:              ACN

potrubí         
ACD

vnitřního 
obložení  

ACF

materiál

Z

účel prohlídky:

využití:

zadržování vody provedené objednatelem

specifický druh stoky                                                                   
pro běžné druhy stok (gravitační a tlakové) neuvádět!

specifické majetkové poměry                                              
pro běžné majetkové p. (veřejné a soukromé) neuvádět!

vyčištění potrubí objednatelem:

Zpracoval:

Předané mapové podklady (situace):

Poznámky a pokyny:

Z

Z

Z

Zpracováno dne:


