MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
se sídlem: Soběšická 820/156, 638 00 Brno-Lesná
IČ 49455842
zastoupená: Ing. Lubomírem Glocem, generálním ředitelem
a
dále jen „Svazky“:
název: „ Svazek vodovodů a kanalizací‘‘ měst a obcí
se sídlem ul. 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
IČ 49468952
zastoupený: Ing. Jiřím Charvátem, MSc, MBA
název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 43383513
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou
název: VODOVODY A KANALIZACE
se sídlem Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ 60418885
zastoupený: Ing. Pavlem Janatou
název: Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
se sídlem Žižkova 93, 586 01 Jihlava
IČ 48460915
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
se sídlem Kotkova 20, 669 02 Znojmo
IČ 45671745
zastoupený: Ing. Vlastimilem Gabrhelem
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Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
se sídlem Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ 49458892
zastoupený: Ing. Tomášem Hájkem
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
se sídlem nám. Míru 111, 661 01 Tišnov
IČ 49457004
zastoupený: Bc. Martinem Hrubým
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko
se sídlem Masarykovo nám. 546/9, 664 51 Šlapanice
IČ 49458833
zastoupený: Marií Kousalovou
Vodovody a kanalizace Židlochovicko
se sídlem Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
IČ 49458841
zastoupený: Mgr. Vladimírem Šmerdou
Zásobování vodou
se sídlem Nádražní 115, 675 21 Okříšky
IČ 48526061
zastoupený: Ing. Josefem Kulou
Svaz vodovodů Bohdalov
se sídlem Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
IČ 48894401
zastoupený: Ing. Arnoštem Judou
Město Velké Opatovice
se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
IČ 00281247
zastoupený: Ing. Kateřinou Gerbrichovou
VODOVODY A KANALIZACE BÍLOVICKO
se sídlem Kanice 76, 664 01
IČ 70835004
zastoupený: Ing. Vladimírem Kalivodou
Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace
se sídlem Sloup č.p. 1, 679 13 Sloup
IČ 711 60 388
zastoupený: Ing. Martinem Mikuláškem a Stanislavem Šindelkou
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Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná
IČ 05315620
zastoupený: Ing. Markétou Melicharovou Gutovou

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

memorandum o spolupráci
(dále jen „memorandum“).

Preambule
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se společně se Svazky dlouhodobě,
cíleně a nepřetržitě stará o zajištění plynulých dodávek pitné vody a následné čištění
odpadních vod.
Společnými prioritami je dosahovat zlepšení kvality vodohospodářského majetku a tím
snížit provozní náklady a ztráty vody. Dále se jedná o zajištění kvality služeb všem
zákazníkům, na kterou se mohou stoprocentně spolehnout.
Těchto cílů lze dosahovat především díky systematické, odpovědné a neustálé péči o
vodohospodářský majetek ve vlastnictví Svazků a za odborného provozování VAS. Je
nutné dbát o obnovu, rozvoj a investice do vodohospodářského majetku, aby byla
zajištěna jeho trvalá udržitelnost a byl připraven pro budoucí generace.
Sjednocení technologických a výrobních postupů je dalším významným krokem, který
povede k zefektivnění mnoha činností, ale také k úsporám a především k zajištění
trvalé udržitelnosti.

Článek 1
Cíl memoranda
Memorandum slouží k podpoře realizace dlouhodobého projektu s názvem Technické
standardy pro vodovody a kanalizace (dále jen „projekt“). Podepsané subjekty tímto
memorandem vyslovují odhodlání spolupracovat při naplňování cílů projektu, jímž je
sjednocení pracovních postupů v regionech, kde VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., provozuje vodovody a kanalizace.
Sjednocení postupů a jejich realizace v praxi si klade za cíl mít ve VAS jednotné
technické a technologické postupy, které zajistí efektivní rozvoj, provozování a obnovu
vodohospodářské infrastruktury.

3

Článek 2
Obsah memoranda
Níže podepsaní se zavazují:
a) vnímat projekt jako závazný metodický pokyn pro regiony, kde VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou
potřebu
b) metodický pokyn bude závazný pro vlastníky vodovodů a kanalizací, ale také
pro projektanty, investory a dodavatelské firmy pro navrhování, výstavbu,
rekonstrukce a opravy vodovodních a kanalizačních objektů a vodovodních a
kanalizačních přípojek
c) metodický pokyn bude rovněž závazný pro zaměstnance VAS.
d) seznámit s projektem vlastníky vodovodů a kanalizací, projektanty, investory a
dodavatelské firmy, kteří v jednotlivých regionech vlastní vodohospodářskou
infrastrukturu provozovanou VAS nebo infrastrukturu navrhují, staví nebo se
jakýmkoliv způsobem podílejí na její obnově.
e) postupovat tak, aby se při plnění závazků a povinností vyplývajících z tohoto
memoranda nedošlo k poškození ostatních subjektů, jež svými podpisy přijaly
toto memorandum

Článek 3
Doba účinnosti memoranda
Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a je účinné jeho podpisem.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1) Změny a doplnění memoranda, stejně jako znění a doplnění projektu s názvem
Technické standardy pro vodovody a kanalizace je možné činit jen ve formě
postupně číslovaných a podepsaných písemných dodatků. Pro platnost dodatku
se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
2) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána
osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu
zástupců stran, uvedených v tomto memorandu případně jejich nástupců.
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ÚVODNÍ ČÁST

1.1 Účel a oblast použití
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS)
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 49455842
- je významnou regionální provozní vodárenskou společností působící zejména na území okresů
Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou.
Jediným stoprocentním akcionářem VAS je Svaz VKMO s.r.o., jehož společníky jsou výhradně
svazky obcí (dále jen Svazky) nebo obce samotné (dále jen Obce).
Kontakt na provozní divize VAS:
- divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
- divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
- divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava
- divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
- divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
- divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Technické standardy pro vodovody a kanalizace (dále jen Standardy) jsou zpracovány jako
závazný metodický podklad pro regiony, kde VAS provozuje vodovody a kanalizace pro
veřejnou potřebu (dále jen vodovody a kanalizace). Standardy jsou určeny vlastníkům
vodovodů a kanalizací, projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování,
výstavbu, rekonstrukce a opravy vodovodních a kanalizačních objektů a vodovodních a
kanalizačních přípojek. Standardy jsou rovněž závazné pro zaměstnance VAS na všech
stupních souvisejícího pracovního zařazení.
Standardy přehledně shrnují administrativní postupy, které provázejí stavbu vodovodu nebo
kanalizace od Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací až po jejich kolaudaci.
Při zpracování Standardů bylo přihlédnuto k používání nových materiálů a nových technologií
při výstavbě. Součástí Standardů je detailní popis vybraných objektů, zařízení a sestav na
vodovodní a kanalizační síti, které se na stavbách často opakují.
Případné výjimky ze Standardů schvalují v odůvodněných případech výkonné orgány
vlastníků vodovodů a kanalizací po konzultaci s příslušnou divizí VAS.
Při zpracování Standardů se vždy vycházelo z aktuálně platných znění právních předpisů,
zejména zákona č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., zákona č.
254/2001 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb.

1.2 Vlastnické a provozní vztahy – nejčastější varianty
a) vlastníkem vodovodu nebo kanalizace je Svazek nebo samostatná Obec bez členství ve
Svazku - provozovatelem je VAS
Provozování vodovodu nebo kanalizace zajišťuje VAS na základě smlouvy o provozování
uzavřené mezi vlastníkem vodovodu nebo kanalizace a VAS a na základě krajským úřadem
vydaného povolení k provozování dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. Standardy jsou v tomto
případě závazné.
b) vlastníkem vodovodu nebo kanalizace je jiný subjekt – provozovatelem je VAS
VAS může provozovat infrastrukturu jinému subjektu než je Obec nebo Svazek, pokud
vodovod nebo kanalizace splňuje ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. (§ 1, odst. 3). Standardy
jsou v tomto případě závazné.
c) na infrastrukturu provozovanou VAS je připojena infrastruktura jiného vlastníka nebo
jiného provozovatele
V případech, kdy se připojuje na infrastrukturu provozovanou VAS jiný vlastník nebo jiný
provozovatel, musí být v místě napojení na vodovod zřízeno předávací místo, v místě napojení
na kanalizaci musí být zřízeno měrné místo. Standardy jsou v tomto případě jen doporučené
pro připojovaný vodovod nebo kanalizaci, způsob připojení musí být projednán individuelně
s příslušnou provozní divizí VAS.
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1.3 Definice používaných pojmů
Obec (obec, městys, město, statutární město) - je základním územním samosprávným
společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, je
veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek.
Svazek - dobrovolný svazek obcí založený podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích za účelem
ochrany a prosazování svých společných zájmů.
Provozovatel vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen provozovatel) právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
na základě vlastnictví nebo Smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace a je držitelem
povolení provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem podle § 6
zákona č. 274/2001 Sb.
 Další definice jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro vodovody a kanalizace

2. PŘÍPRAVA VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
2.1

Dokumentace pro územní řízení, zjednodušené územní řízení

Vodovod a kanalizace jako vodní díla jsou stavby, které vyžadují k umístění na pozemku
územní rozhodnutí na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení.
Zjednodušené územní řízení lze využít za předpokladu splnění §95 zákona č. 183/2006 Sb.
K DÚR se vyjadřuje budoucí vlastník vodovodní a kanalizační sítě a budoucí provozovatel
stanoviskem vydaným VAS, přičemž se přihlíží k souladu s územním plánem (studiemi), k
souladu s krajským Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací a k souladu nové trasy a profilu
vodovodu s požadavky na zásobování přilehlých oblastí.
Žadatel předkládá žádost o vyjádření spolu s DÚR na technický úsek příslušné divize VAS.
 Podrobnosti k DÚR jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro vodovody a kanalizace.

2.2

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad. Ke stavbám, které jsou vodními díly
podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., požádá investor na předepsaném formuláři o vyjádření dle
§ 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách příslušný vodoprávní úřad.
V případě, že investor vodovodu nebo kanalizace bude požadovat po dokončení stavby
zabezpečení provozování VAS, investor v žádosti o územní rozhodnutí požádá o udělení statutu
účastníka řízení i pro VAS, jako budoucího provozovatele.

2.3

Projektová dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení

Pro stavby, rekonstrukce a přeložky vodovodních a kanalizačních řadů, kanalizačních zařízení
a vodohospodářských objektů, které jsou vodními díly, se zpracovává projektová dokumentace
pro stavební (vodoprávní) řízení (dále jen DSP).
Koncept DSP musí být po konzultacích projektanta projednán s VAS a odsouhlasen.
Žadatel předkládá žádost o vyjádření spolu s DSP na technický úsek příslušné divize VAS.
K podané žádosti zpracuje následně VAS za provozovatele a vlastníka vodovodu a kanalizace
písemné stanovisko k DSP z hlediska předpokládaného budoucího provozovatele a z hlediska
dotčení stávající provozované infrastruktury vodovodů a kanalizací. Odůvodněné a oprávněné
požadavky budoucího vlastníka a provozovatele budou zapracovány projektantem do DSP.
 Podrobnosti k DSP jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro vodovody a kanalizace.
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2.4 Povolení stavby (vodoprávní povolení)
Žádost o povolení stavby, jedná-li se o vodní dílo, podává stavebník na formuláři stanoveném
právním předpisem spolu s předepsanou dokumentací příslušnému vodoprávnímu úřadu (tj.
tzv. speciálnímu stavebnímu úřadu).
Žádost o stavební povolení u staveb, které nejsou vodním dílem, podává stavebník na formuláři
stanoveném právním předpisem příslušnému stavebnímu úřadu.
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. musí stavebník prokázat, že je vlastníkem pozemku
určeného územním rozhodnutím k zastavění nebo že má k pozemku jiné právo, které jej
opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu.
V případě, že investor vodovodu nebo kanalizace bude požadovat po dokončení stavby
zabezpečení provozování VAS, investor v žádosti o povolení stavby požádá o udělení statutu
účastníka řízení i pro VAS jako budoucího provozovatele stavby.

2.5 Dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)
Realizační dokumentaci (dále jen DPS) předloží investor k vyjádření VAS a také těm
účastníkům stavebního (vodoprávního) řízení, kteří si projednání této dokumentace vymínili
v rámci projednávání vodoprávního povolení ještě před zahájením stavby.
Pro provádění stavby je možné také použít DSP, pokud obsahuje veškeré náležitosti DPS,
pak tato projektová dokumentace musí být odsouhlasena vlastníkem a provozovatelem
vodovodu a kanalizace jako dokumentace, podle které je možné stavbu realizovat.
 Podrobnosti k DPS jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro vodovody a kanalizace.

2.6 Podklady pro nakládání s vodami
2.6.1 Odběr podzemní vody a ochranná pásma vodních zdrojů
a) Odběry podzemní vody musí být řízeny tak, aby nedocházelo k významnému ovlivňování
okolních jímacích objektů. Vodní zdroj nesmí být trvale přetěžován. Jímací objekty a odběr
z nich musí být zabezpečen proti ohrožení kvality i množství podzemní vody, způsobenému
především antropogenní činností, přírodními podmínkami nebo třetí osobou. Stavba
vodního díla, které bude sloužit k nakládání s vodami podle zákona č.254/2001 Sb., o
vodách, nemůže být povolena, pokud není povoleno příslušné nakládání s vodami.
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydává vodoprávní úřad.
 Podrobnosti k dokumentaci pro povolení odběru podzemních vod jsou uvedeny
v Příloze – viz Doklady pro vodovody a kanalizace.
b) Zákon o vodách stanoví povinnost vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje (dále jen
OP) využívaného nebo využitelného k zásobování pitnou vodou, pokud je odběr ze zdroje
vyšší jak 10 000 m3 za rok nebo, vyžadují-li to okolnosti, mohou být ochranná pásma
stanovena i pro vodní zdroje s nižším odběrem. Podrobnosti pro stanovení OP jsou uvedeny
v zákoně o vodách v § 30. Žádost o stanovení (i změnu) OP předkládá osoba oprávněná
k odběru podzemní vody (ten, kdo vlastní nebo žádá o povolení k nakládání s podzemními
vodami). Předkládá-li žádost o stanovení OP jménem výše uvedené osoby jiný subjekt
(např. firma zajišťující realizaci nového jímacího území nebo nového jímacího objektu),
předloží na VAS k vyjádření potřebné doklady.
 Podrobnosti k žádosti o stanovení OP jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro
vodovody a kanalizace.
2.6.2 Vypouštění odpadních vod
Vypouštění odpadních vod se řídí stanovenými podmínkami, za nichž se producentům
odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a
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v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními předpisy – zejména
zákonem č. 274/2001 Sb. a zákonem č. 254/2001 Sb., a to tak, aby byly plněny podmínky
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
2.6.2.1 Vypouštění do kanalizace
Odpadní voda vypouštěná do kanalizace musí splňovat limity množství a kvality dle
Kanalizačního řádu, který vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě.
Vypouštění do splaškové nebo jednotné kanalizace je zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o
odvádění odpadních vod.
a.) Kanalizace je zakončená čistírnou odpadních vod (ČOV)
- Pokud je kanalizace zakončena ČOV, je nezbytně nutné preferovat při napojování nových
objektů a nemovitostí oddílnou kanalizaci a srážkové vody odvádět mimo ČOV.
- U oddílné kanalizace nesmí být na splaškovou kanalizaci napojeny žádné srážkové vody,
rovněž je doporučeno řešit oddělení balastních vod u stávající jednotné sítě.
- Není dovoleno vypouštět do kanalizace splaškové odpadní vody přes domovní ČOV,
septiky ani žumpy (§ 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.).
- Dlouhodobé vypouštění podzemních vod čerpaných při stavbě nebo při odstraňování
ekologických zátěží a podzemní vody z trvalých drenážních systémů musí být (po
případném předčištění) prováděno do dešťové kanalizace (do jednotné kanalizace pouze v
ojedinělých případech, kdy není technicky možné použít dešťovou kanalizaci).
b.) Kanalizace je bez ČOV
- Pokud není kanalizace zakončena ČOV, není dovoleno vypouštět odpadní vody přímo, tj.
bez předčištění na odpovídajícím zařízení (domovní ČOV, septik + zemní filtr).
2.6.2.2 Vypouštění do vod v ochranných pásmech podzemních vodních zdrojů
V ochranném pásmu vodního zdroje (OP) je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by
mohlo dojít ke znečištění zdroje vody a přísunu složek, které mohou v organismu lidí nebo
zvířat nepříznivě působit nebo mohou negativně ovlivnit senzorické vlastnosti vody.
- Režim v OP I. - je nepřípustná jakákoli činnost spojená s produkcí nebo vypouštěním
odpadních vod.
- Režim v OP II - vyskytuje-li se v OP obec případně jiné osídlení, musí být odpadní voda
z těchto lokalit odváděna mimo ochranné pásmo. V případě že není vybudována kanalizace,
musí být odpadní vody od producentů svedeny do nepropustných jímek na vyvážení.

3. VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
3.1 Základní informace – vodovodní přípojky
a) Vodovodními přípojkami se připojují nemovitosti na vodovod. Jedná se o samostatnou
stavbu tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Odbočení s
uzávěrem je součástí vodovodu.
b) Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě a navazuje na
konec přípojky.
c) Pro každou nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí se zásadně zřizuje samostatná
vodovodní přípojka.
d) Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady její budoucí vlastník (odběratel). Vlastníkem
vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích je
vlastník nemovitosti nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak.
e) Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří dle zákona o
obcích č.128/2000 Sb. veřejné prostranství, zajišťuje VAS ze svých provozních prostředků
v případě, že není novým potrubím nahrazena definovatelná část přípojky. Jedná se tedy
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pouze o drobné akutní opravy, které nezvyšují hodnotu hmotného majetku. Opravy
vodovodních přípojek mimo veřejné prostranství zajišťuje na svůj náklad vlastník
vodovodní přípojky.
f) Množství dodávané vody měří VAS vodoměrem. Vlastníkem vodoměru je vlastník
vodovodu pro veřejnou potřebu a jeho osazení, údržbu a výměnu zajišťuje VAS.
g) Pokud v rámci provozních činností VAS zjistí, že technický stav přípojky je nevyhovující
nebo neopravitelný, musí následovat rekonstrukce celé přípojky, kterou si zajišťuje na svoje
náklady vlastník připojené nemovitosti.

3.2 Základní informace – kanalizační přípojky
a) Kanalizačními přípojkami se připojují nemovitosti na kanalizaci jednotnou nebo oddílnou
splaškovou. Jednotná kanalizace slouží ke společnému odvádění splaškových a srážkových
vod, oddílná kanalizace splašková k samostatnému odvádění splaškových vod. Kanalizační
přípojka je samostatná stavba tvořen úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby
nebo odvodnění pozemku k zaústění kanalizace.
b) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, případně srážkových vod,
z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku.
c) Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady její budoucí vlastník (odběratel). Vlastníkem
kanalizační přípojky do doby účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích je vlastník
pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se jinak.
d) Pro každou nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí se zásadně zřizuje samostatná
kanalizační přípojka.
e) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je
zaústěna.
f) Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné
prostranství, zajišťuje VAS z provozních prostředků. Jedná se pouze o drobné akutní
opravy, které nezvyšují hodnotu hmotného majetku. Opravy kanalizačních přípojek mimo
veřejné prostranství zajišťuje na svůj náklad vlastník kanalizační přípojky.
g) Pokud v rámci provozních činností VAS zjistí, že technický stav přípojky je nevyhovující
nebo neopravitelný, musí následovat rekonstrukce celé přípojky, kterou si zajišťuje na svoje
náklady vlastník nemovitosti.

3.3 Postup při povolení a zprovoznění přípojky
Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou vodními díly, jejich výstavbu povoluje příslušný
stavební úřad, přičemž je nutné v souladu s § 96 odst.(2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) požádat na příslušném stavebním úřadě o územní souhlas s umístěním
vodovodní a kanalizační přípojky.
Vodovodní a kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované
vodovody a kanalizace.
Zřízení nové přípojky žadatel projednává na příslušné provozní divizi VAS, přičemž je třeba
dodržet následující postup:
a) Na příslušné provozní divizi VAS je nutno vyžádat ověření možnosti napojení na vodovod
a kanalizaci a dojednání podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavbu
přípojky. Na vyžádání VAS poskytuje kótu hladiny řídícího vodojemu a kóty dna
nejbližších šachet místu napojení.
b) Nechat zpracovat projektovou dokumentaci přípojky oprávněnou osobou. Konkrétní
požadavky na přípojku nutno vyžádat u příslušné provozní divize VAS.
c) Předložit na technický útvar příslušné provozní divize VAS žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci přípojky.
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d)

e)

f)
g)

Podrobnosti k žádosti o vyjádření k přípojce jsou uvedeny v Příloze – viz Požadavky a
doklady pro vodovodní a kanalizační přípojky.
Po vydání územního souhlasu na stavbu přípojky (dle konkrétních podmínek a požadavků
příslušného stavebního úřadu) lze stavbu realizovat po předchozí dohodě na příslušném
provozu vodovodů nebo kanalizací VAS na základě předložení vyplněného formuláře
„Přihlášky k odběru vody a žádost o zřízení vodovodní přípojky“ nebo „Přihlášky k
odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“ (dále jen Přihláška).
 Podrobnosti k Přihlášce jsou uvedeny v Příloze – viz Požadavky a doklady pro
vodovodní a kanalizační přípojky.
Montáž vodovodní přípojky, tj. navrtávku na vodovodní řad, osazení vodoměrné sestavy
včetně fakturačního vodoměru a tlakovou zkoušku provádí výhradně VAS. U kanalizační
přípojky provádí VAS výhradně vývrt do potrubí a osazení odbočení z kanalizačního řadu.
Po obdržení objednávky od žadatele se uskuteční realizace přípojky v rozsahu Přihlášky.
Po realizaci přípojky a na základě Přihlášky, připraví útvar zákaznických služeb VAS a
následně zašle stavebníkovi ve dvou vyhotoveních SMLOUVU NA DODÁVKU PITNÉ
VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD k podpisu. Podepsané smlouvy vrátí odběratel
neprodleně na VAS a po podpisu statutárního zástupce VAS bude stavebníkovi jeden výtisk
smlouvy neprodleně vrácen. Bez uzavřené písemné smlouvy není možno v souladu s § 10
zákona č. 274/2001 Sb. pitnou vodu odebírat a odpadní vodu vypouštět.

3.4 Technické řešení přípojky
3.4.1 Vodovod
Detailní řešení přípojky je nutno projednat a odsouhlasit s místně příslušnou provozní divizí
VAS. Hlavní zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanovuje ČSN
75 5411.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Požadavky a doklady pro vodovodní a kanalizační
přípojky.
3.4.2 Gravitační kanalizace
Detailní řešení přípojky je nutno projednat a odsouhlasit s místně příslušnou provozní divizí
VAS. Hlavní zásady pro navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek stanoví
ČSN 75 6101.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Požadavky a doklady pro vodovodní a kanalizační
přípojky.
3.4.3 Tlaková kanalizace
Tlaková kanalizační přípojka se provádí tam, kde není možné odkanalizovat splaškové vody z
nemovitosti gravitačně. Vlastní připojení na kanalizaci je provedeno přes domovní čerpací
stanici (dále jen DČS). DČS musí být osazeny na kanalizaci v celé lokalitě jednotnou
technologií a jsou umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Požadavky a doklady pro vodovodní a kanalizační
přípojky.

3.5 Materiály pro přípojky
3.5.1 Vodovodní přípojky
Vodovodní přípojku se požaduje navrhovat z jednoho druhu materiálu. Potrubí vodovodní
přípojky se požaduje a navrhuje pro přetlak min. 1,00 MPa. Potrubí (trouby a spojovací prvky,
včetně armatur) musí vyhovovat požadavkům pro přímý styk s pitnou vodou dle zvláštních
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předpisů – musí mít příslušný atest. Přednostně se používá vinutý vysokohustotní polyetylén
PE 100 (PE-HD). Do výkresu přípojky je zapotřebí uvést všechny potřebné parametry
navrhovaného materiálu, tj. např.: PE 100, SDR 11, PN 16, 32 x 3,0 mm
3.5.2 Kanalizační přípojky
Přípojka na veřejném prostranství bude provedena ze stejného materiálu, jako je materiál stoky
(materiál, kruhová tuhost).
Pro tlakové přípojky se požaduje použít tlakové kanalizační potrubí stejné specifikace jako viz
kapitola 3.5.1, ale pro splaškovou vodu.

3.6 Zrušení přípojky
3.6.1 Zrušení vodovodní přípojky
Fyzické zrušení vodovodní přípojky zajišťuje VAS na náklady vlastníka přípojky. Zemní práce
spojené se zrušením přípojky zajišťuje vlastník přípojky. Zrušení sestává z demontáže
navrtávacího pasu, ventilu, zemní soupravy, demontáže vodoměru vč. odpočtu stavu a všech
povrchových znaků (poklop, orientační tabulky). Navrtávací pas bude nahrazen opravným
třmenem. Likvidace vodoměrné šachty bude provedena pouze v případě, že je umístěna na
veřejně přístupném pozemku. Likvidaci provede vlastník přípojky. Konce potrubí rušené
vodovodní přípojky budou zaslepeny, větší profily potrubí nad DN 80 včetně budou zality
cementopopílkovou směsí nebo hubeným betonem.
3.6.2 Zrušení kanalizační přípojky
Zrušení kanalizační přípojky se provede nejčastěji výkopovou metodou a položením nové
přípojky v trase stávající.
Pokud je nová kanalizační přípojka situována v jiné trase než dosavadní, je nutné stávající
nepotřebnou kanalizační přípojku zrušit. Zrušení této přípojky se provádí bezvýkopovou
metodou. Kanalizační přípojka se obnaží na obou koncích a zejména se naprosto prokazatelně
odpojí z hlavního řadu. Poté se celá kanalizační přípojka vyplní cementopopílkovou směsí nebo
hubeným betonem. Původní napojení ve stoce se zapraví robotem. Zrušení celé přípojky včetně
napojení do stoky provede vlastník nemovitosti na své náklady.

3.7 Objekty, které nejsou součástí vodovodů nebo kanalizací
3.7.1 Studny pro individuální zásobování vodou
Pro studny sloužící k individuálnímu zásobování vodou platí shodné právní předpisy jako pro
studny pro hromadné zásobování vodou. Rozvody vody ze studny pro individuální zásobování
vodou nesmí být propojeny s rozvody vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
3.7.2 Předčisticí zařízení odpadních vod
Pokud je v místě vzniku odpadní vody její kvalita v rozporu s kanalizačním řádem, je nutné
odpadní vodu před vypouštěním do kanalizace předčistit. Předčisticí zařízení jsou vodní díla a
jejich vybudování, stejně jako vypouštění předčištěných vod, musí být povoleno vodoprávním
úřadem.
 Podrobnosti k předčisticím zařízením jsou uvedeny v Příloze – viz Požadavky a doklady
pro vodovodní a kanalizační přípojky.
3.7.2.1 Malé domovní čistírny odpadních vod
Malé domovní čistírny jsou předčisticí zařízení ke snížení obsahu organického znečištění před
vypuštěním odpadních vod do kanalizace, která není zakončena ČOV.
Povolené limity kvality předčištěných odpadních vod musí být v souladu s návrhovými
parametry ukazatelů BSK5, CHSK, NL a pH.
15

3.7.2.2 Odlučovače ropných látek
Odlučovače lehkých kapalin jsou předčisticí zařízení k systematickému snižování obsahu
ropných látek u dešťových nebo odpadních vod kontaminovaných z oplachu, ale i jako zařízení
sloužící k zachycení případné havárie. Dle kanalizačního řádu a předepsaných hodnot ve
vodoprávním rozhodnutí je nutné dodržovat na odtoku z odlučovače maximální limity
koncentrací, a to v ukazatelích NEL (ropné látky a oleje, jako nepolární extrahovatelné látky).
Použití odlučovače ropných látek je vyžadováno v případě napojení odtoku na kanalizaci z níže
uvedených ploch:
a) U parkovacích ploch, s počtem více než 30 parkovacích míst pro osobní automobily.
b) U parkovacích a obslužných ploch pro nákladní automobily a pracovní stroje.
c) U odstavných a manipulačních ploch pro vozidla v opravě.
d) Skladovací a manipulační plochy, kde může docházet k únikům lehkých kapalin.
3.7.2.3 Lapáky tuků
Lapáky tuků jsou předčisticí zařízení sloužící k odstranění rostlinných nebo živočišných tuků v
odpadní vodě. Jejich použití je vyžadováno na odtoku ze všech kuchyňských provozů, jídelen.
Dle kanalizačního řádu a předepsaných hodnot ve vodoprávním rozhodnutí, je nutné dodržovat
maximální limity koncentrací tuku v odpadní vodě na odtoku z lapáku tuků.
Na přítok k lapači tuku je zakázáno napojovat jakékoliv jiné odpadní vody než tukové vody z
kuchyně. Povolené limity kvality předčištěných odpadních vod budou v souladu s návrhovými
parametry, nejvýše do výše uvedených limitů kanalizačního řádu, a to v ukazatelích EL (tuky
a oleje, jako extrahovatelné látky).
3.7.3 Objekty pro hospodaření se srážkovými vodami
Zpravidla se jedná o různé druhy vsakovacích zařízení nebo akumulační jímky zachytávající
srážkové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí. V případě regulovaného odtoku
srážkových vod z těchto objektů do jednotné kanalizace je zapotřebí při srážkových událostech
dodržovat trvale způsob a hodnoty předepsané regulace.

4 VÝSTAVBA VODOVODŮ
4.1 Obecné podmínky
Příslušné provozní divizi VAS bude předána kompletní dokumentace pro provádění stavby
vypracovaná dle vyhlášky č. 499/2006. Pokud bude poslední zpracovanou dokumentací pouze
dokumentace pro stavební povolení, je nutno tuto dokumentaci ještě doplnit o přílohy v rozsahu
požadavků kladených na dokumentaci pro provádění stavby.
Dojde-li v průběhu stavby ke změnám oproti schválené dokumentaci, musí být tyto předem
písemně vzájemně odsouhlaseny investorem, projektantem, vlastníkem vodovodu a budoucím
provozovatelem. Závažnější změny týkající se změny trasy, profilu, materiálu budou řešeny na
úrovni vodoprávního úřadu projednáním změny o povolení stavby.
Změna trasy vodovodu s dotčením jiných než projednaných parcel musí být projednána novým
územním řízením.
Zhotovitel stavby prokazatelně oznámí v předstihu zahájení stavby vodovodu pověřeným
zástupcům investora, TDI investora a VAS.
Zhotovitel stavby přizve zástupce příslušné provozní divize VAS k předání staveniště a v
průběhu realizace stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým
zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na provoz díla, a
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jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, kontrola uložení,
komplexní zkoušky apod.).
Před zahájením výkopových prací má zhotovitel stavby povinnost objednat u příslušné
provozní divize VAS vytýčení sítí provozovaných VAS. Pověřený zaměstnanec VAS po
vytýčení vyhotoví předávací protokol. Stávající vodovodní potrubí bude po vytýčení viditelně
označeno a po dobu stavby musí být chráněno před účinky stavebních prací.
Veškeré manipulace na vodovodní síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají
stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se
zástupci VAS. Zejména se jedná o připojování nových úseků potrubí na stávající řady a
připojování přípojek.

4.2 Směrové a výškové vedení
Trasa vodovodu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území, bude navrhována
přednostně po pozemcích ve vlastnictví města, obce, kraje, případně státu a po veřejně
přístupných pozemcích. Zásadně se nesmí ani v budoucnu vodovod dostat do oplocených
pozemků, musí zůstat zachován volný přístup k vodovodu vně oplocení.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

4.3 Trubní materiály
Na vodovodní síť provozovanou VAS se navrhují trubní materiály v závislosti na místu uložení
vodovodu (dle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí,
výskytu bludných proudů, provozní důležitosti vodovodního řadu apod.) Při návrhu nových
řadů je nutné přihlížet k použitým materiálům v okolní vodovodní síti. Všechny materiály,
přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky vyhlášky 409/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody.
Pro nové vodovody, přeložky, rekonstrukce a opravy lze používat zejména následující
materiály: potrubí z tvárné litiny (zesílená a těžká antikorozní ochrana dle místních úložných
podmínek), potrubí polyetylenové (PE 100 RC).
Potrubí z tvárné litiny použít při umístění vodovodu ve státních silnicích I., II., III. třídy a v
exponovaných místních komunikacích či v dalších exponovaných místech (shybky apod.) a při
vysoké provozní důležitosti řadu. Potrubí polyetylenové použít do místních nezatížených
komunikací, ostatních zpevněných a nezpevněných ploch.
Pro pozdější vyhledání potrubí se navrhují identifikační prvky.
Pro sanaci vodovodního potrubí lze využívat bezvýkopové metody (cementace, rukávce,
zatahování potrubí,..). Navržená sanační metoda je závislá na lokalitě, na stávajícím materiálu
a stavu potrubí, vždy musí být předem odsouhlasena příslušnou provozní divizí VAS.
 Materiálové požadavky na vodovodní potrubí provozované VAS jsou podrobně popsány v
Příloze – viz Technické listy vodovodů.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

4.4 Zemní práce
Zemní práce se provádí obvykle v pažené rýze, v zářezu nebo rýze s šikmými svahy.
Sklon svahů zářezů a rýh je stanoven na základě výsledků geologického průzkumu podle
skutečných hydrogeologických poměrů na staveništi a v sou1adu s platnými normami pro
zemní práce a zakládání staveb.
Šířku rýhy a uložení potrubí určuje výkres v projektové dokumentaci.
 Doporučené uložení nejčastěji používaných trubních materiálů je doloženo v Příloze – viz
Vzorové výkresy vybraných objektů.

4.5 Manipulace na síti
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Veškeré manipulace na stávající vodovodní síti a objektech musí být uvedeny v textové části
dokumentace pro provádění stavby. Mohou je provádět pouze pověření zaměstnanci
příslušného provozního střediska VAS.
V rámci dodávek stavby, oprav a rekonstrukcí vodovodní sítě a jejích objektů mohou
manipulaci na vodovodních zařízeních provádět i pracovníci zhotovitele stavby. Tato
manipulace musí být detailně popsána v projektové dokumentaci. Podmínky manipulace pak
musí být přesně vymezeny smlouvou mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem vodovodních
zařízení. Ve smlouvě bude přesně vymezena manipulace včetně poučení BOZP. Ve smlouvě
bude také uveden postup v případě havárie, kterou způsobí zhotovitel stavby v souvislosti s
dodávkou stavby. Havárii odstraní zhotovitel stavby svými kapacitami na své náklady a
současně uhradí veškeré vzniklé škody.

4.6 Ochranná pásma, souběh, křížení
4.6.1 Ochranná pásma vodovodu (OP)
Ochrana provozu vodovodu je požadována zákonem 274/2001 Sb.
K veškeré stavební činnosti, terénním úpravám, vysazování trvalých porostů a provádění
skládek v ochranném pásmu vodovodu si vlastník pozemku musí vyžádat vyjádření
provozovatele a jeho závěry respektovat.
V průběhu výstavby vodovodů, ostatních inženýrských sítí nebo jiných staveb musí být zajištěn
přístup pracovníkům provozu vodovodu ke stávajícím řadům a objektům za účelem oprav a
údržby.
 Podrobnosti k OP jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
4.6.2 Souběh a křížení
Při souběhu a křížení vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné se řídit minimálními
odstupovými vzdálenostmi uvedenými v normě ČSN 73 6005. V případě, že nebude možné
tuto normu dodržet, např. kvůli stísněným podmínkám, je nutno projednat řešení
s provozovatelem vodovodní sítě.
U provozně důležitých potrubí se doporučuje potrubí zdvojit anebo provést zdvojení vedením
dvěma trasami (např. jedno potrubí po mostě a druhé shybkou).
4.6.3 Podchody pod komunikací, drahou a vodním tokem
Způsob křížení se volí podle důležitosti potrubí, z hlediska hospodárnosti, bezpečnosti provozu
a možné údržby.
Řešení podchodů je závislé na požadavcích správce komunikace, dráhy nebo vodního toku a je
to vždy individuální záležitost řešená dle místních konkrétních zátěžových a morfologických
podmínek, důležité jsou také finanční možnosti investora.
Problematiku podchodů je zapotřebí projektantem řešit nejpozději ve fázi přípravy projektu pro
územní rozhodnutí a je nutno projednat s vlastníkem a provozovatelem vodovodu.
Projektant při návrhu koncepce křížení a podchodu musí přesně popsat také řešení případné
poruchy, včetně všech konkrétních dopadů – odstávka vodovodu (vymezení dotčené oblasti),
technické provedení opravy a dopad na křižující objekt (překop – uzavření komunikace,
možnosti pro bezvýkopové opravy, uvolněné vyhrazené pozemky pro manipulaci s potrubím a
případně i chráničkou při opravě, přepažení části vodoteče po dobu oprav shybky, přístup pro
těžkou strojní mechanizaci pro opravy) apod. Jednotlivé varianty podchodu musí být
projektantem ekonomicky vyhodnoceny.
Zprovoznění poškozeného podchodu přesahuje rámec běžné opravy (zejména při uložení v
chráničkách je zapotřebí provést výměnu v celé křižující délce, tzn. v délce zpravidla
přesahující 1 trubní kus, jedná se o obnovu hrazenou z prostředků vlastníka infrastruktury).
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Zprovoznění poškozeného podchodu vyžaduje déle trvající výluku, proto u provozně důležitých
potrubí je nutno trubní podchod zdvojit anebo provést zdvojení vedením dvěma trasami (např.
jedno potrubí po mostě a druhé shybkou).
Vlastník dotčené infrastruktury pak musí na základě projektantem navržených variant
rozhodnout, které řešení podchodu je v daných podmínkách pro něj ekonomicky výhodnější, tj.
průchodná konstrukce pro potrubí (kolektor, průchozí kanál) nebo uložení v chráničce nebo
případně po statickém odůvodnění i uložení bez chráničky apod. – všechny tyto varianty
podchodů technické normy připouštějí – viz zejména ČSN 75 5630.
a) Podchody vodovodního potrubí pod drahou a pozemní komunikací řeší ČSN 75 5630.
b) Křížení vodovodního potrubí s vodními toky se řeší dle ČSN 75 2130 podle místních
podmínek shybkou, podchodem, převedením po mostě nebo samostatným přemostěním.
c) Uložení vodovodního potrubí na most se navrhuje podle ČSN 73 6201. Potrubí musí být
vybaveno tepelnou izolací a dilatací nezávislou na dilataci mostu. Návrhem je nutno zajistit
ochranu mostu pro případ poruchy vodovodního potrubí. V nejvyšším bodě převáděného
potrubí musí být zajištěno jeho odvzdušnění.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

4.7 Přeložky a zrušení vodovodu
4.7.1 Přeložkou vodovodu se rozumí dílčí změna jejich směrové nebo výškové trasy nebo
přemístění některých prvků tohoto zařízení.
Přeložku je možno provést jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu. Žádost o souhlas
musí obsahovat stanovisko provozovatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze
zvláštních právních předpisů (zák. č. 183/2006 Sb.).
Přeložku vodovodu zajišťuje na vlastní náklad právnická nebo fyzická osoba, která potřebu
přeložky vyvolala, pokud zákon o vodovodech a kanalizacích nestanoví jinak. Vlastnictví
vodovodu se po provedení přeložky nemění.
Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi vodovodu dokončenou stavbu, a to po její
kolaudaci, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů
a vyjádření ke stavbě.
4.7.2 Zrušení vodovodu - návrh na způsob zrušení starého vodovodního řadu musí být uveden
v projektové dokumentaci stavby.
Přednostně budou demontovány nadzemní znaky vodovodního řadu.
Provozuschopné části vodohospodářského díla budou na vyzvání předány zástupci VAS.
Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály
budou likvidovány dle zákona o odpadech.
Bude – li zrušený vodovodní řad ponechán v zemi, bude potrubí zalito cementopopílkovou
směsí při profilech DN 200 a více. Jeho konce budou v každém místě přerušení zaslepeny, popř.
zabetonovány, hydranty demontovány, šachty demolovány a veškeré poklopy armatur a šachet
odstraněny, a to včetně orientačních tabulek.
Demolice šachet zahrnuje vybourání stropů, stěn, popřípadě základových desek, včetně
odvezení vybouraného materiálu na povolenou skládku a zasypání vzniklého prostoru zeminou,
hutněnou po vrstvách tl. 50 cm a úpravou terénu dle okolí.

5 ARMATURY A OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI
5.1 Armatury na vodovodní síti
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Armatury jsou součásti vodovodů, umožňují uzavření nebo regulaci průtoku a tlaku ve
vodovodní síti nebo umožňují odběr vody z potrubí. K nejčastěji používaným armaturám patří
uzavírací armatury (např. šoupátko, ventil, kohout, kuželový uzávěr, klapka), regulační
armatury (např. redukční ventil, pojistný ventil, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil),
odběrné armatury (např. podzemní nebo nadzemní hydrant, výtokový stojan, výpust). Některé
armatury lze funkčně slučovat do ucelených souprav nebo sestav.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

5.1.1 Hydranty podzemní
Hydranty se na vodovodní sítě osazují podle místních podmínek. Hydranty je možné používat
k odvzdušnění, odkalení vody, vypouštění vody z potrubí, k plnění mobilních cisteren apod.
 Materiálové požadavky na podzemní hydranty na vodovodní síti provozované VAS jsou
podrobně popsány v Příloze – viz Technické listy vodovodů.
 Výkres podzemního hydrantu je doložen v Příloze – viz Vzorové výkresy.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.1.2 Hydranty nadzemní
Nadzemní hydranty se používají zejména tam, kde to vyžadují zvláštní podmínky, např. v
oblastech s vyšší sněhovou pokrývkou, v plochách bez trvalého odhrnování sněhu a ledu, anebo
kde jsou často pohotovostně využívány k odběrům vody z potrubí, např. k plnění mobilních
cisteren na pitnou vodu nebo požárních vozů.
 Materiálové požadavky na nadzemní hydranty na vodovodní síti provozované VAS jsou
podrobně popsány v Příloze – viz Technické listy vodovodů.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.1.3 Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily (vzdušníky)
Vzdušníky jsou armatury nebo zařízení na vodovodních řadech, umožňují jejich odvzdušnění
a zavzdušnění za běžného provozu nebo při napouštění a vypouštění řadů, umísťují se obvykle
v nejvyšších místech řadu, případně také v lomových místech nivelety řadu.
 Materiálové požadavky na odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil na vodovodní síti
provozované VAS jsou podrobně popsány v Příloze – viz Technické listy vodovodů.
 Výkres odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu je doložen v Příloze – viz Vzorové
výkresy.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.1.4 Redukční (regulační) ventily
Redukční ventily jsou armatury na vodovodním potrubí, které snižují výstupní tlak
dopravované vody oproti vstupnímu tlaku. Navrhují se tam, kde není účelné nebo možné
vybudovat přerušovací komoru. Musí být osazeny v šachtě.
V souvislosti s tlakem v síti je zapotřebí posoudit také vodní rázy, které mohou vzniknout
spuštěním a zastavením čerpadel nebo při manipulaci s uzávěry a zvážit nutnost použití zařízení
protirázové ochrany, tj. instalaci zařízení pro tlumení vodních rázů v potrubí (viz ČSN EN 805).
 Materiálové požadavky na redukční (regulační) ventily na vodovodní síti provozované VAS
jsou podrobně popsány v Příloze – viz Technické listy vodovodů.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.1.5 Uzavírací ventily
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Uzavírací ventily jsou armatury pro uzavření nebo regulaci průtoku vody ve vodovodech.
Z uzavíracích ventilů se nejčastěji vyskytují na síti sekční uzávěry (šoupátka) a odbočné hlavní
uzávěry vodovodních přípojek.
K regulaci průtoků se nejčastěji navrhují uzavírací zpětné klapky, které regulují průtok vody
pouze jedním směrem.
Zpravidla jsou uzavírací ventily součástí tzv. zemních šoupátkových souprav ovládaných ručně
z povrchu terénu, ale mohou být umístěny také v šachtách nebo jiných objektech.
Umístění, provedení a počet uzavíracích armatur je nutno projednat a odsouhlasit s příslušnou
provozní divizí VAS.
 Materiálové požadavky na uzavírací ventily na vodovodní síti provozované VAS, vč. zemní
soupravy, poklopů a příslušných součástí jsou podrobně popsány v Příloze – viz Technické
listy vodovodů.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.1.6 Vypouštěcí zařízení
Výpusti jsou součástí vodovodního potrubí, které se umisťují v nejnižších místech vodovodního
řadu a umožňují vypouštění vody z vodovodních řadů z provozních důvodů, případně umožňují
odkalení řadů. Pokud jsou výpusti vyústěny do vodních toků, jsou jejich součástí také koncové
(žabí) klapky zabraňující vnikání nečistot a živočichů.
Vypouštěcím zařízením jsou také výtokové stojany, jsou to armatury s nadzemní částí na
vodovodním potrubí určené k přímému odběru vody, navrhují se jen výjimečně tam, kde není
možné nebo hospodárné zřídit vodovodní přípojky k jednotlivým objektům nebo v místech jen
s občasným odběrem vody (viz čl. 7. 8 ČSN 75 5401).
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.1.7 Navrtávací a opravné pasy
Navrtávací pasy slouží k dodatečnému zřizování odboček ze stávajících vodovodní řadů,
zejména se používají pro odbočky pro vodovodní přípojky. Zpravidla se pořizují typy
s uzavírací armaturou, k ovládání navrtávacích pasů se používají zemní soupravy, nedílnou
součástí kompletu jsou poklopy, které kryjí ovládání navrtávacího pasu.
Opravné pasy (třmeny) s těsnící podložkou slouží k opravě prasklinou poškozených míst na
vodovodním potrubí.
 Materiálové požadavky na navrtávací a opravné pasy na vodovodní síti provozované VAS
jsou podrobně popsány v Příloze – viz Technické listy vodovodů.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

5.2. Objekty na vodovodní síti
5.2.1 Armaturní šachty a komory
Armaturní šachta je objekt na vodovodním potrubí určený pro umístění armatur, zajišťuje jejich
ochranu, umožňuje k nim snadný přístup a snazší manipulaci, kontrolu nebo výměnu.
Armaturní komora je objekt na vodovodu většího rozměru než šachta a slouží také pro umístění
armatur, včetně jejich elektrického nebo jiného ovládání.
Armaturní šachty a komory se navrhují v místě důležitých uzlů a propojů a podle provozní
funkce a druhu armatur se rozlišují např. šachta vodoměrné, redukční, šoupátkové,
vzdušníkové, sekční, čistící, shybkové apod.
Ve vodovodních šachtách se nesmí umístit jiná vedení, která s provozem vodovodu nesouvisejí
(viz odst. 5 čl. 8.1 ČSN 75 5401).
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.2.2 Chráničky
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U podchodů pod místními vodotečemi, vodními toky, dopravně zatíženými komunikacemi,
železničními tratěmi apod.) je z hlediska umožnění případných budoucích oprav preferováno
uložení vodovodního potrubí do chráničky, které mohou být ocelové nebo případně z plastů
(PE, PP,…), pokud příslušný správce toku anebo komunikace nestanoví jinak.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.2.3 Čerpací stanice, vodojemy, úpravny vody
Čerpací stanice je objekt s čerpacím zařízením pro zajištění požadovaného tlaku a průtoku ve
vodovodní síti, rozeznávají se tři typy čerpacích stanic:
- hlavní čerpací stanice: obvykle na výstupu z úpravny vody nebo z odběrného zařízení, neníli voda upravována, pro zabezpečení dopravy vody do zásobního vodojemu
- přečerpávací stanice: pro zajištění dopravy vody do zásobního vodojemu nebo do
zásobovacího pásma
- automatická tlaková stanice: pro čerpání vody přímo do zásobovacího pásma bez
akumulace, přičemž ovládání chodu čerpadel je buď automatické např. od hladiny vody (v
sací jímce, ve vodojemu) nebo je stanovené rozmezím tlaků v tlakové nádobě
Vodojem je samostatný objekt pro akumulaci vody, sestává ze dvou nebo více akumulačních
nádrží, z jedné nebo více manipulačních komor a součástí je také soubor potrubí a
technologického zařízení potřebného pro provoz vodojemu. Vodojem jen s jednou nádrží se
navrhuje výjimečně v odůvodněných případech. Rozeznávají se z typy vodojemů:
- zemní vodojem - se dnem obvykle pod přirozenou nebo plánovanou kótou terénu (zpravidla
má zasypané nádrže a manipulační komora má částečný obsyp)
- věžový vodojem, jehož nádrže jsou umístěny na nosné konstrukci nad terénem
Úpravna vody je vodárenský objekt vybavený technologickým zařízením, které slouží k úpravě
vody za účelem získání pitné vody. Jednoduchou úpravnou vody je např. odkyselovací nebo
odradonovací stanice.
Technické řešení bude vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto objektů vždy řešeno
individuálně a bude projednáno s příslušnou provozní divizí VAS.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.2.4 Vrtané studny (jímací vrty), násosky
Studna je vertikální podzemní objekt pro jímání podzemní vody.
Vrtaná studna (jímací vrt) je nejčastějším typem studny, která je hloubená rotačním nebo
nárazovým způsobem, zpravidla je vystrojená zárubnicemi.
Šachtová studna kopaná nebo spouštěná je méně obvyklá a je určená pro jímání podzemní vody
dnem nebo dnem a stěnami.
Násoska je zařízení na dopravu vody při využití atmosférického tlaku, násoska může být
sestupná, vzestupná anebo kombinovaná.
Technické řešení bude vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto objektů vždy řešeno
individuálně a bude projednáno s příslušnou provozní divizí VAS.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
5.2.5 Průchozí kanály a kolektory
Kolektor je objekt, zpravidla podzemní, realizovaný jako samostatná (stavebně od ostatních
staveb oddělená) průchozí liniová stavba. Při návrhu vodovodního potrubí v místech s více
souběžnými vedeními jiného technického vybavení se doporučuje posoudit možnost
společného umístění v kolektorech podle ČSN 73 7505.
Kolektory a průchozí kanály se používají pro umístění vodovodu zejména v případech, kdy je
nutné zachovat přístup k potrubí z hlediska jeho opravitelnosti nebo bez poškození povrchu.
Technické řešení bude vzhledem ke specifickým vlastnostem objektů řešeno individuálně a
bude projednáno s příslušnou provozní divizí VAS a se správcem kolektoru.
22



Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

5.2.6 Objekty k měření průtoku a objemu vody
Měření průtoku popř. proteklého objemu vody ve vodovodních sítích se navrhuje individuálně
podle potřeb provozu vodovodu s přihlédnutím na automatizovaný přenos dat a systém
dispečerského řízení provozu. Zásady pro volbu druhu a velikosti provozního vodoměru,
způsob montáže a umístění jsou uvedené v ČSN 25 7801. Průtokoměry, jejich montáž a
umístění se navrhují podle technických podmínek výrobce (viz čl. 10. 2. ČSN 75 5401).
Technické řešení bude vzhledem ke specifickým vlastnostem těchto objektů vždy řešeno
individuálně a bude projednáno s příslušnou provozní divizí VAS.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků

6.
6.1

VÝSTAVBA KANALIZACÍ
Obecné podmínky

Zhotovitel (tj. právnická osoba provádějící stavbu) prokazatelně oznámí zástupcům investora,
TDI investora a VAS v předstihu zahájení prací, bude zvát zástupce VAS spolu se svým
technickým dozorem investora ke všem zkouškám potrubí, ke kontrolním dnům stavby (při
větším rozsahu) a bude s ním projednávat podmínky propojů a manipulace na síti.
Před zahájením stavby objedná zhotovitel stavby vytýčení stávajících kanalizačních stok na
staveništi u VAS za účasti pověřeného zaměstnance, který po vytýčení vyhotoví předávací
protokol.
Před zahájením stavby předá investor jeden výtisk dokumentace pro provádění stavby na
příslušnou divizi VAS.
Dojde-li v průběhu stavby ke změnám oproti schválené dokumentaci, musí být tyto předem
písemně odsouhlaseny investorem, projektantem a budoucím provozovatelem a vlastníkem
kanalizace. Závažnější změny týkající se změny trasy, profilu, materiálu budou řešeny na
úrovni vodoprávního úřadu projednáním změny o povolení stavby. V případě změny trasy
kanalizace s dotčením jiných než projednaných parcel musí proběhnout projednání novým
územním řízením.
Vysazování odboček pro kanalizační přípojky
Vysazování odboček pro kanalizační přípojky se provádí buď v rámci stavby kanalizace nebo
dodatečně.
a) Vysazení odboček při stavbě kanalizační sítě pro veřejnou potřebu se provádí podle
požadavku investora – obce, svazku a provozovatele. Zásadou je vysadit odbočku pro
každou nemovitost a volnou stavební parcelu. Odbočka a část kanalizační přípojky na
veřejném prostranství bude provedena ze stejného materiálu, jako je materiál stoky. Systém
odboček musí schválit provozovatel.
b) Dodatečné vysazování odboček bude prováděno dle stejných zásad jako u odboček
prováděných v rámci stavby kanalizace. Podle rozhodnutí provozovatele bude zvolen buď
výřez potrubí a osazení odbočky, anebo použití napojení pomocí jádrového vrtání. U profilů
kanalizačních přípojek od DN 250 mm musí být napojení provedeno vsazením kanalizační
spojné šachty s prefabrikovaným dnem. Ve výjimečných případech může provozovatel
povolit šachtu s monolitickým dnem.
Pro každou nemovitost bude vysazena pouze jedna odbočka s kanalizačním potrubím za hranici
komunikace nebo ke hranici nemovitosti. Výjimku může povolit vlastník kanalizace nebo
provozovatel, pokud je pověřen.
Je nepřípustné vysazení odbočky proti toku odpadní vody v uliční stoce.
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Zaústění kanalizačních přípojek do profilu DN 250 mm do vstupních šachet na stokové síti lze
provést jen se souhlasem provozovatele.

6.2

Směrové a výškové vedení

Při směrovém a výškovém vedení stok je nutné dodržovat § 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb. a
technickou normu ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

6.3

Trubní materiály

Všeobecně platí:
- výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem
- výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku
- kontrola kvality je požadována podle druhu výrobku, přičemž výroba musí být řízena dle
ISO 9002. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou.
Požadavky na materiál stok definuje ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a §19 a
§20 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být vodotěsný a
bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým biologickým a jiným vlivům protékajících
odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Současně má umožnit bezpečné
a účinné čištění stok. Požadavky na materiál stok vychází z konkrétního stavu stokového
systému na daném území, požadavků na rozšíření sítě a provozních zkušeností.
a) Pro nové kanalizace, přeložky, rekonstrukce a opravy lze používat zejména následující
materiály: kameninové trouby glazované, tvárná litina, polypropylenové plnostěnné
trouby (PP), PVC neměkčené plnostěnné trouby (PVC-U), polypropylenové vícevrstvé
trouby, sklolaminátové odstředivě lité trouby, trouby z prostého betonu - pro dešťovou
kanalizaci, železobetonové trouby bez výstelky nebo s výstelkou čedičem, kanalizační
tlakové PE 100 RC trouby pro tlakové kanalizace.
b) Materiály používané pro bezvýkopové rekonstrukce:
- vložkování a výstelky je zapotřebí předepsat požadavek na třídu statické únosnosti
rukávcové vložky (rozmezí I – IV dle statického poškození sanované stoky) a předepsat
tloušťku vrstvy,
- zatahování nového profilu a zednické zapravení.
c) Při ukládání kanalizace pod hladinu podzemní vody bude navržený materiál potrubí vždy
projednán s příslušnou provozní divizí VAS.
 Materiálové požadavky na kanalizační potrubí provozované VAS jsou podrobně popsány v
Příloze – viz Technické listy kanalizací.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

6.4 Zemní práce
Zemní práce se provádí obvykle v pažené rýze, v zářezu nebo rýze s šikmými svahy. Sklon
svahů zářezů a rýh je stanoven na základě výsledků geologického průzkumu podle skutečných
hydrogeologických poměrů na staveništi a v sou1adu s platnými normami pro zemní práce a
zakládání staveb. Zemní práce je nutno řídit dle požadavků výrobce materiálu.

6.5 Uložení potrubí – účinná vrstva


Doporučené uložení nejčastěji používaných trubních materiálů je doloženo v příloze
Standardů – viz Vzorové výkresy vybraných objektů.

6.6 Zásypy potrubí
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Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v
předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními
předpisy a platnými normami (především ČSN 73 6133, ČSN 72 1006).
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

6.7 Manipulace na síti
Veškeré manipulace na stávající kanalizační síti a objektech musí být uvedeny v textové části
realizační projektové dokumentace. Mohou je provádět pouze pověření pracovníci příslušného
provozu VAS.
V rámci dodávek stavby oprav a rekonstrukcí stokové sítě a jejích objektů mohou manipulaci
na stokové síti a objektech stokové sítě provádět i pracovníci zhotovitele stavby. Tato
manipulace musí být detailně popsána v projektové dokumentaci. Podmínky manipulace pak
musí být přesně vymezeny smlouvou mezi zhotovitelem stavby a provozovatelem stokové sítě.
Ve smlouvě bude přesně vymezena manipulace včetně poučení BOZ. Ve smlouvě bude také
uveden postup v případě havárie, kterou způsobí zhotovitel stavby v souvislosti s dodávkou
stavby. Havárii odstraní zhotovitel svými kapacitami na své náklady a současně uhradí veškeré
vzniklé škody.

6.8 Ochranná pásma, souběh, křížení
Ochranná pásma kanalizace (OP)
Ochrana provozu kanalizace je dána zákonem 274/2001 Sb.
Během výstavby kanalizace, ostatních inženýrských sítí nebo jiných staveb musí být zajištěn
přístup pracovníkům provozu kanalizace ke stávajícím uličním stokám, sběračům a objektům
stokové sítě za účelem oprav a údržby.
Poškození či ucpání stok a kanalizačních objektů při realizaci stavby neprodleně opraví a
pročistí zhotovitel stavby či staveb výše uvedených svými prostředky a na svůj náklad podle
pokynu provozovatele kanalizační sítě.
 Podrobnosti k OP jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.
Souběh a křížení
Při souběhu a křížení kanalizace s ostatními inženýrskými sítěmi je nutné se řídit minimálními
odstupovými vzdálenostmi uvedenými v normě 73 6005. V případě, že nebude možné tuto
normu dodržet např. kvůli stísněným podmínkám, je nutno projednat řešení s provozovatelem
kanalizační sítě.
Pro podchody pod komunikací, drahou a vodním tokem platí obdobné požadavky jako u
vodovodů – viz bod 4.6.3

6.9

Tlaková kanalizace

Systémy tlakové kanalizace se používají pouze tam, kde je stavba gravitačních úseků stokové
sítě technicky nemožná nebo ekonomicky neúměrně nákladná (např. skalní podklad).
Při porovnání systémů musí být posouzeny vedle investičních nákladů i náklady provozní, které
jsou vyšší než u kanalizace gravitační.
Odpadní vody jsou přečerpávány do gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu.
Tlakový systém stokové sítě musí být projednán s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
 Podrobné zásady pro výtlačná potrubí jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních
technických požadavků.

6.10 Přeložky a zrušení kanalizace
Přeložky kanalizace
Přeložkou kanalizace se rozumí dílčí změna jejich směrové nebo výškové trasy nebo přemístění
některých prvků tohoto zařízení. Přeložku lze provést jen s písemným souhlasem vlastníka
kanalizace, žádost o souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele. Přeložku zajišťuje na
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vlastní náklad právnická nebo fyzická osoba, která potřebu přeložky vyvolala, vlastnictví
kanalizace po provedení přeložky se nemění.
V případě, že investor přeložky je odlišný od vlastníka překládaného úseku kanalizace, je nutno
uzavřít na tuto přeložku trojstrannou smlouvu mezi investorem přeložky, vlastníkem kanalizace
a provozovatelem.
Rušení stávajících stok
Při rekonstrukci stokové sítě se jednotlivé stoky ruší buď výkopem při budování nové stoky,
nebo bezvýkopovou technologií (dále jen BVT). Způsob určí projektant po konzultaci s
provozovatelem kanalizace.
 Podrobné zásady pro rušení stávajících stok jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních
technických požadavků.

7. OBJEKTY NA KANALIZAČNÍ SÍTI A ARMATURY
7.1.

Objekty na gravitační kanalizaci

Na gravitační kanalizaci se osazují revizní šachty, spadišťové šachty, odlehčovací (resp.
oddělovací) komory, dešťové nádrže a další objekty.
a.) Kanalizační revizní šachty jsou situovány v místech spojení stok, výškových a směrových
lomech, na rovné trase maximálně po 50 m (u průlezných a neprůlezných stok), po
maximálně 100 m (u průchodných stok. Větší vzdálenosti mezi šachtami je třeba projednat
s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
b.) Spadišťové šachty jsou navrženy na stokové sítí tam, kde vlivem konfigurace terénu
vychází spády s velkými rychlostmi v potrubí.
c.) Objekty (odlehčovací komory, retenční nádrže, shybky, aj.) jsou umístěné na stokové síti
na základě technického řešení stokového systému, požadavku provozovatele apod.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.1. Šachty
Na kanalizačním potrubí musí být osazeny vstupní, lomové a soutokové kanalizační šachty,
které podle požadavku ČSN 75 6101 mají být umístěny v místech změny profilu, sklonu, směru
a materiálu a v místech soutoků s dalšími potrubími.
Šachty z prostého betonu a železobetonu musí vyhovovat ČSN EN 206. Betonové šachty
mohou být prefabrikované, kombinované konstrukce (z části prefabrikované a z části
monolitické). Objekty budou vyrobeny jako vodotěsné.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.1.1.Vstupní, lomové a soutokové šachty
Vstupní, lomové a soutokové šachty slouží pro vstup do stokového systému a pro jeho revizi.
V těchto šachtách je možno navrhnout změnu směru, změnu spádu a je možné je navrhnout
jako šachty soutokové.
 Podrobnosti k šachtám jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických
požadavků s následujícím členěním:
7.1.1.1.1. Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách do průměru DN 600
Pro potrubí do průměru DN 600 budou použita prefabrikovaná šachtová dna DN 1000.
7.1.1.1.2. Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách o průměru větším než DN 600
Pro potrubí o průměru DN 600 - DN 800 budou použita prefabrikovaná šachtová dna DN 1200.
Pro větší profily potrubí budou použita prefabrikovaná šachtová dna DN 1500 (v případě
nedostatečné dimenze těchto den budou použita dna monolitická).
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7.1.1.1.3. Vstupní a soutokové šachty na kanalizaci ve štolách
Šachty musí být řešeny jako monolitické, samostatně pro každý jednotlivý případ. Návrh šachty
je nutno přizpůsobit geologickým podmínkám, požadavkům na budoucí provozování stokové
sítě, velikosti těžních jam a způsobu realizace. Zastropení těchto šachet bude provedeno
zásadně monolitickou železobetonovou deskou nebo staveništním prefabrikátem. Konstrukce
šachty musí být navržena na základě statického výpočtu. Pro návrh vstupních komínů a
vnitřního vybavení platí zásady navrhování šachet větších profilů-viz kap. 7.1.1.2.2.

7.1.1.2. Spadišťové šachty
Preferují se spadiště se skluzem, jen výjimečně se realizují spadiště s obtokem.
Spadišťové šachty musí být navrženy na stokové síti tam, kde:
- výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem je větší než 60 cm, max. výška spadiště je 1, 8 m
- vychází spády s velkými rychlostmi v potrubí (max. v = 5 m/s), tj. vlivem konfigurace
terénu obvykle ve svažitém území.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
s následujícím členěním:
7.1.1.2.1. Spadišťové šachty na stokách do průměru DN 600
7.1.1.2.2. Spadišťové šachty na stokách o průměru větším než DN 600

7.1.1.3. Měrné a odběrné šachty
a) Měrné šachty na stokové síti:
na stokové síti budou vytipovány šachty, do kterých bude v budoucnosti instalováno měřící
zařízení. Tyto šachty budou tomuto požadavku konstrukčně přizpůsobeny. Umístění
měrných šachet na stokové síti určí vlastník a provozovatel kanalizace.
b) Měrné a kontrolní (odběrné) šachty na přípojkách:
u významných producentů odpadních vod budou vybudovány na přípojkách měrné
(kontrolní) šachty před napojením na uliční stokový systém.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.1.4. Šachty na domovních přípojkách
Šachty na domovních přípojkách (specifikace viz Technické listy) slouží pro revizi domovního
splaškového kanalizačního systému.
Vzhledem k dimenzím šachet se nejedná o šachty vstupní (v případě potřeby osazení vstupní
šachty na přípojku viz kap. 7.1.1.1.).
V těchto šachtách je možno navrhnout změnu směru, změnu spádu a je možné je navrhnout
jako šachty soutokové. Tyto šachty se na základě požadavku provozovatele osazují rovněž na
koncích veřejných odbočení (před hranicí soukromého pozemku).
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.2.

Odlehčovací komory

Odlehčovací komory, někdy také nazývané oddělovací komory, jsou navržené na jednotném
kanalizačním systému a musí zajistit oddělení dešťových vod dle hydraulického výpočtu
řešeného v projektové dokumentaci v návaznosti na generel dotčené stokové sítě. Řešení bude
projednaného a odsouhlaseného vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Při navrhování odlehčovacích komor je třeba určit množství vody, které z celkového
přitékajícího množství do odlehčovací komory má pokračovat do navazující stokové sítě a
množství, které má být odvedeno (přepadat) do recipientu. Dále je potřeba navrhnout takové
konstrukční a stavební řešení odlehčovací komory, aby přitékající množství do odlehčovací
komory spolehlivě v uvedené požadované relaci oddělila.
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Objekt odlehčovací komory nesmí být využíván k napojení stok, změně směru stok, apod.
Funkce odlehčovací komory ve stokové síti musí být automatická, pouze v areálu čistírny
odpadních vod může být i ovládána obsluhou.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.3.

Dešťové nádrže

Dešťové nádrže slouží na stokové síti k dočasnému zadržení ředěných odpadních vod na
jednotné kanalizaci. Pomocí dešťových nádrží je možné zamezit znečištění nebo snížit
množství znečištění, které se při funkci odlehčovacích komor dostane do vodoteče. Návrh
nádrže musí být projednán a odsouhlasen s vlastníkem a provozovatelem kanalizace a správcem
toku. Typ dešťové nádrže, velikost, konstrukce nádrže, apod., je nutné řešit v projektové
dokumentaci v návaznosti na generel odvodnění města nebo obce nebo studii stokové sítě.
Zásady hospodaření s dešťovými vodami se řídí územním plánem daného města a generelem
odvodnění daného města nebo koncepční studií kanalizace.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.4.

Výústní objekty

Návrh každého výústního objektu je nutné projednat se správcem recipientu (vodního toku).
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků.

7.1.5.

Shybky na kanalizaci

Návrh shybky na kanalizaci musí být detailně projednán s vlastníkem a provozovatelem
kanalizace a může být proveden, pouze pokud podmínky nedovolí jiné řešení. Hydraulický
návrh shybky musí být doložen podrobným hydraulickým výpočtem. Potrubí shybek musí být
navrženo zásadně z tvárné litiny. Shybka musí být navržena minimálně jako dvouramenná.
Musí být zajištěn přístup ke vstupní a výstupní komoře pro čištění a revize ramen shybky.

7.2. Objekty na výtlacích kanalizace
K nejčastějším objektům na výtlacích kanalizace patří zejména šachty - čistící, vzdušníkové,
kalníkové, koncové šachty (uklidňovací) a výjimečně také spojné šachty.

7.2.1. Šachty


Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků - v
kapitole Šachty a objekty – základní požadavky a v kapitole Šachty kanalizační

7.2.1.1. Čistící šachty
Čistící šachty jsou osazovány na výtlacích pro možnost jejich údržby, jejich vystrojení
umožňuje čištění výtlaku, osazují se po vzdálenosti max. 200 m.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
7.2.1.2. Vzdušníkové šachty
Vzdušníkové šachty jsou navržené na výtlacích v nejvyšších místech nivelety. Jejich vystrojení
umožňuje odvzdušnění a zavzdušnění a čištění výtlaku.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
7.2.1.3. Kalníkové šachty
Kalníkové šachty jsou navržené na výtlacích pro možnost jejich údržby. Jejich vystrojení
umožňuje čištění a odkalení výtlaku v jeho nejnižších místech.
28



Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků

7.2.1.4. Koncové šachty
Koncové šachty (uklidňovací) jsou osazovány na koncích výtlaků a slouží pro zmírnění energie
toku odpadních vod, z těchto šachet odpadní vody následně odtékají gravitačně do gravitační
stokové sítě.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
7.2.1.5. Spojné šachty
Spojné šachty výtlaku se osazují v místě spojení zpravidla dvou výtlaků, od jejichž místa
spojení pokračuje jedno společné potrubí kanalizačního výtlaku.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků

7.3. Objekty na tlakové kanalizaci
Na tlakové kanalizaci se osazují domovní čerpací stanice (do nichž jsou svedeny splaškové
odpadní vody z nemovitostí), dále se zřizují šachty pro odvzdušňování (ve vrcholech), pro
odkalování (v nejnižších místech) a pro čištění (proplachování).
7.3.1. Domovní čerpací stanice (DČS)
Systém tlakové kanalizace je založen na odvádění splaškových vod pomocí čerpadla
umístěného v plastové čerpací šachtě zpravidla o vnitřním průměru 0,8 m nebo 1,0 m, v rozmezí
typových stavebních výšek šachty 2,0 – 2,5 m. Do této šachty jsou gravitačně svedeny
splaškové odpadní vody z nemovitosti. Ponorné objemové kalové čerpadlo se usazuje na dno
čerpací šachty, snímací zařízení, tzn. plováky nebo sondy se upevňují speciálními příchytkami
v blízkosti čerpadla. Ponorné objemové kalové čerpadlo bude v litinovém provedení a bude
vybaveno litinovým řezacím zařízením.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
7.3.2. Šachty
Na tlakové kanalizaci se zřizují šachty pro odvzdušňování (ve vrcholech), odkalování (v
nejnižších místech) a pro čištění (proplachování). Všechny tyto druhy šachet se navrhují stejně
jako šachty na výtlacích kanalizace – viz výše v kapitole 7.2.1

7.4. Čerpací stanice kanalizační
Nelze-li část systému stokové sítě a kanalizačních přípojek účinně odkanalizovat gravitačně,
lze uvažovat o čerpání odpadních vod (netýká se DČS v rámci tlakové kanalizace). Zásady
navrhování kanalizačních čerpacích stanic určuje norma ČSN EN 752, platí pro čerpací stanice
odpadních vod měst, obcí, rozptýlené výstavby, podniků, sportovišť, dopravních staveb,
zdravotnických a jiných zařízení bez ohledu na jejich umístění, pokud pro ně nejsou stanovené
zvláštní normy. Vedle všeobecných požadavků jsou normalizovány požadavky jak na strojní
technologické zařízení, tak na stavební část.
7.4.1. Čerpací stanice se suchou a mokrou jímkou
Čerpací stanice se suchou a mokrou jímkou se provádějí nejčastěji jako obdélníkové
monolitické železobetonové konstrukce dle ČSN EN 206, nebo jako prefabrikované konstrukce
ze železobetonových nádrží kruhového půdorysu dle ČSN EN 206. Objekty budou vyrobeny
jako vodotěsné. Musí být vyrobené z vodostavebního betonu. Konstrukce musí splňovat
všechny bezpečnostní směrnice a požadavky relevantních českých případně evropských norem.
V těchto čerpacích stanicích tj. s čerpací jímkou s akumulací, budou osazena dvě ponorná
kalová čerpadla pracující v režimu 1+1 (jedno provozní a jedno rezervní čerpadlo), ponorný
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tenzometrický snímač hladiny pro odpadní vody a plovákové spínače – není-li v projektové
dokumentaci jednotlivých staveb uvedeno jinak. Vedle čerpací jímky bude osazena podzemní
armaturní suchá komora.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
7.4.2. Čerpací stanice se separací pevných látek
Čerpací stanice se separací pevných látek jsou dodávány v provedení s havarijní akumulací
v předřazené jímce nebo v potrubí kanalizační stoky, pokud to podmínky dovolují. U těchto
čerpacích stanic se osazují dvě čerpadla pracující v režimu 1+1 (jedno provozní a jedno
rezervní čerpadlo), tenzometrický snímač hladiny jako hlavní měření a limitní pneumatické
hladinové měření jako záložní.
V systému se přitékající voda dostává do rozdělovací nádrže a teče dále do momentálně
otevřeného sběrače nerozpuštěných látek. Zde jsou pevné látky zachycovány a „filtrovány“
separačními klapkami. Do čerpadla ve velké společné sběrné nádrži odtéká jen „předčištěná“
voda. Když dojde k zaplnění velké společné nádrže, stoupne voda také ve sběrači
nerozpuštěných látek. Zpětná klapka potom automaticky uzavře přítok vody do komory. V tom
okamžiku dojde – v závislosti na stavu hladiny – k odčerpávání vody. Čerpadlo čerpá vodu v
opačném směru a otevře tlakem předčištěné odpadní vody separační klapku. Odpadní voda
protéká sběračem nerozpuštěných látek a dopravuje zde separované pevné látky do výtlačného
potrubí. Dochází tak k proplachování a čištění celého systému separace pevných látek. Tento
proces je ukončen v závislosti na stavu hladiny. Uzavírací klapka klesne zpět dolů a otevře tak
cestu pro nový proces naplnění. Během tohoto procesu čerpání je odpadní voda odváděná do
druhého sběrače pevných látek.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků

7.4.3. Čerpací stanice s mokrou jímkou
Tyto čerpací stanice se osazují ve výjimečných případech po projednání s vlastníkem a
provozovatelem. Čerpací stanice s mokrou jímkou je modulové konstrukce určená k čerpání
splaškových odpadních vod v systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek. U těchto
čerpacích stanic se osazují dvě čerpadla pracující v režimu 1+1 (jedno provozní a jedno
rezervní čerpadlo). Česlicový koš je dodáván v nerezovém provedení.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků

7.5.

