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A VŠEOBECNÁ ČÁST- 

A.1 Úvod  

Tento dokument stanovuje pravidla a podmínky pro  

- navrhování  
- výstavbu  
- opravy  
- provoz  

vodárenských a kanalizačních systémů na území 4 měst a 13 obcí Frýdlantského výběžku, 
kde jejich provozování zajišťuje Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále FVS). 

Účelem tohoto standardu je definování základních zásad, díky kterým bude zabezpečené 
jednotné technické a konstrukční řešení výstavby vodohospodářských staveb v oblasti 
působnosti FVS. 

Tyto technické standardy by měly být dodržovány i vlastníky a provozovateli provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k vodovodům a kanalizacím pro 
veřejnou potřebu, kde zajišťuje provoz FVS.  

Standardy jsou závazné pro přípravu a realizaci nových objektů a obnovu současného zařízení 
umožňujícího zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod z celého zájmového území. 

Dokument obsahuje jak postupy pro obecná bilanční a hydrotechnická pravidla, tak technické 
požadavky pro projektování vodárenských a kanalizačních systémů včetně nejběžnějšího 
vybavení objekty a armaturami. 

Frýdlantská vodárenská společnost si vyhrazuje právo při projednávání projektu na konkrétní 
stavbu uplatnit v technicky odůvodněných případech změnu těchto standardů. 

Odchylky a nedodržení těchto standardů mohou být uplatněny pouze po projednání a 
s výslovným souhlasem FVS. 
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A.2 Předpisy a normy  

Pro navrhování, výstavbu, opravy a provoz vodárenských a kanalizačních systémů měst a 
obcí, v nichž zajišťuje provozování FVS, je nutné následující předpisy a normy uvedené 
v této kapitole považovat za zásadně dodržitelné, pokud není v této dokumentaci uvedeno 
jinak. 

Stavební a vodoprávní úřady místně příslušné mohou na žádost nebo doporučení vlastníka 
nebo provozovatele v rámci pravidel daných příslušnými zákony upravit technická řešení, 
pokud se tím prokazatelně optimalizuje bezpečné a plynulé zásobení obyvatel města pitnou 
vodou a odvádění odpadních vod z území města. 
 

A.2.1 PRÁVNÍ NORMY 

Zákonné předpisy podléhají neustálému vývoji a změnám, a proto je nutné níže uvedené 
odkazy brát jako základní vodítko; při jejich aplikaci je nezbytné vždy vycházet z platného 
znění po případných novelách. 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a 

o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření 

množství a jakosti vody, ve znění vyhlášky č. 93/2011 Sb. 
- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších 
předpisů 

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, a územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění vyhlášky 
č. 458/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
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- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 
č. 20/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. 

- Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových 

- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 

Na tuto oblast se kromě právních předpisů vztahují Metodické pokyny Ministerstva 
zemědělství: pro zpracovatele „Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a 
kanalizací“401/2010-1555 pro výpočet pořizovací (aktualizované) ceny objektů 

- č.j. 29192/2002 – 6000 – pro zpracování majetkové evidence 
- č.j. 29193/2002 – 6000 – pro zpracování provozní evidence 

 

A.2.2 TECHNICKÉ NORMY 

Novela zákona č. 22/1997 Sb., (provedená zákonem č. 71/2000 Sb.) uvádí, že česká 
technická norma není obecně závazná. 

Výjimku tvoří pouze vybrané ČSN, u kterých oprávněné ústřední orgány státní správy 
uplatnily závaznost některých jejich ustanovení, případně celé normy. Uplatnění závaznosti 
se týká mimo jiné oblasti ochrany veřejného zájmu, tj. zdraví občanů, potravin, výstavby, 
dopravních cest. 

Povinnost řídit se ustanoveními norem může vzniknout  
- na základě rozhodnutí vydaném orgánem státní správy,  
- jako důsledek závazku uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem,  
- dohodou zainteresovaných účastníků. 

 
Jedná se o následující normy: 

- ČSN 03 8375    Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti 
korozi 

- ČSN EN 12842 (13 2060)   Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo 
PE - Požadavky a zkušební metody 

- ČSN EN 545 (13 2070   Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování 
pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody 

- ČSN EN 15655 (13 2077)   Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny – Vnitřní 
polyuretanové vyložení trubek a tvarovek – Požadavky a metody 
zkoušení 

- ČSN EN 15189 (13 2078)   Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější 
polyuretanový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody 

- ČSN EN 14628 (13 2079)   Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější 
polyethylenový povlak potrubí – Požadavky a zkušební metody 

- ČSN EN 14901 (13 2080)   Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Epoxidový 
povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) - 
Požadavky a zkušební metody 
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- ČSN EN 124 (13 6301)   Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční 
zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti. 

- ČSN EN 598 +A1 (13 8101)   Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich 
spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení 

- ČSN EN 15542 (13 8105)   Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Vnější 
povlak trubek cementovou maltou – Požadavky a zkušební metody 

- 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 12613 (64 6910)   Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí 
uložené v zemi  

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

- ČSN 72 2627-1 Cihlářské prvky pro zvláštní účely - Cihly kanalizační - rovnoběžky 

- ČSN 72 2627-2 Cihlářské prvky pro zvláštní účely - Cihly kanalizační - klíny 

- ČSN EN 1916 (72 3146)  Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a 
železobetonu 

- ČSN EN 295-1÷7 (72 5201)  Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – 
část 1 ÷ 7 

- ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 

- ČSN 73 0212-4   Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti – 
Část 4: Liniové stavební objekty. 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

- ČSN EN 1997-1 (73 1001)   Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – 
Část 1: Obecná pravidla 

- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 

- ČSN EN 13670 (73 2400)   Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 206 (73 2403)   Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 13286-2 (73 6185)   Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 

- ČSN 73 7505  Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 

- ČSN 75 0150  Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství 

- ČSN 75 0161  Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod 

- ČSN EN 1295-1 (75 0210)  Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé 
zatěžovací podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky  

- TNV 75 0211  Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – 
Statický výpočet 

- TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 

- ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 

- ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
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- TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – Navrhování 

- ČSN EN 805 (75 5011)   Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 

- TNV 75 5408 Bloky vodohospodářských 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 EN 1717 (75 5462)   Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 
a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění 
zpětným průtokem 

- TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN EN 752 (75 6110)   Odvodňovací systémy vně budov 

- ČSN EN 1671 (75 6111)   Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

- ČSN EN 1091 (75 6112)   Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 

- ČSN EN 1610 (75 6114)   Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

- ČSN EN 12889 (75 6115)   Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a 
jejich zkoušení 

- ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací 

- ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 

- TNV 75 6262 Odlehčovací komory a separátory 

- ČSN EN 476 (75 6301)   Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních 
systémů 

- ČSN EN 13380 (75 6304)   Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a 
renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek 

- ČSN 75 6306  Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - 
Zkouška pohyblivou tryskou 

- ČSN 13508-1,2 (75 6901)   Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů 
stokových sítí a kanalizačních přípojek 

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

- TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

- TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 

- TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím při teplotě do 25 °C 
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A.3 Vlastnické vztahy, právní vztahy a p řejímací podmínky 

A.3.1 VLASTNICKÉ VZTAHY 

Na území Frýdlantska je v převážně míře provozován tzv. smíšený model. Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s. většinu vodohospodářské infrastruktury na tomto území vlastní a 
provozuje.  
Existuje však několik výjimek, kdy vodovodní či kanalizační systémy či jejich části vlastní obce a 
Frýdlantská vodárenská společnost má na tuto infrastrukturu nájemní smlouvy – viz následující 
přehled: 
 
Přehled nájemních smluv, na základě kterých Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. některé 
vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozuje: 
 
1. smluvní strana: Město Hejnice, IČ 002 62 803 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Hejnice 
    
2.  smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Nové Město pod Smrkem 

 
3.  smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757 
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa 
 
4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692  
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka 
 
5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041 
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice 
 
6. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781  
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant 
  
7. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265 
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka 
  
8.  smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781  
 předmět smlouvy: vodovod Větrov 
  
Pozn.  Tyto technické standardy by měly být dodržovány i vlastníky a provozovateli provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k vodovodům a kanalizacím 
pro veřejnou potřebu, kde zajišťuje provoz FVS.  
Konkrétně se například jedná o kanalizaci Raspenava, kde je vlastníkem a 
provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu přímo Město Raspenava.  