Armatury na gravitační kanalizaci

Armatury budou dodány kompletně s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí pro řádné
jejich řádnou instalaci a provoz. Armatury budou dodány v souladu s příslušnými ustanoveními
ČSN. Materiálové provedení uzavíracích armatur bude vyhovovat pracovním podmínkám a
látce podle příslušných ustanovení ČSN. Armatury budou mít stejné DN jako potrubí, na které
jsou namontované. Budou mít příruby podle příslušné ČSN a budou schopné vydržet stejné
zkušební tlaky, jako potrubí, na kterém jsou instalované. Armatury budou mít identifikační
značky nebo štítky v souladu s příslušnými ČSN. Montáž a aplikace armatur bude v souladu s
pokyny a požadavky výrobce.
7.5.1.
Vřetenové šoupátko deskové
Uzavírací armatura (specifikace viz Technické listy) s ručním ovládáním v bezúdržbovém
provedení, osazuje se do šachet.
7.5.2.
Zpětná klapka přírubová
Samočinná jednosměrná armatura (specifikace viz Technické listy), která automaticky brání
zpětnému proudění odpadní vody.
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7.5.3.
Koncová klapka s talířem
Koncová armatura se svislým uzavíracím talířem (specifikace viz Technické listy) pro
zabudování nad vodní hladinu, nebo se šikmým talířem pro zabudování pod vodní hladina nebo
na vlnící se hladinu.
7.5.4.
Zpětná klapka na domovní přípojce
Samočinná jednosměrná armatura s ruční aretací, bránicí zaplavení nízko položených objektů
na kanalizaci při vyvolání zpětného proudu v kanalizační síti. Zpravidla se umísťuje do
kruhových revizních šachet na splaškové kanalizační přípojce.

7.6. Armatury na výtlacích a tlakové kanalizaci
Armatury budou dodány kompletně s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí pro řádné
jejich řádnou instalaci a provoz. Armatury budou dodány v souladu s příslušnými ustanoveními
ČSN. Materiálové provedení uzavíracích armatur bude vyhovovat pracovním podmínkám a
látce podle příslušných ustanovení ČSN. Armatury budou mít stejné DN jako potrubí, na které
jsou namontované. Budou mít příruby podle příslušné ČSN a budou schopné vydržet stejné
zkušební tlaky, jako potrubí, na kterém jsou instalované. Armatury budou mít identifikační
značky nebo štítky v souladu s příslušnými ČSN. Montáž a aplikace armatur bude v souladu s
pokyny a požadavky výrobce.
7.6.1.
Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil
Armatura slouží pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování kanalizačního potrubí
(specifikace viz Technické listy), umísťuje se do kanalizačních šachet.
7.6.2.
Proplachovací souprava
Armatura slouží k proplachování tlakových potrubí (specifikace viz Technické listy), kdy je
možný proplach celým jejím profilem, je možné ji umísťovat mimo kanalizační šachty
7.6.3.
Šoupě nožové s ručním kolem
Uzavírací armatura (specifikace viz Technické listy) s ručním ovládáním, osazená do šachet.
7.6.4.
Šoupě se zemní soupravou
Uzavírací armatura (specifikace viz Technické listy) s teleskopickou zemní soupravou. Budou
osazeny šoupátkové kanalizační poklopy (specifikace viz Technické listy).
7.6.5.
Bajonetové koncovky
Bajonetové koncovky slouží pro snadné napojení sacích a výtlačných hadic k fekálním vozům.
Standardně jsou dodávány v hliníkovém provedení, případně z jiných materiálů - mosaz, příp.
hliník s ocelovým nátrubkem. Budou osazeny bajonetové koncovky pro napojení fekální hadice
dle zvyklostí příslušného provozovatele kanalizace.

8 PŘEDÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB DO PROVOZU
8.1. Protokoly o požadovaných zkouškách a prohlídkách
8.1.1. Tlaková zkouška vodovodního potrubí
Způsob provádění tlakových zkoušek určuje ČSN 75 5911, popř. ČSN EN 805. Zkoušky
vodotěsnosti nádrží se řídí dle ČSN 75 0905.
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Výběr příslušné normy k provedení zkoušky bude uveden v projektové dokumentaci, popř. o
výběru normy rozhodne technický dozor investora. Tlaková zkouška prokazuje odolnost
potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými
armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku, při uzavřených odvzdušňovacích
zařízeních a otevřených dělících uzávěrech.
Podmínkou pro realizaci tlakové zkoušky je předložení kladečského schématu zkoušeného
úseku potrubí. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel za přítomnosti technického dozoru
investora a zástupce budoucího provozovatele.
Pro více zkoušených úseků je nutné před dokončením stavby udělat komplexní tlakovou
zkoušku.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
8.1.2. Zkouška kapacity a průchodnosti potrubí
U přiváděcích řadů se světlostí potrubí na DN 200 a větších se provede zkouška průchodnosti
čistícím nástrojem a zkouška kapacity podle hydrotechnických výpočtů.
8.1.3. Doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí
Po tlakové zkoušce se na dokončeném vodovodním řadu nebo přípojce provede proplach pitnou
vodou v minimálním množství vody, které je 3 až 5 násobkem objemu vody v potrubí. Rychlost
vody v potrubí se požaduje minimálně 1,5 m/s. Proplach se vždy provádí do doby, než je voda
vizuálně čirá a bezbarvá a nevyplachují se tuhé části, např. písek. Účelem proplachu je vyčištění
potrubí od nečistot a živočichů, které případně vnikly při přepravě a montáži do potrubí.
Dezinfekce se vždy provádí po předchozím provedení proplachu potrubí. Dezinfekci potrubí
provádí zhotovitel následujícími způsoby:
a) Klasická dezinfekce při použití nižší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 24 hodin
(33 ml NaClO/m3).
b) Rychlá dezinfekce při použití vyšší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 4 hodin
(200 ml NaClO/m3).
Volba způsobu dezinfekce závisí na místních podmínkách, případnou „rychlou dezinfekci“
odsouhlasí technický dozor investora.
Podmínky pro dezinfekci vodovodního potrubí musí být zapracovány do projektové
dokumentace stavby a musí být součástí rozpočtu v projektové dokumentaci.
 Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze – viz Souhrn základních technických požadavků
8.1.4. Krácený rozbor pitné vody
Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i
fyzikálním rozborem vzorku vody. Kontrolu jakosti a odběr vzorku provádí v předepsaném
rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., o požadavcích na
pitnou vodu, v platném znění.
8.1.5. Kontrola ovladatelnosti armatur
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), kohoutů,
uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů, vzdušníků, výpustí a armaturních šachet.
Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně zaměstnanci příslušného provozního střediska
budoucího provozovatele. Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu
(spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před hydranty otevřena).
Kontrolou se prověřuje funkčnost armatury - uzavírání šoupátka, ovladatelnost hydrantu včetně
osazení nástavce, stav poklopů a stupadel šachet.
Osazení hydrantu a vřetena šoupátka v poklopu (víčko poklopu nesmí ležet na vřetenu a dolní
hrana čtyřhranu nesmí být níže, než dolní část poklopu. Osazení vřetene šoupat, případně
uzavíracích ventilů na přípojkách musí být min. 12 cm pod víčko z důvodů umísťování měřící
techniky. Pokud toto není možné, je třeba po 50 m vždy takové místo zřídit jako měřící. Usazení
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poklopu - víčko musí jít snadno otevřít a musí být připevněno k tělesu poklopu (čepem), nesmí
být znečištěno asfaltem či zeminou.
8.1.6. Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče
K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti
identifikačního vodiče s kladným výsledkem. Kontrolu funkčnosti provádí na objednávku
zaměstnanci budoucího provozovatele.
8.1.7. Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, šachet a nádrží
Zkoušky vodotěsnosti se řídí podle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909. Zkoušky vodotěsnosti se
provádějí vzduchem („L“) nebo vodou („W“). Pro zkoušky tlakových potrubních úseků na
gravitační stokové síti (např. výtlačné potrubí z čerpacích stanic, shybky, kapacitní a škrticí
úseky) platí obdobně jako u vodovodů ČSN 75 5911 a EN 805. Pro zkoušky potrubí tlakových
systémů stokových sítí platí ČSN EN 1671. Pro zkoušky vodotěsnosti nádrží a jímek na stokách
(např. dešťové nádrže, čerpací jímky) platí ČSN 75 0905. O každé provedené zkoušce se
vyhotoví podle zvolené metody Protokol o zkoušce.
8.1.8. Protokol o inspekci kanalizačního potrubí průmyslovou kamerou
U všech stok bude provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby.
Prohlídka bude provedena až po provedení hrubých terénních úprav (HTÚ) nad potrubím a po
provedení napojení všech přípojek. Daný úsek bude před prohlídkou vždy řádně vyčištěn
tlakovým vozem a bude do něj zastaven přítok. Každý úsek bude monitorován samostatně.
O inspekci musí být dodán inspekční protokol, záznam prohlídky na nosiči DVD, seznam
kontrolovaných úseků a jejich označení dle situace stavby podle skutečného provedení.
Protokoly a DVD nosič se předávají ve 2 vyhotoveních.
Zhotovitel provede kontrolu záznamu z prohlídky kamerou a předává technickému dozoru
investora inspekci kamerou bez závad. V případě, že při bude následnou kontrolou při předání
záznamu zjištěna vada díla, bude požadováno její odstranění. Odstranění zjištěných vad
dokumentuje zhotovitel stavby opět televizní inspekcí celého úseku s inspekčním protokolem
a záznamem v barevném provedení na DVD. TV kamera se musí pro dokumentaci odstranění
vady v potrubí pohybovat ve stejném směru jako při zjištění závady.
 Podrobnosti k Protokolu jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro vodovody a kanalizace

8.2.

Geodetické zaměření stavby

VAS poskytne zhotoviteli na vyžádání podrobný podklad s požadavky pro geodetické zaměření
(tj. příloha Technologický předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace
k firemní Směrnici o vedení geodetické dokumentace).
Zaměření podzemních sítí a podzemních objektů na síti musí být provedeno v otevřeném
výkopu před záhozem. V případě, že zhotovitel provede zakrytí sítí bez zaměření, je investor
stavby oprávněn po dohodě s provozovatelem požadovat na zhotoviteli odkrytí sítí na jeho
náklady a jejich následné zaměření.
 Podrobnosti ke geodetickému zaměření jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro
vodovody a kanalizace

8.3.

Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Výkresová dokumentace bude
opravena podle geodetického zaměření. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny
do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem
„Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem. Provedené změny musí být
odsouhlaseny projektantem, investorem a budoucím provozovatelem.
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8.4.

Závěrečná prohlídka vodního díla a požadovaný seznam dokladů

Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratší době k závěrečné technické
prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, technický dozor investora, investor
a oprávněný zástupce budoucího provozovatele stavby.
Na kanalizaci se prohlídka řídí TNV 75 6910. Norma uvádí požadavky na kontroly a zkoušky
provedení stavebních prací a strojně technologických dodávek objektů na stokové síti (čerpací
stanice, dešťové nádrže, odlehčovací komory, shybky, mechanická předčištění, apod.).
Technické prohlídce předchází úspěšné provedení kontroly stavební připravenosti,
individuálních zkoušek a komplexních zkoušek dle TNV 75 6910.
 Podrobnosti k požadované dokumentaci jsou uvedeny v Příloze – viz Doklady pro
vodovody a kanalizace

8.5.

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační souhlas s užíváním je vydán na základě místního šetření, na které je nutné přizvat
zástupce budoucího provozovatele. Před prováděním místního šetření předloží zhotovitel
v dostatečném předstihu požadované dokumentace a doklady k odsouhlasení provozovatelem.

SEZNAM CITOVANÝCH PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ
Poznámka: v textu Standardů se vždy vychází z aktuálně platné verze předpisů















Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy
ČSN 01 3502 Výkresy potrubí, značky pro kreslení potrubí
ČSN 013462 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu
ČSN 013463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace.
ČSN 132000 Litinové tlakové trouby a tvarovky, přehled a schematické značky
ČSN 132002 Litinové tlakové trouby a tvarovky k azbestocementovým troubám
ČSN 25 7801 Vodomery. Základné ustanovenia

34

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství
ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování,
řízení jakosti
ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny
ČSN EN 124-4 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze
železobetonu
ČSN EN 1277 Plastové potrubní systémy - Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené v zemi
- Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení
shody
ČSN EN 13598-1 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné
tvarovky včetně inspekčních komor
ČSN EN 13598-2 Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a
revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 476 (ČSN 75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro
dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
EN 353-1 Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího
vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu
včetně poddajného zajišťovacího vedení
TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet
TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních
komunikací
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TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE

Příloha č. 1

Doklady pro vodovody a kanalizace
- od přípravy po převzetí staveb do provozu
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Projektová dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení (DSP)
Podklady pro nakládání s vodami
Dokumentace pro provedení stavby = realizační dokumentace (DPS)
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Předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace
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1 ÚVODNÍ ČÁST
Definice používaných pojmů
Vodovod pro veřejnou potřebu (vodovod) - je provozně samostatný soubor staveb a zařízení
zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr
povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.
Kanalizace pro veřejnou potřebu (kanalizace) – je provozně samostatný soubor staveb a
zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně
nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny
odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
Investor - fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu realizovat nebo jako stavebník
realizuje stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Vlastník - právnická nebo fyzická osoba, která byla investorem určitého vodovodu nebo
kanalizace nebo nabyla vodovod nebo kanalizaci ze zákona, převodem, koupí, darem apod.
Stavebník - právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení
nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce,
a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, rozumí se tím též investor a
objednatel stavby a osoba, která zamýšlí realizovat stavbu, je za ni veřejně odpovědná a má jí
vzniknout vlastnické právo k výstavbou realizované stavbě.
Zhotovitel – právnická nebo fyzická osoba provádějící na svůj náklad a nebezpečí pro investora
dílo (stavbu).
Vodoprávní úřad - odbory životního prostředí v obcích s pověřeným obecním úřadem (úřad
s rozšířenou působností) nebo obdobné odbory v krajských úřadech.
Stavební úřad - orgán veřejné správy v obcích s pověřeným obecním úřadem (úřad
s rozšířenou působností).

2 PŘÍPRAVA VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Před zpracováním dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) investor nebo projektant na
vyžádání obdrží od VAS v elektronické podobě geodetické zaměření zařízení, která VAS
provozuje v zájmové lokalitě.
Žadatel o vyjádření k DÚR předkládá k vyjádření VAS žádost a současně také vypracovanou
dokumentaci stavby, přičemž předmětnou DÚR předkládá žadatel k vyjádření v tištěné i
elektronické podobě (PDF, DGN, DWG, XLS, DOC).
Žadatel o vyjádření k DÚR sdělí v žádosti zejména: identifikační a kontaktní údaje žadatele a
investora, identifikační údaje o stavbě a místu stavby, požadavek na zajištění budoucího
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provozování vybudovaného díla, požadavek na vlastnictví vybudovaného díla (např. předání
do vlastnictví Svazku).
Pokud vodovodní nebo kanalizační síť (řad) bude provozovat jiný oprávněný provozovatel,
musí stavebník zřídit v místě napojení na vodovod v provozu VAS předávací místo
(vodoměrnou šachtu) a v místě napojení na kanalizaci v provozu VAS měřící místo. Tato místa
jsou součástí dokumentace.
DÚR musí být vypracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., s vyhláškou č.
503/2006 Sb. a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
K žádosti současně předložená DÚR musí mimo jiné obsahovat: kompletní technickou zprávu,
včetně popisu dispečerského přenosu provozních dat, situaci zájmové oblasti, přehlednou
situaci, katastrální mapu, vzorové výkresy objektů, přehledný podélný profil, hydraulické a
hydrotechnické výpočty s uvedením průměrné potřeby vody, maximální denní potřeby vody,
maximální hodinové potřeby vody a hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod pro
řešený záměr.
V DÚR musí být zabezpečen soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně
architektonických a urbanistických hodnot v území, zabezpečena věcná a časová koordinace
jednotlivých staveb a požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí.
Projektant musí následně zapracovat do DÚR závazné připomínky budoucího provozovatele a
vlastníka infrastruktury, orgánů státní správy a dotčených organizací.

Projektová dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení (DSP)
Žadatel o vyjádření k DSP předkládá k vyjádření VAS žádost a současně také vypracovanou
dokumentaci stavby, přičemž předmětnou DSP předkládá žadatel k vyjádření v tištěné i
elektronické podobě (PDF, DGN, DWG, XLS, DOC). V žádosti o vyjádření k DSP sdělí
žadatel identifikační a kontaktní údaje žadatele a investora, identifikační údaje o stavbě a místu
stavby. Pokud bude stavba uložena v soukromém pozemku, doloží kopii smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uložení stavby.
DSP musí být provedena v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
DSP vodovodů musí současně mimo jiné obsahovat průvodní zprávu, kompletní technickou
zprávu, situaci zájmové oblasti, přehlednou situaci (M 1:500), podélný profil, vztah
k jednotlivým nemovitostem, pokud je znám tak počet přípojek, kladečské schéma uzlů a
armatur vč. jejich specifikace, stavební výkresy objektů a hydrotechnické výpočty s uvedením
předpokládané průměrné potřeby vody, maximální denní potřeby vody a maximální hodinové
potřeby vody pro řešený záměr .
U DSP kanalizací jsou vyžadovány: průvodní zpráva, kompletní technická zpráva, situace
zájmové oblasti, přehledná situace (M 1:500), podélné profily stok, stavební výkresy objektů,
vztah k jednotlivým nemovitostem, seznam napojených přípojek (pokud je znám),
hydrotechnické a hydraulické výpočty. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí
odpovídat povoleným limitům příslušných kanalizačních řádů. V případě navrhování výtlaků
bude projektová dokumentace doplněna o výpočet doby zdržení odpadních vod v potrubí, vč.
eliminace budoucích provozních problémů a návrhu opatření. U DSP ČOV je vyžadován návrh
množstevních a koncentračních limitů vypouštěných odpadních vod.
Rozpočet stavby je navrhován v rozsahu podle důležitosti navrhované stavby. DSP bude
obsahovat také provozní soubory, pokud jsou tyto součástí řešené stavby, dokumentaci pro
dispečerský přenos provozních dat. Navržené objekty musí z hlediska bezpečnosti práce
odpovídat požadavkům platné legislativy.
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Dokumentace pro provedení stavby = realizační dokumentace (DPS)
DPS zajistí investor podle podmínek a požadavků VAS, bude zpracována v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a investor ji předloží v tištěné i elektronické verzi (PDF, DGN,
DWG, XLS, DOC) k vyjádření VAS.

Podklady pro nakládání s vodami
a.) Dokumentace pro povolení odběru podzemních vod musí obsahovat:
- Závěrečnou zprávu o provedeném hydrogeologickém průzkumu (v případě nově
vybudovaného jímacího území, ale i nově vybudovaného jímacího objektu ve stávajícím
jímacím území), obsahující stručný přehled hydrogeologických poměrů, popis provedených
prací, základní informace o provedeném jímacím objektu včetně hydrogeologických
parametrů, vystrojení jímacího objektu, popis a vyhodnocení orientační čerpací zkoušky,
denní hlášení o vrtných pracích a čerpací zkoušce.
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách) obsahující
situaci jímací oblasti s umístěním jímacího objektu, popis hydrologických a
hydrogeologických poměrů zájmového území, popis vodního zdroje, režim jímání
podzemní vody, zhodnocení vlivu požadovaného odběru podzemní vody na okolí (možné
střety zájmů).
- Jedná-li se o nový jímací objekt, který bude následně provozován VAS, bude dokumentace
doplněna o údaje pro optimální provozování odběru podzemních vod obsahující minimálně
údaje o optimálním výkonu čerpadla, horizontu umístění sacího koše čerpadla, umístění
spínací a vypínací sondy, případné další doplňující podmínky pro optimální využívání
vodního zdroje.
V případě odběrů podzemní vody pro vodovody provozované VAS nebo v ochranných
pásmech vodních zdrojů provozovaných VAS bude jedno vyhotovení dokumentace předáno na
příslušnou provozní divizi VAS.
b.) Stanovení ochranných pásem vodního zdroje (OP) žadatel předloží na VAS:
1.Hydrogeologický podklad pro stanovení nebo změnu ochranných pásem vodního zdroje
(zpracovaný osobou s odbornou způsobilostí) obsahující:
- popisné a technické údaje vodního zdroje a jímacích objektů
- základní charakteristiku přírodních poměrů (geomorfologické, meteorologické a
klimatické, hydrografické a hydrologické, pedologické poměry)
- geologické a hydrogeologické poměry
- údaj o ostatních ochranných pásmech
- analýzu rizik ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje
(ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních poměrů, množství a jakost vod ovlivňujících
vodní zdroj, nakládání s vodami ovlivňující přirozené hydrologické poměry vodního zdroje,
charakteristika zástavby a hospodářské využívání území, bodové a plošné zdroje znečištění)
- shrnutí a zhodnocení poznatků pro stanovení ochranných pásem
- návrh rozsahu jednotlivých stupňů OP, ochranných opatření a dalších podmínek v
navrhovaných OP, jejich zabezpečení (např. oplocení) a vyznačení v terénu
- přílohovou část obsahující situační zákres jímacích objektů a navržených rozsahů
ochranných pásem, zakreslený v aktuálním mapovém podkladu dle katastru nemovitostí
tak, aby bylo možné zajistit vyznačení OP v katastru nemovitostí (dále jen KN), aktuální
výčet nemovitostí v navrhovaných OP
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2. Geometrické podklady pro OP
- Záznam podrobného měření změn pro zapsání ochrany území do katastru nemovitostí tam,
kde hranice ochranných pásem nevede po hranici parcely KN.
- Geometrické zaměření jímacích objektů.

3 PŘEDÁNÍ VODNÍHO DÍLA DO PROVOZU
Protokol o inspekci kanalizačního potrubí průmyslovou kamerou
Před vlastní kamerovou prohlídkou musí zhotovitel vždy ověřit označení čísel revizních šachet
u provozovatele tak, aby byla zachována návaznost na stávající značení v GIS a nedocházelo
k duplicitám.
Obrazový záznam musí být dostatečně ostrý a jasný tak, aby bylo možno kdekoli rozlišit detaily
na potrubí. Detailně je třeba prozkoumat místa spojů jednotlivých trub i napojení na šachty a
napojení přípojek.
Záznam kamery i protokol budou kromě jiné vždy obsahovat:
- označení úseku, datum prohlídky
- označení šachet ověřené technickým dozorem investora
- měření délky
- měření průměru potrubí
- měření sklonu potrubí
- veškeré závady včetně popisu
- u plastových potrubí měření ovality
Měření ovalitní deformace na plastovém potrubí se provádí na každém úseku potrubí mezi 2
šachtami minimálně 1x. V případě zjevné deformace bude provedeno měření ovality na každé
jednotlivé troubě. Zkouška ovalitní deformace potrubí se provádí po zásypu a předepsaném
zhutnění účinné vrstvy a zásypu trub. Krátkodobá ovalitní deformace před kolaudací stavby má
povolenou mezní hodnotu 3,3 %. Další zkouška se provede před uplynutím záruční doby.
Dlouhodobá ovalitní deformace má povolenou mezní hodnotu 5 % (podle TNV 75 0211).

Požadovaný seznam dokladů k závěrečné prohlídce vodního díla
K závěrečné technické prohlídce vodního díla bude předložena následující požadovaná
dokumentace a doklady:
- Protokoly o vytýčení podzemních sítí od jejich správců
- Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
- Protokol o výškovém a směrovém vytýčení stavby oprávněným geodetem
- Protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí
- Protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží
- Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet
- Zápis o proplachu a desinfekci potrubí
- Protokol o rozboru vzorku pitné vody
- Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů
- Doklad o převzetí nivelety poklopů následným zhotovitelem komunikace
- Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
- Protokol o zkoušce ovladatelnosti armatur
- Protokol o funkčnosti hydrantů
- Protokol o provozní kontrole hydrantu (průtok a hydrodynamický tlak) u vybraných
hydrantů určených k požárnímu zabezpečení
- Protokol o funkčnosti identifikačního vodiče
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- Geometrický plán pro zřízení věcného břemene
- Dokumentace skutečného provedení stavby
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Záruční listy, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení
Kalibrační protokoly od použitých měřidel
Protokol o zaškolení obsluhy
Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám vč. majitelů a čísel popisných všech nově
napojených či přepojených přípojek
Doklad o způsobu likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.
Provozní řád vodovodu, kanalizace
Kanalizační řád
Stavební a montážní deník
Protokol o závěrečné technické prohlídce vodohospodářského díla
Zápis o předání a převzetí dokončené stavby
Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály
Prohlášení o vlastnostech u harmonizovaných výrobků
Doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle
vyhlášky č. 409/2005 Sb.
Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou

Předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace
Technologický předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace je závazný pro
všechny interní a externí subjekty, podílející se na zhotovování dokumentace vodovodních a
kanalizačních řadů, jiných objektů a technologických zařízení souvisejících s provozováním
vodovodů a kanalizací, které buď jsou, nebo budou VAS.
Geodetická dokumentace je podkladem pro vedení digitální majetkové a provozní evidence
vodovodů a kanalizací provozovaných VAS.
Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb obsahuje následující části:
1. Technická zpráva
2. Seznam souřadnic a bodů
3. Výkres bodového pole
4. Situace - zákres musí být proveden jako účelová mapa dle ČSN 01 3410 ve 3. Třídě
přesnosti, systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální) a výškovém systému
Bpv (Balt po vyrovnání)
5. Podélný profil
6. Kladečské schéma (u vodovodních řadů)
7. Řezy neobvyklých podzemních objektů (vodovod i kanalizace)
8. Další výkresy (budovy, nadzemní a podzemní objekty)
Technická zpráva obsahuje stručný popis předmětu měření a způsob jeho zaměření
Požadované údaje:
- Identifikační údaje o stavbě, investorovi a zhotoviteli stavby
- Údaje o dodavateli geodetických prací včetně jména měřiče a oprávněného
zeměměřičského inženýra, který zaměření a dokumentaci ověřil
- Specifikace rozsahu prací a návaznost na stávající vodovod a kanalizaci
Seznam souřadnic a bodů
Seznam obsahuje souřadnice a výšky bodů pevného a dočasného bodového pole, vytyčovací
sítě a všech podrobných zaměřených bodů.
- U každého bodu jsou uvedeny souřadnice X, Y, Z
- V poznámce je uvedena jednoznačná specifikace bodu
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Výškové kóty potrubí jsou opatřeny záznamem, zda se jedná o kótu vrchu potrubí nebo kótu
nivelety dna potrubí

-

Čísla bodů v tomto seznamu musí odpovídat výkresu situace a podélného profilu
Seznamy bodů jsou zpracovány samostatně pro polohopis, vodovod a kanalizaci
V digitálních výkresech (DGN) jsou body polohopisu umístěny do výkresu bodového pole
a body vodovodu a kanalizace do příslušných výkresů vodovodu a kanalizace

Polohopisná situace obsahuje:
- Přehledný a aktuální polohopis se zákresem předmětu stavby. Měřítko zákresu se volí dle
rozsahu měřeného úseku v rozmezí 1:1000 až 1:200, přednostně v měřítku 1:500.
- Je třeba barevně odlišit součásti zaměřované stavby a stávající objekty, na které se stavba
napojuje.
- Zákres předmětu měření s vyznačením všech podrobných příp. jiných použitých bodů a
bodů PBPP. Je opatřen značkovým klíčem a značkou orientace k severu.
- Body trasy řadů i přípojek, kanalizačních šachet aj. musí být v situaci označeny číslem
měřičského bodu, shodného s číslem uvedeným v seznamu souřadnic a podélného profilu.
Označení kanalizačních šachet je v souladu s platnou projektovou dokumentací.
- Popisky zaměřených objektů obsahují označení řadu (platí pro vodovod, kanalizaci aj.),
jmenovitou světlost potrubí, materiál, celkovou délku v metrech s přesností na dvě
desetinná místa, délku jednotlivých úseků v metrech s přesností na dvě desetinná místa.
- V popisu nových přípojek se uvádí délka, jmenovitá světlost a materiál potrubí.
- V případě kanalizačních potrubí a přípojek spád v ‰ s přesností na dvě desetinná místa s
označením směru toku.
- Zákres stávajícího potrubí řadů, stok a přípojek, na které se předmětná stavba napojuje.
- Obecně výkresy splňují normy ČSN 013462 a ČSN 013463.
Výkres podélného profilu obsahuje:
- Výkres v měřítku 1:1000/1:100 až 1:200/1:100. Měřítko délek se doporučuje volit shodně
s měřítkem situace.
- Zákres všech podzemních křížení a překážek křížících trasu vodovodu nebo kanalizace
- Staničení podélného profilu – provádí se zleva doprava, u kanalizace proti směru toku.
- Údaje o katastru obce a druhu povrchu, které se vepisují do tabulky v horní části formátu.
Povrch terénu se kreslí tenkou plnou čarou.
- Trasu potrubí nebo vedení (niveleta). Kreslí se tlustou plnou čarou, na níž se vyznačí
armatury, šachty, připojení na jiné řady, vrcholy trasy. Popisy se umísťují nad povrchem
terénu. V místě napojení na jiné řady je uvedeno označení napojovaného řadu včetně jeho
světlosti, materiálu a staničení.
- Kanalizační šachty, přípojky, lomové body aj., které musí být označeny číslem měřičského
bodu, shodného s číslem uvedeným v seznamu souřadnic a zákresem situace. Označení
kanalizačních šachet je v souladu s platnou projektovou dokumentací. Nad kanalizačními
šachtami se vyznačují směry průtoku všech přítoků a odtoků. V místech zaústění bočních
řadů (přítoků) a kanalizačních přípojek na stoku se vykresluje napojení s uvedením nivelety
dna přítoku.
- Zakreslení začátku a konce staničení a každých 100m se označuje kroužkem a píše se
vodorovně pod srovnávací rovinu, ostatní délky (v metrech) se uvádějí kolmo ke srovnávací
rovině. Objekty se staničí v ose, delší objekty jako chráničky se staničí na začátku a na
konci.
- Sklon potrubí v ‰ na délku v metrech s přesností na dvě desetinná místa, jmenovitá světlost
potrubí (DN), materiál, příp. i jmenovitý tlak se vepisují do řádků umístěných v dolní části
formátu.

42

-

Mezi srovnávací rovinou a terénem se kreslí svislice tenkou plnou čarou, přerušenou v místě
textu výškových kót (kóta terénu, kóta nivelety potrubí, kóta nivelety zaústění přípojky,
příp. hloubka výkopu)

Kladečské schéma obsahuje:
- Výkres ve stejném měřítku jako situace.
- Potrubí, tvarovky, armatury a jiná zařízení se kreslí značkami dle příslušných norem, např.
ČSN 01 3502, ČSN 13 2000, ČSN 13 2002. Značky, které nejsou obsaženy v normách jsou
uvedeny v legendě.
- Ke každé grafické značce tvarovky je uvedena její písmenná značka dle ČSN 13 2000 a
ČSN 13 2002. Ke grafické značce armatury je připsána písmenná značka. Označení je
uvedeno kolmo k ose potrubí.
- Kotevní bloky jsou zakresleny černým trojúhelníkem.
- Hustá místa výkresu, která nelze zobrazit čitelně v měřítku, jsou uvedena v detailu ve
stejném výkresu.
- Součástí kladečského schématu je tabulka potrubí, tvarovek a armatur včetně informace o
počtech, délkách a materiálech v členění dle světlosti, technického popisu armatur a potrubí
včetně výrobce.
Zaměření skutečného provedení nejčastějších prvků vodovodů a kanalizací:
Vodovodní řad - zaměřuje se:
- Trasa vodovodu včetně všech lomových bodů (směrových i výškových, polohově na osu
potrubí, výškově na vrch potrubí). Maximální vzdálenost zaměřených bodů potrubí
vodovodu je 20 m.
- Ukončení vodovodu (záslepka, hydrant)
- Napojení na stávající vodovod
- Změna charakteru potrubí (redukce profilu nebo změna materiálu)
- Všechny armatury na trase (šoupě, hydrant, redukční ventil, vzdušník, kalník, průtokoměr,
tlakoměr). Poloha armatur se zakresluje na střed armatury a výškově na vrch potrubí. Zákres
armatury se provádí do výkresu vodovodu. Poklop armatury se zakresluje do výkresu
polohopisu. Nadmořská výška poklopu je uvedena ve výkresu bodového pole.
- Všechny osazené vodovodní markery
- Začátek a konec chráničky (uvést parametry chráničky)
Vodovodní přípojka - zaměřuje se:
- Uzávěr přípojky
- Místo napojení přípojky na řad
- Trasa přípojky včetně všech lomových bodů (směrových i výškových, polohově na osu
potrubí)
- Vyznačení místa, kde přípojka vstupuje na neveřejný pozemek
Poznámka: v případě, že je stávající přípojka pouze přepojena na nové potrubí řadu, zaměří se
jen odkrytá část přípojky a vyznačí se předpokládaný průběh přípojky k vodoměru. Pokud je
hlavní uzávěr přípojky, stejně tak i umístění vodoměru (pokud jsou umístěny uvnitř objektu) se
nezakresluje. Jejich poloha se do výkresu zakreslí pouze schematicky.
Vodovodní šachta
- U šachet, které vnitřními rozměry přesahují 1,5 m, je třeba zaměřit vnitřní rozměry šachty,
včetně výškopisu.
Kanalizační stoka - zaměřuje se:
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Niveleta kanalizačního potrubí včetně všech lomových bodů (směrových i výškových,
polohově na osu potrubí, výškově na dno potrubí)
Místo napojení na stávající kanalizační systém
Změna charakteru potrubí (redukce profilu nebo změna materiálu)
Délkové rozměry a výškové kóty se uvádí v metrech s přesností na 2 desetinná místa. Spády
v %o se uvádí s přesností na 2 desetinná místa.

Kanalizační šachta - zaměřuje se:
- Poloha a výška poklopu šachty. Zakresluje se do výkresu polohopisu.
- Poloha a výška středu dna šachty se zakresluje do výkresu kanalizace.
- U spadiště je třeba zaměřit navíc výšku vstupního ústí potrubí
- U skluzu je třeba zaměřit výškově začátek a konec skluzu stejně jako zaústění všech
ostatních potrubí do šachty
- U atypických a složitějších šachet zaměřit vnitřní rozměr šachty, výšku dna a stropu
- Niveleta všech zaústěných a vyústěných stok v šachtě
- Délkové rozměry a výškové kóty se uvádí v metrech s přesností na 2 desetinná místa. Spády
v %o se uvádí s přesností na 2 desetinná místa.
Kanalizační přípojka - zaměřuje se:
- Polohový a výškopisný průběh kanalizační přípojky včetně všech lomových bodů
(směrových i výškových, polohově i výškově na osu potrubí).
- Vyznačení místa, kde přípojka vstupuje na neveřejný pozemek
- Místo a kóta nivelety v místě napojení na kanalizační stoku
- Místo a kóta nivelety v místě napojení domovních dešťových svodů a přípojek od uličních
vpustí (zaměřuje se poloha a výška mříže vtokové šachty včetně trasy)
Odlehčovací komora - zaměřuje se:
- Polohově vnitřní rozměry komory, osa nivelety potrubí na přítoku a odtoku, osa nivelety
odlehčovacího potrubí, začátek a konec přepadové hrany, poloha vstupních otvorů (šachet).
- Výškově niveleta hlavního i odlehčovacího potrubí na vtoku a odtoku, podesta, přepadová
hrana, strop komory a poklopy vstupů.
Shybka - zaměřuje se:
- Polohově průběh shybky včetně horního a dolního zhlaví shybky
- Výškově niveleta shybky včetně všech výškových lomů potrubí

Zaměření skutečného provedení elektro a protikoroze
Silové (napájecí) kabely
- Polohově i výškově trasa kabelu, místo napojení kabelu na rozvodnou síť a ukončení trasy
v rozvaděči
Sdělovací kabely
- Polohově i výškově trasa kabelu, místo napojení kabelu na soustavu a ukončení trasy v
rozvaděči
Protikorozní ochrana
- Polohově i výškově průběh kabelů a dalších nadzemních i podzemních zařízení protikorozní
ochrany
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Zaměření skutečného provedení ostatních objektů
Nadzemní objekty - budovy, trafostanice, retenční nádrže, komunikace, zpevněné plochy aj.
- Polohově i výškově obvod objektu včetně všech součástí, pokud došlo ke změně oproti
původnímu stavu.
- Kóta maximální a minimální hladiny ve vodojemech
Podzemní objekty - vodojemy, podzemní retenční nádrže, kolektory, štoly aj.
- Polohově i výškově obvod podzemního objektu včetně viditelných znaků v terénu
(poklopy, vstupy, ovládání armatur aj.)
- Kóta maximální a minimální hladiny ve vodojemech
Předpis pro digitální kresbu skutečného provedení stavby
a) Digitální kresba musí být dodána na záznamovém médiu s označením názvu akce a
identifikací zhotovitele, výhradně v souborech typu *.dgn, v systému MicroStation, verze 5 a
vyšší.
b) Tištěná podoba výkresové dokumentace bude předána i ve formě *.pdf souborů na
záznamovém médiu.
c) souřadnicový systém S-JTSK
d) Souřadnicový systém S-JTSK je umístěn do III. Kvadrantu kartézského souřadnicového
systému. (tj. souřadnice Y systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici X ve výkresu *.dgn a
souřadnice X systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici Y ve výkresu *.dgn). Zakládací
výkres (seed file) je možné získat na pracovištích GIS u příslušné provozní divize VAS.
e) výškový systém Bpv
f) měřítko situace 1:500
g) Výkres bodového pole XXXXX_B.dgn obsahuje značky a čísla všech měřených bodů
polohopisu a výškopisu všech podrobných bodů stavby, bodů PBPP vč. nadmořských výšek.
h) Výkres polohopisné situace XXXXX_P.dgn obsahuje kresbu s popisy polohopisu, do
kterého je situace zasazena.
i) Výkresy situace vodovodu a kanalizace v následujícím členění:
- Výkres vodovodu XXXXX_V.dgn
- Výkres jednotné kanalizace XXXXX_KJ.dgn
- Výkres splaškové kanalizace XXXXX_KS.dgn
- Výkres dešťové kanalizace XXXXX_KD.dgn
- Výkres tlakové kanalizace XXXXX_KT.dgn
- Výkres elektro XXXXX_E.dgn
- Výkres nadzemních a podzemních objektů XXXXX_O.dgn
j) Mapové značky určují normy ČSN 01 3462 a ČSN 01 3463. Knihovnu speciálních značek,
používaných ve VAS, je možno bezplatně využít, ale jejich použití je vázáno výhradně na práce
pro VAS.
k) Při kreslení situace vodovodu a kanalizace je dovoleno používat lomené čáry (line – typ 3,
linestring - typ 4), kružnice (typ 15). Není dovoleno používat prvky typu složený útvar
(complex shape –typ 14) a multičáry. Při kreslení je třeba se vyvarovat přetahů a nedotahů.
l) Vrstvy nejsou předepsány, ale objekty stejného typu (uzávěry, šachty, vodovodní řady aj.)
jsou řazeny do samostatných vrstev.
m) Barvy pro kresbu vodovodu – světle modrá, pro kanalizaci – středně hnědá, elektro –
červená, ostatní stavební objekty – odstíny černé. Typ zakreslené kanalizace určuje název
souboru dle bodu h).
n) Styl a tloušťka čar řadu vodovodu a kanalizace – tlustá čára plná pro nově zaměřený řad,
tlustá přerušovaná čára pro stávající řad. Pro vodovodní a kanalizační přípojky - tenká čára plná
pro nově zaměřené přípojky, tenká přerušovaná čára pro stávající přípojky.

45

TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE

Příloha č. 2

Požadavky a doklady
pro vodovodní a kanalizační přípojky
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Vysvětlivky pro vzorové schéma vodovodní přípojky
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1 navrtávací pas – podrobněji viz Technické listy (umožňuje navrtávku pod tlakem vody)
2 hlavní přípojkový uzávěr – zemní uzavírací ventil (ZV)
3a zemní zákopová souprava (ZZS) - podrobněji viz Technické listy
3b poklop ventilový + podkladová deska pro poklop – podrobněji viz Technické listy
4 spojka potrubí - podrobněji viz Technické listy
5 průchozí uzávěr přímý (před vodoměrem)
6 mechanický filtr (dle místních podmínek)
7 přechodka redukovaná
8 vodoměrové šroubení
9 vodoměr (vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu)
10 průchozí uzávěr přímý s vypouštěním (za vodoměrem)
11 zpětná klapka
12 přechodka nebo spojka potrubí - podrobněji viz Technické listy
Položky 5 – 11 mohou být sjednoceny do tržních vodoměrných sestav.
Skladbu, provedení a konkrétní umístění vodoměrné sestavy a celkové řešení přípojky je nutno
vždy předem projednat a odsouhlasit s příslušným provozem VAS.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci přípojky
Na technický útvar VAS příslušné provozní divize je nutno předložit žádost o vyjádření
k projektové dokumentaci přípojky v tomto rozsahu a uvedením těchto údajů:
 základní údaje
-Žadatel - jméno nebo název firmy ( IČO), adresa, telefon, E-mail
-Stavebník - jméno nebo název firmy ( IČO), adresa, telefon, E-mail
-Místo stavby - Obec, k.ú., ulice, číslo popisné, číslo parcely
-Druh stavby - novostavba , stávající stavba
-Typ zástavby a) RD s uvedením počtu obyvatel,
b) BD s uvedením počtu bytových jednotek a návrhového počtu obyvatel,
c) objekt pro individuální rekreaci,
d) ubytovací zařízení,
e) občanská vybavenost,
f) objekt výrobní a skladovací,
g) ostatní
 technická zpráva obsahující popis stavby s výpočtem potřeby pitné vody Q (m3/den), Q
(m3/rok), Q hod max. (l/s), u kanalizační přípojky také množství splaškových a srážkových
vod Q (m3/den), Q (m3/rok ), Q (l/s). U výrobních objektů počet pracovních dní/rok, počet
směn/den. U napojovaných nemovitostí, které budou produkovat i vody jiné než splaškové
také jejich kvalitu
 technické parametry vlastního předčistícího zařízení, pokud kvalita vypouštěné odpadní
vody překračuje hodnoty kanalizačního řádu pro danou lokalitu
 potřeba požární vody (l/s) v případě, že vodovod slouží k požárnímu zabezpečení obce
 přehledná situace příslušné části obce s vyznačením místa stavby (1:2880, 1:2000 nebo
1:1000)
 podrobná situace přípojky s uvedením katastrálních čísel dotčených nemovitostí,
 výška objektu (od terénu po střešní konstrukci) v metrech, kóta terénu 1.NP v metrech nad
mořem, kóta nejvýše umístěného výtoku na vnitřním vodovodu



údaje o tlakových poměrech v místě napojení vodovodní přípojky na řad (kóta terénu,
hydrostatický tlak)
velikost (DN) přípojky a vodoměru ověřenou hydrotechnickým výpočtem
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umístění vodoměru
kóta dna potrubí přípojky v místě napojení na kanalizační síť
kóta nejníže umístěného vtoku do vnitřní kanalizace
vzorové uložení potrubí, detail připojení na vodovodní nebo kanalizační síť
výkres vodoměrné šachty u vodovodní přípojky, výkres kontrolní šachty u kanalizační
přípojky, u velkých znečišťovatelů také výkres měrné šachty pro měření a odběr vzorků
vypouštěných odpadních vod
velikost odvodňované plochy v m2 dělené na zpevněné a nezpevněné plochy
popis hospodaření se srážkovou vodou na pozemku
- v případě existence vsakovacího zařízení nebo akumulační jímky pro srážkové vody
uvést příslušné technické parametry a výpočty
- v případě regulovaného odtoku srážkových vod do jednotné kanalizace uvést způsob
a míru regulace
v případech, kdy povede přípojka po pozemcích jiných soukromých vlastníků, předloží
investor souhlas těchto vlastníků se stavbou přípojky.

Přihláška přípojky
Nutno vyplnit formuláře VAS (dále jen Přihláška):
- „Přihláška k odběru vody a žádost o zřízení vodovodní přípojky“
- „Přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu“
K formuláři musí být přiložena fotokopie územního souhlasu na stavbu přípojky a v případě,
že připojení nemovitosti je součástí projektu jiné stavby, je nutno přiložit fotokopii územního
souhlasu nebo stavebního povolení na tuto stavbu.
Ve formuláři VAS uvede rozsah a způsob spolupráce v průběhu vlastní realizace přípojky a
bude dohodnut termín realizace.

Související práce a požadavky při realizaci domovních přípojek
1. Stavba domovních přípojek vždy zasahuje do ochranných pásem vodovodu nebo
kanalizace. Vytyčení provozovaných sítí na základě předchozí žádosti provede přímo v
terénu příslušný provoz divize. V případě odkrytí nebo jiného dotčení neznámého a tím i
nevytyčeného vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky je třeba přizvat příslušný provoz
VAS ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě
samém.
2. V průběhu stavby přípojky nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení,
ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat trvale volně
přístupné a ovladatelné.
3. Pokud se v místě stavby nachází poklopy kanalizačních šachet, poklopy uzávěrů nebo
hydrantů, přizpůsobí stavebník na své náklady armatury, poklopy a šachty novému povrchu
vzniklému po vybudování přípojky - předtím s předstihem musí kontaktovat místně
příslušný provoz divize a dohodnout s ním protokolární předání a následné převzetí stavu
dotčených kanalizačních šachet a poklopů. Případné opravy těchto zařízení budou
provedeny na náklady stavebníka.
4. Před záhozem rýhy nutno přizvat VAS ke kontrole uložení potrubí
5. Před připojením dokončené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci prohlédne
zaměstnanec příslušného provozu VAS vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci nemovitosti a
dle potřeby provede kontrolu oddělení splaškových a dešťových vod. Připojení nebude
provedeno, neumožní-li stavebník, kontrolu vnitřního vodovodu nebo kanalizace nebo bude
zjištěna nepřipravenost stavby k řádnému napojení.
6. U hromadně prováděných domovních přípojek nebo jejich částí, které jsou budovány
současně s výstavbou sítí pro veřejnou potřebu a dále u všech ostatních přípojek je nutno
trasu domovní přípojky před záhozem rýhy pro uložení potrubí na náklady investora stavby
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polohově a výškově zaměřit odbornou geodetickou firmou v systému MICROSTATION.
Zaměření je nutno předat provozovateli.
7. Při následném provozu přípojky je zaměstnanec VAS oprávněn vstupovat na pozemek
nebo do nemovitosti připojené na vodovod a kanalizaci za účelem zjištění stavu vnitřního
vodovodu, spotřeby vody, chodu vodoměru, oddělení odpadních vod apod.
VAS je oprávněna přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod:
- nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu
může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku
- neumožní-li odběratel provozovateli po jeho opakované výzvě přístup k vodoměru, přípojce
nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle smluvních podmínek
- bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky
- neodstraní-li odběratel závady na přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo na vnitřní
kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené (nesmí být kratší než 3 dny).

Technické řešení vodovodní přípojky
-

-

-

-

Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně
napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy).
Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co
nejkratší.
Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky, optimální hloubka uložení je
1,2 m.
Minimální rozměr potrubí vodovodní přípojky je 32 x 3,0 mm.
Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany
(ČSN 75 5411), nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.
Napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku není možné.
Potrubí vodovodní přípojky má stoupat k vnitřnímu vodovodu ve sklonu vždy min 3‰,
pokud je to technicky možné.
Vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, předem
připravenou odbočkou, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu). V místě napojení je
vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS). Pokud je napojení
na vodovod realizováno v armaturní šachtě, není zemní zákopová souprava zapotřebí.
Vlastní nová přípojka od odbočení z vodovodního řadu, (od ZV až po vodoměrnou sestavu),
musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován.
Jen v odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou nebo mosaznou
spojkou, a to pouze se souhlasem provozovatele vodovodu.
Při křížení přípojky s kanalizačním nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky
má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005. Není-li tento
požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření zabezpečující ochranu vody
proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí (např. uložení
přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu).
Při křížení přípojky pod komunikací je nutno přípojku uložit do chráničky s přesahem 1m
za okraje komunikace.
Z důvodu ochrany přípojky se doporučuje uložení přípojky na veřejném prostranství do
chráničky.
Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku
profilu 32 mm musí být minimální vnitřní průměr chráničky 70 mm při délce do 15 m, při
větší délce bude profil chráničky 80 mm. U větších průměrů přípojek je nutno použít
chráničku odpovídající větší velikosti. Při spojování chrániček je třeba dbát na to, aby spoj
nezužoval vnitřní profil.
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Mezikruží mezi chráničkou a trubním materiálem přípojky je nutné utěsnit vhodným
způsobem v místě napojení na vodovodní řad i v místě vodoměrné sestavy (tvarovatelnou
hmotou na vytěsňování spár, denzopáskou odolnou proti vodě, apod.).
Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na vodovod technicky způsobilé.
Rozvody vody z jiných zdrojů (například studna) nesmí být propojeny s rozvody vody
z vodovodu! V těchto případech musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen
volným výtokem, který je součástí vnitřního vodovodu.
Ke všem vodovodním přípojkám delším 5m bude instalován v celé délce (tzn. od napojení
na vodovodní řad až po vodoměrnou šachtu) identifikační kovový vodič – podrobněji viz
Technický list. Vodič bude vyveden do přípojkového poklopu a na druhém konci do
vodoměrné šachty s přesahem 0,5 m.
Je zakázáno používat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i s pozinkovanou nebo jinou
úpravou).
Vodoměrná sestava musí být uchycena v držáku odpovídající velikosti a má obsahovat ve
směru toku uzavírací ventil, vodoměr, zpětnou klapku, hlavní domovní uzávěr s
odvodňovacím ventilem – podrobněji viz Technický list. Za hlavní domovní uzávěr se
doporučuje osadit mechanický filtr.
Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou v místě připojovací
matice.
Prostupy vodovodní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést vodotěsně
a tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození přípojky (např. uložením do
chráničky).
Utěsnění prostupů stěnami objektů si na své náklady zajišťuje vlastník připojované
nemovitosti.
Umístění vodoměrné sestavy na vodovodní přípojce navrhuje projektant v co nejkratší
vzdálenosti od odbočení z vodovodního řadu. U všech přípojek delších než 5 m bude
přiložen k potrubí přípojky identifikační vodič, který bude vyveden na jednom konci do
poklopu domovního uzávěru, na druhém konci do vodoměrné šachty.
Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát v úvahu následující okolnosti:
 snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně
 ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží
 zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části vodovodní přípojky před
vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena na soukromém pozemku)
 vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
 dispoziční uspořádání objektu
Možnosti umístění vodoměrné sestavy (dle priority) :
 venkovní vodoměrná šachta (dále jen VŠ) na veřejném prostranství
 venkovní vodoměrná šachta na soukromém pozemku
 sklep, případně přízemí
VŠ včetně poklopu je třeba staticky řešit dle pevnosti zatížení pro umístění v zeleném pásu,
chodníku, příjezdové komunikaci, veřejné komunikaci.
Minimální vnitřní světlost obdélníkové VŠ je dl. 1,2 m, š. 0,9 m, hloubka 1,5m. V případě
kruhové VŠ je minimální vnitřní průměr 1,20 m, hloubka1,5m.
VŠ musí být vždy provedena jako izolovaná proti mrazu a vodotěsná - dle ČSN 75 5411 s
pevným dnem a povrchově upravenými stěnami (zděné).
VŠ musí být vybavena žebříkem nebo poplastovanými stupadly. Žebřík se navrhuje podle
ČSN 75 0748.
Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 600 x 600 mm. VŠ opatřená žebříkem
s výsuvnými madly musí mít světlost minimálně 600 x 900 mm. Žebřík ani stupadla nesmí
zmenšovat minimální světlost vstupního otvoru.
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Poklop zajišťující vstupní otvor vodoměrné šachty musí být opatřen panty pro otevírání a
musí být proveden tak, aby bylo zamezeno vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů
do vodoměrné šachty. Na veřejně přístupných pozemcích se doporučuje poklop
uzamykatelný. Je-li ve výjimečných případech vodoměrná šachta umístěna v komunikaci
nebo v průjezdu objektu musí být poklop min. D 400 mm.
Prostupy pro vstup potrubí vodovodní přípojky do VŠ umístit na kratší stěnu VŠ tak, aby
na delší stěnu VŠ bylo možno v přímém směru umístit vodoměrnou sestavu do držáku –
cca 0,1 – 0,3 m nad upravenou podlahu VŠ.
VŠ v nezpevněné ploše vyvýšit nad okolní terén o cca 0,15 m.
Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí
umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor VŠ musí vlastník
vodovodní přípojky udržovat v čistotě.
Pořízení VŠ (kromě vodoměru), její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje
vlastník připojované nemovitosti.
VŠ nelze bez souhlasu VAS nebo vlastníka vodovodu umísťovat na parkoviště, odstavné
plochy, veřejné komunikace a jiné exponované plochy.

Technické řešení kanalizační přípojky gravitační
-
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Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru, kolmá na
stoku a v celé délce stejného profilu. Min. sklon kanalizační přípojky DN 200 je 1%, (u
splaškové přípojky DN 150 2%), max. dovolený sklon 40%, jinak je třeba provést na
přípojce stupeň nebo spadiště.
Do kanalizace mohou být odváděny pouze vody v množství stanoveném ve SMLOUVĚ O
DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.
Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat kvalitativní a kvantitativní limity
určené kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě. Odpadní vody, které k dodržení
nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být
vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.
Na splaškovou kanalizaci lze napojit pouze odpadní vody z kuchyňských dřezů, WC,
koupelen a prádelen.
Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů, případně obdobných
větších zařízení např. v objektech veřejného a firemního stravování, hromadného ubytování
nebo zdravotnických zařízeních, nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 zákona o
vodách. Používání drtičů na vnitřní kanalizaci bez instalace předčisticího zařízení je proto
zakázáno.
Na kanalizaci s čištěním odpadních vod v ČOV NESMÍ být napojena přípojka odvodňující
nemovitost přes funkční septik nebo zaústěn přepad ze žumpy. V případě, že byla na
kanalizaci nemovitost tímto způsobem dříve napojena, musí být součástí dokumentace
přípojky vyřazení tohoto zařízení z provozu.
Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než
DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet.
Kanalizační přípojky do DN 200 se požadují napojovat na stávající kanalizaci navrtávkou
do horní poloviny profilu potrubí pod úhlem 45˚. V odůvodněných případech lze napojit
pod větším úhlem, max. však 90°. Směrové vedení se v místě napojení upravuje pomocí
oblouků. Ve výjimečných případech lze přípojku napojit do dna šachty. Spoj musí být
proveden vodotěsně a přípojka obetonována ze strany výkopu.
Kanalizační přípojky DN 250 a větší je třeba zaústit pouze do spojných šachet.
Napojování kanalizačních přípojek do nově budovaného potrubí kanalizace je nutné řešit
pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku a také, když není
ve výrobním programu výrobce potrubí stoky originální odbočná tvarovka, se napojení
provádí pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky.
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Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání,
dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod),
zasahovat do kanalizace a způsobit provozní potíže.
V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzdutí
v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí
zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při přívalovém dešti, musí
být vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku (zpětná klapka) nebo
uzávěrem.
Pokud je v místě napojení nemovitosti vybudována veřejná kanalizace oddílná, musí být
takto řešeny i domovní přípojky i vnitřní kanalizace.
Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit
proti zamrznutí, např. tepelnou izolací.
Minimální výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. V chodníku a
přidružených zelených pásech, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby bylo
dodrženo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi (voda, plyn) v souladu s ČSN 73 6005,
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
Kanalizační přípojky musí být v souběhu a při křížení uloženy hlouběji než vodovodní
potrubí. Jinak musí být provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti
kontaminace pitné vody vodou odpadní.
Území nad kanalizační přípojkou vymezené šířkou 0,75 m od osy potrubí na obě strany
nesmí být zastavěné ani osázené stromy.
Nezbytnou součástí kanalizačních přípojek jsou revizní šachty nebo čistící kusy, které
umožňují přístupnost přípojek. U splaškových kanalizačních přípojek se požaduje
navrhnout revizní čistící šachtičku o DN 400, výjimečně DN 315 – podrobněji viz
Technický list. U přípojky jednotné kanalizace je možno navrhnout pouze čistící kus.
Revizní a čistící šachtička se osazuje na hranici připojované nemovitosti.
Domovní revizní šachtička, stejně tak jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a
nesmí být příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace.
Odvádění vody neznečištěné – např. podzemní, pramenité, dešťové odtékající z čistých
ploch, musí být řešena mimo jednotnou nebo splaškovou kanalizaci.
Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
 Dle § 20 odst. 5 c) vyhlášky č. 269/2009 se požaduje odvádění srážkových vod ze
zastavěných nebo zpevněných ploch přednostně vsakováním, pokud se neplánuje jejich
jiné využití.
 Pokud nelze srážkové vody vsakovat, požaduje se jejich odvádění oddílnou kanalizací
do vod povrchových.
 Není-li prokazatelně možné vsakování ani oddělené odvádění do vod povrchových, pak
lze navrhnout jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
Vsakovací zařízení pro vsakování srážkových vod se navrhuje dle ČSN 75 9010.
U kanalizačních přípojek z průmyslových podniků a významných provozoven s přípojkou
větší dimenze než DN 150 je požadováno vybavení měrnou šachtou. Tato povinnost bude
dořešena při projednávání technického návrhu přípojky s VAS.

Technické řešení kanalizační přípojky tlakové
Způsoby zaústění přípojky do kanalizace:
a) do gravitační kanalizace přes uklidňovací šachtu a gravitační zaústění do kanalizace
b) do systému tlakové kanalizace s přípojkovým uzávěrem.
Napojení tlakové kanalizační přípojky je možné po splnění těchto podmínek:
a) DČS je vybavena strojní a technologickou instalací pro plně automatický provoz a je
napojena na elektrický rozvod připojené nemovitosti.
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b) Připojení na výtlačný řad bude provedeno pomocí odbočného připojovacího potrubí PE 100
DN 40 s uzavíracím šoupětem, odbočnou elektro tvarovkou a zemní teleskopickou
soupravou.
c) Výkon čerpadla musí být v souladu s hydraulickými poměry sítě tlakové kanalizace v místě
napojení tak, aby byla zachována samočistící schopnost proudění vody v potrubí. Výpočtem
musí být ověřena vhodnost navrženého čerpadla.
d) Na tlakové přípojce je umístěn identifikační vodič - podrobněji viz Technický list.

Podmínky pro předčisticí zařízení na kanalizační přípojce
a) Předčisticí zařízení buduje na své náklady producent odpadních vod a zařízení zůstává v
jeho správě.
b) Každé předčisticí zařízení musí odpovídat konstrukcí a kapacitou, charakteru a množství
odpadních vod v něm předčištěných.
c) Před podáním žádosti k povolení stavby, musí být s provozovatelem kanalizace projednána
projektová dokumentace. Ta bude obsahovat přehledné schéma vnitřní kanalizace,
hydraulické výpočty, specifikaci znečištění a garantovaný návrh na odtoku z předčisticího
zařízení.
d) Na přítok do předčisticích zařízení je zakázáno napojovat jakékoli jiné odpadní vody než
vody, na které je zařízení určeno a dimenzováno.
e) Před uvedením do provozu musí být pro daný objekt zpracován provozní řád, který bude
mimo jiné obsahovat podrobný popis činností obsluhy, způsob likvidace odpadů a evidence
v provozním deníku.
f) Likvidace odpadů - tuky, kaly, musí být zajištěna smluvně s oprávněnou firmou (viz § 12,
odst. 3 a 4, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
g) Zařízení musí být přístupná pro odběr vzorků, rozbory odpadních vod dle vodoprávního
rozhodnutí budou k dispozici k nahlédnutí spolu s výše uvedenými doklady.

TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE
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Příloha č. 3

Souhrn základních technických požadavků
na vodovody a kanalizace

OBSAH PŘÍLOHY
1. VÝSTAVBA VODOVODŮ
o Směrové a výškové vedení
o Podchod vodovodu pod tělesem silniční komunikace
o Spojování trub a tvarovek
o Identifikace potrubí v terénu
o Ochranná pásma vodovodu
2. ARMATURY A OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI
o Hydranty podzemní
o Hydranty nadzemní
o Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily (vzdušníky)
o Redukční (regulační) ventily
o Uzavírací ventily
o Vypouštěcí zařízení
o Navrtávací a opravné pasy
o Armaturní šachty a komory
o Chráničky
o Čerpací stanice, vodojemy, úpravny vody
o Vrtané studny (jímací vrty), násosky
o Kolektory
o Průchozí kanály
o Objekty k měření průtoku a objemu vody
3. VÝSTAVBA KANALIZACÍ
o Směrové a výškové vedení
o Trubní materiály pro kanalizace
o Ochranná pásma kanalizací
o Tlaková kanalizace - výtlačná potrubí
o Rušení stávajících stok
4. OBJEKTY NA KANALIZAČNÍ SÍTI A ARMATURY
o Šachty a objekty – základní požadavky
o Šachty kanalizační
o Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách do průměru DN 600
o Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách průměru nad DN 600
o Spadištové šachty – obecné požadavky
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Spadišťové šachty na stokách do průměru DN 600
Spadišťové šachty na stokách o průměru větším než DN 600
Měrné a kontrolní (odběrné) šachty na přípojkách významných producentů
Šachty na domovních přípojkách
Odlehčovací (oddělovací) komory
Dešťové nádrže
Výústní objekty
Shybky na kanalizaci
Čistící šachty
Vzdušníkové šachty
Kalníkové šachty
Koncové šachty
Spojné šachty
Domovní čerpací stanice (DČS) na tlakové kanalizaci
Čerpací stanice kanalizační
Čerpací stanice se suchou a mokrou jímkou
Čerpací stanice se separací pevných látek
Čerpací stanice s mokrou jímkou

5. TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DEZINFEKCE PŘED ZPROVOZNĚNÍM VODOV ODU
o Tlaková zkouška vodovodního potrubí
o Dezinfekce vodovodního potrubí

1. VÝSTAVBA VODOVODŮ
Směrové a výškové vedení
Trasa vodovodních řadů bude přednostně navrhována mimo komunikaci. Bude dodrženo:
zejména ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, ochranná pásma vodovodů minimálně v rozsahu dle
§ 23 zák. č. 274/2001 Sb. a vyhlášky příslušných měst a obcí.
b) Vodovodní síť bude navrhována přednostně jako zokruhovaná.
a)
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Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při opravě
poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování měřidel,
obnovy vnitřních vystýlek, apod.).
d) Poloha navrhovaného vodovodu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a souběhy)
splňovat normu ČSN 73 6005. Jiné výšky krytí lze v odůvodněných případech a při
respektování ČSN 75 5401 projednat s vlastníkem a provozovatelem vodovodní sítě. Při
křížení vodovodního potrubí s ostatními sítěmi je nutno dodržet rovněž nevyhnutelné
hygienické požadavky. Jiné řešení je nutno projednat individuálně.
e) Překonává-li trasa vodovodu terénní překážky (vodoteče, komunikace, drážní tělesa) a je
nutné zvýšit hloubku krytí nebo výrazně narušit ochranné pásmo navrhovaných vodovodů
vzhledem ke stávajícím stavbám, navrhují se vodovodní řady do průchozích kanálů, štol
nebo chrániček. Každý případ je nutné řešit individuálně.
f) V místě křížení vodovodu s podzemními kabely je třeba kabely vložit do chráničky.
g) Podchod pod vodotečí – bude řešen individuálně při projednávání projektové
dokumentace.
h) Vodovodní potrubí do DN 200 je nutné klást ve sklonu minimálně 3 ‰, u potrubí dimenze
DN 200 až DN 500 ve sklonu minimálně 1 ‰ a u potrubí DN 600 a více ve sklonu
minimálně 0,5 ‰.
c)

Podchod vodovodu pod tělesem silniční komunikace
U významných vodovodních řadů je nutno vybudovat zdvojené vodovodní podchody a z
trubních materiálů, které eliminují možnost poruchy vodovodu a působení okolní zeminy.
a) Podchod vodovodu pod tělesem silniční komunikace bude proveden z trub a tvarovek z
tvárné litiny (GGG) odpovídající ČSN EN 545 (vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn),
hrdlové, odstředivě lité, s těžkou protikorozní ochranou
- s vnitřní ochrannou vrstvou z vysokopecní cementové vystýlky síranovzdorné;
- s vnější protikorozní ochranou provedenou žárovým pokovením zinko-hliníkovou krycí
vrstvou (85Zn - 15Al) s minimální hmotností 400 g/m² + krycí obal s cementové malty
(OCM/ZMU) tloušťky min. 5 mm vyztužené PP vlákny dle ČSN EN 545 a ČSN EN 15
542 anebo polyuretanovým či polyetylenovým návlekem (platí pro silnice I. a II. třídy,
rychlostními komunikacemi, dálnice, obchvaty obcí, průtahy obcí),
- resp. s vnější protikorozní ochranou provedenou žárovým pokovením zinko-hliníkovou
krycí vrstvou (85Zn - 15Al) s minimální hmotností 400 g/m² + krycí modrá epoxidová
vrstva (tj. pro silnice III. třídy a nižší a ostatní komunikace).
b) Veškeré litinové tvarovky musí být z tvárné litiny (GGG) od stejného výrobce, jako je
potrubí, s vnitřní i vnější těžkou protikorozní ochranou odpovídající kvalitě GSK –
navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 μm
c) Všechny hrdlové spoje litinového potrubí a tvarovek budou provedeny násuvnými
hrdlovými spoji s jištěním proti podélnému posunu a tahu
d) Veškeré lomy (vertikální a horizontální) budou provedeny z tvarovek o středovém úhlu
maximálně 45o s tím, že mezi každé dvě hrdlová kolena (oblouky) bude vložen krátký kus
přímé litinové trouby délky min. 5x DN potrubí vodovodu
e) Veškeré potrubí, armatury a tvarovky budou vyrobeny s garancí pro jmenovitý tlak min.
PN 16 (= 16 atm = 16 bar = 1,6 MPa)
f) Podchody vodovodu pod silničními komunikacemi musí odpovídat ČSN 75 5630 (viz
Příloha č. 1 a § 50, odst. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.).

Spojování trub a tvarovek
a) Potrubí z tvárné litiny: konkrétní typy spojů potrubí závisí na lokálních podmínkách, kde
bude potrubí uloženo. Návrh typu spojů (násuvné, hrdlové, zámkové) je třeba řešit
v projektu a musí být odsouhlaseny příslušnou provozní divizí VAS.
b) Potrubí PE 100 RC – spoje potrubí je třeba řešit elektrospojkami.
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Identifikace potrubí v terénu
a) Identifikační vodič - pro pozdější vyhledání trub se na potrubí připevní ve vzdálenosti po
cca 5 metrech identifikační vodič. Životnost identifikačního vodiče odpovídá životnosti
potrubí. Požaduje se měděný vodič s dvojitou izolací CYY o průřezu min. 6 mm2 a
s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič smyčkou bez
přerušení vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí,
aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního
vodiče musí být prováděny kvalitně pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek
izolovaných teplem smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro
uložení v zemi. Před záhozem musí být pověřeným zaměstnancem VAS zkontrolovány.
Před kolaudací je nutné provést zaměstnancem VAS kontrolu funkčnosti identifikačního
vodiče pomocí lokátoru podzemních inženýrských sítí.
b) Lokátor Marker - k označování důležitých míst na potrubí (lomové body, odbočení bez
šoupěte, křížení s cizími sítěmi) a k identifikaci trasy ve vzdálenosti po max. 50 m je
doporučeno osazování lokátorů – nutno projednat s příslušnou provozní divizí VAS.
c) Orientační tabulky a sloupky - pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba
v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít značení pomocí
kovových sloupků osazených v betonových blocích.
d) Bílá výstražná trasovací páska – pásku je nutné položit ve výkopu na zhutněnou
obsypovou vrstvu nad osu potrubí k zabránění případného narušení potrubí.

Ochranná pásma vodovodu
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu
a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně = 1,5 m,
b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm = 2,5 m,
U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

2. ARMATURY A OBJEKTY NA VODOVODNÍ SÍTI
Armatury na vodovodní síti
a) armatury použité pro výstavbu vodovodních řadů a přípojek musí splňovat požadavky
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody (atest pro trvalý styk s pitnou vodou)
b) armatury použité pro výstavbu vodovodu musí pevnostně vyhovovat pro dlouhodobý
pracovní a krátkodobý zkušební přetlak, popř. podtlak, vodní rázy, statické a dynamické
zatížení, pro krátkodobé provozní stavy, např. pro napouštění, vypouštění anebo pro
případný podtlak při poruchách (viz ČSN 75 5401), z těchto důvodů musí armatury
vyhovovat minimálně pro jmenovité tlaky 1,6 MPa (1,6 MPa = PN 16 = 16 atm = 16 bar)
c) technické parametry armatur se navrhují také s ohledem na únosnost a agresivitu půdy,
přítomnost bludných proudů, jakost dopravované vody a důležitost odběrů
d) umístění armatur a způsob jejich ovládání je nutno technicky a provozně zdůvodnit, jejich
pohony musí vyhovovat pro celý rozsah provozních stavů a pracovních podmínek
e) armatury na vodovodním potrubí musí umožňovat kontrolu průchodnosti potrubí a podle
potřeby i jeho periodické čištění
Hydranty podzemní
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a) standardně se používá hydrantová sestava: předřazené šoupě DN 80 (resp. DN 100) se
zemní soupravou + hydrant DN 80 (resp. DN 100) s dvojitým uzávěrem, s bočním
napojením na potrubí přes odbočnou tvarovku (T-kus), tj. do strany od potrubí
b) mezi přírubové koleno 90o s patkou (PP nebo N-90o) a šoupě předřazené podzemnímu
hydrantu se vkládá krátká přímá přírubová tvarovka (TP nebo FF) délky min. 150 mm
z důvodu zajištění odpovídajícího vertikálního osazení (svislosti) zemní soupravy šoupěte
od tělesa hydrantu (odsazení) a pro možnost usazení šoupátkového a hydrantového poklopu
v terénu (variantně lze použít prodloužené patkové přírubové koleno 90 o)
c) hydrantové sestavy budou vybaveny drenážními koši s makadamovým obsypem pro odvod
vody z odvodnění a správnou funkci odvodnění hydrantu.
d) v případě výskytu vyššího zákalu vody budou na koncových řadech vodovodů použity plně
průtočné hydranty
e) pokud jsou některé hydranty vymezeny pro odběr požární vody, musí být navrženy podle
ČSN 73 0873 (viz odst. 1 čl. 7.7 ČSN 75 5401).
Hydranty nadzemní
a) materiálové požadavky jsou obdobné jako u podzemních hydrantů
b) nadzemnímu hydrantu bude vždy předřazeno šoupě,
c) nadzemní část hydrantu musí odolávat UV záření,
d) preferují se objezdové hydranty,
e) musí být stanovené lomové místo v případě nárazu.
Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily (vzdušníky)
a) umístění, dimenzi a typ zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu stanoví projektant v
závislosti na očekávaném průtoku a objemu vzduchu a konfiguraci sítě
b) na rozvodných řadech v intravilánu měst a obcí lze připustit odvzdušnění hydrantem
(podzemní hydranty dvojčinné s předřazeným šoupětem) nebo ruční odvzdušnění
c) na přiváděcích řadech musí být vždy osazen automatický vzdušník
d) pokud kapacita automatického vzdušníku je pro vypouštění a napouštění nedostatečná,
zejména u potrubí větších DN, je nutné doplnit nezávislé odvzdušnění a zavzdušnění
e) umístění odvzdušňovacích a zavzdušňovacích ventilů a ochranných šachet musí být
navrženo tak, aby nemohla voda z vnějšku vniknout do sítě (viz čl. 8.5.4.1 ČSN EN 805)
f) automatické vzdušníky na přivaděčích se umísťují převážně do uzamykatelných šachet
(pokud možno odvodněných) a musí mít vždy předřazené šoupě, šoupě musí být ovládané
bez nutnosti vstupu do šachty
g) automatický vzdušník se zákopovou soupravou (tj. odvzdušňovací souprava ve vlastním
krytu s odvodněním, možnost vyjmutí z krytu s automatickým uzavřením přístupu vody)
lze používat výjimečně a v odůvodněných případech na malých přívodních nebo
zásobovacích řadech (do DN 100), na povrch budou vzdušníky vyvedené do ochranných
betonových skruží, uzavřené poklopem a ochráněné těžkým kamenným záhozem
Redukční (regulační) ventily
a) před redukční ventil se osadí uzavírací armatura, podle potřeby filtr a tlakoměr
b) za redukční ventil se osadí tlakoměr, pojistný ventil a uzavírací armatura (viz čl. 7.9 ČSN
75 5401)
c) v případě většího spotřebiště je nutné vybavit redukční ventil obtokem
d) při návrhu regulačních armatur je třeba zvážit vliv hltnosti a průtočné charakteristiky
armatury, rychlosti servopohonu, kvalitu/stabilitu regulace, možnosti vzniku kavitace,
vibrací a hluku (viz čl. 7.3 ČSN 75 5401)
Uzavírací ventily
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a) na vodovodní síti se navrhují uzavírací armatury se zohledněním místních poměrů, jako je
např. hustota zástavby a umístění nemocnic, škol, obytných domů a průmyslových závodů
(viz čl. 8.5.4.3 ČSN EN 805), umísťují se proto zejména:
 v místech rozvětvení vodovodní sítě tak, aby bylo možné uzavřít úsek s poruchou tak,
aby bylo možné samostatně uzavřít rozvodný řad v každé ulici
 na potrubí okruhované sítě
 za odbočením a před odbočením přípojky pro významné odběratele, u nichž se nesmí
přerušit zásobování vodou (např. nemocnice)
 na odbočkách pro hydranty a výtokové stojany
 na odbočkách pro vodovodní přípojky z řadu.
b) k ručnímu ovládání uzavíracích armatur v šachtách se osazují ruční kola, u vodovodních
potrubí DN 500 a větších je vhodné navrhovat uzavírací armatury s elektropohonem (viz čl.
7. 4 ČSN 75 5401)
c) poklopy zemních souprav budou v případě osazení do nezpevněných ploch odlážděny
dvojřádkem z kostek na ploše min. 50 x 50 cm, osazených do betonu nebo budou, zejména
na exponovaných místech, chráněny betonovou skruží vyplněnou po horní okraj štěrkem a
doplněnou orientačním sloupkem
d) existenci uzavírací armatury na vodovodní síti musí signalizovat orientační tabulka
umístěná na blízkém pevném podkladě nebo na orientačním sloupku. Tabulka se navrhuje
dle ČSN 75 5025 a musí obsahovat zejména údaj o typu a velikosti uzavírací armatury a
údaj o příslušných vzdálenostech.
Vypouštěcí zařízení
a) vhodná vypouštěcí zařízení musí být rozmístěna v souladu s místními podmínkami a
provozními požadavky na vypouštění nebo odkalení
b) v intravilánu - přednostně podzemní hydrant
 do profilu DN 200 jsou podzemní hydranty dvojčinné osazené na boční odbočce s
předřazeným šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou
 od profilu DN 250 včetně je podzemní hydrant dvojčinný min. DN 100 osazován na
odbočce otočené dolů s předřazeným šoupátkem a se zemní teleskopickou soupravou
c) v extravilánu - přednostně kalosvodný objekt
 do profilu DN 200 včetně jsou kalosvody osazovány na boční odbočce s předřazeným
šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou s navazujícím odkalovacím potrubím s
odvodněním ukončeným volným koncem
 od profilu DN 250 včetně je kalosvod osazován na odbočce otočené dolů s předřazeným
šoupátkem a s navazujícím odkalovacím potrubím na terén
d) do kanalizace lze vodu vypustit jen za podmínek odsouhlasených vlastníky a provozovateli
kanalizace a vodovodu
e) výpusti na trase přiváděcích a zásobních řadů je vhodné navrhnout v blízkosti vodních
recipientů nebo tam, kde při vypouštění vody z potrubí nevzniknou škody
f) do vodního toku lze vodu z výpustí zaústit jen za podmínek odsouhlasených příslušným
vodoprávním úřadem a správcem vodního toku
g) dimenze vypouštěcího zařízení závisí na vypouštěném objemu vody, použitém časovém
rozpětí a kapacitě vodního toku, kam se vypouští
h) projekt musí zajistit, aby kinetická energie vypouštěné vody byla bezpečným způsobem
eliminována
Navrtávací a opravné pasy
a) navrtávací pas musí být vždy volen tak, aby odpovídal konkrétnímu materiálovému
provedení vodovodního řadu
b) navrtávka musí být provedena přednostně z boku potrubí vodovodního řadu
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c) jmenovitá světlost navrtávacího pasu pro vodovodní přípojku nesmí být menší než je
jmenovitá světlost přípojky