 

A.3.2 PRÁVNÍ VZTAHY 

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je – na základě uzavřených smluv o nájmu a 
provozování vodohospodářské infrastruktury s městy a obcemi, které jsou akcionáři 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. – provozovatelem vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu ve správních obvodech měst a obcí. 
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A.3.3 PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY 

Při předávání vodohospodářské infrastruktury do užívání provozovateli - Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s. – musí být dodrženy ze strany vlastníka, zhotovitele či stavebníka 
postup, při kterém musí splněny níže uvedené podmínky a předloženy uvedené doklady. 
 

- V rámci přejímacího řízení musí být provedena fyzická prohlídka objektů 
vodohospodářské infrastruktury, které mají přecházet do provozování FVS, 
odpovědným zástupcem provozovatele. 

- Musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy a provozní vazby k těmto objektům. 
- U nových staveb musí být v protokolu o předání a převzetí vodního díla uvedena 

záruční doba stanovená na základě smluvních ujednání mezi zhotovitelem a 
stavebníkem. 

   
Přehled dokladů potřebných k předání – převzetí díla: 

- Kolaudační rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci nebo kolaudační 
souhlas nebo oznámení stavebního úřadu. 

- Doklady vydané v průběhu realizace díla 
• protokoly k tlakovým zkouškám 
• protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 
• protokol o provedení zkoušek funkčnosti hydrantů, pokud jsou hydranty určeny 

projektem pro požární účely 
• protokol o provedení proplachu a dezinfekce, případně o provedené zkoušce 

průchodnosti potrubí 
• laboratorní rozbor vzorku vody 
• výsledky hutnících zkoušek zásypů 
• protokoly ke zkouškám kvality díla – ke zkoušce vodotěsnosti 
• protokoly o kamerových prohlídkách díla v celém rozsahu vč. pořízeného 

digitálního záznamu s archivací dle požadavku FVS. Tento protokol bud předá 
na CD či DVD. 

- Revizní zprávy 
- Manipulační řády 
- Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty) 
- Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i digitální formě, zpracovaná 

v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.  
- Dokumentace geodetického zaměření v písemné a elektronické podobě 

v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání). 
- Dokumentace vodovodů a kanalizací bude předána ve formátu *.dwg a *.dxf. 
- Dokumentace vodovodu a dokumentace kanalizace bude zpracována vždy 

v samostatných vrstvách - vč. veškerých přípojek. Jednotlivé body tvořící úseky budou 
mezi sebou propojené. U kanalizačních šachet bude zaměření obsahovat vždy kótu 
dna a poklopu. 

- Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy a 
odsouhlasený 

• budoucím provozovatelem – FVS,  
• vlastníkem 
• příslušným vodoprávním úřadem 

v papírové a elektronické podobě ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn a *.pdf. 
- Fotodokumentace v elektronické podobě 
- Doklady o vyřešené pozemkové služebnosti ukládaných sítí 
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A.4 Podmínky p řípravy stavby a výstavby 

Následující podmínky přípravy stavby a výstavby vodohospodářské infrastruktury se vztahují i 
na přípravu akcí, jejichž předmětem jsou přeložky stávajících sítí či objektů této infrastruktury. 

Stavebník předkládá projektovou dokumentaci stavby všech stupňů FVS a žádá o posouzení a 
odsouhlasení obsahu dokumentace z hlediska ochrany stávajícího vodohospodářského 
zařízení ve vlastnictví FVS a provozovaného FVS a z hlediska souladu s těmito technickými 
standardy vodohospodářských staveb, jedná-li se o zařízení v budoucnu provozované FVS. 

Stavebník  
- předá před zahájením stavby plnou projektovou dokumentaci stavby, nebo její část 

tykající se zařízení v budoucnu provozovaném FVS  
- oznámí zahájení prací  
- dohodne vzájemnou spolupráci 

� propoje,  
� odstávky,  
� zkoušky,  
� koordinaci a kontrolu výstavby,  
� vytyčení stávajícího zařízeni,  
� vytyčení nového zařízeni, které bude prováděno v průběhu stavby před 

zasypáním výkopů 
� atd. 

Stavebník je dále povinen před uzavřením smlouvy na provedení díla (vodohospodářské 
stavby) projednat bez rozporů s FVS technické provedení díla (odsouhlasení použitých strojů a 
zařízení, odsouhlasení technického řešení). Budoucí majetkoprávní vypořádaní s FVS se řídí 
platnými prováděcími předpisy a podléhá schválení dozorčí rady společnosti, kterou tvoří 
zástupci všech obcí Frýdlantského výběžku. 

Vytyčení stávající infrastruktury (vodovodu, kanalizace, místa napojeni na stávající vodovod 
anebo kanalizaci) před zahájením stavby je placenou službou, kterou objedná stavebník u FVS. 

 

A.5 Adresá ř institucí 

V této kapitole je uveden přehled dotčených orgánů a institucí, jejich adresy a možnosti 
kontaktu. Stanoviska, souhlasy či vyjádření těchto orgánů či institucí jsou dle těchto standardů 
pro jednotlivé fáze výstavby vodovodních či kanalizačních systémů závazná. 

 

Vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu:  

Městský ú řad Frýdlant 

- T. G. Masaryka 37 
- 464 13 Frýdlant  
- Kontakt 

� tel.:  482 464 011  
� fax.: 482 312 053 
� e-mail  Ivana.hudouskova@mu-frydlant.cz 
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Městský ú řad Hejnice 

- Nádražní 521 
- 463 62 Hejnice  
- Kontakt 

� tel.:  482 322 211  
� fax.: - 
� e-mail  marcela.konarikova@mestohejnice.cz 

 

Městský ú řad Raspenava 

- Fučíkova 421 
- 464 01 Raspenava  
- Kontakt 

� tel.:  482 360 431  
� fax.: 482 319 229 
� e-mail  město.raspenava@raspenava.cz 

 

Městský ú řad Nové M ěsto pod Smrkem 

- Palackého 280 
- 463 65 Nové Město pod Smrkem  
- Kontakt 

� tel.:  482 360 320  
� fax.: 482 325 358 
� e-mail  stavebni@nmps.cz 

 

Obecní ú řad Krásný Les 

- Krásný Les č.p. 122 
- 464 01 Frýdlant  
- Kontakt 

� tel.:  482 341 071  
� fax.: 482 341 071 
� e-mail  krasny.les@cmail.cz 

 

Obecní ú řad Višňová 

- Višňová 184 
- 464 01 Frýdlant v Čechách  
- Kontakt 

� tel.:  482 348 005  
� fax.: 482 348 168 
� e-mail  visnova@ob-vis.net 
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Obecní ú řad Horní Řasnice 

- Horní Řasnice 230 
- 464 01 Frýdlant v Čechách  
- Kontakt 

� tel.:  482 341 018, 724 195 929  
� fax.: 482 341 018 
� e-mail  obec@hornirasnice.cz 

 

Obecní ú řad Dolní Řasnice 

- Dolní Řasnice 153 
- 463 67 Dolní Řasnice  
- Kontakt 

� tel.:  482 341 060  
� fax.: 482 341 060 
� e-mail  o.u.d.rasnice@volny.cz 

 

Provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu:  

Frýdlantská vodárenská spole čnost, a.s.  

- Zahradní 768 
- 464 01 Frýdlant  
- kontakt.:  

� tel.:  482 312 122 
� fax.: 482 312 388 
� e-mail:  fvs@fvs.cz 

 

Vodoprávní úřad: 

Městský ú řad Frýdlant – odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí  

- T.G. Masaryka 37 
- 464 13 Frýdlant  
- Kontakt 

� tel.:  482 464 024  
� fax.: 482 312 053 
� e-mail  ivana.hodouskova@mu-frydlant.cz 

 

Krajský ú řad Libereckého kraje – odbor životního prost ředí a zemědělství 

- U Jezu 642/2a  
- 461 80 Liberec 2 
- Kontakt 

� tel.:  485 226 428  
� fax.: 485 226 654 
� e-mail  zuzana.jezkova@kraj-lbc.cz 
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Stavební úřad: 

Městský ú řad Frýdlant – odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí  

- T.G. Masaryka 37 
- 464 13 Frýdlant  
- Kontakt 

� tel.:  482 464 020  
� fax.: 482 312 053 
� e-mail  zdena.prokopova@mu-frydlant.cz 

 

Městský ú řad Hejnice – stavební ú řad 

- Nádražní 521 
- 463 62 Hejnice  
- Kontakt 

� tel.:  482 322 395  
� fax.: - 
� e-mail  marcela.konarikova@mestohejnice.cz 

 

Městský ú řad Raspenava – stavební ú řad  

- T.G. Masaryka 37 
- 464 13 Frýdlant  
- Kontakt 

� tel.:  482 360 450  
� fax.: 482 319 229 
� e-mail  sona.noskova@raspenava.cz 

 

Městský ú řad Nové M ěsto pod Smrkem – odbor výstavby a životního prost ředí 

- Palackého 280 
- 463 65 Nové Město pod Smrkem  
- Kontakt 

� tel.:  482 360 355  
� fax.: 482 325 358 
� e-mail  stavebni@nmps.cz 

 

Orgán ochrany veřejného zdraví:  

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 

- Husova 37 
- 460 31 Liberec 1  
- Kontakt 

� tel.:  485 253 111  
� fax.: 485 105 864 
� e-mail  sekretariat@khslbc.cz 
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  

Krajské ředitelství  

- Barvířská 29/10  
- 460 01 Liberec III  
- Kontakt 

� tel.:  950 470 100 
� fax.:  950 470 125   
� e-mail  spisovna@hzslk.cz 

 

Orgán péče o památky 

Krajský ú řad Libereckého kraje – odbor kultury, památkové pé če a cestovního ruchu 

- U Jezu 642/2a  
- 461 80 Liberec 2  
- Kontakt 

� tel.:  485 226 626 
� fax.:  485 226 362   
� e-mail  info@kraj-lbc.cz 

 

Správce recipientů: 

Povodí Labe, s.p. 

- Víta Nejedlého 951/8  
- 500 03 Hradec Králové  
- Kontakt 

� tel.:  495 088 111 
� fax.:  495 407 452   
� e-mail  skorepaj@pla.cz 

 

Povodí Labe, s.p. – závod Jablonec nad Nisou 

- Želivského 5  
- 466 05 Jablonec nad Nisou  
- Kontakt 

� tel.:  483 366 311 
� fax.:  483 366 302   
� e-mail  labe-z3@pla.cz 

 

Povodí Labe, s.p. – závod Jablonec nad Nisou, provo zní st ředisko Liberec 

- Blahoslavova 505/2a  
- 460 05 Liberec  
- Kontakt 

� tel.:  485 107 279 
� fax.:  -   
� e-mail  senkp@pla.cz nebo faitovai@pla.cz 
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Správce místních komunikací – rychlostních silnic a silnic I. třídy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Liberec 

- Zeyerova 1310/2  
- 460 01 Liberec I – Staré Město 
- Kontakt 

� tel.:  485 108 515 
� fax.:  485 251 120   
� e-mail  josef.jenicek@rsd.cz 

 

Krajská správa a údržba silnic Libereckého kraje – příspěvková 
organizace 

- Československé armády 4805/24 
- 466 05 Jablonec nad Nisou  
- Kontakt 

� tel.:  488 043 246 
� fax.:  488 042 212   
� e-mail  posta@ksslk.cz 

 

A.6 Provoz a úpravy vodovodní a kanaliza ční sítě 

Manipulace na stávající vodovodní a/nebo kanalizační síti, které provozuje FVS, vysazování 
odboček, navrtávek na vodovodní a/nebo kanalizační řad a realizace propojů je v plně 
kompetenci pouze FVS.  

Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink FVS (24 hodin 
denně) – tel. 721 852 404 (poruchy mimo pracovní dobu). 
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B VODOVODY 

B.1 Úvod  

Vodovod pro veřejnou potřebu zahrnuje vodovodní řady a ostatní objekty, které zajišťují jímání 
nebo odběr vody, její dopravu a úpravu na pitnou vodu.  

Návrh vybudování vodovodu i jeho provoz se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon) a navazujícími vyhláškami, zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb. k tomuto zákonu. Vodovod rovněž 
podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
navazujícím vyhláškám. 

Vodovod pro veřejnou potřebu, jako celek, je vodním dílem.  

Na vodovod navazující vodovodní přípojky pro dopravu vody k odběratelům nejsou vodním 
dílem, ale součástí pro zajištění distribuce pitné vody.  

Kromě uvedených zákonů se řídí příprava, realizace i provoz vodovodů platnými právními 
předpisy/platnou legislativou, normami ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO a TNV. Rovněž 
je třeba respektovat podmínky výrobců jednotlivých zařízení. 

 

B.2 Rozsah p ůsobnosti 

Tato dokumentace platí na území, na kterém je systém zásobování pitnou vodou provozován 
Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. 

Jedná se o následující města a obce: 

- Bílý Potok 
- Bulovka 
- Černousy 
- Dětřichov 
- Dolní Řasnice 
- Frýdlant 
- Habartice 
- Hejnice 
- Heřmanice 
- Horní Řasnice 
- Krásný Les 
- Kunratice 
- Lázně Libverda 
- Nové Město pod Smrkem 
- Pernoltice 
- Raspenava 
- Višňová 
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B.3 Situa ční a výškové umíst ění vodovodu 

Umístění vodovodu se přednostně navrhuje do veřejných prostranství. Do terénu se ukládá 
především v souladu s  

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,  
- ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí  
- ČSN EN 805 (75 5011) – Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

 

B.4 Ochranná pásma vodovod ů 

K ochraně vodovodu pro veřejnou potřebu jsou určena ochranná pásma v zákoně 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.  

Ochranná pásma jsou určena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na obě strany: 

- vodovodní řady do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
- vodovodní řady nad průměr 500 mm    2,5 m 
- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce 

větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 

Ochranné pásmo vodovodní přípojky je dáno ČSN 75 5411 a je 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
na obě strany.  

V ochranném pásmu vodovodů je možné provádět jakoukoli činnost pouze s písemným 
souhlasem provozovatele vodovodu za dodržení podmínek jím stanovených. 
 
 

B.5 Materiály pro vodovodní potrubí 

Materiály použité pro vodovod musí splňovat požadavky ČSN 75 5401 – Navrhování 
vodovodního potrubí: 

- výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem; 
- výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku; 
- výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v planém znění, a vyhláškou 
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody, v platném znění; 

- kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle 
ISO 9001. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou; 

- výrobky musí splňovat dále uvedené specifické požadavky vlastníka a provozovatele; 
- nejmenší profil vodovodního řadu se povoluje DN 80, v odůvodněných případech se 

souhlasem vlastníka a provozovatele i menší; 
- vodovod určený i pro požární účely bude mít minimální dimenzi DN 100. 
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B.5.1 VODOVODNÍ POTRUBÍ – KOVOVÉ MATERIÁLY  

B.5.1.1 TVÁRNÁ LITINA 

- používá se tvárná litina GS 20 až 40; 
- potrubí z tvárné litiny musí být v souladu s ČSN EN 545; 
- základní vnitřní ochrana stěn trub se navrhuje polyuretanová dle ČSN EN 15655, 

cementová vysokopecní dle ČSN EN 545 a ČSN EN 197-1 ed.2 nebo epoxidová dle 
ČSN EN 14901; 

- spoje trub se používají přednostně hrdlové, náhradou za betonové kotevní bloky se 
montují hrdlové spoje zámkové zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou nebo 
tahovou spojkou; 

- u přechodů na armatury se používají spoje přírubové, preferují se příruby otočné a 
těsnění s kovovou vložkou; 

- tvarovky se používají přednostně litinové hrdlové, případně přírubové s ochranou 
vnějšího i vnitřního povrchu odpovídající ochraně potrubí; 

- v rámci jedné zakázky se preferuje dodávka trub a tvarovek od jednoho výrobce; 
- v územích, kde je předpoklad výskytu galvanické koroze (bludné proudy), je dle 

ČSN 03 8365 nutné určit stupeň ochrany potrubí; 
- základní minimální vnější ochrana trub se dle ČSN EN 545 navrhuje slitinou zinko-

aluminiovým povlakem s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností 400 g/m2 

s konečnou vrstvou. V lokalitách se zemním prostředím vyvolávajícím vyšší povrchovou 
korozi potrubí se navrhuje speciální vnější ochrana dle ČSN EN 545, ČSN EN 14628, 
ČSN EN 15189, ČSN EN 15542, ČSN EN 14901. 
 

B.5.1.2 OCEL  

- používá se převážně ocel jakostní třídy 11, PN 10-16;  
- zpravidla se navrhuje základní tloušťka stěny pro daný profil a požadovaný jmenovitý 

tlak, se zahrnutím přídavku na korozi ve výši min. 2 mm; 
- vzhledem k nízké odolnosti proti korozi lze toto potrubí navrhnout pouze pro provizorní 

krátkodobé přeložky, popř. pro komplikované shybky, samonosné přechody vodotečí 
apod., a to ve výjimečných případech. Za výjimečný případ se nepovažuje např. 
výměna části trasy vodovodu (zejména u vodovodních přivaděčů), která je ve shodném 
materiálovém provedení; 
Takovéto případy použiti podléhají individuálnímu schválení FVS. Atypické tvarovky a 
shybky velkých profilů budou častěji zhotovovány z nerezové oceli. Vzhledem k vysoké 
ceně tohoto materiálu se vsak většinou jedná o ojedinělé případy. 