Objekty na vodovodní síti
Armaturní šachty a komory
a) šachty se doporučuje zřizovat zejména:
 pro umístění uzávěrů DN 500 a větších, v nezastavěném území pro umístění uzávěrů
DN 300 a větších
 v uzlech potrubí, kde je umístěno několik uzávěrů
 všude tam, kde dochází k častější manipulaci s armaturami, anebo kde není žádoucí
provádět zemní práce při opravách a výměnách armatur
 v kontrolních místech měření tlaku a průtoku apod.
b) rozměry šachet se stanovují podle rozměrů tvarovek (včetně jejich opěrných bloků) a
armatur, minimální světlá výška v armaturní šachtě je 180 cm - musí být zajištěn bezpečný
přístup k instalovaným armaturám v návaznosti na jejich počet a dimenzi
c) šachta musí být navržena tak, aby v ní umístěné vodovodní potrubí, armatury a příslušenství
vodovodu byly dostatečné chráněné před mrazem, musí být zabezpečena proti vniknutí
nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být přístupná
d) armaturní šachty se navrhují přednostně jako monolitické železobetonové objekty včetně
stropu, prováděné výhradně z vodostavebního betonu, přípustné jsou šachty z
velkoprostorových prefabrikátů s monolitickým stropem (zastropení překlady PZD nebo
panely RZP je nepřípustné) a s vodotěsnou úpravou, prostupy do armaturních šachet budou
provedeny jako vodotěsné
e) šachty se navrhují jako vodotěsné a jsou upřednostňovány bezodtoké šachty s jímkou min.
25 x 25 cm pro umístění čerpadla před šachtami odvodněním gravitačním
f) hrdla a příruby nebo jiné spoje musí být odsazené od stěn a dna tak, aby byla umožněna
montáž a demontáž potrubí a armatur, rozebíratelné spoje nesmí být zabudované do
stavební konstrukce šachet
g) odvětrání otvorem v šachtovém poklopu je nepřípustné, při požadavku na odvětrávání lze
osadit větrací hlavici na poklop nebo do stropu
h) vstup bude zajištěn těsným poklopem s možností uzamčení, musí být upevněné na pantech
i) počet vstupů se volí tak, aby byla v maximální míře usnadněna manipulace v šachtě
j) nejmenší velikost vstupního poklopu hranatého je 700 x 700 mm nebo 600 x 900 mm, u
kruhového poklopu je nejmenší světlý vstup 600 mm
k) poklopy se osazují z kompozitu, plastu či ze skelného laminátu nebo litinové s betonovou
opěrou, mohou být i poklopy z austenitické korozivzdorné oceli, osazené v zelených
plochách a nepojížděných chodnících, vstupní komín musí být betonový (ne vyzděný) s
dokonalým (i vodotěsným) spojením ke stropu, možný je též komín z kompozitu jako
součást dodávky poklopu, do komunikací budou osazovány litinové poklopy třídy D400.
l) poklopy šachet v zastavěném území mimo vozovky, chodníky a zpevněné plochy mají být
vyvýšeny nad okolní terén nejméně 100 mm a v nezastavěném území nejméně 500 mm
m) blízké okolí poklopů a šachet musí být zpevněno, použity mohou být např. betonové
dlaždice větších rozměrů (500 x 500 x 50 mm) položených na štěrkové lože, dlažební kostky
nebo zámková dlažba, zpevnění je vhodné ukončit betonovou obrubou, zpevnění může být
též vrstvou štěrku minimální tloušťky 200 mm na geotextílii
n) vstupní příčlové nebo stupadlové žebříky se navrhují v souladu s ČSN 75 0748, mohou být
z austenitické korozivzdorné oceli, kompozitu nebo poplastovaných stupadel, žebříky je
vždy nutno pevně ukotvit do obvodové zdi, žebřík nesmí omezovat minimální průlezný
profil (pak nutno zvětšit rozměr poklopu nebo použít jiný vstup, např. kapsová stupadla)
o) vstupní madla v šachtě budou z austenitické korozivzdorné oceli, nejlépe skrytá pod
poklopem a budou součástí žebříku
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p) šachty se doporučuje vybavit závěsnými háky nebo je jiným vhodným způsobem upravit
pro možnost osazení přenosného zdvihacího mechanismu
q) ve vybraných šachtách na vodovodním potrubí se doporučuje navrhnout vývody na
připojení kontrolních tlakoměrů a pro umožnění odběru kontrolních vzorků vody
r) šachty se nesmí umístit do tělesa ochranných hrází toku
s) šachty u shybek pod vodními toky musí být umístěny tak, aby umožňovaly stálý přístup
k uzavíracím armaturám i po dobu velkých vod na toku a v souladu s povodňovou ochranou
území
t) šachty se navrhují u podchodů vodovodních potrubí pod dráhou nebo pozemní komunikací
Chráničky
a) materiál chrániček je požadován s životností minimálně dosahující životnosti potrubí.
b) vodovodní potrubí musí být v chráničce uloženo na kluzných objímkách (distančních
sponách, kluznicích, lyžinách) z trvanlivého a nekorodujícího materiálu, jejich konstrukce
musí zamezit sunutí i části potrubí po stěnách chráničky a zabezpečit co nejlepší vystředění
potrubí
c) konce (čela) chrániček musí být uzavřeny (zaslepeny) speciálními manžetami, nepřípustné
je jejich uzavření a utěsnění jiným stavebním materiálem, např. polyuretanovou pěnou
d) u zvlášť důležitých vodovodních řadů musí být proveden kontrolní vývod z chráničky do
hydrantového poklopu, který umožní odhalit případné úniky vody
e) dimenze chrániček musí být navržena s dostatečnou rezervou, aby zde byl prostor pro
pozdější demontáž celého nebo části potrubí
f) je zapotřebí, aby zůstal volný manipulační prostor na obou stranách chráničky
Čerpací stanice, vodojemy, úpravny vody
a) všechny použité prvky a konstrukce musí splňovat požadavek minimální údržby, musí mít
atest pro trvalý styk s pitnou vodou
b) trubní vystrojení z austenitické korozivzdorné oceli
c) vstupní žebříky do nádrží z austenitické korozivzdorné oceli nebo kompozitu, ostatní
žebříky a zábradlí z austenitické korozivzdorné oceli, kompozitu
d) veškeré podlahy z protiskluzné dlažby, obklady stěn z keramického materiálu
e) k přírubovým spojům budou použity šrouby, podložky a matice z austenitické
korozivzdorné oceli nebo budou pokoveny Cd
f) objekty musí mít šikmé střechy z pevného materiálu, poplastované klempířské výrobky a
vstupní dveře z nekorodujících materiálů (mimo dřevo)
g) žádoucí je absence dalších otvorů a důkladné větrání všech prostor přes vzduchové filtry
h) sledování provozních i poruchových stavů ve vodojemech, čerpacích stanicích a úpravnách
vod bude zabezpečeno telemetrickým zařízením kompatibilním s telemetrickým systémem
na dispečinku, telemetrické zařízení bude umístěno do technologického rozvaděče, který
bude umístěn v armaturních komorách
Vrtané studny (jímací vrty), násosky
a) materiály použité pro konstrukci a vybavení jímacího vrtu a násosky musí splňovat
požadavky trvanlivosti, přiměřené životnosti a nezávadnosti pro styk s pitnou vodou
b) standardním trubním materiálem na zárubnici jímacího vrtu a svislou i vzestupnou část
násosky je PE, popř. je vhodný materiál austenitické korozivzdorné oceli
c) konstrukce musí být řešena jako vodotěsná, aby byla funkční za všech reálných provozních
i hydrologických situací, a to nejen za stavu úplného zatopení okolního terénu při
povodních, ale i v době extrémního sucha
d) těsnění vrtu musí být navrženo projektantem dle geologických podmínek, jílové těsnění v
horní části jímacího vrtu musí být provedeno do hloubky minimálně 2-3 m pod upravený
okolní terén, výška kalníku na dně vrtu musí být min. 1,5 m.
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e) typ zárubnice a obsyp musí být navržen hydrogeologem dle místních podmínek,
štěrbinovou perforaci zárubnice provést na šířku štěrbiny 4 – 6 mm, filtrační obsyp provést
dvojitý s křemitým tříděným štěrkem frakce 8/16 mm, zhlaví vrtů zhotovit z plastu nebo z
austenitické korozivzdorné oceli s přírubou s provedením zabraňujícím kontaminaci vrtu
povrchovou vodou
f) vstupní šachta musí být vyvedena nad terén a vstup do šachty obsypán násypovým kuželem,
jehož povrch bude vyspádován tak, aby povrchová voda odtékala směrem od poklopu, sklon
násypového kužele bude navržen na stav úplného zaplavení s ohledem na zatápění objektů
v průběhu povodní.
g) poklop bude zhotoven z plastu s dvojitým lemem nebo z litiny, může být i kompozit nebo
nerez, a bude umístěn tak, aby ležel v ose zárubnice z důvodu monitorování stavu výstroje
kamerou a pro snadné provádění regenerace jímacího vrtu a výměnu čerpadla
h) výška násypového kužele nad šachticí a úroveň zákrytové desky šachtice musí být volena s
ohledem na maximální dosaženou úroveň hladiny povrchové vody při povodni (průtok ve
vodním toku Q5)
i) celkové řešení musí umožňovat snadnou a rychlou údržbu či obnovu jednotlivých částí
j) jímací vrty musí být zabezpečené proti poškození cizími osobami – poklopy budou
uzamykatelné
Kolektory
a) do kolektoru bude použit vhodný nekorodující materiál, konstrukce pro kotvení potrubí a
další nosné prvky pro vodovodní potrubí budou přednostně zhotoveny z materiálu kompozit
nebo nerez ocel
b) při umisťování potrubí do kolektorů je nutné potrubí dimenzovat na vyšší hodnoty
hydrostatického tlaku, které jsou dány umístěním kolektorů v hloubce pod povrchem
c) v kolektorech se přednostně používá klapkových uzávěrů (ČSN 73 7505 ukládá opatřit
uzávěry nad DN 200 dálkovým ovládáním)
d) uzávěry dálkově ovládanými z centrálního dispečinku kolektorů budou opatřeny vodovody
také vždy na vstupu a na výstupu z kolektoru
e) na armaturách ručně ovládaných budou osazena ovládací kola, tyto armatury budou
umisťovány tak, aby k nim byl zajištěn přístup (ovládací kolo min. 20 cm pod nejbližší
lávkou pro kabely a max. 40 cm od jejího okraje k ose ovládacího kola), dálkové ovládání
uzávěrů musí být technicky řešeno tak, aby při manipulaci nezpůsobovalo nebezpečné
tlakové rázy v potrubí
f) pro odvzdušnění potrubí v místě shybek (zejména v technických galeriích) se používají
automatické vzdušníky osazené za šoupětem (z důvodu možnosti výměny vzdušníku bez
přerušení dodávky vody), průchodky do kolektoru provádět jádrovými vývrty s dodatečným
utěsněním proti vnikání povrchové i jiné vody do kolektoru.
Průchozí kanály
a) rozměry průchozího kanálu jsou dány především profilem vodovodního řadu (popř. více
vodovodních řadů).
b) šířka kanálu však musí umožnit nejen drobné opravy ale také výměnu trub zejména větších
profilů, šířka na manipulační rezervu je dána profilem trouby a manipulačním prostorem
0,5 m z každé strany vyměňované trouby
c) minimální průchozí výška je kanálu 1,90 m, potrubí se ukládá co nejníže, nejméně však
0,40 m nad dno, boční vzdálenost potrubí od stěny může být nejméně 0,30 m
d) trasa potrubí se navrhuje tak, aby bylo možné využít stěn kanálu pro zachycení sil v místech
změny směru trasy, situování potrubí ke stropu lze povolit pouze ve výjimečných případech
a je bezpodmínečně nutné doložit statický výpočet úchytů
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e) průchozí kanály musí být vždy vodotěsné a buďto gravitačně odvodněné (do kanalizace)
nebo opatřeny jímkou pro osazení čerpadla poblíž vstupu
f) průchozí kanál je vybaven nejméně v jednom místě (poblíž vstupu) rozebíratelným stropem
o takových rozměrech, aby bylo možné tímto místem dopravovat vodovodní trouby při
opravách poruch
g) u větších profilů, kde lze předpokládat větší hmotnost jednotlivých komponentů potrubí,
vybavují se průchozí kanály vhodným manipulačním zařízením (háky, jeřábové kočky,
elektrické vrátky)
Objekty k měření průtoku a objemu vody
a) objekt, v němž je umístěno zařízení na měření průtoku, popř. proteklého objemu vody, o
hmotnosti nad 50 kg, musí být vybaven zdvihacím zařízením např. kladkostrojem anebo
musí být umožněna instalace přenosného zařízení nad měřícím zařízením pro jeho zvednutí
ze šachty a musí být zajištěn další vstup do šachty
b) při větších průtocích vody je možné umístit vedle sebe více menších zařízení na měření
průtoku vody
c) před a za zařízením na měření průtoku popř. proteklého objemu vody, se osazují uzávěry
d) v případě většího spotřebiště je nutné objekt vybavit obtokem

3. VÝSTAVBA KANALIZACÍ
Směrové a výškové vedení
Zásady pro směrové vedení:
a) Kanalizační stoky se ukládají do obecních, městských pozemků, které jsou veřejným
prostranstvím. Každé jiné vedení mimo obecní a městské pozemky je nutné v rámci
územního řízení projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace za účelem zajištění
přístupu pro opravy a údržbu stok. Současně je třeba stoky vést tak, aby se minimalizovaly
budoucí škody při opravách a údržbě jednotlivých stok.
b) Vstupní šachty a další objekty na stokové síti se navrhují do přístupných míst, kde je možný
příjezd těžkými mechanizačními prostředky pro údržbu kanalizace.
c) U stok průlezných a neprůlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi šachtami max. 50 m, u
průchodných stok vzdálenost činí max. 100 m. Větší vzdálenosti mezi šachtami je třeba
projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
d) Úseky mezi šachtami u stok průlezných a neprůlezných se navrhují v přímé trase. U
průchodných stok může být změna směru řešena obloukem o poloměru min. 10-ti násobku
šířky stoky. Na začátku a na konci oblouku jsou zpravidla navrženy šachty. Jiné řešení musí
schválit vlastník a provozovatel kanalizace.
e) Pokud je navržena v ulici jedna stoka, bude zpravidla umístěna v ose vozovky, resp. v ose
jízdního pruhu vozovky, dle požadavků příslušného správce komunikace.
f) V blokovém typu zástavby je nutné navrhnout stoky minimálně 5 m od vnějšího líce budov.
g) Navrhovat stoky pod stromy nebo v jejich těsné blízkosti není dovoleno. Při navrhování
stok v blízkosti stávajících stromů musí být vzájemná vzdálenost volena tak, aby nedošlo k
vzájemnému ohrožení stok (vnikání kořenů do stok a porušení jejich konstrukce).
h) Vstupy do kanalizačních šachet a objektů umístěné ve státních komunikacích musí být
umístěny v ose vozovky nebo v ose jízdního pruhu dle požadavků příslušného správce.
i) V území s oddílnou stokovou soustavou se navrhují trasy dešťových a splaškových stok
souběžně, pokud možno ve společné rýze. Osová vzdálenost obou stok je dána možností
vybudovat vstupní šachty.
j) Spojné šachty dvou nebo více stok se navrhují podle zásady tak, aby průtok v jedné stoce
nemohl ovlivnit odtok odpadních vod z ostatních stok.
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Zásady pro výškové vedení:
a) Mezi dvěma sousedními šachtami musí být jednotný sklon dna stoky.
b) Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení odpadních vod z jejich povodí.
Odvodnění suterénů je nutno projednat individuálně s provozovatelem.
c) Minimální výška krytí stok je 1,50 m. Menší krycí výšku je nutno projednat s vlastníkem a
provozovatelem kanalizace.
d) Snižování sklonu v případech velkých rychlostí nad 5 m/s je realizováno ve spadištích.
Návrh dlouhých skluzů je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. V
těchto výjimečných případech se použijí trouby z tvárné litiny s příslušnou výstelkou pro
rychlosti nad 5 m/s a v dolní části skluzu se vybuduje uklidňovací komora s vývařištěm.
e) Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se umísťuje splašková stoka zpravidla hlouběji.
f) Návrh minimálních sklonů stok jednotné a oddílné soustavy se řídí dle ČSN 75 6101.
g) Profil a sklon gravitačních stok se navrhují tak, aby byla zajištěna minimální unášecí síla
odpadních vod, při které nedochází k zanášení stok. Minimální sklon stok splaškové
kanalizace DN 250 je 6,5 promile. U stok s vyššími průměry, je povolen minimální sklon 5
promile.

Trubní materiály pro kanalizace
Požadavky na materiály pro stokovou síť:
a) statická únosnost trub (odolnost proti vnějšímu zatížení) a jeho flexibilita vůči podloží. Při
uvážení skutečných místních podmínek v intravilánu měst se doporučuje použití trub
tuhých, ve výjimečných případech trub pružných s nejvyšší kruhovou tuhostí
b) chemická odolnost proti vlivu protékající látky (vypouštěné odpadní vody musí být v
souladu s parametry v Kanalizačním řádu v platném znění)
c) chemická odolnost proti okolnímu prostředí
d) odolnost proti obrusu
e) těsnost trub a těsnost spojů
f) vysoká životnost
g) mrazuvzdornost
h) hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub
i) jednoduchost stavebních prací, vyhovující sortiment tvarovek, nízká investiční náročnost
Doporučené použití jednotlivých materiálů je uvedeno v následující tabulce:

Zásypy potrubí v nezpevněných plochách
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Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách (mimo komunikace)
budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po
vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku maximálně však po vrstvách 30 cm
tak, aby nedocházelo k následným poklesům zásypů v rýze.
Zásypy potrubí v komunikacích
Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit pouze technickým
dozorem schválený vhodný materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů
rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod
komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle
požadavků TP 146.

Ochranná pásma kanalizací
Ochranná pásma - stoky do DN 500 mm – 1,5 m od vnějšího líce stěny kanalizační stoky
- stoky nad DN 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizační stoky
U kanalizačních stok o průměru větším jak DN 200 mm, uložených v hloubkách větších než
2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranných pásem od vnějšího líce stoky
zvyšují o 1,0 m.

Tlaková kanalizace - výtlačná potrubí
Při navrhování výtlačných potrubí je nutné respektovat zejména tyto zásady:
a) Vedení trasy výtlačného potrubí (dále jen výtlak) musí respektovat požadavky na
přístupnost při obsluze a údržbě. Doporučuje se trasu volit pokud možno na obecních a
městských pozemcích.
b) Podle možností je nutné zabránit vytváření vrcholových a spodních výškových lomů.
c) Minimální profil výtlaku je 80 mm a rychlost v potrubí výtlaku je min. 0,7 m/s. V opačném
případě je nutno doložit výpočtem a projednat s provozovatelem. Při navrhování výtlaků
bude projektová dokumentace doplněna o výpočet doby zdržení odpadních vod v potrubí
až po vyústění na ČOV.
d) Materiál výtlačného potrubí je zpravidla PE 100 RC nebo tvárná litina – viz. Technické listy
VAS. U výtlačných potrubí umístěných v silnicích I. třídy bude použita výhradně tvárná
litina. Podchody pod železnicí a vodotečí budou řešeny vtažením potrubí do ocelové
chráničky.
e) Pokud není možné vést výtlak, jak je uvedeno v bodě b), osazují se na potrubí vzdušníky,
kalníky. Tyto armatury se osazují zásadně do šachet.
f) Na potrubí výtlaku se osazují každých max. 200 m čistící a proplachovací tvarovky.
g) Kalníkové, vzdušníkové a čistící šachty se označují orientačními sloupky.
h) Ve všech armaturních šachtách se ve dně šachet provede sběrná jímka velikosti 250x250
mm nebo DN 250 mm k možnosti čerpání vody proniklé do šachty. Všechny šachty musí
být vodotěsné.
i) Vyústění výtlaků musí být ukončeno uklidňovací šachtou. Odpadní vody jsou poté dále
vedeny gravitačně do stokové sítě. Všechny šachty v extravilánu, do kterých vyúsťují
výtlaky, musí být navrženy s odvětráním (ve smyslu ČSN EN 752) a je proto zapotřebí tyto
šachty vyvýšit nad okolní terén (zabránění vtoku povrchových vod). Na šachtu bude osazen
poklop bez odvětrání (v intravilánu), případně s odvětráváním (v extravilánu) při dostatečné
vzdálenosti od zástavby, tak aby nedošlo k šíření zápachu z kanalizace. Dna a stěny těchto
šachet budou opevněny čedičem.
j) V čerpacích stanicích s dlouhými výtlaky a v případě, že není možno postupovat dle bodu
i), musí být navrženy takové úpravy na uklidňovací šachtě, které zabrání obtěžování pachem
v okolí uklidňovací šachty. K tomu je nutné preventivně v armaturní komoře ČS navrhnout
osazení dávkovacích čerpadel pro dávkování chemikálií na odstranění zápachu.
Alternativně lze uvažovat i s dávkováním vzduchu do potrubí výtlaku a s tím spojené
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osazení kompresoru pro jeho dodávku. V tomto případě je nutné armaturní komoru
odhlučnit.
k) Zkouška vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 5911.

Rušení stávajících stok
Při rušení částí stokové sítě BVT musí být zajištěno vyplnění celého profilu stoky včetně šachet
a dalších objektů. Stávající poklopy včetně rámů musí být odstraněny a předány provozovateli
kanalizace.
Na zaplnění prostoru stok a objektů mohou být použity cementopopílkové směsi nebo hubené
betonové směsi. Zaplnění prostoru rušených stok musí být provedeno tak, aby nevznikala ve
starých profilech nezaplněná místa, která by mohla být příčinou poklesů či dutinami pro
hnízdění hlodavců. Technologický způsob zaplnění starých profilů bude podrobně uveden v
projektové dokumentaci a bude součástí tendrové nabídky. Materiály pro zaplnění stok musí
být nestlačitelné a musí mít potřebné atesty pro způsob použití.
Zaplňování starých stok včetně rušených kanalizačních přípojek musí být zajištěno tak, aby
nedošlo k průniku směsi do nově budované kanalizace, do stávajících stok a kanalizačních
přípojek. Zaplnění šachet a objektů musí být provedeno do úrovně 1,5 m pod úroveň
upraveného terénu nebo vozovky. Do této úrovně musí být rozebrány konstrukce rušených
šachet a objektů.
Je zapotřebí odstranit vrchní část šachet do hloubky 1 až 2 m pod povrch terénu a spodní části
rušených šachet je zapotřebí zabetonovat, aby jimi nemohla protékat podzemní voda (dle l. 9.3
ČSN 75 6101).

4. OBJEKTY NA KANALIZAČNÍ SÍTI A ARMATURY
Šachty a objekty – základní požadavky
Šachty a objekty budou provedeny jako prefabrikované, monolitické nebo kombinované.
Konstrukce šachet a objektů musí zajistit jejich vodotěsnost. Umístění objektů a šachet, jejich
konstrukce, vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101. Napojení potrubí na stěny šachet nebo
objektů musí být vodotěsné a provedené pomocí šachtových vložek odpovídajících použitému
trubnímu materiálu.
Vstup do šachet a objektů (umístění stupadel, resp. žebříku) musí být bezpečný a musí
vyhovovat platným bezpečnostním předpisům. Pokud samotné požadavky nestanovují jinak,
šachty budou vybaveny stupadly – horní (kapsové) stupadlo je osazené v přechodovém
(kónickém) kuse a ostatní (vidlicová) jsou zapuštěna mezi prefabrikované skruže tvořící
šachtový komín. V přechodové skruži bude osazeno jedno kapsové stupadlo a jedno zkrácené
kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Stupadla budou ocelová
a musí být potažena polyetylénem a tvarově upravena tak, aby zamezovala proklouznutí
směrem dolů a do stran. Všechna stupadla musí být zabudována už během výroby
prefabrikovaného prvku. Obyčejná stupadla bez plastového potahu nebudou akceptovaná.
Stupadla budou osazena v souladu s normami ČSN EN 14396, ČSN 74 3282 a ČSN 75 0748.
Pokud budou použity žebříky, budou vyrobeny z austenitické korozivzdorné oceli. Žebříky
budou odpovídat nárokům ČSN EN 14396, ČSN 74 3282 a ČSN 75 0748 (týká se to jejich
materiálového a technického řešení a způsobu osazení). Žebříky budou provedeny se dvěma
bočními štěříny a v objektech budou zabudovány pevně. Povrch příčle musí být v rozsahu
nástupnice protiskluzný. Žebříky budou vybaveny výstupními madly. V místech, kde by byla
trvale umístěná madla nežádoucí, budou madla provedena jako výsuvná. Žebříky delší než 5 m
budou vybaveny prostředkem osobní ochrany (vertikální lištový jistící systém z nerezové oceli
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kotvený k žebříku vč. bezpečnostní brzdy (provedeno v souladu EN 353-1, EN 353-2, a ČSN
EN 14396), který bude upevněný ke středu žebříku.
Stupadla a žebříky nesmí zasahovat do průlezné šířky šachty (objektu).
Rozměry a vzdálenosti zábradlí u objektů budou odpovídat TNV 75 0747, zábradlí budou z
austenitické korozivzdorné oceli v provedení s horním madlem, dvěma příčkami a zábradelní
zarážkou.
Prostupy kanalizačního potrubí přes stěny objektů budou provedeny pomocí speciálních
prostupových těsnících prvků zabudovaných do konstrukcí, které zabezpečují vodotěsnost
prostupů. Materiál prostupového kusu bude odpovídat materiálu potrubí zavedeného do šachty.
U prefabrikovaných objektů se tyto prostupové kusy zabudují do prefabrikovaných dílců už
během výroby. Dodatečné vkládání šachtových vložek je nepřípustné. Spoje potrubí a stěny
šachet musí být chráněné proti poškození při rozdílném sedání konstrukcí. Vyrobené
prefabrikované díly musí vyhovět z hlediska vodotěsnosti normě ČSN 75 6909.

Šachty kanalizační
Šachtové komíny jsou osazeny na prefabrikovaných nebo monolitických dnech (v závislosti na
konkrétním případě). Jednotlivé skruže budou vybaveny integrovaným těsněním - dodáno
výrobcem spolu se skružemi. U profilů nad 600 mm je min. výška stropu 1, 8 m nad pochůznou
plochou v šachtě. Jiné řešení je možné po dohodě s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Pochůzná plocha v šachtách musí být navržena nad hladinou maximálního průtoku splašků.
Při vyrovnávání horní části do úrovně terénu se používají prefabrikované betonové prstence
DN 625 podle ČSN EN 1917. Zbývající rozdíl se musí vyrovnat podbetonováním. Poklopy
musí být ve vozovce výškově umístěné přesně v úrovni komunikace. Přípustná tolerance je +0,5 mm.
Přednostně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny, provedenými jako kompaktní
jednolitá, (odlitá jako jeden kus včetně kynety, úhlování a vstupů na jednotlivé typy potrubí),
případně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny vibrolisovanými (specifikace
viz Technické listy). Betonový šachtový program bude zásadně od jednoho stejného výrobce
jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány
s tloušťkou stěny min. 120 mm.
Revizní šachty s monolitickými dny budou použité v místech napojení navrhované kanalizace
na stávající kanalizaci.
Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobené podle ČSN EN 1917, ČSN EN 206.
Spoje budou utěsněny těsněním vyrobeným podle ČSN EN 681-1.
Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy DN 600 (viz. Technické listy) vyrobenými dle
ČSN EN 124, ČSN EN 124-2, ČSN EN 124-4, ČSN EN 206. Typ osazovaných šachtových
poklopů (celolitinový - litinobetonový, s odvětráním-bez odvětrání) bude určen vlastníkem a
provozovatelem kanalizace. V komunikacích a všech trvale pojížděných plochách budou
osazeny poklopy tř. D 400, v chodnících a pochůzných plochách s možností náhodného pojezdu
poklopy tř. B 125, v travnatých pochůzných plochách poklopy tř. A15.
Ve zpevněných a pojízdných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy. Při
rekonstrukcích vozovek a zpevněných ploch, pokud dojde ke změně nivelety plochy, je investor
povinen upravit po dohodě s provozovatelem kanalizace niveletu poklopů. Způsob stavebního
provedení je povinen odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
V zelených plochách v intravilánu bude poklop bude v úrovni okolního terénu a následně bude
provedeno jeho odláždění 2 řadami žulových kostek 10 x 10 cm na betonový základ.
V extravilánu nebo větších zelených plochách (mimo pojízdné komunikace) je nutné zvýšení
poklopu o 30 - 50 cm s následným obetonováním poklopů v šířce 1, 5 m x 1, 5 m, do hloubky
min. 1,0 m a eventuální úpravou terénu. U vstupní šachty bude umístěna výstražná tyč na straně
vstupu dlouhá 2 m, natřenou střídavě hnědou a bílou barvou po 20 cm pruzích.
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Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách do průměru DN 600
Na podkladový beton bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřním průměrem 1000
mm (specifikace viz. Technické listy). Při zvýšené agresivitě chemického prostředí XA2 a XA3
musí být použit síranovzdorný cement. Na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000
mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem.
Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované těsnění dle ČSN EN 681-1.
Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými kramlovými stupadly s PE povlakem v
souladu s ČSN EN 13101. V přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené
kramlové stupadlo s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Přechodová skruž může být v
závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 dle ČSN EN 1917.
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupového kusu
zabudovaného při výrobě do konstrukce dna.
Při změně profilu v šachtě, bude celým profilem šachty probíhat větší profil dolního úseku.
Kyneta ve dně kompaktního jednolitého nebo vibrolisovaného šachtového dna bude do výšky
profilu potrubí. U šachet s monolitickým dnem bude kyneta šachty vyložená čedičovým
půlžlábkem do výšky ½ DN a dozděna kanalizačními čedičovými cihlami do výšky profilu v
šachtě. Při změně profilu v šachtě bude šachtou procházet větší profil dolním úsekem. Horní
plocha podesty má spád 3% do středu šachty a bude z betonu, natřená ochranným nátěrem na
betonové konstrukce vhodným pro styk s odpadní vodou.
V místě napojení na stávající kanalizaci bude dno šachty vyrobeno jako monolitické z prostého
vodostavebního betonu C30/37 XA1 sv. průměru 1000 mm, tl. stěn a dna je min. 250 mm
(bude navrženo dle statického výpočtu). Do dna budou navrtaná kramlová stupadla s PE
povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Stavební výška monolitického dna je daná rozdílem kót
přítoku a odtoku. Výplňové betony budou provedeny z betonu dle ČSN EN C30/37 XA1. Na
dno se osadí železobetonová přechodová deska (bude navrženo dle statického výpočtu) a na ní
se osazuje výstupní komín sestavený ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou
skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Monolitické dno šachet bude
přednostně provedeno jako staveništní prefabrikát ve výrobně. Spoj monolitu a prefabrikátu
musí být vodotěsný. Individuální technické řešení jednotlivých šachet bude dáno v projektové
dokumentaci a bude odsouhlaseno vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Ochrana proti agresivitě podzemních vod je individuálně stanovená podle geologických
podmínek v dané lokalitě.
Při návrhu tvaru soutoku musí být zajištěn plynulý odtok odpadních vod z obou nebo ze všech
přítokových stok. Nesmí docházet ke vzdutí odpadních vod v žádném z přítokových profilů.
Přítok a odtok odpadních vod musí být plynulý pro různé kombinace plnění stok. Průtok ve
větší stoce nesmí zastavit odtok odpadních vod z menších přítoků.

Vstupní, lomové a soutokové šachty na stokách průměru nad DN 600
Specifikace je shodná jako u šachet průměru do DN 600 s následujícími odlišnostmi:
- Na podkladový beton bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřním průměrem
1200 mm, případně 1500 mm (specifikace viz Technické listy).
- Na dno se osadí podle potřeby skruže DN 1200 (DN 1500), přechodová deska DN
1200/1000 (1500/1000) a na ní se osazuje výstupní komín sestavený ze skruží světlosti 1000
mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem.
- U šachet větších profilů, kde je navrženo hrazení, bude při betonáži stropu v ose stoky
zabetonován jeden hák z austenitické korozivzdorné oceli, který bude sloužit k zavěšení
kladky pro manipulaci s hrazením. Způsob ukotvení háků do stropu musí být proveden na
základě statického výpočtu.

Spadištové šachty – obecné požadavky
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Spadištové šachty budou technicky řešené podobně jako vstupní, lomové a soutokové šachty.
Prefabrikáty spadištových šachet budou vyrobeny podle ČSN EN 1917. Spadištové šachty
můžou být prefabrikované, monolitické nebo kombinované konstrukce. Při vyrovnávaní horní
části do úrovně terénu se používají prefabrikované betonové prstence DN 625. Zbývající rozdíl
se vyrovná podbetonováním. Poklopy musí být ve vozovce výškově umístěné přesně v úrovni
komunikace. Přípustná tolerance je +0,-5 mm.
Přednostně budou použity spadišťové šachty s vibrolisovanými prefabrikovanými dny
(specifikace viz. Technické listy). Betonový šachtový program bude zásadně od jednoho
stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí
být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm.
Atypické spadišťové šachty budou provedeny z monolitického vodostavebního železobetonu s
výstupním komínem z prefabrikovaných dílců pro kanalizační šachty. U spadišťových šachet s
monolitickým dnem bude kyneta šachty vyložená čedičovým půlžlábkem do výšky ½ DN a
dozděna kanalizačními čedičovými cihlami do výšky profilu v šachtě. Při změně profilu v
šachtě bude šachtou procházet větší profil dolním úsekem. Horní plocha podesty má spád 3%
do středu šachty a bude z betonu, natřená ochranným nátěrem na betonové konstrukce vhodným
pro styk s odpadní vodou.
Individuální technické řešení jednotlivých šachet bude dáno v projektové dokumentaci a bude
odsouhlaseno vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupového kusu
zabudovaného při výrobě do konstrukce dna.
Spadiště budou zakryta poklopy -viz kapitola 7.1.1, úprava okolí poklopů -viz stejná kapitola.
Pozn.: V místech, kde by byla stavba soustavy spadišť těžce proveditelná, případně nemožná
(u velkých profilů stok) se zřizuje skluzová trať, kdy na jejím konci je třeba vybudovat objekt
k utlumení pohybové energie a k odvedení vzduchu vyloučeného z vody. Unikání vyloučeného
vzduchu do ovzduší je vhodné usnadnit roštem. Použité potrubí nebo stoka musí být z odolného
materiálu, odpovídajícího dosahované průtočné rychlosti. Jedná se o individuální technické
řešení (není součástí standardů), které bude řešeno projektovou dokumentací a bude
odsouhlaseno vlastníkem a provozovatelem kanalizace.