- Pro uložení v zemi se proti korozi vnější povrch opatruje bud asfaltovou ochrannou 
vrstvou, nebo se používají továrně vyráběné trouby s izolací plastovou (PE). Ocelové 
trouby a tvarovky se spojují svary na tupo, vždy s vnější izolací svaru a s vnitřní izolací 
svaru, je-li proveditelná. U přechodů na armatury se používají spoje přírubové. 
Tvarovky na ocelovém potrubí se používají ocelové, případně litinové. Potrubí v zemi 
musí být chráněno proti účinkům bludných proudů. 

- V územích, kde je předpoklad výskytu galvanické koroze (bludné proudy) je dle 
ČSN 03 8365 nutné určit stupeň ochrany potrubí. 
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B.5.1.3 NEREZOVÁ OCEL  

- používá se potrubí jakostní třídy 17, PN 10-16; 
- ukládání nerezového potrubí do země se užívá pouze výjimečně. Každé jeho použití je 

možné pouze se souhlasem správce a provozovatele. Pokládka je pak obdobná jako 
u potrubí ocelového. 

 

B.5.2 VODOVODNÍ POTRUBÍ – NEKOVOVÉ MATERIÁLY  

B.5.2.1 POLYETHYLEN (PE) 

- používají se výrobky dle ČSN EN 12201 z PE 100 v tlakové řadě SDR17 (PN10) nebo 
SDR 11 (PN 16); 

- pro spojování potrubí se používají pouze elektrotvarovky. Svařování potrubí může 
provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Toto bude doloženo protokolem 
o provedení svarů; 

- při přechodu na armatury se litinové tvarovky řeší přechodem na přírubu, event. u 
šoupat s použitím vyvařovacího šoupátka. Při navrhovaní a realizaci potrubí 
upřednostňovat svařované spoje; 

- tvarovky se používají v materiálu HDPE ve stejné pevnostní skupině jako materiál 
potrubí spojené elektroobjímkou, nebo spojené s potrubím na tupo; 

- u spojů potrubí v chráničkách, u podchodů pod drahou a v pozemních komunikacích se 
preferuje technologie svařování elektrotvarovkami, je-li takovýto spoj vhodný z pohledu 
realizace díla (zatahovaní potrubí apod.); 

- barevné provedeni použitého materiálu – černý s modrými podélnými pruhy, event. celé 
modré 

- pro bezvýkopové technologie (např. burstlining, řízené vrtaní) se používají trubky 
z PE 100RC (s ochranným plastem z koextrudovaného modifikovaného polyetylenu 
min. tloušťka ochranného pláště činní 0,8 mm); 

- nikdy se nesmí používat PE potrubí vyrobené z recyklačních granulátů. 

 

B.5.2.2 SKLOLAMINÁT 

- navrhuje se v odůvodněných případech, kdy jiny materiál nevyhovuje technickým 
podmínkám; 

- jmenovitá tuhost a jmenovitý tlak bude posouzen dle ČSN EN 1295-1 nebo dle pokynů 
ISO 10465; 

- ve srovnání s potrubím z plastů je jeho výhodou větší hladkost stran, a tím i lepší 
hydraulické vlastnosti a dále vetší pevnost proti vnitřním přetlakům a vnějšímu zatížení;  

- používá se pro DN větší než 499 a v prostředí výskytu bludných proudů; 
- těsnění spojů musí být provedeno pomocí dvojitého těsnění na každé straně spojení; 
- tvarovky ze sklolaminátu se používají do PN 10, při větších tlacích se sklolaminátové 

roury kombinuji s tvarovkami z litiny nebo nerezové oceli. Trouby, spojky a tvarovky 
musí prokazatelné splňovat parametry dlouhodobé tuhosti. 
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B.5.3 OZNAČOVÁNÍ POTRUBÍ 

- označovaní potrubí se řídí ČSN EN 12613 (64 6910) Označovací výstražné fólie 
z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi a ČSN 73 6006 Výstražné fólie k 
identifikaci podzemních vedení technického vybavení; 

- podél celého potrubí se umisťuje vyhledávací vodič, který je vyveden nad terén či do 
šachty a umožňuje napojení signálního vysílače; 

- vodič nesmí podléhat korozi (obvykle z mědi CYKY 1 x 6 mm2), musí být vodivě 
napojen na armatury; 

- na vrchní vrstvu obsypu se umístí výstražná plastová fólie osově umístěná nad osu 
potrubí;  

- vodič se osazuje i u kovových potrubí, kde není zaručen převod elektrického proudu; 
- provádí se zkouška funkčnosti identifikačního vodiče za účasti odpovědného zástupce 

provozovatele FVS. Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis – protokol, který se 
dokládá k řízení o uvedení stavby do užívání. 
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B.6 Objekty na vodovodech 

Pod pojmem objekty na vodárenské distribuční síti se rozumí zařízení, jimiž lze  

- regulovat proces zásobení odběratelů,  
- udržovat síť,  
- sledovat kvalitu vody,  
- provádět sanaci jednotlivých řadů,  
- vypouštět síť,  
- umožnit požární zásah apod.  

Zařízení těmto cílům sloužící je osazeno na potrubí buď přímo v zemi, nebo armaturních 
šachtách stavebně uspořádaných podle účelu a funkce příslušné armatury. 

 

B.6.1 ARMATURY 

Na vodovodu pro veřejnou potřebu se navrhují armatury z tvárné litiny. Na vodovodní síti se 
osazují uzávěry, hydranty, odvzdušňovací a odkalovací armatury, výpusti, a to buď v zemi, 
nebo v armaturních šachtách. 

Pro volbu materiálu platí zásada, že je třeba respektovat doporučení výrobců a dodavatelů 
použitého trubního materiálu. Nezbytný je i souhlas provozovatele. 

Obecně platné provozně-technické parametry pro nejběžnější druhy používaných armatur, 
jakož i základní pravidla pro jejich návrh a montáž, jsou uvedeny následně. Zcela zásadně se 
používají armatury bezúdržbové. 

Uzávěry jsou hlavní, vedlejší a podružné. 

 

B.6.1.1 UZAVÍRACÍ ARMATURY  

U řadů se uzávěry navrhují: 

- na rozhraní zásobních pásem (pásmové uzávěry); 
- v místech rozvětvení sítě (sekční uzávěry) – v místě styku více potrubí se osadí tolik 

uzávěrů, kolik je řadů, menší počet je nutné konzultovat s provozovatelem vodovodu. 
Pro křížení řadů je podle prostorových možností nutno použít vždy dvě tvarovky T; 

- v dlouhých ulicích bez odbočujících větví pro možnost rozdělení řadu na více úseků 
(dělicí - sekční - uzávěry), na řadech se navrhují podle počtu a rozmístění přípojek ve 
vzdálenostech 150 - 250 m; 

- u prostupu stěnou sdružené trasy na obou stranách, tj. v zemi i ve sdružené trase; 
- na zokruhovaných řadech před i za odbočením přípojky, u níž se nesmí přerušit 

dodávka vody (např. nemocnice); 
- na odbočkách pro hydranty; 
- na odbočkách pro vzdušníky; 
- na odbočkách výpustí do kanalizace; 
- na odbočkách pro přípojky (hlavní přípojkový uzávěr). 
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U nově navrhovaných řadů se jak v zemi, tak v šachtách nebo v armaturních komorách 
navrhují uzávěry: 

- šoupata krátkých délek - do profilu DN 350 včetně 
- šoupata či klapky v profilech DN 400 - 600 (v návaznosti na stávající stav a prostorové 

možnosti) 
- klapky - od profilu DN 600 výše 
- sdružené uzávěry (integrovaná tvarovka s uzávěrem nebo uzávěry) se používají 

v opodstatněných případech (omezené prostorové možnosti) 
- šoupata středních a dlouhých délek se používají jen pro výměnu na stávajících řadech. 

V zastavěném území se uzávěry do DN 600 včetně ukládají přímo do země s vyvedením 
ovládání na povrch terénu (zemní soupravy). Způsob uložení uzávěru v nezastavěném 
prostoru do země nebo do šachty se řeší dle pokynů provozovatele. 
Uzávěry ovládané ručně, umístěné v šachtách, se navrhují s vyvedením ovládání stropem 
objektu na terén. 
Uzávěry nad DN 600 je vhodné navrhovat s elektropohonem, případně s dálkovým 
ovládáním. 
Uzávěry v kolektorech nebo technických chodbách se navrhují vždy na PN 16. Pokud jsou 
navrženy s elektropohonem, jejich ovládání musí být umožněno jak dálkově z dispečinku 
správce kolektoru, tak i místně. 