Spadišťové šachty na stokách do průměru DN 600
Na podkladový beton bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřním průměrem 1200
mm (specifikace viz Technické listy). Dno bude provedeno z betonu s vysokou odolností proti
obrusu. Při zvýšené agresivitě chemického prostředí XA2 a XA3 musí být použit síranovzdorný
cement. Na dno se osadí přechodová deska DN 1200/1000 a na ni výstupní komín ze skruží
světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a
poklopem. Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované pryžové těsnění podle ČSN
EN 681-1. Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými kramlovými stupadly s PE
povlakem v souladu s ČSN EN 13101. V přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo
a 1 zkrácené kramlové stupadlo s PE povlakem. Přechodová skruž může být v závislosti na
hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 dle ČSN EN 1917. Skruže budou
vyloženy čedičovými segmenty v rozsahu 180° na straně přítoku, obklad bude vyspárován.
Zbývající vnitřní povrch skruží bude opatřen vhodným ochranným nátěrem.
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupového kusu
zabudovaného při výrobě do konstrukce dna.
Kyneta ve dně šachty vyložená čedičovým obkladem do výšky ½ DN. Obklad bude vyspárován.
Při změně profilu v šachtě bude šachtou probíhat větší profil dolním úsekem. Horní plocha
podesty má spád 3% do středu šachty a bude opevněna čedičovým obkladem s protiskluzovou
ochranou. Obklad bude vyspárován. Mezi přítokovým potrubím a dnem šachty (tam, kde je
výškový rozdíl dna přítoku a odtoku více než 600 mm) je osazen do betonu čedičový půlžlábek
ve sklonu 5:1 k odvádění bezdešťových přítoků. U přítoků stok DN 300, DN 400 bude proveden
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půlžlábek DN 200, u potrubí DN 500, DN 600 je to půlžlábek DN 300. Nárazová stěna dna
šachty oproti spadišťovému přítoku bude opevněna čedičovým obkladem v rozsahu 180°.
Obklad bude vyspárován. Celý zbývající vnitřní povrch betonových den a stropů bude natřen
vhodným ochranným uzavíracím nátěrovým systémem na bázi cementokaseinových hmot
zajišťujícím ochranu betonu a výztuže před korozí.
Ochrana proti agresivitě podzemních vod je individuálně stanovená podle geologických
podmínek v dané lokalitě.

Spadišťové šachty na stokách o průměru větším než DN 600
Na podkladový beton bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřním průměrem 1500
mm (specifikace viz Technické listy), dno je určeno pro potrubí o průměru DN 600-DN 800.
Dno bude provedeno z betonu s vysokou odolností proti obrusu. Při zvýšené agresivitě
chemického prostředí XA2 a XA3 musí být použit síranovzdorný cement. Na dno se osadí
přechodová deska DN 1500/1000 a na ni výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm
zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem.
Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované pryžové těsnění podle ČSN EN 681-1.
Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými kramlovými stupadly s PE povlakem v
souladu s ČSN EN 13101. V přechodové skruži bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkrácené
kramlové stupadlo s PE povlakem. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty
nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 dle ČSN EN 1917. Skruže budou vyloženy
čedičovými segmenty v rozsahu 180° na straně přítoku, obklad bude vyspárován. Zbývající
vnitřní povrch skruží bude opatřen vhodným ochranným nátěrem.
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Zajistí se pomocí prostupového kusu
zabudovaného při výrobě do konstrukce dna.
Kyneta ve dně šachty vyložená čedičovým obkladem do výšky ½ DN. Obklad bude vyspárován.
Při změně profilu v šachtě bude šachtou probíhat větší profil dolním úsekem. Horní plocha
podesty má spád 3% do středu šachty a bude opevněna čedičovým obkladem s protiskluzovou
ochranou. Obklad bude vyspárován. Mezi přítokovým potrubím a dnem šachty (tam, kde je
výškový rozdíl dna přítoku a odtoku více než 600 mm) je osazen do betonu čedičový půlžlábek
ve sklonu 5:1 k odvádění bezdešťových přítoků. U přítoků stok DN 300, DN 400 bude proveden
půlžlábek DN 200, u potrubí DN 500, DN 600 je to půlžlábek DN 300. Nárazová stěna dna
šachty oproti spadišťovému přítoku bude opevněna čedičovým obkladem v rozsahu 180°.
Obklad bude vyspárován. Celý zbývající vnitřní povrch betonových den a stropů bude natřen
vhodným ochranným uzavíracím nátěrovým systémem na bázi cementokaseinových hmot
zajišťujícím ochranu betonu a výztuže před korozí.
V případě potřeby (zejména při nadměrných profilech stok) bude dno spadišťové šachty
vyrobeno jako monolitické z prostého vodostavebního betonu C30/37 XA1, potřebné dimenze,
tl. stěn a dna je min. 250 mm (bude navrženo dle statického výpočtu). Do dna budou navrtaná
kramlová stupadla s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Stavební výška monolitického
dna je daná rozdílem kót přítoku a odtoku. Výplňové betony budou provedeny z betonu dle
ČSN EN C30/37 XA1. Kyneta ve dně šachty vyložená čedičovým obkladem do výšky ½ DN.
Obklad bude vyspárován. Při změně profilu v šachtě bude šachtou probíhat větší profil dolním
úsekem. Horní plocha podesty má spád 3% do středu šachty a bude opevněna čedičovým
obkladem s protiskluzovou ochranou. Obklad bude vyspárován. Mezi přítokovým potrubím a
dnem šachty (tam, kde je výškový rozdíl dna přítoku a odtoku více než 600 mm) je osazen do
betonu čedičový půlžlábek (v odpovídající dimenzi) ve sklonu 5:1 k odvádění bezdešťových
přítoků. Nárazová stěna dna šachty oproti spadišťovému přítoku bude opevněna čedičovým
obkladem v rozsahu 180°. Obklad bude vyspárován. Dno (příp. skruže) bude vyloženo
čedičovými segmenty v rozsahu 180° na straně přítoku, obklad bude vyspárován. Celý
zbývající vnitřní povrch betonových den a stropů bude natřen vhodným ochranným uzavíracím
nátěrovým systémem na bázi cementokaseinových hmot zajišťujícím ochranu betonu a výztuže
před korozí. Na dno se osadí železobetonová přechodová deska (bude navrženo dle statického
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výpočtu) a na ní se osazuje výstupní komín sestavený ze skruží světlosti 1000 mm zakončený
přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Monolitické dno šachet
bude přednostně provedeno jako staveništní prefabrikát ve výrobně. Spoj monolitu a
prefabrikátu musí být vodotěsný. Individuální technické řešení jednotlivých šachet bude dáno
v projektové dokumentaci a bude odsouhlaseno vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Ochrana proti agresivitě podzemních vod je individuálně stanovená podle geologických
podmínek v dané lokalitě.

Měrné a kontrolní (odběrné) šachty na přípojkách
- tj. u významných producentů odpadních vod
Umístění a návrh měrné šachty je nutné vždy odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem
kanalizace. Jedná se o měrné šachty na přípojkách zaústěné do kanalizace pro veřejnou potřebu,
které splňují následující parametry:
a) u jednotného systému kanalizace 0, 005 m3/s (max. hodinový průtok) anebo 200 m3/den
(průměrný denní průtok)
b) u oddílného systému kanalizace 0, 005 m3/s (max. hodinový průtok) anebo 100 m3/den
(průměrný denní průtok)
Šachty musí být navrženy tak, aby umožňovaly instalaci zařízení na kontinuální měření průtoků
a zařízení pro automatický odběr vzorků odpadních vod podle režimu stanoveného ve smlouvě
mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizace. Konstrukce musí vyloučit
možnost ovlivnění výsledků producentem odpadních vod a zabezpečit kompatibilitu přenosu
dat dle potřeby provozovatele kanalizace.

Šachty na domovních přípojkách
Jedná se o plastové šachty z polypropylénu o vnitřních průměrech 315 mm - 600 mm
s polypropylénovým šachtovým dnem přímým nebo přípojným, nebo s levým i pravým
přítokem (sběrné) pro napojení potrubí DN 150 - DN 300, vyrobené dle ČSN EN 13598-1, ČSN
EN 476 (ČSN 75 6301). Šachty musí být vodotěsné. Napojení potrubí na dno šachty musí být
vodotěsné a bude provedeno do integrovaných šachtových spojek ve dně šachty. Šachtové
spojky budou odpovídat použitému potrubí.. Vodotěsnost spojů bude zajištěna integrovaným
těsněním dle ČSN EN 1277. Šachty se zakládají na pískovém podsypu nebo na podkladní
betonové desce. Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy o třídě zatížení odpovídající
exponovanosti plochy, ve které je šachta umístěna. V případě osazení těchto šachet na
veřejných prostranstvích budou v komunikacích a všech trvale pojížděných plochách osazeny
poklopy bez odvětrání pro zatížení 40 t, v chodnících a pochůzných plochách s možností
náhodného pojezdu budou osazeny poklopy bez odvětrání pro zatížení 12,5 t, v travnatých
pochůzných plochách je možno osadit poklopy bez odvětrání pro zatížení 1,5 t. Poklopy budou
v souladu s ČSN EN 124, ČSN EN 124-2, ČSN EN 124-4. Poklopy budou uzamykatelné
pomocí šroubů. Na veřejně nepřístupných pozemcích je volba třídy a materiálu poklopu
záležitostí vlastníka přípojky.

Odlehčovací (oddělovací) komory
Po hydraulické stránce se komory dělí konstrukčně na: přelivy, přelivy se škrtící tratí ve stoce
k ČOV, rozdělení přepadajícího paprsku, rozdělení proudu vody horizontální dělící stěnou a na
ostatní.
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Základní podmínky pro návrh odlehčovacích komor jsou uvedeny v ČSN 75 6101.
1) Návrh malých odlehčovacích komor na uličních stokách bude zpracován na základě
hydraulického výpočtu, návrh odlehčovacích komor na sběračích a kmenových stokách
bude proveden na základě hydraulického výpočtu ověřeného hydraulickým modelem.
Konečný návrh bude upraven v souladu s tímto modelem. Hydraulický model může být
postaven v laboratoři nebo může být nasimulován digitálně použitím vhodného
počítačového programu.
2) Konstrukce odlehčovací komory musí umožňovat manipulaci s odpadními vodami.
Přepadová hrana bude navržena tak, aby při vzniku mimořádných situacích bylo možné
jednoduchým způsobem provést její zvýšení, snížení nebo její eventuální vyhrazení.
3) Na odtoku z odlehčovací komory do stokové sítě bude navrženo vždy hrazení. Konstrukce
a materiál hradících prvků bude odsouhlasen majitelem a provozovatelem kanalizace.
Obecně platí, že hmotnost 1 hradícího dílu nesmí být těžší než 45 kg. Hradící prvky budou
osazeny do U nebo I profilů s možností hrazení po 20 cm výšky. Nad hrazení budou osazeny
háky z austenitické korozivzdorné oceli pro možnost zavěšení kladky, nebo budou
nahrazeny průvrtem na povrch terénu. Průvrt bude osazen uzamykatelným poklopem.
Návrh způsobu manipulace s hrazením je nutné upravit podle místních podmínek a
odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
4) Vstup do komory bude zajištěn podle velikosti komory dvěma i více vstupními komíny.
5) U vstupu do profilu stoky bude ve stěně osazeno madlo z austenitické korozivzdorné oceli
pro možnost jištění obsluhy. Madlo může být nahrazeno 2 ks stupadel na výšku, osazených
nad sebou. Veškeré pochůzné plochy budou navrženy z houževnatého betonu (s příměsí
čedičového kameniva).
6) Stěny a přepadové hrany budou navrženy z obrusuvzdorných materiálů, např. z
kameninových nebo čedičových obkladů. Části odlehčovacích komor, které nebudou
obloženy obrusuvzdornými materiály, budou provedeny z pohledových vodostavebních
betonů bez nerovností a výstupků. Připouští se možnost úpravy povrchů těchto částí
speciálními sanačními materiály pro kanalizace.
7) Konstrukce odlehčovacích komor musí být navržena tak, aby v budoucnu umožnila odběr
vzorků, osazení měření a předčisťovacích zařízení na odlehčovací stoce, pokud neurčí jinak
vlastník a provozovatel kanalizace.
8) Návrh odlehčovací komory musí být odsouhlasen s vlastníkem a provozovatelem
kanalizace.
9) Vyústění odlehčovacích stok do recipientu musí být navrženo tak, aby byl umožněn přístup
obsluhy k těmto objektům.

Dešťové nádrže
Pro navrhování, dimenzování, posuzování a provozování dešťových nádrží na jednotných a
oddílných soustavách stokových sítí měst a obcí, popř. průmyslových závodů a dopravních
staveb platí podmínky ČSN 75 6261. Vybavení nádrží je závislé na typu nádrže a jejím umístění
v zástavbě. Objemy dešťových nádrží se navrhují racionálními metodami výpočtu nebo
simulačními modely s bilancí odnosu znečištění. Dešťová nádrž nesmí být zaplavována vodou
z recipientu. Nádrže musí být vyprázdněny do 8 hodin po skončení odtoku dešťových vod
z jednoho deště v příslušném povodí. Odtok z dešťových vod na ČOV nesmí překročit
stanovenou hodnotu maximálního přítoku na ČOV. U usazovacích nádrží lze po skončení deště
provozovat 2 hodiny sedimentaci, následně usazenou vodu odpouštět do recipientu. Zbytek
(kal) má být do 4 hodin po skončení odpouštění vyprázdněn, vyčerpán (např. do splaškové
kanalizace, apod.). Účelem dešťových nádrží je:
a) Snížení nebo zamezení vnosu znečištění dešťových vod nebo zředěných splaškových vod
vodami dešťovými, do vodních recipientů (sedimentačními procesy)
b) Zmírnění přívalové vlny směsi splaškových a odpadních vod za účelem jejich
rovnoměrného odvádění stokovou sítí na ČOV (v retenčním prostoru)
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c) Zmírnění přívalové vlny dešťových vod před jejich zaústěním do vodního toku (retencí).
Druhy dešťových nádrží podle jejich funkce:
a) Retenční dešťové nádrže se navrhují v případech, kdy maximální přítok do uzavřeného
profilu je větší než možný odtok, slouží tedy pro vyrovnání odtoku, mají retenční účinek.
b) Záchytné dešťové nádrže se umísťují za odlehčovací komorou s vysokou přelivnou hranou,
mají retenční funkci. Z nádrže nevede odtok do recipientu, odtok do recipientu nastane až
po naplnění záchytné nádrže a zahlcení k vysoké přelivné hraně před nádrží. K ČOV odtéká
regulovaný odtok. Navrhují se tam, kde se očekává vytvoření výrazné vlny znečištění, při
odvodňování území v rozsahu do 15 minut doby dotoku.
c) Průtočné dešťové nádrže se umísťují za odlehčovací komoru s vysokou přelivnou hranou.
Mají retenční a čistící funkci. Po naplnění nádrže voda pomocí škrceného odtoku štěrbinou
odtéká do recipientu. Po zahlcení celého systému nad úroveň přelivné hrany odlehčovací
komory před nádrží odtéká přepadající vody z této odlehčovací komory do recipientu.
K ČOV neustálé odtéká regulovaný odtok. Tyto dešťové nádrže jsou vhodné pro rozsáhlá
odvodňovaná území, kde doba dotoku je větší než 15 minut a kde se neočekává výrazný
špičkový odtok znečištění.
d) Usazovací dešťové nádrže mají čistící a retenční funkci, protéká jimi celý průtok vody
z přívodní stoky oddílné dešťové soustavy nebo např. celý průtok z odlehčovací komory
jednotné soustavy.
e) Kombinované dešťové nádrže vzniklé kombinací výše uvedených typů dešťových nádrží
Objekty dešťových nádrží mají být dle účelu dále vybaveny souvisejícími zařízeními:
odlehčovací komorou s přepadem do recipientu (zpravidla s vysokou přelivnou hranou),
odlehčovací komorou s přepadem do nádrže, regulovaným odtokem (štěrbinou) ve stěně
nádrže, ovládáním odtoku k ČOV, čerpací stanicí na prázdnění, nornou stěnou (k zachycení
plovoucích nečistot, ropných látek), příp. obtokem, zařízením na oplach a čištění nádrží.

Výústní objekty
Každý výústní objekt je nutné opatřit:
a) Opevněním břehu - většinou z lomového kamene do lože z betonu
b) Opevněním dna recipientu - u větších odlehčovaných množství je nutno rozsah opevnění u
výústního objektu určit na základě výsledku modelových zkoušek nebo podle požadavku
správce toku
c) V odůvodněných případech opevněním protilehlého břehu (dle množství odlehčovaných
vod a šířky koryta)
d) Konstrukce výústního objektu nesmí zasahovat do průtočného profilu recipientu
e) Dno výústní stoky musí být navrženo dle požadavku správce toku
f) Výústní objekt bude opatřen zařízením proti zpětnému vzdutí

Shybky na kanalizaci
Z hydraulického hlediska se shybky dělí na úplné (strop spojovacího potrubí shybky leží pod
úrovní dna přívodní a odváděcí stoky) a na shybky neúplné (strop spojovacího potrubí leží nade
dnem přívodní a odváděcí stoky). Horní zhlaví shybky tvoří vtokový objekt, dolní zhlaví tvoří
výtokový objekt, obě zhlaví umožňují revizi, čištění a údržbu shybky. Minimální profil shybky
je DN 200. Shybkou protéká voda pod tlakem, který je dán rozdílem hladin (dna) na obou
koncích shybky. Rychlost vody ve shybce nemá klesnout při průměrném bezdeštném průtoku
pod 0,75 m/s, u dešťového ramena shybky lze volit rychlost 1,0 m/s. Z výpočtových metod
vyplývá, že je shybku možno použít pro průtoky větší než 25 l/s, při menších průtocích je nutno
křižování navrhnout jiným způsobem, např. přečerpáváním. Základní podmínky pro návrh
shybek jsou uvedeny v ČSN 75 6101.

Čistící šachty
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Jsou navrženy jako prefabrikované šachty, mají rovné prefabrikované šachtové dno s vnitřním
průměrem 1200 mm, na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1200 mm zakončený
zákrytovou deskou DN 1200/1000 a přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci
a poklopem bez odvětrání – viz výše podrobnější popis stavební části pro Vstupní šachty tohoto
průměru. Dno bude tvarované z prostého výplňového betonu C12/C15 k čerpací jímce 250x250
mm. V čistící šachtě je umístěno nožové šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem (viz
Technické listy), TP kus s výřezem + opravný pas (třmen). Opravný třmen bude z austenitické
korozivzdorné oceli DIN 1.4301 s obvodovým těsněním z EPDM, bude pro spojování a opravu
potrubí do PN16 a bude vhodný pro použití pro odpadní vody.
Konstrukční vystrojení nutno upřesnit s provozovatelem.

Vzdušníkové šachty
Jsou navrženy jako prefabrikované šachty, mají rovné prefabrikované šachetní dno s vnitřním
průměrem 1500 mm, na dno se osadí podle potřeby skruže DN 1500, přechodová deska DN
1500/1000 a na ní je osazený výstupní komín sestavený ze skruží světlosti 1000 mm zakončený
přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem bez odvětrání – viz výše
podrobnější popis stavební části pro Vstupní šachty tohoto průměru.
Dno bude tvarované z prostého výplňového betonu C12/C15 k čerpací jímce 250x250 mm.
Ve vzdušníkové šachtě je umístěno 2 x šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem (viz
Technické listy), TP kus s výřezem + opravný pas (třmen) a T-kus s odbočkou, na které je
osazený přírubový automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro odpadní vody (viz
Technické listy). Opravný třmen bude z austenitické korozivzdorné oceli DIN 1.4301
s obvodovým těsněním z EPDM, bude pro spojování a opravu potrubí do PN16 a bude vhodný
pro použití pro odpadní vody. Konstrukční vystrojení nutno upřesnit s provozovatelem.

Kalníkové šachty
Jsou navrženy jako prefabrikované šachty, mají rovné prefabrikované šachetní dno s vnitřním
průměrem 1500 mm, na dno se osadí podle potřeby skruže DN 1500, přechodová deska DN
1500/1000 a na ní je osazený výstupní komín sestavený ze skruží světlosti 1000 mm zakončený
přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem bez odvětrání – viz
výše podrobnější popis stavební části pro Vstupní šachty tohoto průměru.
Dno bude tvarované z prostého výplňového betonu C12/C15 k čerpací jímce 250x250 mm.
V kalníkové šachtě je umístěno 2 x šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem (viz Technické
listy), T-kus s odbočkou pro odkalení potrubí, bajonetová koncovka pro napojení fekální
hadice, montážní vložka, redukce. Konstrukční vystrojení nutno upřesnit s provozovatelem.

Koncové šachty
Jsou navrženy jako prefabrikované šachty, mají prefabrikované šachtové dno s kynetou s
vnitřním průměrem 1000 mm, na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm
zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem bez
odvětrání (v intravilánu), případně s odvětráváním (v extravilánu) při dostatečné vzdálenosti od
zástavby, tak aby nedošlo k šíření zápachu z kanalizace – viz výše podrobnější popis stavební
části pro Vstupní šachty tohoto průměru. Nástupnice šachty a kyneta budou opevněné obkladem
z čedičové dlažby. U nástupnic bude mít dlažba protiskluzovou úpravu. Horní plocha podesty
má spád 3% do středu šachty. Kyneta ve dně šachty bude vyložená čedičovým obkladem do
výšky ½ DN. Obklad bude vyspárován.
Napojení všech potrubí na stěnu šachty bude vodotěsné. Napojení gravitačního potrubí bude
zajištěno pomocí šachtové vložky osazené ve výrobně. Prostup pro tlakové potrubí bude vrtaný.
Do něj se osadí prostupující potrubí – F - kus. Vodotěsnost prostupu bude zajištěna pomocí
řetězového pryžového těsnění nebo pryžového těsnění staženého přes kovové vložky
z nekorodujícího materiálu.
Ve stěně koncové šachty je osazena atypická tvarovka z austenitické korozivzdorné oceli s
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dimenzí dle dimenze připojovaného výtlaku. Jedná se o svařenec z nerezové oceli DIN 1.4301
z následujících tvarovek: F-kus dl. cca 500 mm s navařenou přírubou na konci (dle DN
výtlaku), T-kus - na jednom konci navařená příruba + zaslepovací příruba, na druhém konci Tkusu navařeno potrubí individuální délky, na něj bude navařeno koleno 90° ležící volným
koncem v kynetě šachty. Nerezová tvarovka bude kotvena do stěny šachty kotevními prvky
z austenitické korozivzdorné oceli DIN 1.4301. Vystrojení nutno upřesnit s provozovatelem.

Spojné šachty
Jsou navrženy jako prefabrikované šachty, mají rovné prefabrikované šachetní dno s vnitřním
průměrem 1500 mm, na dno se osadí podle potřeby skruže DN 1500, přechodová deska DN
1500/1000 a na ní je osazený výstupní komín sestavený ze skruží světlosti 1000 mm zakončený
přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem bez odvětrání – viz
výše podrobnější popis stavební části pro Vstupní šachty tohoto průměru.
Dno bude tvarované z prostého výplňového betonu C12/C15 k čerpací jímce 250x250 mm.
Ve spojné šachtě se umísťují zpravidla nožová šoupátka pro odpadní vodu s ručním kolem (viz
Technické listy), T-kus, TP – KUSY.

Domovní čerpací stanice (DČS) na tlakové kanalizaci
Čerpací zařízení mají na výtlaku usazenou zpětnou kulovou klapku, pojistný ventil a kulový
kohout. Příkon čerpadla je cca 1,1 kW, elektrická přípojka k čerpadlu je 400 V nebo
alternativně 230 V, průtokový tlak čerpadla je cca 0,8 MPa. Ponorné kalové čerpací zařízení je
ovládané automaticky na základě stavu hladiny v šachtě pomocí ovládací automatiky. Ovládací
skříňku je potřeba umístit tak, aby bylo možné kontrolovat na základě kontrolek průběžný chod
čerpadla a v případě poruchy je automaticky signalizovaný poruchový stav - alarm. Ovládací
skříňka je vybavená hlavním vypínačem, proudovým chráničem, kontrolkou hladiny vody
v čerpací šachtě v návaznosti na snímací plováky nebo sondy a dalšími prvky, které zabezpečují
chod čerpadla. Šachty budou zakryté kanalizačními poklopy o třídě zatížení odpovídající
exponovanosti plochy, ve které je šachta umístěna, v případě pojezdového provedení je nutné
provést betonáž roznášecí desky. V případě výskytu podzemní vody musí být osazena šachta,
která umožňuje její obetonování (výška obetonování stanovena výpočtem v závislosti na
hloubce podzemní vody). Čerpací šachta se osazuje na betonovou základovou desku v tl. min.
150 mm (tl. desky udává výrobce šachty).

Čerpací stanice kanalizační
Navrhování čerpacích stanic (dále jen ČS) se řídí zejména těmito zásadami:
1. Umístění ČS
Pro volbu umístění ČS je důležité posoudit:
a) možnost budoucího rozšíření ČS
b) omezení doby zdržení
c) omezení obtěžování hlukem a pachem
d) přístupnost za každého počasí, zejména pro těžká mechanizační vozidla
e) možnost vlivu na vodní recipient
f) nebezpečí úmyslného poškození zařízení ČS – potřeba oplocení
g) požadavek na rozšíření ČS o mechanický stupeň při umístění ČS na jednotné stokové síti
h) dostatečná vzdálenost od zástavby v případě využití přívodní stoky do ČS jako retence pro
chod ČS. Posoudit se musí i způsob zaústění nejbližších kanalizačních přípojek.
i) vliv povodňových stavů na ohrožení ČS.
2. Požadavky na vnitřní vybavení ČS
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a) Návrh čerpadel v ČS je nutné odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Na
základě odůvodnění základní charakteristiky navrhovaných čerpadel – parametrů Q - H,
přičemž při dopravní výšce H nad 50 m je zapotřebí popsat také protirázovou ochranu
navrženého systému (ochrana čerpadel i potrubí).
b) V každé ČS musí být osazena čerpadla se 100% rezervou.
c) Na bezpečnostních a havarijních přepadech musí být osazeny zpětné klapky umístěné
v samostatné revizní šachtě.
d) Každá hlavní ČS musí být navržena na automatický provoz a osazena signalizací, dálkovým
ovládáním a přenosem dat a poplachovým zařízením.
e) Signalizace poruchových stavů a provozu ČS bude navržena pomocí rádiového přenosu do
centrálního dispečinku provozovatele kanalizace. Pro přenos, vybavení řídící a rozvodné
skříně bude použito stejných prvků jako u stávajícího vybavení ČS a centrálního dispečinku.
Toto projedná projektant předem s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Pouze
výjimečně s jejich souhlasem lze využít přenos GPRS u podružných ČS.
f) U systému ovládání ČS a přenosu dat a poruchových stavů je třeba odsouhlasit jištění
v souvislosti s navrženými opatřeními ochrany před bleskem.
g) K vnitřní vybavení ČS bude použito nerezavějících materiálů:
- potrubí – austenitická korozivzdorná ocel DIN 1.4301
- armatury, šoupátka, zpětné klapky, kalníky, vzdušníky, šrouby přírubových spojů –
austenitická korozivzdorná DIN 1.4301, tvárná litina
- podesty, zábradlí – austenitická korozivzdorná ocel DIN 1.4301, žárově pozinkovaná
ocel, kompozity
h) Na vtoku do ČS bude osazen česlicový koš z austenitické korozivzdorné oceli DIN 1.4301,
pokud systém ČS toto bude vyžadovat.
i) Zásady automatického provozu – použití hladinových spínačů, sledování výšky hladiny určí
provozovatel kanalizace.
j) Každá hlavní ČS v obci či lokalitě bude osazena na straně hlavního výtlačného potrubí
měřením průtoku odpadních vod.
k) Vstup do jímek bude zajištěn pomocí stupadel, žebříků, atd., viz. kap. 7.1
l) Vstupní poklopy budou o rozměru 700x700 mm ( 600x900 mm) a musí být uzamykatelné
a jištěny čidlem proti neoprávněnému vstupu.
m) V ČS s dlouhými výtlaky je nutné uvažovat s umístěním dávkovacích čerpadel pro
dávkování chemikálií na odstranění zápachu do armaturní komory ČS. Alternativně lze
uvažovat s dávkováním vzduchu do potrubí výtlaku a s tím spojené osazení kompresoru pro
jeho dodávku. V tomto případě je nutné armaturní komoru odhlučnit.
3. Požadavky na stavební uspořádání
a) ČS musí zásadně splňovat podmínku oddělené mokré jímky a oddělené armaturní komory
(ve výjimečných případech, po projednání s vlastníkem a provozovatelem lze osadit čerpací
stanici jednokomorovou s mokrou jímkou).
b) Návrh krycí desky musí standardně obsahovat dva montážní vstupy pro spouštění čerpadel,
jeden vstup pro pracovníky údržby a jeden montážní vstup pro osazení česlicového koše.
Návrh krycí desky musí odsouhlasit provozovatel kanalizace
c) Návrh mokré jímky musí zabezpečit její situování hlouběji než je zaústěna přívodní stoka.
Musí být zajištěno její oddělení při čistění a údržbě. Musí být zabráněno mrtvým koutům.
d) Kóta zaústění přítoku musí zabezpečovat min. 8 hod. akumulaci odpadních vod v ČS.
e) Prostor kolem vstupů do mokré jímky a armaturní komory musí být zpevněn dlažbou či
jiným rovnocenným povrchem.
f) K ČS musí být navržen příjezd pro těžké mechanismy údržby.
g) ČS musí být vybavena osvětlením armaturní komory, vybavením pro napojení náhradního
zdroje el. energie. V rozvaděči musí být umístěny zásuvky 24, 220, 380V pro údržbové
práce.
77

h) Vybavení ČS přípojkou vody pro oplachy určí provozovatel
i) Navrhuje se dostatečná ochrana před bleskem (zejména s ohledem na přenosovou síť).
j) Akumulace ČS, vstupy do suchých jímek dveřmi, ČS hlubší jak 5 m se posuzují
individuálně a každý případ je nutné samostatně odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem
kanalizace.
k) Vodotěsnost je třeba doložit protokolem o zkoušce dle ČSN 75 0905.
l) Podmínkou pro osazení ČS, pro správný a ekonomický výběr umístění ČS je statický
posudek podložený geologickým posudkem na základě sondy v místě ČS. Při statickém
výpočtu je třeba zohlednit zejména:
- vodotěsnost
- bezpečnost proti vztlaku
- agresivitu, korozi, obrus způsobený protékajícími odpadními vodami, zejména při
několikanásobným přečerpávání odpadních vod z dané lokality či oblasti
- rozdíly v sedání mezi stavebními objekty a potrubím stok, výtlačným potrubím.
4. Požadavky na monitorování veličin
Na jednotlivých ČS se monitorují níže uvedené veličiny (pokud není projednáno s vlastníkem
a provozovatelem jinak), dle kterých je autonomně automaticky řízen provoz dané ČS. Tyto
veličiny se přenáší datovým přenosem na nadřízené dispečerské pracoviště provozovatele
kanalizace. Jedná se o tyto stavy:
a) vstup do objektu
b) výpadek fáze, ztráta napájecího napětí
c) stav přepěťových ochran
d) dálkové řízení čerpadla 1, resp. 2
e) chod čerpadla 1, resp. 2
f) porucha čerpadla 1, resp. 2
g) analogový signál měření hladiny v ČS
h) analogový signál měření hladiny v akumulační jímce (pokud je osazena u ČS)
i) min. a max. hladina (pouze u ČS s mokrou jímkou)
j) stav záložního zdroje ŘS a přenosu
k) okamžitý průtok na výtlaku čerpadel (pokud je osazen indukční průtokoměr)
l) celkový průtok na výtlaku čerpadel (pokud je osazen indukční průtokoměr)

Čerpací stanice se suchou a mokrou jímkou
Osazené česlicové koše budou provedeny z austenitické korozivzdorné oceli vč. vedení a
opěrné konzoly ve spuštěné poloze. Česlicový koš bude v provedení s výklopným dnem a
odnímatelným česlicovým stropem. Vzdálenost česlic je 30 mm. Součástí dodávky je vlastní
koš, vodící zařízení, opěrná konzola, řetěz s mezioky po 1,0 m. Délka řetězu je rovna
vzdálenost mezi vrchem koše v plně spuštěné poloze koše a horním okrajem poklopu +1 m.
Řetěz bude zavěšen na háku pod poklopem. Provedení řetězu, háku a všech kotvících prvků nerezová ocel.
Potrubí v čerpací jímce i armaturní komoře u „klasických“ čerpacích stanic bude z austenitické
korozivzdorné oceli. Upevňovací materiál a potrubní objímky budou zhotovené z nerez oceli s
gumovou výstelkou. Tvarovky a jednotlivé časti budou připravované napřed ve výrobě. Trubní
vystrojení v čerpací jímce tvoří výtlak, který je v rozsahu od napojení na patkové koleno
čerpadla (resp. tělo čerpadla u vřetenových čerpadel) po napojení na spoj na prostupovém kuse
u vnitřního líce stěny čerpací jímky (prostupy potrubí nachystá zhotovitel stavební části). U
čerpacích stanic s armaturní komorou tvoří trubní vystrojení také část potrubí uvnitř armaturní
komory v rozsahu po napojení na prostupové kusy přichystané v rámci stavební části. Součástí
rozvodů jsou všechny potřebné fitinky, šroubové a závitové spoje, příruby, kotvy, těsnící a další
pomocný materiál. Potrubní větev je nutné dodat a namontovat kompletně v provozu schopném
stavu. Armatury budou v materiálovém provedení, odolném proti působení splaškové odpadní
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vody. Tělo armatur bude z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou podle GSK.
Všechna odstředivá čerpadla v dané čerpací stanici mají být od stejného výrobce. Čerpadla s
nelimitovaným tlakem (objemového typu) budou vybavené tlakovým bezpečnostním
zařízením. Čerpadla, která nejsou odolná proti suchému chodu, musí být chráněná vůči
poškození vhodnými prostředky a budou opatřena snímači proti přehřátí a vniknutí vlhkosti do
elektromotoru. Ponorná čerpadla na odpadní vodu musí mít účinné těsnění mezi spirálovou
komorou a oběžným kolem. Ponorná čerpadla umístěná v mokrých jímkách budou napájená
prostřednictvím speciálních kabelů vhodných pro mokrou instalaci a trvalé uložení ve vodě
dodaných společně s čerpadlem. Toto vedení bude dostatečně dlouhé na to, aby umožnilo
pohodlnou lokální manipulaci s čerpadlem, bez potřeby rozpojovaní ve svorkovnicové skříni.
Čerpadla na odpadní vodu instalovaná v suché jímce musí být vybavena olejovým těsněním
nebo vodní komorou. Kluzné kroužky musí být z tvrdého kovu. Těsnění, oběžná kola atd. se
musí dát lehce měnit bez speciálních nástrojů. Pokud by byl potřebný speciální nástroj, bude
zahrnutý v dodávce. Všechna čerpadla instalovaná v suchém prostředí mají být vybavena
připojovacím kusem (výtlačná a sací strana) na umožnění měření tlaku. Musí být použité jen
materiály vhodné z hlediska koroze a otěru. Pokud jsou použité odlišné materiály, musí se
zamezit elektrolytické korozi. Jestliže některé části (motor-čerpadlo, převodovka-čerpadlo)
nejsou vycentrované, musí být tyto spojené pružnými spojkami. V suchém prostředí instalovaná
čerpadla musí být zkoušené na těsnost s tlakem o 100% vyšším, než provozní tlak, nebo jinými
vhodnými ekvivalentními prostředky podle příslušné ČSN. Připojení potrubí pro čerpadla s
tlakem do 0,4 MPa musí mít přírubu podle ČSN. Všechny rotující části musí být dynamicky
vyvážené. Všechny komponenty musí umožnit jejich generální opravu a všechny výměnné části
musí být pohotově k dispozici. Dodávka bude taktéž zahrnovat příručku údržby a oprav a jinou
podrobnou dokumentaci.
Čerpadla budou v provedení do mokré jímky. Pohon čerpadla bude trojfázovým motorem, který
bude připojený na elektrorozvody pomocí připojovacího vedení. Toto vedení bude dostatečně
dlouhé tak, aby umožnilo pohodlnou lokální manipulaci s čerpadlem bez nutnosti rozpojování
v svorkovnicové skříni. Motor musí být vhodný pro trvalý nebo přerušovaný chod. Materiálové
provedení čerpadel viz níže, čerpadlo bude v provedení pro vertikální instalaci na patkové
koleno, včetně vodících tyčí. Instalace na vodících tyčích umožní vyjmutí, nasazení a fixaci
čerpadla do provozuschopné pozice při naplněné jímce bez nutnosti nádrž napřed vyčerpat.
Zdvihací řetěz a kabely budou při provozu zabezpečené tak, aby nemohly vniknout do oběžného
kola. Zdvihací řetěz bude opatřen mezioky po cca 1,5 m pro „převěšení“ čerpadla při
vytahování (mezioka budou osazena dle konkrétního typu zvedacího zařízení). Zdvihací řetěz
bude ukončený pod montážním poklopem čerpadla nebo pod patkou zdvihací konzoly.
Součástí čerpadla je litinové patkové koleno, dodávka montážní sady patkového kolena, vodící
tyče, horní držák vodících tyčí, montážní sada horního držáku vodících tyčí a zvedací řetěz.
Oběžné kolo čerpadla bude otevřené jedno nebo vícekanálové s průchodností minimálně
- 50 mm (výtlak DN 80-100 včetně)
- 70 mm (výtlak DN 125 – DN 400 včetně)
nebo bude použité neucpatelné kolo.
Materiálové provedení (není-li projednáno s vlastníkem a provozovatelem jinak):
- skříň, patkové koleno, držák vodících tyčí - šedá litina
- oběžné kolo, hydraulika - abrazivzdorný materiál
- hřídel, rotor, vodící tyče, kotevní šrouby, zvedací řetěz - austenitická korozivzdorná ocel
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Čerpací stanice se separací pevných látek
Uzavřený čerpací systém je v provedení pro instalaci do předem připravené jímky (součást
stavební části). Systém obsahuje tyto části:
- Přítokové potrubí ukončené přírubovým měkce těsnícím uzávěrem s ručním ovládáním,
montážní vložka
- Akumulační nádrž z nekorodujícího materiálu, plynotěsná s revizními otvory vč.
rozdělovacího objektu s ochranou proti vzdutí a ucpání separátorů
- Potrubní systém vč. armatur uvnitř šachty min. PN 10. Bude osazena dvojice uzávěrů s
ručním ovládáním, dvojice zpětných klapek. U vybraných ČS bude osazen v samostatné
šachtě za čerpací stanicí magneticko-indukční průtokoměr v odděleném provedení s LCD
displejem, propojovacím kabelem, krytí IP 67, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil – viz
projektová dokumentace.
- Dvojice separačních komor (sběračů nerozpuštěných látek) s oddělovacími klapkami
jištěnými proti ucpání
- Dvě odstředivá čerpadla pro odpadní vodu pro instalaci do suché komory, pohon
trojfázovým motorem vč. sacího potrubí a uzávěru sání s ručním pohonem PN 10.
- Jedno pomocné ponorné kalové čerpadlo v čerpací jímce v podlaze s ovládacím plovákem
vč. trubního vedení s potřebnými uzavíracími a zpětnými armaturami. Potrubí bude
zaústěno do odvětrávacího potrubí akumulační jímky.
- Propojovací kabely a vodotěsné prostupy přes stěnu.
- Systém měření hladiny
- Ventilační potrubí – odvětrání akumulační nádrže vč. tvarovek v rozsahu od nádrže po
prostup stěnou přichystaný v rámci stavební části
- Ventilační potrubí – odvětrání armaturní jímky vč. tvarovek a trubního ventilátoru v rozsahu
od nádrže po prostup stěnou přichystaný v rámci stavební části
- Všechny použité armatury a potrubní materiál bude mít vnitřní i vnější povrchovou ochranu
odolnou vůči odpadním vodám.
- Součástí rozvodů jsou všechny potřebné fitinky, šroubové a závitové spoje, příruby, kotvy,
těsnící a další pomocný materiál. Potrubní větev je nutné dodat a namontovat kompletně v
provozu schopném stavu.
Poznámka:
Čerpací stanice je dodávána jako strojní celek, ale bez vlastního typového rozvaděče, ten je
samostatnou dodávkou. Rozvaděč bud umístěn ve zděném pilíři. Vstup do pilíře s rozvaděčem
bude opatřen magnetickým dveřním spínačem a poklopy do čerpací jímky a armaturní komory,
šachty s IP budou opatřeny mechanickými koncovými spínači. U některých ČS bude navíc
vedle čerpací jímky suchá podzemní armaturní komora, ve které bude u významnějších
čerpacích stanic na společném výtlaku čerpadel osazen indukční průtokoměr.