 

B.6.1.2 HLAVNÍ UZÁV ĚRY 

Přerušují přítok do jednotlivých větví (uličních řadů) tak, aby bylo možno v odstaveném 
úseku odstranit případnou poruchu a provádět údržbu. 

 

B.6.1.3 VEDLEJŠÍ UZÁV ĚRY 

Uzavírají přípojky či dělí potrubí na menší sekce, vyžádá-li si to provoz sítě. 

 

B.6.1.4 PODRUŽNÉ UZÁVĚRY 

Uzavírají požární a jiné hydranty či zařízení na vodovodní síti. Uzávěry musí být provedeny 
z armatur kvalitních s životností min 35 let a v materiálu totožném či pevnějším a odolnějším 
než je provedeno potrubí, a to i v případě oprav či rekonstrukcí. Vlastní těsnění dříku posuvu či 
otáčení uzavíracího elementu šoupěte musí vyhovovat životnosti min. 35 let. Pokud to situace 
dovolí, je vhodné preferovat uzávěry s dvojitým těsněním z různých materiálů (kov - teflon – 
ucpávka). Užívají se zásadně bezúdržbové armatury s těžkou protikorozní ochranou (GSK). 

Každý uzávěr musí být zabezpečen staticky a musí být osazen zemní soupravou s poklopem, 
který nečiní v úrovni povrchu problémů – poklop musí být řádně uložen na pevném a únosném 
podkladu. Poklop musí být vhodně ochráněn i v nezpevněném terénu. 

Uzávěry se osazují v souladu s ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 
Vodovodní přípojky a s technologickými předpisy dodavatele armatur. 

Na potrubí se dále osazují v nejvyšších bodech vzdušníky. V nejnižších místech potrubí se pak 
osazují kalníky, umožňující odkalení potrubí. Mohou jimi být i hydranty. 
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Armatury měřicí (průtokoměry, tlakoměrné a monitorovací sondy připojené na elektrický proud), 
musí být od potrubí odděleny izolační přírubou. Servopohony šoupat a armatur musí být rovněž 
izolovány od potrubí tak, aby do vodovodní sítě nebyl zanášen elektrický potenciál od rozvodné 
elektrické sítě. 

Uzávěry na přípojkách 

- při napojení nové přípojky d ≤ 63 na stávající uliční řad používat kulové kohouty 
- při napojení nové přípojky d > 63 na stávající uliční řad používat šoupátka 
- na stavbách charakteru obnovy nebo rekonstrukce uličního řadu používat šoupátka bez 

ohledu na dimenzi přípojky 
- při výstavbě vodovodní sítě pro nové lokality používat šoupátka bez ohledu na dimenzi 

přípojky 
 

B.6.1.5 POŽADOVANÉ PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY UZÁV ĚRŮ 

Uzávěry - šoupata, kombinovaná šoupata 
provedení: šoupata měkce těsnící s nezúženým průchodem, vřeteno 

nestoupavé s válcovaným závitem, horní část vřetena se 
čtvercovým profilem, nákružek a vřeteno musí být z jednoho 
kusu 

druh materiálu: - těleso tvárná litina GGG-40 dle ČSN EN 1563 
- vřeteno nerezová ocel 1.4021, obsah Cr min 13% 
- klín tvárná litina  EN-GJS-400-15 dle 

ČSN EN 1563 pogumována antibakteriální pryží 
EPDM 

přípustné dimenze: DN 40 - DN 600 
tlaková třída: min. PN 16 
stavební délky: dle ČSN EN 558+A1 (13 3031) 
vnější povrchová úprava: těžká protikorozní ochrana epoxidovým práškem dle GSK, 

provedení dle DIN 30677, tl. nátěru 250 až 400 µm na 
rovných plochách, 150-300 µm na hranách (dle zásad GSK) 
přilnavost dle ČSN EN ISO 4624, Gt1 odolnost proti nárazu 
dle DIN 30677-2 (zkoušeno dle GSK) 

vnitřní povrchová úprava: epoxid dle předchozího bodu 
způsob ovládání: zemní souprava, elektropohon, ruční kolo 
způsob výměny ucpávek: bez výměny (garance po dobu životnosti), výměna pod 

tlakem vrchem 

příslušenství: zemní soupravy teleskopické, v odůvodněných případech tuhé, 
s ořechem z tvárné litiny 

garantovaná doba dodávky 
náhradních dílů: 10 let po ukončení výroby 
požadavky na údržbu: bezúdržbové, záruka 10 let 
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Uzávěry - klapky 
provedení: klapkové uzávěry uzavírací a škrtící, dvojitě excentricky 

uložený disk, bezpečnostní rychlouzávěry  
druh materiálu tvárná litina  
přípustné dimenze: DN 400 - a větší 
tlaková třída: min PN 16 
výrobní délky: dle ČSN EN 558+A1 (13 3031) 
vnitřní povrchová úprava: viz šoupata 
vnější povrchová úprava: viz šoupata  

polyuretanový nátěr  
těžká protikorozní ochrana  

způsob ovládání: převodovky pro zemní soupravu, 
elektropohon, ruční kolo, hřídel 

garantovaná doba dodávky 
náhradních dílů: 10 let po ukončení výroby 
požadavky na údržbu: bezúdržbové, záruka min. 5 let 
 
Uzávěry - ventily 
přípustné dimenze: 1“ - 2“ 
tlaková třída: min PN 16 
použití: u vodoměrných sestav 

 

B.6.1.6 VZDUŠNÍKY 

Na vrcholových lomových bodech potrubí přivaděče a hlavních řadů se umisťují automatické 
vzdušníky (ventily s odvzdušňovací a zavzdušňovací funkcí) v dimenzích podle profilu potrubí a 
provozního tlaku. Jejich funkce má zaručovat automatické odvádění vzduchu při plnění potrubí, 
trvalé odvzdušňování při provozu řadu a přívod vzduchu pro eliminaci vzniku podtlaku při 
prázdnění řadu. Odbočná tvarovka ke vzdušníku musí být umístěna do vrcholu 
odvzdušňovacího potrubí tak, aby odbočení směřovalo svisle vzhůru. 

Pro dimenzi odvzdušňovacího potrubí (DNo) orientačně platí vztahy: 
- DNo = 1/5 DN a současně 25 < DNo < 200 
- např.: pro vodovod DN 800 se použije vzdušník DN 150 
- pro vodovod DN 500 se použije vzdušník DN 100. 

Návrh dimenze vzdušníku je vždy třeba podložit výpočtem. 

Vzdušníky se přednostně ukládají do ochranných vzdušníkových souprav, které umožňují 
výměnu armatury bez výkopových prací. Do šachet se vzdušník umísťuje v případech, kdy není 
z technických důvodů možné vzdušník uložit do ochranné soupravy, nebo je to požadováno 
provozovatelem. 

Pokud se vzdušník navrhuje do šachty, je na řadech do DN 300 šachta zpravidla umístěna 
přímo na řadu, u větších profilů na odbočce z řadu. V šachtě se používá automatický vzdušník 
vybavený vlastním uzávěrem pro možnost údržby vzdušníku za provozu vodovodu a kohoutem 
pro možnost jeho vyprázdnění v případě nebezpečí působení mrazu. Na rozváděcích řadech v 
jejich vrcholových lomech se navrhuje odvzdušňování automatickými vzdušníky (odvzdušňovací 
a zavzdušňovací ventil, případně jen odvzdušňovací ventil). Dimenzování vzdušníků se provádí 
v souladu s pokyny výrobců a provozovatele vodovodu. 

Pro správnou funkci automatického vzdušníku je vhodné navrhnout větší sklon potrubí v kratší 
sestupné větvi než v delší vzestupné (minimálně 2 - 3 ‰), čímž se usnadní akumulace vzduchu 
ve vrcholu potrubí. 