Čerpací stanice s mokrou jímkou
Systém obsahuje tyto části:
- 2 ks čerpadel včetně instalační sady,
- výtlačné potrubí osazené zpětnou klapkou a uzavíracím ventilem,
- spínače hladin,
- poklop (litinový, kompozitový nebo z austenitické korozivzdorné oceli)
- elektrorozvaděč
- vstupní žebřík z austenitické korozivzdorné oceli nebo stupadla,
- česlicový koš z austenitické korozivzdorné oceli
Ostatní volitelné příslušenství:
- montážní a obslužná plošina, jeřábek

5 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DEZINFEKCE
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- PŘED ZPROVOZNĚNÍM VODOVODU
Tlaková zkouška vodovodního potrubí
Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce
zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním
přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se
nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou provedena ochranná opatření proti
poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. Tlakování
potrubí se provádí min. 24 hodin před vlastní tlakovou zkouškou.
Potrubí se plní pitnou vodou, splňující bakteriologické a biologické požadavky. Zkoušený úsek
nesmí být delší než 1000 m. Na rozvodné síti nesmí být delší než 500 m. Rozdíl výškových
úrovní nivelety potrubí ve zkoušeném úseku nemá být větší než 20 m. Zkoušený úsek má být
sestaven pouze z potrubí dimenzovaného na stejné hodnoty jmenovitého tlaku (např. PN 10
nebo PN l6).
Hodnotu zkušebního přetlaku a dobu zkoušky určuje ČSN 75 5911, popř. ČSN EN 805. V
průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková zkouška
vyhověla, pokud po normou definované době od začátku měření není pokles zkušebního
přetlaku větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody.

Dezinfekce vodovodního potrubí
Po celou dobu provádění dezinfekce musí být zajištěno, že dezinfikované potrubí je
prokazatelně odděleno od provozované vodovodní sítě. Za prokazatelné a dostačující se
považuje uzavření funkční armaturou (funkčnost armatur je nutno ověřit kontrolou po jejím
uzavření). Zhotovitel zodpovídá za to, že za žádných okolností nedojde k propojení řadu (např.
chybnou manipulací na armaturách apod.).
Zhotovitel si k provedení dezinfekce zajistí roztok chlornanu sodného připravený v cisterně v
příslušné koncentraci a v objemu dezinfikovaného potrubí navýšeného o cca 20 %.
Naplnění řadu roztokem chlornanu z cisterny musí být provedeno od nejnižšího místa tak, aby
bylo zajištěno jeho dokonalé naplnění. Potrubí musí být na opačném konci daného řadu
otevřeno. Přítomnost obsahu chloru v roztoku je vhodné kontrolovat měřením, v případě
nedostupnosti měřicího zařízení testovat alespoň čichem.
Pokud je dezinfikován větší systém, je nutno kontrolovat obsah chloru na všech koncích u
větvené sítě. V případě zaokruhované sítě je nutno vhodnou manipulací s armaturami zajistit,
aby byly všechny úseky prokazatelně dezinfikovány a bylo možno provést kontrolu zaplnění
celého systému dezinfekčním prostředkem.
Pro napojení výtlaku z cisterny k plnění řadu roztokem je nutno, aby místo plnění bylo opatřeno
přípojkou pro napojení hadic „B“ nebo „C“, tedy nejlépe hydrant s hydrantovým nástavcem
nebo nadzemní hydrant.
Po naplnění musí být dezinfikovaný řad uzavřen na všech koncích a zajištěn proti úniku
dezinfekčního roztoku.
Po dokončení dezinfekce se provede vypuštění a proplach dezinfikovaného řadu hygienicky
zabezpečenou pitnou vodou. Do úvahy je nutno brát na zřetel, zda desinfekční roztok neodtéká
do vodoteče, kde by mohl způsobit ekologickou havárii.
Pokud se proplach provádí pitnou vodou ze stávajícího systému distribuční sítě, musí být
zajištěno, aby se dezinfekční roztok nedostal do provozované sítě, proto se propláchnutí provádí
jen z jednoho místa a dezinfikovaný řad musí být na opačném konci otevřen.
Podle potřeby je nutno propláchnutí potrubí provádět opakovaně a případně i ve více směrech
(při zaokruhování potrubí), aby bylo dosaženo dokonalého vypláchnutí dezinfekčního
prostředku. Pro ověření, zda bylo potrubí dostatečně propláchnuto, musí být provedeno
stanovení volného případně i celkového chloru s tím, že koncentrace volného chloru nesmí
překročit 0,30 mg/l a celkového chloru 0,40 mg/l.
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Z dezinfikovaného řadu musí být následně odebrán akreditovanou laboratoří kontrolní vzorek
k provedení rozboru v rozsahu kráceného rozboru (§ 4 odst. 3 vyhl. 252/2004 Sb. v platném
znění). U samostatného řadu se vzorek odebírá na konci řadu ve směru toku vody. Pokud se
jedná o rozsáhlejší systém, odebírají se vzorky na všech koncích, či nejvzdálenějších místech
zaokruhované sítě. V případě pochybností určí odběrná místa objednatel, případně budoucí
provozovatel.
Pro nové a rekonstruované řady, kde není technicky možné provést dezinfekci potrubí výše
uvedeným postupem, se provede dezinfekce potrubí jiným přiměřeným způsobem dle
technických možností, případně je možno v těchto případech již po proplachu řadu hygienicky
zabezpečenou vodou, odebrat kontrolní vzorek k provedení rozboru v akreditované laboratoři,
v rozsahu kráceného rozboru (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 252/2004 Sb.). Pokud vzorky vykazují
vyhovující kvalitu pitné vody, lze potrubí uvést do provozu bez provedení dezinfekce. Postup
je vždy předem nutno dohodnout s provozovatelem vodovodu.
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TECHNICKÉ

LISTY

MATERIÁL PRO VODOVODY

Říjen 2015
Aktualizace k 4. 11. 2016

VODOVODY
SEZNAM TECHNICKÝCH LISTŮ
Aktualizace k 5. 11. 2016
1. Tvárná litina - zesílená antikorozní ochrana, hrdlové tvarovky, těsnění
2. Tvárná litina - těžká antikorozní ochrana, hrdlové tvarovky, těsnění
83

3. Potrubí pro řady z PE 100 RC
4. Potrubí pro přípojky z PE 80, PE 100
5. Potrubí pro přípojky z PE 40
6. Potrubí z PVC, tvarovky
7. Vytyčovací vodič, spojky
8. Přírubové tvarovky z tvárné litiny
9. Zakusovací tvarovky (tvarovky s jištěním proti posuvu)
10. Tvarovky s vyosením (multitoleranční spojky a příruby)
11. Příruby
12. Redukční příruby
13. Vtokové koše
14. Montážní vložka
15. Kompenzátor
16. a Elektrotvarovky z PE, tvarovky na tupo
16. b Elektrotvarovky z PE pro přípojky
17. Šoupě, zemní souprava
18. Šoupátkový poklop, podkladní deska
19. Šoupátkový poklop samonivelační
20. Uzavírací klapka (přírubová, mezipřírubová)
21. Podzemní hydrant
22. Nadzemní hydrant
23. Hydrantový poklop, podkladní deska
24. Zpětná klapka (přírubová, bezpřírubová)
25. Filtr s odvodněním
26. Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil do DN 50 do šachet
27. Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 50 a více do šachet
28. Odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava bez šachty
29. Redukční, regulační ventil (plovákový, bezplovákový)
30. Plováková klapka
31. Plunžrový ventil
32. Opravný nerezový pas
33. Opravný pas z tvárné litiny
34. Spojka stop
35. Navrtávací pas (s nerezovou nebo litinovou objímkou)
36. Navrtávací pas bajonet
37. Navrtávací pas s uzavíracím ventilem (navařovací na PE-HD potrubí)
38. Navrtávací pas s uzávěrem typu šoupě
39. Navrtávací pas s uzávěrem typu šoupě a spojkou
40. Domovní uzávěr - šoupátko
41. Zemní soupravy pro domovní uzávěry
42. Ventilový poklop, podkladní deska
43. Ventilový poklop samonivelační
44. Pozinkované spojky potrubí
45. Mosazné spojky potrubí
46. Plastové spojky potrubí
47. Fitinky – pozinkované, mosazné, plastové
48. Elektrotvarovky
49. Vodoměrná souprava
50. Spojovací materiál
51. Zakusovací tvarovky ( tvarovky s jištěním proti posunu na PVC a PE )
52. Poklop hydrantový samonivelační
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NÁZEV VÝROBKU:
POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY – ZESÍLENÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA, HRDLOVÉ
TVAROVKY, TĚSNĚNÍ
SPECIFIKACE:
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Hrdlové potrubí odstředivě lité, které je opatřené vnější povrchovou ochranou
provedenou žárovým pokovením slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400g/m²
+ krycí modrá epoxidová vrstva v tloušťce min. 70 µm.
Vnitřní povrchová ochrana je tvořena vnitřním vyložením vysokopecní cementovou
výstelkou.
Minimální normalizovaná délka trub je 6 m.
Standardní těsnění trub včetně těsnění s jištěním proti posunu musí být garantované
výrobcem a je součástí dodávky trub.
Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN:
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700

minimální tloušťka stěny [mm]
4,7
4,7
4,7
4,7
5,0
5,2
5,7
6,0
6,4
7,5
8,9
7,8

HRDLOVÉ TVAROVKY



Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm.
Při dodávce s potrubím musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako je potrubí.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní
potrubí - Požadavky a zkušební metody - vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn
ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum : 8. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :
Technický list

V2

NÁZEV VÝROBKU:
POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY – TĚŽKÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA, HRDLOVÉ TVAROVKY,
TĚSNĚNÍ
SPECIFIKACE:
 Hrdlové potrubí odstředivě lité, které je opatřené vnější těžkou antikorozní povrchovou
ochranou podle speciálních podmínek použití podle normy 545:2015, odstavec D.2.3.
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Variantně se jedná o vytlačovaný polyethylenový povlak, polyuretanový povlak nebo
povlak cementovou maltou vyztužený vlákny.
Vnitřní povrchová ochrana je tvořena vnitřním vyložením vysokopecní cementovou
výstelkou nebo polyuretanem.
Minimální normalizovaná délka trub je 6 m.
Standardní těsnění trub včetně těsnění s jištěním proti posunu musí být garantované
výrobcem a je součástí dodávky trub.
Tlakové třídy a Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN:
DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700

minimální tloušťka stěny [mm]
4,7
4,7
4,7
4,7
5,0
5,2
5,7
6,0
6,4
7,5
8,9
7,8

HRDLOVÉ TVAROVKY
 Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm.
 Při dodávce s potrubím musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako je potrubí.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní
potrubí - Požadavky a zkušební metody - vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn
ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN
ČSN EN 14 901 – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14 628 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyethylenový
povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15 189 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak
potrubí - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15 542 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek
cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum : 8. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :
Technický list

V3

NÁZEV VÝROBKU:
POTRUBÍ PRO ŘADY Z PE 100 RC
SPECIFIKACE:


Potrubí z PE100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin a vysoce odolný
proti bodovému zatížení certifikované podle technického předpisu PAS 1075 a splňující
tyto podmínky:
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Materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé trubky – skládají se z vnější vrstvy (10 %
jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy
(90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 100-RC. Koextrudované vrstvy
jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí
homogenní strukturu.
Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek
provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí byt
prováděna trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly doloženy inspekčním
certifikátem (atestem) ke každé dodávce potrubí, které prokazují použiti granulátu
předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.
Požadovaná dodávka délky tyčí – 6 m, 12 m

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12 201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
ČSN EN 13 244 - Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody
vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)
Standard PAS 1075 - Trubky z PE pro alternativní techniky pokládky - rozměry, technické
použití a zkoušky
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 2016

Technický list

V4

NÁZEV VÝROBKU:
POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY Z PE 80, PE 100
SPECIFIKACE:




Materiál potrubí z PE-HD (s vysokou hustotou).
Spojování trub svářením na tupo, elektrotrovarovkami, speciálními spojkami nebo
tvarovkami.
Barva trub – černá s modrými proužky s potištěnými značkami běžných metrů.

88



Na potrubí uvedený výrobce, údaje o typu, rozměrech a datu výroby.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12 201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vod.

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015

Technický list
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NÁZEV VÝROBKU:
POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY Z PE 40
SPECIFIKACE:



Materiál potrubí z PE-LD (s nízkou hustotou).
Spojování trub na tupo, speciálními spojkami nebo tvarovkami.
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Barva trub – černá s modrými proužky s potištěnými značkami běžných metrů.
Na potrubí uvedený výrobce, údaje o typu, rozměrech a datu výroby.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12 201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
POTRUBÍ Z PVC, TVAROVKY
SPECIFIKACE:





Materiál potrubí - polyvinylchlorid, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory) a
označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U.
Spojování trub hrdly s těsnícími kroužky dodávané přímo od výrobce trub.
Tvarovky hrdlové s těsnícími kroužky dodávané přímo od výrobce trub.
Barva trub a tvarovek – tmavě šedivá nebo modrá.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 13501-1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1:
Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN ISO 1452-2 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 1452-3 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) Část 3: Tvarovky
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

29. 10. 2015

Technický list
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NÁZEV VÝROBKU:
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VYTYČOVACÍ VODIČ, SPOJKY
SPECIFIKACE:






Konstrukce – měděný vodič plný.
Izolace z PVC zelenožluté barvy.
Označení CYY 4 mm2 nebo CYY 6 mm2.
Balení po 100 nebo 200 m v kartonové krabici nebo na cívce.
Spojovaní drátu – originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním + ochranná
smršťovací izolace s lepidlem.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN 347410 - Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně
ČSN EN 50265-2-1 (IEC 60332-1) - Zkoušky elektrických a optických kabelů vláken v
podmínkách požáru - Část 1-1 : Zkouška svislého šíření plamene pro jeden izolovaných vodičů
nebo kabelů - Přístroje
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 2016
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NÁZEV VÝROBKU:
PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY
SPECIFIKACE:




Materiál tvarovek je tvárná litina min. GGG40.
Přírubové tvarovky mohou být s pevnou přírubou (lité) nebo volnou-točivou přírubou.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro
vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody - vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn
ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015

Technický list
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NÁZEV VÝROBKU:
ZAKUSOVACÍ TVAROVKY (TVAROVKY S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU)
SPECIFIKACE:









Tělo a přítlačný kroužek z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré nebo tmavočervené barvy s minimální tloušťkou 250 µm
dokladovaná výrobkovým certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu
v tloušťce 0,25 mm nebo povlak z technického termoplastu s vysokou molekulovou
hmotností.
Flexibilní těsnění z pryže EPDM nebo elastomeru.
Jistící nerezové prvky nebo z nekorodujícího materiálu na každém segmentu kroužku.
Šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.
Podložky z nerezové oceli s ochrannou krytkou z elastomeru.
Minimální vyosení v každém spoji 4°, spojky 8°

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 14525 - Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy
úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a
vulkánfíbru.
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 2016
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NÁZEV VÝROBKU:
TVAROVKY S VYOSENÍM (MULTITOLERANČNÍ SPOJKY A PŘÍRUBY)
SPECIFIKACE:








Tělo a přítlačný kroužek z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná
výrobkovým certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu v tloušťce 0,25 mm
nebo povlak z technického termoplastu s vysokou molekulovou hmotností.
Flexibilní těsnění z pryže z EPDM.
U zakusovacích tvarovek jistící prvky z nekorodujícího materiálu na každém
segmentu kroužku.
Šrouby, matice i podložky z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.
Úhlové vychýlení na jednom spoji min 4°.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 14525 - Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy
úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a
vulkánfíbru.
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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V 11

NÁZEV VÝROBKU:
PŘÍRUBY
SPECIFIKACE:


Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná
výrobkovým certifikátem nebo modrý epoxid nanášený kataforézou.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro
vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody - vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
REDUKČNÍ PŘÍRUBY
SPECIFIKACE:



Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná
výrobkovým certifikátem.
Závitové tyče z nerezové oceli.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 545 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro
vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody - vnitřní a vnější ochrana, tloušťka stěn
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
VTOKOVÉ KOŠE
SPECIFIKACE:







Těleso a kuželka z šedé litiny.
Cedník z nerezového děrovaného plechu.
Antikorozní ochrana: Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě
GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm
dokladováno výrobkovým certifikátem nebo povrchově i vnitřně povrstvené epoxidem
tl. min. 250 mikronů.
Šrouby, matice a podložky z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

29. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
MONTÁŽNÍ VLOŽKA
SPECIFIKACE:






Tělo příruby z tvárné litiny min. GGG40 nebo z oceli.
Antikorozní ochrana: Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě
GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm
dokladováno výrobkovým certifikátem nebo povrchově i vnitřně povrstvené epoxidem
tl. min. 250 mikronů.
Těsnění z pryže EPDM.
Závitové tyče, matice a podložky z nerezové oceli.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

29. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
KOMPENZÁTOR
SPECIFIKACE:







Tělo příruby z tvárné litiny min. GGG40 nebo z oceli.
Antikorozní ochrana: Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě
GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm
dokladováno výrobkovým certifikátem nebo povrchově i vnitřně povrstvené epoxidem
tl. min. 250 mikronů.
Těsnění z pryže EPDM.
Vlnovec z pryže EPDM s výztuží nebo z nerezové oceli.
Závitové tyče, matice a podložky z nerezové oceli.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

29. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
ELEKTROTVAROVKY Z PE, TVAROVKY NATUPO
SPECIFIKACE:
•
•
•
•
•
•

Materiál elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo BorSafe
HE3490.
Výrobce musí mít ucelenou výrobní řadu tvarovek od d 20 – 315 mm.
V každé svařovací zóně elektrotvarovky musí být indikátor toku taveniny pro vizuální
kontrolu sváru s ochrannou proti vytečení.
Na těle elektrotvarovky musí být popis obsahující údaje - výrobce, materiálové složení,
dimenze, tlaková řada, datum výroby.
Normalizované připojovací konektory velikosti 4 mm pro připojení ke svařovací
jednotce.
Středový doraz spojek do d 160 mm

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12 201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
ČSN EN 13 244 - Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody
vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 2016
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NÁZEV VÝROBKU:
ELEKTROTVAROVKY Z PE PRO PŘÍPOJKY
SPECIFIKACE:
•
•
•
•
•

Materiál elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo BorSafe
HE3490.
V každé svařovací zóně elektrotvarovky musí být indikátor toku taveniny pro vizuální
kontrolu sváru s ochrannou proti vytečení.
Na těle elektrotvarovky musí být popis obsahující údaje - výrobce, materiálové složení,
dimenze, tlaková řada, datum výroby.
Normalizované připojovací konektory velikosti 4 mm pro připojení ke svařovací
jednotce.
Středový doraz na spojkách

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12 201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
ČSN EN 13 244 - Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody
vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 201
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NÁZEV VÝROBKU:

ŠOUPĚ, ZEMNÍ SOUPRAVA
SPECIFIKACE:










Tělo šoupěte z tvárné litiny min. GGG40.
Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory.
Vřeteno šoupátka včetně závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za
studena.
Měkce těsnící klín z tvárné litiny celopogumovaný uvnitř i vně pryží z EPDM.
Vedení klínu v drážce v celé délce zdvihu.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná
výrobkovým certifikátem.
Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupátek musí být z nerezové oceli.
Šoupě DN 500 a vyšší vybavené obtokem.
Tvar víka uzpůsoben pro pevné spojení se zemní soupravou.

ZEMNÍ SOUPRAVA







Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu.
Přizpůsobené pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu.
Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20.
Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.
Zajišťovací kolík z nerezové oceli.
Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska
z plastu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
ČSN EN 12570 - Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.
ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové
výrobky - Specifikace a zkušební metody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA
SPECIFIKACE:







Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.
Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli.
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Nápis na víku „VODA“.
Výška poklopu minimálně 210 mm.
Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA


Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP SAMONIVELAČNÍ
SPECIFIKACE:









Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.
Materiál spojovacího čepu z nerezové oceli.
Tlumící vložka – elastomer.
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Víko chráněno epoxidovým povrstvením v modré barvě.
Nápis na víku „VODA“.
Výška poklopu minimálně 210 mm.
Třída zatížení D400.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
UZAVÍRACÍ KLAPKA (PŘÍRUBOVÁ, MEZIPŘÍRUBOVÁ)
SPECIFIKACE:











Materiál tělesa - tvárná litina min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Mezipřírubová klapka musí být opatřena nálitky s průchozími nebo závitovými dírami.
Disk je centrický s čepy uloženými ve třech kluzných ložiscích. Uložení disku zajišťuje
jeho automatické vystředění v manžetě a současně brání jeho sesedání vlivem
gravitace
Materiál disku - tvárná litina min. GGG40 nebo nerezová ocel.
Čep i hřídel jsou uloženy v kluzkých ložiscích a jsou zajištěny proti vystřelení pro
případ neodborné demontáže.
Materiál čepu a hřídele - nerezová ocel.
Manžeta uzavírací klapky zároveň plní funkci přírubového těsnění.
Materiál manžety – pryž EPDM vyztužená kovovým kroužkem.
Způsob ovládání - podle varianty výrobku (připravenost výrobku).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 558 - Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro
použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
ČSN EN 593 - Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
PODZEMNÍ HYDRANT
SPECIFIKACE:











Tělo hydrantu, víko a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem. Jako vnitřní ochranu lze variantně použít smalt.
Vřetena a ovládací tyč z nerezové oceli, pouzdra a sedla z mosazi nebo nerezové
oceli.
Možnost opravy vadného mechanismu uzávěru s pojistkou výměnným způsobem bez
výkopových prací.
Zabroušené tělo hydrantu s mosazným kroužkem pro hydrantový nástavec.
Koule z korozivzdorného materiálu.
Kuželka z pryže EPDM.
Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi.
Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží.
Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem z PE proti vnikání nečistot s rozlišením,
zda se jedná o hydrant jednočinný či dvojčinný.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1074-6 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 6: Hydranty
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14339 - Podzemní požární hydranty
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
NADZEMNÍ HYDRANT
SPECIFIKACE:













Hlava hydrantu, vrchní sloup a spodní sloup z tvárné litiny nebo nerezové oceli.
Víko, výtoková hrdla a závěry spojek z hliníku.
Vřetena a ovládací tyč z nerezové oceli, pouzdra a sedla z mosazi nebo nerezové
oceli.
Koule z korozivzdorného materiálu.
Kuželka z pryže EPDM.
Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu.
Možnost opravy vadného mechanismu uzávěru s pojistkou výměnným způsobem bez
výkopových prací.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem. Variantně lze použit uvnitř smalt.
Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi.
Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží.
S definovaným místem lomu nadzemní části.
Průtokové parametry hydrantu musí být doloženy dokladem o průtokové zkoušce.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1074-6 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 6: Hydranty
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14384 - Nadzemní požární hydranty
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
HYDRANTOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA
SPECIFIKACE:






Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.
Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli.
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Nápis na víku „HYDRANT“.
Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA


Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
ZPĚTNÁ KLAPKA (PŘÍRUBOVÁ, BEZPŘÍRUBOVÁ)
SPECIFIKACE:







Tělo a víko zpětné klapky z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Klapka z konstrukční oceli nebo z tvárné litiny min. GGG40 pogumovaná pryží
EPDM.
Koule z pryže NBR nebo hliníková celopogumovaná NBR pryží.
Spojovací materiál na spojení těla a víka zpětné klapky musí být z nerezové oceli.
Těsnění víka z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 - Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
FILTR S ODVODNĚNÍM
SPECIFIKACE:






Tělo a víko z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Síto z nerezové oceli.
Těsnění víka z pryže EPDM.
Spojovací materiál na spojení těla a víka filtru a vypouštěcí šroub musí být z
nerezové oceli.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015

111

Technický list

V 26

NÁZEV VÝROBKU:
ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DO DN 50 DO ŠACHET
SPECIFIKACE:




Tělo, spodní část, záklopka a blokování z plastu.
Plovák z plastu.
Těsnění z elastomeru.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA BEZ ŠACHTY
SPECIFIKACE:










Přírubová patka včetně iso-tvarovky na vypouštění z tvárné litiny min. GGG 40 s vnitřní
i vnější těžkou protikorozní ochranou odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový
epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým
certifikátem.
Stojan, ovládací trubka a pružina z nerezové oceli.
Těsnící kužel a držák pružiny z polyoxymethylenu (POM).
Těsnění, těsnění ventilu a krycí víčko z pryže EPDM nebo NBR.
Kryt a ochranné víčko z HDPE.
Tělo ventilu a plováku z polyoxymethylenu (POM).
Spojovací materiál z nerezové oceli.
Součástí je průsakový obal.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily
ČSN EN 681-1 (63 3002) - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů
trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a
příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 50 A VÍCE DO ŠACHET
SPECIFIKACE:









Tělo a víko z tvárné litiny min. GGG 40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým
certifikátem.
Vnitřní vybavení z nerezové oceli.
Plovák z plastu.
Těsnění z pryže EPDM.
Spojovací materiál z nerezové oceli.
Funkce – dvoučinný.
Vysoká kapacita odvzdušnění při funkci velkého plováku ve vztahu k minimalizaci DN,
doložení grafů objemů, tlaků a rychlostí.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a
příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
REDUKČNÍ, REGULAČNÍ VENTIL (PLOVÁKOVÝ, BEZPLOVÁKOVÝ)
SPECIFIKACE hlavního těla ventilu:






Tělo ventilu z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým
certifikátem nebo povrchově i vnitřně povrstvené epoxidem tl. min. 250 mikronů.
Šrouby a matky z nerez oceli.
Sedlo, hřídel a protikus sedla z nerez oceli.
Hřídel, sedlo a protikus povrchově upraveny pro minimální průtoky.

SPECIFIKACE pilotního okruhu ventilu:




Řídící ventil z mosazi nebo bronzu, vnitřní části z nerezového materiálu a pryže EPDM.
Všechny části, na nichž dochází k přímé destrukci energie z nerez oceli.
Potrubí a fitinky pilotního okruhu z nerezové oceli.

SPECIFIKACE membrány:


Pryž EPDM vyztužená nylonovou vložkou.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-5 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a
příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
PLOVÁKOVÁ KLAPKA
SPECIFIKACE:












Materiál tělesa - tvárná litina min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Musí být opatřena nálitky s průchozími nebo závitovými dírami.
Disk je centrický s čepy uloženými ve třech kluzných ložiscích. Uložení disku
zajišťuje jeho automatické vystředění v manžetě a současně brání jeho sesedání
vlivem gravitace
Materiál disku - tvárná litina min. GGG40 nebo nerezová ocel.
Čep i hřídel jsou uloženy v kluzkých ložiscích a jsou zajištěny proti vystřelení pro
případ neodborné demontáže.
Materiál čepu a hřídele - nerezová ocel.
Manžeta uzavírací klapky zároveň plní funkci přírubového těsnění.
Materiál manžety – pryž EPDM vyztužená kovovým kroužkem.
Táhlo k plováku z oceli povrchově povrstvené epoxidem tl. min. 250 mikronů.
Plovák z ocelového plechu opatřené epoxidovým nátěrem.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 558 - Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro
použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
ČSN EN 593 - Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:

PLUNŽROVÝ VENTIL
SPECIFIKACE:









Tělo šoupěte z tvárné litiny min. GGG40.
Plunžr z nerezové oceli.
Klikový mechanismus z nerezové oceli.
Vodící lišty pístu - návar z bronzu.
Těsnění z pryže EPDM.
Ložisková pouzdra: bronz.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná
výrobkovým certifikátem.
Spojovací materiál z nerezové oceli.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-5 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:
OPRAVNÝ NEREZOVÝ PAS
SPECIFIKACE:







Kompletně nerezové provedení, sváry jsou následně pasivovány na nerezové
provedení.
Bez háčkových úchytů na těle objímky
Možnost upínání – jednodílně, dvojitě, trojitě.
Šrouby, matice a podložky z nerezové oceli.
Šrouby ošetřené proti zadírání.
Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN 425315 - Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 2016
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NÁZEV VÝROBKU:
OPRAVNÝ PAS Z TVÁRNÉ LITINY
SPECIFIKACE:







Tělo pasu z tvárné litiny min. GGG40.
Antikorozní ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě
GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm
dokladovaná výrobkovým certifikátem nebo povrchově i vnitřně povrstvené epoxidem
tl. min. 250 mikronů.
Možnost upínání – dvojitě, trojitě.
Šrouby a matice z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 14525 - Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy
úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a
vulkánfíbru.
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
SPOJKA STOP
SPECIFIKACE:






Tělo tvárná litina min. GGG 40.
Antikorozní ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě
GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm
dokladovaná výrobkovým certifikátem nebo povrchově i vnitřně povrstvené epoxidem
tl. min. 250 mikronů.
Šrouby, matice a spojka z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 14525 - Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy
úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a
vulkánfíbru.
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak
tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody

Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

29. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU
NAVRTÁVACÍ PAS (S LITINOVOU NEBO NEREZOVOU OBJÍMKOU)
SPECIFIKACE






Příruba z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Objímka z tvárné litiny min. GGG 40 nebo nerezová s pryžovou podložkou.
Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN 136503 - Armatury vodárenské - Navrtávací pasy - Technické předpisy
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s pitnou vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno – datum: 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU
NAVRTÁVACÍ PAS BAJONET
SPECIFIKACE






Příruba z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Objímka z tvárné litiny min. GGG 40 nebo nerezová s pryžovou podložkou.
Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN 136503 - Armatury vodárenské - Navrtávací pasy - Technické předpisy
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s pitnou vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno – datum: 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum
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NÁZEV VÝROBKU
NAVRTÁVACÍ PAS S UZÁVĚREM TYPU ŠOUPĚ
SPECIFIKACE
NAVRTÁVACÍ PAS






Příruba z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Objímka z tvárné litiny min. GGG 40 nebo nerezová s pryžovou podložkou.
Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

UZÁVĚR TYPU ŠOUPĚ






Tělo mosaz nebo z tvárná litina GGG40.
V případě varianty těla z tvárné litiny musí být vnitřní i vnější těžká protikorozní
ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s
minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem.
Těsnící plochy klínu z pryže EPDM.
Vřeteno šoupátka včetně závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za
studena.
Spojení tělesa s víkem je utěsněno „O“ kroužky z pryže EPDM nebo NBR.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN 136503 - Armatury vodárenské - Navrtávací pasy - Technické předpisy
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s pitnou vodou a na úpravu vody.
Zpracováno/ schváleno – datum: 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU
NAVRTÁVACÍ PAS S UZAVÍRACÍM VENTILEM (NAVAŘOVACÍ NA PE-HD POTRUBÍ)
SPECIFIKACE






Těleso uzávěru z mosazi potažené PE 100.
Třmen z PE 100.
Vřeteno z korozivzdorné oceli.
Vrtací nůž z nerezové oceli.
Sedlo kuželky z polyamidu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12 201-4 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE) - Část 4:
Ventily
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s pitnou vodou a na úpravu vody.
Zpracováno/ schváleno – datum: 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :

Technický list

V 39

124

NÁZEV VÝROBKU
NAVRTÁVACÍ PAS S UZÁVĚREM TYPU ŠOUPĚ A SPOJKOU
SPECIFIKACE
NAVRTÁVACÍ PAS






Příruba z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým
certifikátem.
Objímka z tvárné litiny min. GGG 40 nebo nerezová s pryžovou podložkou.
Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.
Těsnění z pryže EPDM.

UZÁVĚR TYPU ŠOUPĚ






Tělo mosaz nebo z tvárná litina GGG40.
V případě varianty těla z tvárné litiny musí být vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana
odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální
tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem.
Těsnící plochy klínu z pryže EPDM.
Vřeteno šoupátka včetně závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za studena.
Spojení tělesa s víkem je utěsněno „O“ kroužky z pryže EPDM nebo NBR.

SPOJKA





Mosazná spojka s jištěním proti posunu pro připojení PE potrubí.
Tělo a matice z patentované mosazné slitiny RA 450.
Svěrný a přítlačný kroužek z patentované mosazné slitiny RA 450 nebo nerezové oceli.
Těsnění z pryže NBR.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN 136503 - Armatury vodárenské - Navrtávací pasy - Technické předpisy
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 1563 – Slévárenství – Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s pitnou vodou a na úpravu vody.
Zpracováno/ schváleno – datum: 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum
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NÁZEV VÝROBKU
DOMOVNÍ ÚZÁVĚR - ŠOUPÁTKO
SPECIFIKACE







Tělo mosaz nebo z tvárné litiny min. GGG40.
V případě varianty těla z tvárné litiny musí být vnitřní i vnější těžká protikorozní
ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s
minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobkovým certifikátem.
Těsnící plochy klínu z pryže EPDM.
Vřeteno šoupátka včetně závitu z nerezové oceli, závit vyrobený lisováním za
studena.
Spojení tělesa s víkem je utěsněno „O“ kroužky z pryže EPDM nebo NBR.
Variantně ukončení mosaznou koncovkou s jištěním proti posunu pro připojení PE
potrubí:
 Tělo a matice z patentované mosazné slitiny RA 450.
 Svěrný a přítlačný kroužek z patentované mosazné slitiny RA 450 nebo nerezové
oceli.
 Těsnění z pryže NBR.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s pitnou vodou a na úpravu vody.
Zpracováno/ schváleno – datum: 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :
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NÁZEV VÝROBKU:

ZEMNÍ SOUPRAVY PRO DOMOVNÍ UZÁVĚRY
SPECIFIKACE:








Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu.
Přizpůsobené pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu.
Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20.
Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.
Zajišťovací kolík z nerezové oceli.
Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska
z plastu.
Kompatibilita s konkrétním typem domovního uzávěru.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 12570 - Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.
ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové
výrobky - Specifikace a zkušební metody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

29. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
VENTILOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA
SPECIFIKACE:







Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.
Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli.
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Nápis na víku „VODA“.
Výška poklopu min. 210 mm.
Třída zatížení D400.

PODKLADOVÁ DESKA


Podkladová deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
VENTILOVÝ POKLOP SAMONIVELAČNÍ
SPECIFIKACE:









Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.
Materiál spojovacího čepu z nerezové oceli.
Tlumící vložka z elastomeru.
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Víko chráněno epoxidovým povrstvením v modré barvě.
Nápis na víku „VODA“.
Výška poklopu minimálně 210 mm.
Třída zatížení D400.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
POZINKOVANÉ SPOJKY POTRUBÍ
SPECIFIKACE:




Tělo spojky a matice z tvárné litiny min. GGG40 povrchově galvanizované zinkem
Svěrný a přítlačný kroužek z nerezové oceli.
Těsnění z pryže NBR.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN ISO 228-1 - Trubkové závity pro spoje netěsnící v závitech
ČSN 13 3005-1 – Průmyslové armatury
ČSN 13 3060-1 – Armatury průmyslové. Technické předpisy
ČSN 13 3060-2 – Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy
ČSN 13 3060-4 – Armatury průmyslové. Technické předpisy
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
MOSAZNÉ SPOJKY POTRUBÍ
SPECIFIKACE:




Tělo a matice z patentované mosazné slitiny RA 450.
Svěrný a přítlačný kroužek z patentované mosazné slitiny RA 450 nebo nerezové oceli.
Těsnění z pryže NBR.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN ISO 228-1:1996 - Trubkové závity pro spoje netěsnící v závitech
ČSN 13 3005-1:1994 – Průmyslové armatury
ČSN 13 3060-1:1988 – Armatury průmyslové. Technické předpisy
ČSN 13 3060-2:1978 – Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy
ČSN 13 3060-4:1993 – Armatury průmyslové. Technické předpisy
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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V 46

NÁZEV VÝROBKU:
PLASTOVÉ SPOJKY POTRUBÍ
SPECIFIKACE:





Tělo spojky z polypropylenu (PP) nebo polyoxymethylenu (POM).
Upevňovací matice z POM.
Svěrný kroužek z POM.
Těsnění z pryže EPDM nebo elastomeru (NBR).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN ISO 12162 - Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky
ČSN ISO 228-1 - Trubkové závity pro spoje netěsnící v závitech.
ČSN EN ISO 580 - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí
ČSN EN 802 - Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové
potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením
ČSN EN 804 - Plastové potrubní systémy. Vstřikované hrdlové tvarovky pro rozpouštědlem
lepené spoje pro tlakové potrubí. Stanovení odolnosti krátkodobému vnitřnímu
hydrostatickému přetlaku
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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V 47

NÁZEV VÝROBKU:
FITINKY – POZINKOVANÉ, MOSAZNÉ A PLASTOVÉ
SPECIFIKACE:
POZINKOVANÉ


Materiál – zinkem galvanizovaná temperovaná litina B 35-10.

MOSAZNÉ


Materiál – mosaz OT 58 nebo RA 450.

PLASTOVÉ


Materiál – polypropylen (PP).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN ISO 228-1 - Trubkové závity pro spoje netěsnící v závitech.
ČSN EN 10242 - Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity
ČSN EN ISO 12162 - Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
ELEKTROTVAROVKY Z PE PRO PŘÍPOJKY
Sloučeno s listem č. V16, - nahrazeno listy V 16. a, V16. b
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
4. 11. 2016
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V 49

NÁZEV VÝROBKU:
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VODOMĚRNÁ SOUPRAVA
SPECIFIKACE:
Přímá vodoměrná souprava - pro přípojky PE 32.
 Pevný držák z nerezové oceli.
 Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.
 Sedlový uzavírací ventil z mosazi RA 450.
 Teleskopické šroubení z mosazi RA 450.
 Sedlový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou z mosazi RA 450.
 Spojení s PE potrubím – integrované šroubení systém ISIFLO z mosazi RA 450.
Rohová vodoměrná souprava - pro přípojky PE 32.
 Pevný držák z nerezové oceli.
 Šrouby, podložky a matice z nerezové oceli.
 Sedlový uzavírací ventil z mosazi RA 450.
 Teleskopické šroubení z mosazi RA 450.
 Sedlový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou z mosazi RA 450.
 Spojení s PE potrubím – integrované šroubení systém ISIFLO z mosazi RA 450.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

8. 10. 2015
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NÁZEV VÝROBKU:
SPOJOVACÍ MATERIÁL
SPECIFIKACE:
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Materiál šroubů, matic s podložek – nerezová ocel minimálně třídy A2.
Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem nebo se závitem po celé délce.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ISO 4032 (ČSN 021401, DIN 934) - Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B.
ISO 7090 (ČSN 021702, DIN 7349) - Ploché kruhové podložky se zkosením - Běžná řada Výrobní třída A.
ISO 4014 (ČSN 021101, DIN 931) - Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třídy A a B
ČSN EN ISO 4017 (ČSN 021108, DIN 933) - Spojovací součásti - Šrouby se šestihrannou
hlavou se závitem k hlavě - Výrobní třídy A a B.
Zpracováno/ schváleno - datum : 29. 10. 2015
Změna č.1/ schváleno - datum :
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V 51

NÁZEV VÝROBKU:
ZAKUSOVACÍ TVAROVKY (TVAROVKY S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU na PVC a PE)
SPECIFIKACE:
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Tělo, přítlačný kroužek, víko z tvárné litiny min. GGG40.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladovaná výrobkovým
certifikátem nebo povlak na bázi tvrzeného epoxidu v tloušťce 0,25 mm nebo povlak z
technického termoplastu s vysokou molekulovou hmotností.
Těsnění z elastomeru nebo EPDM.
Jistící prvky z nekorodujícího materiálu na každém segmentu kroužku – mosaz, nerez.
Šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání.
Podložky z nerezové oceli.
Možnost spojovat i vyosené potrubí, úhlová odchylka min +- 3,5° v jednom hrdle
armatury.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 14525 - Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy
úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a
vulkánfíbru.
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury - Značení kovových armatur.
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

4. 11. 2016
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NÁZEV VÝROBKU:
POKLOP HYDRANTOVÝ SAMONIVELAČNÍ
SPECIFIKACE:



Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG40.
Materiál spojovacího čepu z nerezové oceli.
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Tlumící vložka – elastomer nebo EPDM
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Nápis na víku „VODA“
Výška poklopu minimálně 210 mm.
Třída zatížení D400.
Kompatibilita se všemi typy zemních souprav na českém trhu

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
Zpracováno/ schváleno - datum :
Změna č.1/ schváleno - datum :

4. 11. 2016
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NÁZEV VÝROBKU
KAMENINOVÉ TROUBY GLAZOVANÉ
SPECIFIKACE







Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou
zemitou glazurou oboustrannou (vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN 150 až 250
mm - opatřený jen vnitřní glazurou vyrobenou pomocí technologie rychlovýpal (nemusí
být trouba s vnější glazurou).
Pevnost v tlaku 160 – 240 N/mm2, u větších dimenzí od DN 600 mm povolena nižší.
Kanalizační kameninové trouby hrdlové.
Preferovaná délka trub = 2,5 m.

TVAROVKY






Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a
konstrukčních výpočtů tak, aby splnily požadavky na mechanické vlastnosti stejné
nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy tuhosti.
Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby.
Kameninové tvarovky: kolena, odbočky.
Speciální tvarovky: přechodové kusy pro rozdílné profily, pro rozdílné pevnosti,
ucpávky, zkrácené trouby.
Kameninové speciální díly: šachtové připojovací a propojovací kusy, přechodový kus.

TRUBNÍ SPOJ


Typy spojů hrdlových trub:
o F - v hrdle trouby je vlepeno, popřípadě zalito, pryžové těsnění – použití pro
trouby dimenze DN 100, 125, 150 a 200 mm
o C v provedení S - broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN 250 mm
o C v provedení K - dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu - od DN 250 mm
Provedení S a K lze vzájemně kombinovat do DN 600 mm

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby,
tvarovky a spoje
ČSN EN 295-10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci Část 10: Funkční požadavky
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou.
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NÁZEV VÝROBKU
TVÁRNÁ LITINA – TĚŽKÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA
SPECIFIKACE









Trouby a tvarovky určené pro extrémní případy korozivity okolního prostředí, vyžadující
speciální vnější ochranu.
Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
Hrdlová trouba odstředivě litá, která je opatřena vnější těžkou antikorozní povrchovou
ochranou - slitinou zinku a hliníku s minimální hmotností 400 g/m² a s vnější krycí
vrstvou variantně z extrudovaného polyethylenového povlaku podle EN 14628 nebo z
polyuretanového povlaku podle EN 15189 nebo se zesílenou vrstvou cementové malty
se jmenovitou tloušťkou alespoň 5 mm.
Trouby používané zejména pro zatahování pomocí bezvýkopové technologie
a pokládku do skalnatého půdního prostředí s ochranou vnějšího povrchu žárovým
pokovením zinkem (Zn min. 200 g/m2) + cementová malta vyztužená PP vlákny.
Vnitřní výstelka – vnitřní povrchová ochrana je tvořena vnitřním vyložením
z cementové malty na bázi hlinitanového cementu nebo polyuretanem.
Preferovaná délka trub je 6 m.
Minimální tloušťky stěn pro jednotlivé DN:

DN
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700

minimální tloušťka
stěny [mm]
4,7
4,7
4,7
4,7
4,9
5,2
5,6
6,0
6,3
7,0
7,7
7,8

HRDLOVÉ TVAROVKY



Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený
práškový epoxid hnědočervené barvy s minimální tloušťkou 250 µm dle ČSN EN 598.
Při dodávce trub musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce.

TRUBNÍ SPOJ




Hrdlový jištěný proti posunu, materiál těsnění NBR.
Standardní těsnění trub, včetně těsnění s jištěním proti posunu, musí být garantované
výrobcem a je součástí dodávky trub.
Těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
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ČSN EN 598+A1 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro
kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14 901 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek a
příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14 628 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyethylenový povlak
potrubí - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15 189 Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak
potrubí - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15 542 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější povlak trubek
cementovou maltou - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15 655 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnitřní polyurethanové
vyložení trubek a tvarovek - Požadavky a metody zkoušení
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou.
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:
 ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
 ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních
zdrojů

143

Technický list

K 1.3

NÁZEV VÝROBKU
POLYPROPYLENOVÉ PLNOSTĚNNÉ TROUBY (PP)
SPECIFIKACE
 Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi - plnostěnné
konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s homogenní strukturou, s
vysokou odolností proti oděru.
 Materiál trub a tvarovek – polypropylen (PP), výrobek ze základního polymerního
materiálu na bázi PP - bez přídavných minerálních plniv (tj. nezaměňovat s materiálem
s minerálními plnivy označovaným PP-MD).
 Trouby o minimální jmenovité kruhové tuhosti ≥ 10 kN/m2 a současně s minimální
tloušťkou stěn pro jednotlivé DN (viz tabulka) odpovídající alespoň SDR 26, resp. S 12,5
a současně s rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na
nežádoucí křehkost trub).
Min. tloušťka stěny
[mm]
DN
160
200
250
315
400
500
600






6,2
7,7
9,6
12,1
15,3
19,1
24,1

Preferovaná délka trub 6 m.
Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10° C.
Trouby a tvarovky musí být probarveny přes celou stěnu.
Systémové certifikované tvarovky – alespoň SDR 34, resp. S 16 (se zvýšenou
tloušťkou stěny)
Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace
při kamerové prohlídce).

TVAROVKY






Tvarovky a trouby tvoří kompletní certifikovaný systém přímo od výrobce trub.
Tvarovky ze shodného materiálu a s technickými parametry srovnatelnými s troubou.
Tvarovky preferujeme vstřikolisované, při větších dimenzích nad DN 400 jsou přípustné
tvarovky dílensky zhotovené (svařované).
Tvarovky v širokém sortimentu tj. odbočky, kolena, redukce, spojky, přesuvky, víčka,
zátky, čistící kusy, přechodky na různé materiály apod.
Tvarovky s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými přímo od stejného výrobce
trub.

TRUBNÍ SPOJ
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Hrdla trub naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby.
Těsnění pomocí vyztuženého pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího těsnost spojů
při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a
stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a
systém
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou
ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové
aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním
těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:
 ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
 ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních
zdrojů
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PVC NEMĚKČENÉ PLNOSTĚNNÉ TROUBY (PVC-U)
SPECIFIKACE








Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi –
vícevrstvé konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s vysokou odolností
proti oděru.
Materiál trub a tvarovek - polyvinylchlorid, který neobsahuje změkčovadla
(plastifikátory), označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U a obsahuje
v pouze omezeném množství dle normy přidané minerální modifikátory.
Kruhovou tuhost vyžadujeme ≥ 12 kN/m2 a současně vyžadujeme rázovou odolnost
vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).
Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10° C, označení symbolem
ledového krystalu (zkoušky dle EN 1411, resp. EN 1401-1 tab. 10).
Preferujeme délku 6 m.
Dovolená max. rychlost splašků 15 m/s.
Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace
při kamerové prohlídce).

TVAROVKY




Tvarovky hrdlové s těsnícími kroužky z elastomeru, zajištěna těsnost spojů při
zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.
Tvarovky dodávané přímo od výrobce trub ve stejném certifikovaném systému jako
trouby.
Tvarovky v širokém sortimentu – např. kolena, spojky, odbočky, sedlové odbočky,
zátky apod.

TRUBNÍ SPOJ



Trouby s integrovaným hrdlem (naformovaným ve výrobě).
Spojování trub hrdly s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými v systému přímo od
výrobce trub.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1401-1 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové
sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Trubky, tvarovky a
systém
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou
ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové
aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním
těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:



ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů
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SPECIFIKACE










Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
Kanalizační trouby vícevrstvé, vyrobené z PP, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, o
minimální kruhové tuhosti ≥ 10 kN/m2 a současně s rázovou odolností vyhovující
požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub).
Třívrstvá stavba stěny - vnější vrstva zejména stabilizovaná proti účinkům UV záření,
vnitřní vrstva kvůli kamerovým zkouškám světlá, vysoce odolná oděru.
Prostřední vrstva sendvičové konstrukce nesmí být vypěněná, ale musí obsahovat
materiál přispívající k vyztužení trouby.
Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace
při kamerové prohlídce).
Standardní délka 1, 3, 6 m.
Potrubí vhodné pro pokládku při teplotě -10° C.
Dovolená max. rychlost splašků 15 m/s.
Deklarovat UV stabilizaci trouby

HRDLOVÉ TVAROVKY




Systémové certifikované tvarovky – preferujeme alespoň SDR 34, resp. S 16 (se
zvýšenou tloušťkou stěny), případně vyrobené ze základního polymerního
nevrstveného materiálu na bázi PP se srovnatelnou kvalitou.
Široký sortiment tvarovek: kolena, spojky, odbočky, redukce, šachtové vložky apod.
Tvarovky dodávané od stejného výrobce jako trouby – tj. kompletní certifikovaný
systém.

TRUBNÍ SPOJ



Trouby opatřeny integrovaným hrdlem, naformovaným ve výrobě.
Těsnicí kroužek z elastomeru, s pevným plastovým podpůrným kroužkem, těsnost
spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 13476 -2 Plastové potrubní systémy se strukturovanou stěnou s hladkým vnitřním a
vnějším povrchem
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou
ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové
aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním
těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:
 ONR 20 513 pro plastové trubní systémy z PP s vícevrstvou stavbou stěny (PP-ML)
pro beztlaká kanalizační vedení
 ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou
 ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních
zdrojů
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NÁZEV VÝROBKU
TLAKOVÉ PE 100 RC TROUBY PRO KANALIZACE
SPECIFIKACE









Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v tlakové nebo podtlakové kanalizaci uložené
v zemi.
Trouby plnostěnné z vysoce kvalitních materiálů generace PE 100 - RC s vysokou
odolností vůči trhlinám vznikajícím z pnutí - zajišťují, že v případě bodového zatížení
na vnitřní straně trubek nedochází ke vzniku trhlin.
Dvouvrstvé trouby – skládající se z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) z jiné
než černé a modré barvy z PE 100 - RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 %
jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 100 - RC. Koextrudované vrstvy jsou
roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní
strukturu.
Trouby musí mít prokázané vlastnosti srovnatelné jako v PAS 1075 – typ 2 pomocí
zkoušek provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na troubách
musí být prováděna trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly musí být
doloženy inspekčním certifikátem (atestem) ke každé dodávce trub, které prokazují
použiti granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky srovnatelné jako
v PAS 1075 – typ 2.
Tlakové parametry: PN10 (SDR17) nebo PN16 (SDR11).
Pro ztížené podmínky uložení potrubí musí mít trouby prokázané vlastnosti srovnatelné
jako v PAS 1075 – typ 3

TVAROVKY


Certifikovaný systém tvarovek od stejného výrobce jako trubní materiál.
Sortiment různých tvarovek - např. oblouky, T-kusy, odbočky.

TRUBNÍ SPOJ


elektrosvařovaný spoj nebo svar na tupo horkým nástrojem

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 12 201 – 1 až 5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE)
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:




Standard PAS 1075 - Trubky z PE pro alternativní techniky pokládky - rozměry,
technické použití a zkoušky
ISO 18489 Polyethylene (PE) materials — Determination of resistance to slow crack
growth under cyclic loading — Cracked Round Bar test method.
ISO 18488 Polyethylene (PE) materials for piping systems — Determination of Strain
Hardening Modulus in relation to slow crack growth — Test method
Technický list
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NÁZEV VÝROBKU
SKLOLAMINÁTOVÉ ODSTŘEDIVĚ LITÉ TROUBY
SPECIFIKACE







Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
Materiál trub – reaktoplast vyztužený skleněnými vlákny (GRP) na bázi
nenasycených polyesterových pryskyřic (UP), vyrobený technologií odstředivého lití
(odlévání). Nežádoucí je např. navíjení vlákna či kontaktní lisování.
Trouby a tvarovky musí mít vnitřní povrch opatřen nevyztuženou staticky neúčinnou
vrstvou pro ochranu proti oděru vnitřního povrchu v tloušťce min. 1,5 mm.
Trouby a tvarovky musí mít vnější povrch opatřen nevyztuženou vrstvou pro ochranu
vnější staticky účinné vyztužené vrstvy.
Jmenovitá kruhová tuhost 10 000 a vyšší.
Preferovaná délka trub 6 m.

TVAROVKY



Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů
konstrukčních výpočtů tak, aby splnily požadavky na mechanické vlastnosti stejné
nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy tuhosti.
Při dodávce musí být tvarovky od stejného výrobce jako vyráběná trouba –
certifikovaný systém.

TRUBNÍ SPOJ



Těsnění spojů musí být pomocí symetrických spojek s integrovaným EPDM těsněním
v celé šířce spojky s dvojitým těsněním na každé straně spojení.
Těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 14364 - Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a
stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených
polyesterových pryskyřic (UP) – Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje.
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:
 ISO 10 467 - GRP roury pro tlakové a netlakové potrubí a tvarovky pro kanalizační
systémy.
 Norma AWWA – Potrubí s vyztuženými skelnými vlákny, tvarovky a příslušenství – pro
požadavky zaměřující se na zkoušky a kvalitu a provozní vlastnosti.
 GRIS GV 14 – Speciální jakostní předpis pro odstředivě lité sklolaminátové trubky,
spoje a tvarovky pro vodohospodářské stavby
Technický list
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TROUBY Z PROSTÉHO BETONU
SPECIFIKACE









Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi, nejčastěji
používané pouze pro dešťovou kanalizaci.
Pevnostní třída: C40/50.
Odolnost vůči chemické korozi: XA1-XA3- agresivní chemické prostředí.
Odolnost vůči účinkům mrazu a rozmrazování: XF1-XF4.
Nepropustnost trub a trubních spojů je zaručena až do hodnoty vnitřního a vnějšího
tlaku 50 kPa, nepropustnost spojů zajišťuje integrované elastomerové těsnění.
Hrdlové trouby.
Přímé trouby.
Propojovací trouby.

TRUBNÍ SPOJ



Trubní spoj hrdlový (dřík-hrdlo): jedná se o pružný vodotěsný spoj vytvořený pryžovým
těsnícím profilem.
V hrdle je při výrobě zalito elastomerové pryžové těsnění (styrol-butadien kaučuk).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu;
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávky vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
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NÁZEV VÝROBKU:
ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY BEZ VÝSTELKY
SPECIFIKACE:














Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
Pevnostní třída: C40/50
Odolnost vůči chemické korozi: XA1-XA3- agresivní chemické prostředí
Odolnost vůči účinkům mrazu: XF1-XF4- nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky
nebo mořskou vodou
Trouby jsou opatřeny ocelovou výztuží předepsaných rozměrů
Nepropustnost spojů zajišťuje integrované elastomerové těsnění.
Nepropustnost trub a spojů je zaručena až do hodnoty vnitřního a vnějšího tlaku 50kPa.
Minimální krycí tloušťka betonu Cmin je u trub 40 mm.
Hrdlové trouby.
Propojovací trouby.
Trouby k protlačení.
Dle průřezu: kruhové a vejčité trouby.
Standardizovaná délka trub od1000 do 2500 mm.

TRUBNÍ SPOJ




Trubní spoj hrdlový (dřík-hrdlo): jedná se o pružný vodotěsný spoj vytvořený pryžovým
těsnícím profilem.
V hrdle je při výrobě zalito elastomerové pryžové těsnění (styrol-butadien kaučuk).
Trubní spoj bezhrdlových trub k protlačování: integrovaný těsnící spoj (těsnící
manžeta s integrovaným těsněním a vsazeným roznášecím kroužkem k přenášení
tlaku).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu;
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávky vody a odpady
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
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NÁZEV VÝROBKU:
ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY S VÝSTELKOU ČEDIČEM
SPECIFIKACE:



















Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
Vnitřní plocha trub je opatřena obrusovzdornou chemicky odolnou čedičovou
výstelkou.
Lepení čediče zásadně v souladu s doporučením výrobce čediče
Zhotovení výstelky z čedičových segmentů: kruhové trouby - 120o, 180o, 360o
U vejčitých trub - výstelka je osazena ve spodní třetině trouby
Radiální čedičové segmenty musí být nalepeny tak, aby nezmenšovaly průměr potrubí
a nevytvářely průběžné spáry.
Pevnostní třída betonu: C40/50
Odolnost betonu vůči chemické korozi: XA1-XA3- agresivní chemické prostředí
Odolnost betonu vůči účinkům mrazu: XF1-XF4Trouby jsou opatřeny ocelovou výztuží předepsaných rozměrů s uložením v souladu
s výkresovou dokumentací.
Nepropustnost spojů zajišťuje integrované elastomerové těsnění.
Nepropustnost trub a spojů je zaručena až do hodnoty vnitřního a vnějšího tlaku 50kPa
Minimální krycí tloušťka betonu Cmin je u trub 40 mm
Hrdlové trouby
Přímé trouby
Propojovací trouby
Dle průřezu: kruhové a vejčité trouby
Standardizovaná délka trub je 1000 až 2500 mm.

TRUBNÍ SPOJ



Trubní spoj hrdlový (dřík-hrdlo): jedná se o pružný vodotěsný spoj vytvořený pryžovým
těsnícím profilem. V hrdle je při výrobě zalito elastomerové pryžové těsnění (styrolbutadien kaučuk).
Trubní spoj bez-hrdlových trub k protlačování: Integrovaný těsnící spoj (Těsnící
manžeta s integrovaným těsněním a vsazeným roznášecím kroužkem k přenášení
tlaku).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávky vody a odpady
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně
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NÁZEV VÝROBKU:
VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO ODPADNÍ DESKOVÉ
SPECIFIKACE:









Pro gravitační kanalizaci – umístění do šachet pro kruhové a čtvercové profily.
Plnoprůtočné oboustranně těsnicí deskové vřetenové šoupátko s nestoupajícím
vřetenem s integrovaným ložiskem na rámu.
Robustní samonosná svařovaná rámová konstrukce.
Montáž do koryta do drážky nebo na stěnu, přičemž těsnění mezi zdí a šoupátkem je
součástí rámu.
Materiál vřetena i desky - korozivzdorná ocel.
Nestoupající nebo stoupající vřeteno s ovládáním ručním.
Armatura konstruována jako bezúdržbová.
Těsnění desky s EPDM odolné odpadním vodám nebo pryž NBR, obojí odolné UV
záření.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 12 266-1 Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
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NÁZEV VÝROBKU:

NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO S RUČNÍM KOLEM
SPECIFIKACE














K uzavírání tlakových kanalizačních řadů.
Materiál tělesa a víka - tvárná litina nebo šedá litina.
Vřeteno z korozivzdorné oceli.
Vřetenová matice z kované mosazi.
Nůž z korozivzdorné oceli.
Těsnicí kroužek z pryže NBR nebo jiný elastomer.
Nožové šoupátko s monoblokovou konstrukcí, PN 10.
Pro kaly, odpadní vodu, neagresivní kapaliny do 50°C.
Oboustranně těsné s omezením tlaku ze zadní strany šoupátka.
Pro plně zatopenou instalaci.
S volným chodem do polohy Z/O.
Plnoprůtočné s volným dnem bez drážky pro nůž.
Pří zabudování jako koncová armatura při plném pracovním přetlaku nutno použít
protipřírubu.
 Povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK.
 S nestoupajícím vřetenem pro ovládání ručním kolem nebo pákou pro rychlé ruční
uzavírání.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14901 – Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
ČSN EN 12570 - Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu.
ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky
- Specifikace a zkušební metody
ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
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K 2.3

NÁZEV VÝROBKU:

ŠOUPÁTKO NA ODPADNÍ VODU, ZEMNÍ SOUPRAVA
SPECIFIKACE













K uzavírání tlakových kanalizačních řadů a tlakových přípojek.
Uzavírací, víkové, měkkotěsnicí šoupátko, PN 10,PN 16, přírubové.
Pro odpadní vodu do 50°C.
Plnoprůtočné s rovným dnem, klín v poloze otevřeno nezasahuje do průtoku.
Povrchová ochrana tělesa a víka z tvárné litiny musí být vnitřní i vnější těžká protikorozní
ochrana odpovídající kvalitě GSK, dokladováno výrobkovým certifikátem.
Celopogumovaný klín s pryží NBR s plastovými vodícími patkami pro snížení ovládacího
momentu, srdce klínu z tvárné litiny (min.GGG 40).
Vřeteno šoupátka s válcovaným závitem a ucpávkou, závit vyrobený lisováním za studena,
z korozivzdorné oceli.
Spojení tělesa s víkem je utěsněno „O“ kroužky z pryže EPDM nebo NBR, variantně
ukončení mosaznou koncovkou s jištěním proti posunu pro připojení PE potrubí.
Bezúdržbová ucpávka, odolná podtlaku 0,01 MPa, ucpávkový šroub z kovaného bronzu.
Vřetenová matice klínu z bronzu nebo z mosazné slitiny.
Spojovací šrouby tělesa a víka z korozivzdorné oceli.
Zemní souprava pro domovní uzávěry:
Teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná do nezpevněného terénu.
Přizpůsobené pro zavěšení v plastové nosné desce poklopu.
Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny GGG 20.
Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.
Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli.
Víko, podložka, kryt, ochranná a zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN 13 3060 – 1 až 4 - Armatury průmyslové. Technické předpisy.
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 558+A1 Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro
použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a
příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 12 266 -1 Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria
ČSN EN 1171 - Průmyslové armatury - Litinová šoupátka
ČSN ISO 2768-1 - Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
ČSN 13 3005 - Průmyslové armatury. Značení
ČSN EN 19 - Průmyslové armatury. Značení
ČSN 13 0010 - Potrubí a armatury - Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
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K 2.4

NÁZEV VÝROBKU:
ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
SPECIFIKACE:









Jednosměrná samočinná armatura - automaticky brání zpětnému proudění odpadní
vody.
Mechanika: talířová (klapka) nebo s potápivou koulí.
Tělo a víko zpětné klapky z tvárné litiny.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK, dokladováno
výrobkovým certifikátem.
Klapka (talíř) z konstrukční korozivzdorné oceli nebo z tvárné litiny min. GGG 40
pogumovaná pryží EPDM.
Koule z pryže NBR nebo hliníková celopogumovaná NBR pryží.
Spojovací materiál na spojení těla a víka zpětné klapky musí být z korozivzdorné oceli.
Těsnění víka z pryže EPDM.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami - Část 3: Zpětné armatury
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 14 901 - Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový povlak tvarovek
a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

158

Technický list

K 2.5

NÁZEV VÝROBKU:
KONCOVÁ KLAPKA TALÍŘOVÁ (ŽABÍ)
SPECIFIKACE:








Měkkotěsnící koncová klapka s kruhovým průřezem s vysokou odolností proti korozi.
Se svislým uzavíracím talířem pro zabudování nad vodní hladinu nebo se šikmým
uzavíracím talířem pro zabudování pod vodní hladinou nebo na vlnící se hladinu.
Pro užitkovou a odpadní vodu, odolnost materiálů -50°C až + 70°C.
Materiál klapky - austenitická korozivzdorná ocel, PE-HD, z tvárné litiny, z šedé litiny s
epoxidovou ochrannou vrstvou.
Pro zabudování na kolmou betonovou stěnu pomocí chemických kotev, na potrubí do hrdla
a na přírubu.
Čepy z korozivzdorné oceli uloženy v krytých ložiscích.
Těsnění z pryže EPDM nebo z neoprenu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1092-2 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a
příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
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K 2.6

NÁZEV VÝROBKU:
ODVZDUŠŇOVACÍ A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO ODPADNÍ VODU
SPECIFIKACE










Pro automatické odvzdušňování a zavzdušňování kanalizačního potrubí.
PN 10 nebo PN 16, minimální pracovní přetlak 0,01 MPa.
Tělo a víko z tvárné litiny min. GGG 40 nebo PE-HD 100 nebo z korozivzdorné oceli.
Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK, dokladováno
výrobkovým certifikátem (u ventilů vyráběných z tvárné litiny).
Vnitřní vybavení z korozivzdorné oceli. Materiál vnitřních dílů u ventilů vyráběných
z plastických hmot výhradně: POM/PVC.
Těsnění z pryže EPDM nebo NBR.
Spojovací materiál z austenitické korozivzdorné oceli.
Funkce – dvoučinný.
Připojovací parametry – příruby dle EN 1092-2

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou -Požadavky na použitelnost a jejich ověření
zkouškami
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky,
postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
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K 2.7

NÁZEV VÝROBKU:
PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA PRO ODPADNÍ VODU
SPECIFIKACE:
 Proplachovací souprava pro odpadní vodu na tlakové kanalizaci s přímým přírubovým
napojením.
 Tělo z tvárné litiny, s epoxidovou povrchovou ochranou.
 Těsnění z elastomeru.
 Vřeteno a uzavírací deska z korozivzdorné oceli.
 Uzavírací deska při otevřeném stavu nepřichází do kontaktu s mediem (volný průtok).
 Připojení proplachování spojkou typu C (materiál hliník).
 Snadné propláchnutí plným profilem.
 Horní ukončení hadicovým výstupem typu C.
 Proplachovací souprava s vlastním uzávěrem.
 Spodní přímé připojení přírubou, příp. závitové spojení.
 Maximální provozní tlak 16 bar.
 Různé dostupné stavební délky.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové
zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 1092-2 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky
a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 681-1 - Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
ČSN 13 3060-2 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
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K 3.1

NÁZEV VÝROBKU:
ŠACHTOVÉ DNO BETONOVÉ – LITÉ
SPECIFIKACE:














Specifikace použití pro vstupní šachty - jednotné, splaškové a dešťové stoky.
Síla stěny šachtového dna min. 120 mm.
Vyráběno v dimenzích DN1000, DN1200 a DN1500 mm.
Pevnostní třída betonu C40/50.
Vodotěsnost šachtového dna.
Těsnění z elastomeru.
Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení
šachtových vložek.
Provedení kyneta a nástupnice.
Kyneta vyráběna v profilu 1/1, výroba šachtového dna během jednoho výrobního cyklu
– tj. jednorázovým odlitím celého dílce ze samozhutňujícího betonu.
Povrch kynety hladký bez nátěru.
Úhlová tolerance provedení přítoku ±3° od zadání.
Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ±15 mm od zadání.
Lze uzpůsobit požadavku projektanta.

Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno,
přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min.
120 mm.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1917 – Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a
železobetonu
ČSN EN 206 - Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady
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K 3.2

NÁZEV VÝROBKU:
ŠACHTOVÉ DNO BETONOVÉ – VIBROLIS
SPECIFIKACE:














Specifikace použití pro vstupní šachty - jednotné, splaškové a dešťové stoky.
Síla stěny šachtového dna min. 120 mm.
Vyráběno v dimenzích DN1000, DN1200 a DN1500 mm.
Pevnostní třída betonu C40/50.
Vodotěsnost šachtového dna.
Těsnění z elastomeru.
Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení
šachtových vložek.
Provedení kyneta a nástupnice.
Kyneta vyráběna v profilu 1/1, možno provést v kameninovém nebo čedičovém
provedení, hladký povrch.
Kameninové žlaby budou nad polovinou profilu dozděny do výšky profilu „klinker“
kanalizačními cihlami.
Úhlová tolerance provedení přítoku ±3° od zadání.
Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ±15 mm od zadání.
Lze uzpůsobit požadavku projektanta.

Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno,
přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min.
120 mm.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 1917 – Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a
železobetonu
ČSN EN 206 - Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady
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K 3.3

NÁZEV VÝROBKU:
REVIZNÍ DOMOVNÍ PLASTOVÉ ŠACHTY
SPECIFIKACE
 Revizní (kontrolní) šachty určené ke kontrolním a provozním pracím na gravitační
kanalizaci, které nevyžadují vstup do kanalizační šachty.
 plastová kanalizační šachta z PP s vnitřním průměrem šachtové roury 315 mm až 600 mm
s polypropylénovým šachtovým dnem přímým nebo přípojným nebo s levým i s pravým
přítokem (sběrné) pro napojení potrubí DN/OD 160 - 315 mm.
ŠACHTOVÉ DÍLY
 Šachtová dna, šachtová roura, teleskopický adaptér, betonový prstenec, poklopy
TRUBNÍ SPOJ
 Elastomerní těsnění
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 13598 - Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
- Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro
vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých
hloubkách
1 ČSN EN 476 (756301) - Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů.
ČSN EN 1277 Plastové potrubní systémy - Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené
v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
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K 4.1

NÁZEV VÝROBKU:
KANALIZAČNÍ POKLOP ŠACHTOVÝ - VSTUPNÍ SVĚTLOST DN 600 MM
SPECIFIKACE



Poklopy určené pro zakrytí vstupních a revizních kanalizačních šachet
Poklopy pro zatěžovací třídy A15 až E 600











Víko:
Víka z tvárné litiny s pantem (kloubovým uložením). Zajištění pomocí čepu proti
krádeži. Pružinové zajištění přitahující vycentrovaně do rámu na nájezdové i výjezdová
straně a s možností aretace proti samovolnému zaklapnutí.
Víka z litiny bez pantu (bez kloubového uložení).
Víka s kombinací litina - beton „BEGU“ bez pantu (bez kloubového uložení).
Možnost naražení (odlití) loga nebo vsazení loga na poklop.
S odvětráním či bez odvětrání dle typu instalace.
Rám:
Tlumení musí zajistit horizontální i vertikální pohyb víka.
Tlumící vložky z materiálů: EPDM, PUR - odolné vůči rozmrazovacím látkám a
posypovým solím.
Rám samonivelační (plovoucí), možnost volby dle požadované plochy na přenos
zatížení v závislosti na umístění poklopu.
Rám litinový.
Litino-betonový rám – kombinace: rám z litiny a beton z mrazuvzdorného betonu
odolného proti rozmrazovacím látkám a posypovým solím.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 124 – Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení,
označování, řízení jakosti
ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže
z litiny
ČSN EN 124-4 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže
ze železobetonu
EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
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K 4.2

NÁZEV VÝROBKU:
KANALIZAČNÍ POKLOP VENTILOVÝ (ŠOUPÁTKOVÝ)
SPECIFIKACE:







Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. GGG 40.
Materiál spojovacího nýtu a třmenu z korozivzdorné oceli.
Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava
bitumen.
Nápis na víku „KANAL“.
Výška poklopu min. 210 mm.
Třída zatížení D 400.

PODKLADOVÁ DESKA


Podkladová deska pod poklop z PP nebo z PE-HD nebo z betonu

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY
ČSN EN 124 - 1 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy Konstrukční zásady, zkoušení,
označování, řízení jakosti
ČSN EN 1563 - Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 124-2 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže
z litiny
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Rozsah výkresové části Standardů VaK
Výkresová část – vodovody:
1. Uložení vodovodního potrubí – PE 100RC
2. Uložení vodovodního potrubí - tvárná litina
3. Podzemní hydrantová souprava
4. Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava

Výkresová část – kanalizace:
1. Uložení kanalizačního potrubí - kamenina
2. Uložení kanalizačního potrubí - plasty
3. Uložení kanalizačního potrubí - tvárná litina
4. Uložení kanalizačního potrubí - železobeton
5. Uložení kanalizačního potrubí - sklolaminát
6. Uložení výtlačného kanalizačního potrubí – PE 100RC (viz. vodovody)
7. Uložení výtlačného kanalizačního potrubí - tvárná litina (viz. vodovody)
8. Revizní šachta na stokách do DN 600
9. Spadišťová šachta na stokách do DN 600
10. Čistící šachta na výtlaku
11. Vzdušníková šachta na výtlaku
12. Kalníková šachta na výtlaku
13. Koncová šachta na výtlaku
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