Každý vzdušník, který bude navržen a osazen, musí být včetně uzávěru. 
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Požadované provozně-technické parametry: 
druh materiálu: tvárná litina, nerezová ocel 
přípustné dimenze: DN 50 - DN 200 
tlaková třída: min. PN 16 
funkce: samočinná 
krytí potrubí: min. 1,0 m 
vnitřní povrchová úprava: viz šoupata 
vnější povrchová úprava: viz šoupata 
garantovaná doba dodávky 
náhradních dílů: díly 10 let po ukončení výroby 
 

B.6.1.7 REGULACE TLAKU 

K regulaci tlaku se používají regulační ventily s cílem dosáhnout: 

- redukci tlaku v rozvodných sítích 
- snížení maximálního hydrostatického tlaku v zásobované síti 
- stabilizaci hydrodynamického tlaku na přípustnou hodnotu v závislosti na velikosti 

odběru vody v síti zásobované čerpáním 
- udržení konstantního tlaku při měnícím se vstupním tlaku a průtoku apod.  

 
Podmínky pro instalaci v distribuční síti jsou následující: 

- možnost dodávky vody do spotřebiště i v době vyjmutí tělesa redukčního ventilu, 
přičemž armatura na obtoku musí být redukčního charakteru 

- snadná montáž a demontáž instalací, např. montážní vložky 
- předřazení filtru před redukční ventil 
- umístění samostatných uzávěrů před a za ventilem 
- umístění manometru před a za filtrem (signalizace znečištění a zanesení) 
- za výstupem z redukčního ventilu bude vždy osazen i pojistný ventil nastavený na 

maximální tlak 
 

Požadované provozně-technické parametry: 
druh materiálu: tvárná litina, nerezová ocel 
přípustné dimenze: DN 32 - DN 700 
tlaková třída: min. PN 16 
funkce: samočinná s možností dálkového ovládání 
vnitřní povrchová úprava: viz šoupata 
vnější povrchová úprava: viz šoupata 
garantovaná doba dodávky 
náhradních dílů: díly 10 let po ukončení výroby 

 

B.6.1.8 KALNÍKY, VÝPUSTI 

Vypouštění vodovodních řadů se přednostně navrhuje výpustěmi do kanalizace. U výpustí do 
splaškové kanalizace je třeba posoudit ovlivnění ČOV vypouštěným objemem vody. Hydrantem 
se řady vypouštějí v případě, že v jeho okolí neexistuje stávající kanalizace nebo je připojení na 
kanalizaci technicky neřešitelné. 
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Výpusti do vodotečí se navrhují v nevyhnutelných případech v závislosti na charakteru 
recipientu a vždy se souhlasem správce toku (při likvidaci znečištění řadů po jeho opravách 
může dojít ke zvýšenému dávkování chloru přímo do potrubí). 

Vypouštění do čerpací jímky se navrhuje tam, kde není pro vypouštění k dispozici kanalizace 
ani vhodná vodoteč. 

Na hlavních a přiváděcích řadech se výpusti navrhují v nejnižších místech trasy tak, aby 
umožnily co nejrychlejší proplach a následný odběr vzorků pro bakteriologickou zkoušku z obou 
stran výpustí v jeden den. Pokud je to možné, navrhují se výpusti i u dělicích uzávěrů. Na 
výpustech z řadů velkých profilů nebo vyššího tlaku se navrhují opatření na tlumení energie 
vypouštěné vody a jejího neškodného odvedení, zpravidla se navrhuje přerušovací komora. 

Při návrhu vypouštění velkých řadů (od DN 500) je třeba stanovit průtokové množství a dobu 
vypouštění a tyto hodnoty projednat s provozovatelem objektu, kterým bude vypouštěná voda 
odváděna. 

Návrhy výpustí hlavních a přiváděcích řadů se zpravidla řeší individuálně, projednávají se 
s provozovatelem. 

Na rozváděcích řadech se výpusti navrhují tak, aby bylo zajištěno samostatné vypouštění a 
proplach sítě souhrnné délky max. 500 m. Vhodné je, aby doba vypouštění z přilehlých řadů 
nepřesáhla dvě hodiny. 

Výpusti se přednostně navrhují do kanalizace, nelze-li, pak se vypustí řady pomocí hydrantů. 
Toto řešení schvaluje provozovatel. Výpusti do DN 200 se navrhují na odbočku vysazenou do 
boku, u profilů od DN 250 na odbočku vysazenou dolů. 

Na odbočení výpusti z řadu se vždy osadí uzávěr. 

U řadů od DN 500 včetně se posuzuje nutnost instalace zařízení na tlumení energie v místě 
vypouštění. Dimenzování profilu výpustí se u řadů od DN 500 dokládá výpočtem. 

 

B.6.1.8.1 Vypoušt ění do kanalizace 

Navrhuje se pouze ve výjimečných případech, kdy není možné jiné technické řešení podle 
následujících pravidel: 

- do kanalizace se výpust navrhne tehdy, je-li: 
� u stok se světlou výškou do 700 mm včetně rozdíl úrovní dna vodovodu a stoky 

min. 1,0 m 
� u stok s větší světlou výškou pak rozdíl úrovní dna vodovodu a vnitřního líce stropu 

stoky min. 300 mm 
- výpust se zaúsťuje do šachty, která musí umožnit vizuální kontrolu při vypouštění. Při 

návrhu se s ohledem na profil řadu a tlakové poměry posuzuje nutnost instalace 
zařízení na tlumení energie a výpust se zaústí: 
� do stávající nebo nově zřízené revizní šachty na stoce; na vyústění se osadí 

zpětná (žabí) klapka 
� do přerušovací šachty před zaústěním do stoky; v ní se na výpusti osadí zařízení 

na tlumení energie, za přerušovací šachtou uzávěr 
- dimenze výpusti se navrhuje individuálně dle konkrétních místních podmínek 
- sklon potrubí výpusti se navrhuje min. 3 ‰ 
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B.6.1.8.2 Vypoušt ění hydrantem 

Pokud má hydrant funkci výpusti, osazuje se přes šoupě na odbočku z řadu vyvedenou do boku 
(pouze u DN 80 a 100) nebo dolů, dimenze výpusti odpovídá dimenzi hydrantu. 

Pokud při vypouštění řadu hydrantem nebo do vodoteče veškerá voda z uvažovaného úseku 
nevyteče gravitačně, navrhuje se vypuštění zbytkového množství vody výtokem do čerpací 
jímky. 

 

B.6.1.8.3 Vypoušt ění do vodote če 

Odbočka pro výpust se vyvede dolů nebo do boku řadu, osadí se uzávěr, na výtoku zpětná 
(žabí) klapka situovaná min. 0,1 m nad hladinu odpovídající průtoku Q355, pokud není možné ji 
umístit výše. Návrh výpusti do vodoteče se projednává s vlastníkem a se správcem vodoteče. 

 

B.6.1.8.4 Vypoušt ění do čerpací jímky 

Řad se vypouští hydrantem. Zbytkové množství vody odteče do čerpací jímky na odbočce. 

U řadů nad DN 400 se v tomto případě navrhuje uzávěr na řadu, před a za ním se přes šoupata 
vyvedou odbočky ze dna řadu, ty se spojí do vypouštěcího potrubí, osadí se odbočka pro 
hydrant s uzávěrem, uzávěr před šachtou a zpětná klapka nebo zařízení na tlumení energie 
v šachtě. 

Dno a dolní část stěn čerpací šachty se opevňují kamenným obkladem nebo obkladem z cihel 
z taveného čediče. Čerpací jímku je možné zřídit ze svislého potrubí odpovídajícího průměru. 

 

B.6.1.9 CHRÁNIČKY 

Trubní chráničky mají zaručit možnou výměnu potrubí při opravách vodovodu bez nutnosti 
otevřeného výkopu v celé délce problematického úseku (komunikace bez možnosti omezení 
dopravy, kolejová trať, vodoteč atd.). Provádějí se zpravidla bezvýkopovými technologiemi 
(protlakem), pokládají se však také i v otevřeném výkopu. 

Potrubí uložené v chráničce musí být v celé délce podchodu směrově přímé a beze změny 
sklonu. Chráničky se navrhují tak, aby k oběma jejím koncům byl volný přístup. 

V extravilánu délku chráničky u podchodů pozemních komunikací a kolejových tratí stanovuje 
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací. V zastavěném území 
se délka chráničky navrhuje podle místních podmínek (směrodatná je velikost prostoru na 
situování startovacích a cílových šachet pro protlak). 

Chráničky u podchodů se zpravidla navrhují ocelové s pasivní protikorozní ochranou nebo 
železobetonové. Jiné materiály (např. PE) musí být konzultovány s vlastníkem a 
provozovatelem vodovodu. 

Do chrániček se ukládají i řady vedené ve stísněných prostorových poměrech v blízkosti 
stromů, tj. cca 1,0 m od paty kmene stromu. Délka chráničky vyplývá z předpokládaného 
rozsahu kořenové zóny. V těchto případech je pro chráničky možné využít trub např. z PVC. 

Světlost chráničky musí umožnit zatažení a výměnu potrubí, každá trouba v chráničce se 
podpírá, resp. vystřeďuje. 
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Chráničky se navrhují bez vyplnění mezikruží (pro možnost demontáže potrubí z chráničky a 
jeho výměny). Aby se zamezilo znečištění chráničky, oba její konce se utěsní, např. manžetami, 
těsnicí pěnou ap. 

Litinové trouby se v chráničkách navrhují s pevnými spoji. 

Kovové potrubí uložené v ocelové chráničce musí být elektricky izolováno od chráničky. 

Ocelová chránička nesmí být připojena na katodovou ochranu vnitřního kovového potrubí. 

Vnitřní světlost chráničky se navrhuje o 1-3 profily větší, než vnější průměr potrubí včetně spojů 
potrubí. Jiný návrh je potřeba zdůvodnit a projednat s provozovatelem vodovodu. 

 

B.6.1.10 HYDRANTY 

Na síti vodovodu pro veřejnou potřebu jsou umístěny hydranty, které kromě použití při požárním 
zásahu mohou plnit funkce provozní: 

- odvzdušnění sítě 
- odkalení sítě 
- nouzové zásobování vodou 
- udržování městské zeleně (odběrná místa) 
- zásobení zařízení městského mobiliáře. 

Požární hydranty se přednostně osazují mimo hlavní komunikace a silnice jako nadzemní DN 
80 až DN 150 dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Návrh 
na umístění požárních hydrantů bude vycházet ze stávajícího seznamu hydrantů pro požární 
účely a jejich umístění, který se každoročně bude aktualizovat. 

 

B.6.1.10.1 Podzemní hydranty 

Podzemní hydranty se na vodovodní síti navrhují zejména z provozních důvodů (odvzdušnění, 
odkalení řadu, vypouštění řadu, odběr vzorků vody, proplachy, měření tlaku na síti) nebo 
z důvodu zásobování požární vodou. 

U hlavních a přiváděcích řadů se podzemní hydranty osazují pouze z provozních důvodů, a to 
přes uzávěr. 

U rozváděcích řadů se podzemní hydranty osazují: 

- na rozvodné síti podle potřeby vždy přes šoupě 
- z obou stran pásmových uzávěrů (jsou ve funkci „koncových“ hydrantů), a to přes 

uzávěr 
- na koncích řadů, a to přes uzávěr. 

Hydranty připojené přes uzávěr podle své funkce a prostorových možností se osazují na 
odbočku vysazenou do boku, svisle dolů (odkalení) nebo nahoru (odvzdušnění). 

Hydranty 

Požadované provozně-technické parametry: 
druh materiálu: tvárná litina 
přípustné dimenze: DN 80 - DN 100 
tlaková třída: min. PN 16 
funkce: samočinné 
krytí potrubí min. 1,0 m 
vnitřní povrchová úprava: viz šoupata 
vnější povrchová úprava: viz šoupata 
způsob výměny vnitřního tělesa: vnitřní těleso musí být vyměnitelné bez výkopu 
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garantovaná doba dodávky 
náhradních dílů: díly 10 let po ukončení výroby 

těsnění:   pryž EPDM, odvodnění: automatické s nulovým zbytkem vody 
v tělese hydrantu, způsob výměny pístu: bez nutnosti provedení 
výkopových prací 

 

B.6.1.10.2 Nadzemní hydranty 

Nadzemní hydranty se na vodárenské síti navrhují z důvodu zabezpečení zásobování požární 
vodou jako vnější odběrná místa. 

Nadzemní hydranty se osazují na rozváděcí řady přednostně na zokruhovanou síť, osazují se 
přes šoupě na odbočku vyvedenou do vhodného prostoru mimo vozovku. 

Hydranty se dimenzují dle ČSN EN 14384 Nadzemní požární hydranty. 

 

Umístění požárních hydrantů [m] 

Druh objektu a mezní plocha požárního úseku (S) 
Vzdálenost 

od objektu mezi sebou 

Rodinné domy, nevýrobní objekty (kromě skladů),  
kde S ≤ 120 m2 

200 400 

Nevýrobní objekty, kde S = 120 - 1000 m2  
Výrobní objekty a sklady, kde S ≤ 500 m2 

150 300 

Nevýrobní objekty, kde S > 1000 – 2000 m2 
Výrobní objekty a sklady, kde S = 500 m2 - 1500 m2 
Otevřená technologická zařízení, kde S ≤ 1500 m2 

150  300 

Nevýrobní objekty S > 2000 m2 

Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická 
zařízení, kde S > 1500 m2 

100 200 

Výrobní objekty a sklady s vysokým požárním zatížením, 
kde S > 2500 m2 

100 200 

 

U hydrantu má být zajištěn přetlak min. 0,2 MPa, při odběru nemá přetlak klesnout pod 0,05 
MPa. 

Jiná odběrná místa se navrhují podle požadavků a provozovatele. 

Při osazování nadzemních hydrantů v komunikacích (chodníky, zelené pásy apod.) a plochách, 
kde se dá předpokládat dopravní provoz, se používají vždy hydranty s definovanou rovinou 
lomu a s osazenými víčky znemožňujícími neoprávněnou manipulaci. 
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Požadované provozně-technické parametry: 
druh materiálu: tvárná litina, výjimečně nerez 
přípustné dimenze: DN 80 - DN 150 
tlaková třída: min. PN 16 
vnitřní povrchová úprava: viz šoupata 
vnější povrchová úprava: viz šoupata 
garantovaná doba dodávky 
náhradních dílů: díly 10 let po ukončení výroby 
zabezpečení neopráv. odběru: víčka na výtocích otevíraná speciálním adaptérem 
 

B.6.1.11 PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATUR 

Zemní soupravy 

Pro ovládání podzemních armatur z terénu se používají zemní soupravy chráněné proti vniknutí 
nečistot a povrchové vody, a to v závislosti na hloubce krytí potrubí. Ovládací tyče je možno 
použít teleskopické, v odůvodněných případech tuhé (neupravované svařováním na správnou 
délku) ochráněné protikorozní ochranou, s ovládacím čtyřhranem z tvárné litiny. 

 

Poklopy 

Na ochranu ovládacích konců zemních souprav 

- pro navrtávací pasy s uzávěrem 
- pro šoupata 
- pro klapky 
- pro automatické vzdušníky 

se používají šoupátkové poklopy z litiny:  

- s kulatým nebo hranatým rámem poklopu 
- v provedení tuhém nebo teleskopickém 
- s robustním litinovým víčkem schopným přenášet a odolávat vlivům těžké dopravní 

zátěže  
- s min. tepelnou odolností 250°C 
- vždy s označením VODA, VODOVOD nebo „W“ formou litého nápisu 

Na ochranu výtokového hrdla a ovládací části podzemních hydrantů se používají hydrantové 
poklopy z litiny, případně plastové s litinovým víčkem. 

Na zakrytí ochranných souprav automatických vzdušníků v komunikacích se používají uliční 
poklopy odvzdušňovacích souprav. 

Poklopy se ukládají na prefabrikáty bez dalších podložek, výškově se přizpůsobují okolnímu 
terénu, je-li to možné, terén směrem od poklopu se vyspáduje. Poklop je nutné vhodně ochránit, 
v nezpevněném terénu např. odlážděním (v intravilánu) či betonovou skruží (v extravilánu) a 
označit tabulkou na výtyčce. 

U poklopů šachet je třeba zajistit opatření proti vodorovnému posunu, uzamykatelnost a 
vodotěsnost. V případě umístění poklopu šachty ve vozovce dimenzovat tyto k bezpečnému 
přenosu vlivů těžké dopravní zátěže.  

V nepřehledném prostředí musí být poklopy označeny směrovou tyčí s označením, popř. musí 
být poklop ochráněn volně loženou skruží.  
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Požadované provozně-technické parametry 

- druh materiálu: litina, plast (PP, PA) 
- třída zatížení: C 250, D 400, E 600 
- povrchová úprava: označení „vodovod nebo voda nebo W" 

Informační řídicí systém pro dálkové ovládání požadovaných funkcí uzávěrů, regulačních prvků 
apod. musí odpovídat automatickému systému řízení provozovatele. 

 

B.6.2 ODBĚRNÁ MÍSTA 

Odběrné místo vody (výtokové stojany) pro potřeby technických služeb města a pro jiné složky 
města (a veřejnost), které využívají trvale či dočasně vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu, 
musí být řádně k tomuto účelu uzpůsobeno. Jedná se obvykle o šachtici o rozměrech min. 
75 cm x 90 cm s pojezdným poklopem. 

V šachtici je vysazena přechodka na hadici se zaplombovaným vodoměrem. Pokud je využíván 
odběr dočasně z hydrantu, musí být hydrantový nástavec opět opatřen odečtovým vodoměrem. 
Odběrná místa musí být zřetelně a přehledně označena. Každý odběr musí být předem 
oznámen provozovateli a s jeho instalací musí souhlasit vlastník vodovodu. Odběr vody je 
umožněn až na základě uzavřené smlouvy o odběru vody. 

 

B.6.3 ARMATURNÍ ŠACHTY 

Armaturní šachty se na potrubí umísťují pro usnadnění přístupu, údržby, manipulace, kontroly, 
opravy nebo výměny armatur. 

Požadavky na stavební objekty šachet a úpravy vystrojení jsou následující: 

- Na řadech do DN 300 včetně se světlá výška šachty navrhuje min. 1,8 m, půdorysné 
rozměry se odvodí z podmínky, že mezi stěnou a okrajem přírubového spoje má být ve 
všech směrech min. vzdálenost 0,2 m (u svařovaného spoje 0,3 m). 

- Na řadech od DN 350 včetně se min. světlé rozměry navrhují individuálně s ohledem na 
provozní potřeby. 

Šachta musí být vodotěsná. 

 

Šachta musí být odvětraná přirozenou cirkulací vzduchu (přívod vzduchu zaveden ke dnu 
šachty, odvod pod stropem šachty v protilehlém rohu), absenci samovolného odvětrání lze 
připustit pouze výjimečně. 

Šachta musí být gravitačně odvodněná, odvodnění čerpáním lze připustit pouze výjimečně a po 
odsouhlasení s provozovatelem. 

Vstupní otvory musí mít min. světlost 0,6 x 0,6 m, jejich počet odvisí od provozních potřeb. 

Rozměry manipulačních otvorů musí umožňovat snadnou manipulaci s armaturou, zpravidla se 
navrhují pro možnost výměny prvků s hmotnostní nad 30 kg. 

Kromě tvarovek a armatur na vodovodu musí být i ostatní vybavení šachet z nekorodujících 
materiálů – žebříky nebo stupadla, ochranné koše žebříku – dle:  

- ČSN 75 0748 - Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací  
- TNV 75 0747 – Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
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Únosnost poklopů otvorů ve stropní desce musí odpovídat třídě zatížení v místě šachty. 
Poklopy musí být uzamykatelné, nepropustné, v případě nutnosti opatřené tepelnou izolací. 
V nezpevněném terénu se vyvedou 0,3 m nad úroveň terénu, jejich okolí se zpevní např. 
dlažbou vyspádovanou směrem od poklopu. 

Rozebíratelné spoje trub nesmí být zabudované do stavební konstrukce. 

Spoje litinových trub se v šachtách navrhují přírubové. 

Armatury musí být připojovány přes montážní vložky, Straubovy spojky apod., aby byla 
umožněna jejich snadná výměna. 

Šachty mohou být dle pokynů provozovatele vybaveny snímači zatopení, neoprávněného 
vstupu apod. 

Návrh šachet musí být projednán s provozovatelem vodovodu. 

 

Podle vystrojení mohou být šachty: 

- s uzávěrem 

Do šachet se ukládají uzávěry: 

� ručně ovládané - jen v případě nezbytnosti (přednostně umístění do země) od 
DN 500 s vyvedením ovládání stropem šachty 

� s elektropohonem, bez rozlišení profilu 
- vzdušníkové 

Do šachet se ukládají automatické vzdušníky. Šachta může být umístěna na řadu 
(zpravidla do profilu řadu DN 300) nebo na svislé odbočce z řadu. 

- vodoměrné pro: 
� měření na řadech (sekční vodoměry) 
� měření na přípojkách 
� měření dočasných odběrů (odběrná místa) 

Velikost šachet se odvíjí od rozměrů vodoměrné sestavy: 

- s regulačními ventily. 

 
Vstupy do šachet musí být v nepřehledném prostředí označeny směrovou tyčí s označením, 
popř. musí být poklop ochráněn volně loženou skruží.  
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B.7 Přípojky 

Přípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu povoluje stavební úřad po 
předložení projektu odsouhlaseného provozovatelem.  

Přípojka - její konstrukce a pokládka – musí 

- odpovídat požadavkům ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
- odpovídat požadavkům stanoveným provozovatelem  
- být v souladu s dotčenými podmínkami zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. 

Přípojkou se rozumí trubní odbočení z řadu k vodoměru. Není-li vodoměr osazen, pak 
k uzávěru vnitřního vodovodu. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým 
uzávěrem je součástí rozváděcího řadu, a tím i vodovodu pro veřejnou potřebu. 

Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před 
1. lednem 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, 
neprokáže-li se opak. 

Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených po 
1. lednu 2002 je investor, nebo ten, na kterého investor vlastnictví převedl. 

Odběrné množství a podmínky připojení na vodovod pro veřejnou potřebu se vždy projednají 
s provozovatelem vodovodu, stejně tak projekt přípojky, který dále podléhá schválení 
vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Umístění vodoměru určí provozovatel. 
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C KANALIZACE 

C.1 Úvod 

Účelem kanalizace – tj. stokových sítí a kanalizačních přípojek – je spolehlivé, hospodárné 
a zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území nebo připojených 
nemovitostí do zařízení na čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, dešťové nádrže).  

Podmínky pro vypouštění znečištěných i neznečištěných odpadních vod do stokové sítě určují 
podle ČSN EN 752 a příslušných právních předpisů1 kanalizační řády stokových sítí. 

 

Tento díl se zabývá následujícími okruhy: 

- Rozsah působnosti 
- Základní definice pojmů terminologie v inženýrství odpadních vod 
- Rozdělení odpadních vod  
- Postup při výpočtu návrhových průtoků pro navrhování kanalizačních systémů 
- Zásady pro směrové a výškové vedení stok 
- Typy kanalizačních systémů 
- Materiál kanalizačních potrubí 
- Objekty na kanalizaci 
- Postup a zásady při rušení potrubí 
- Přípojky 
- Ochranná pásma 
- Průkaz kvality díla 

 

C.2 Rozsah p ůsobnosti 

Tato dokumentaci platí na území, které je odkanalizováno kanalizačními systémy, jejichž 
provozovatelem je Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 

Jedná se o následující města: 

- Frýdlant  
- Hejnice 
- Nové Město pod Smrkem 

Tyto technické standardy by měly být dodržovány i vlastníky a provozovateli provozně 
souvisejících kanalizací pro veřejnou potřebu ke kanalizacím pro veřejnou potřebu, jejichž 
provoz zajišťuje FVS.  
Konkrétně se například jedná o kanalizaci Raspenava, kde je vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace pro veřejnou potřebu přímo Město Raspenava.  

                                                      
1 Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon č. 274/2001 Sb., Vyhláška č. 428/2001 Sb. 
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C.3 Základní definice a názvosloví 

Dva základní pojmy – pojem Odpadní vody a pojem Kanalizace – jsou definovány  

- zákonem č. 254/2001 Sb.  
- zákonem č. 274/2001 Sb. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm ěně některých zákon ů (vodní zákon), ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů, definuje v § 38 odpadní vody jako vody použité v obytných, 
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 
prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody 
z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou 
vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod 
důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 

Dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně 
některých zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, je 
kanalizace pro veřejnou potřebu definována jako provozně samostatný soubor staveb a 
zařízení zahrnujících  

- kanalizační stoky k odvádění odpadních 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 vypuštěním do kanalizace. 

Kanalizace je vodním dílem. 

 

S kanalizací pro veřejnou potřebu funkčně neoddělitelně souvisí přípojky z odvodňovaných 
nemovitostí, komunikací a z jiných ploch.  

Přípojky nejsou vodním dílem, majetkově nejsou součástí veřejné kanalizace, ale platí pro ně 
zvláštní provozní režim. 

 

Základní termíny a jejich definice používané ve standardech odpovídají platné kanalizační 
terminologii stanovené zejména  

- ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

Pro potřebu standardů však bude využíváno i názvosloví, které sice není uvedeno v obou 
uvedených normách, ale je uvedeno v technických normách, které jsou zmiňovány 
v jednotlivých kapitolách těchto standardů. 
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C.4 Druhy odpadních vod 

Obecné rozdělení odpadních vod je na odpadní vody znečištěné a neznečištěné. 

Jako znečištěné odpadní vody se označují zejména městské odpadní vody – jedná se o směs 
splaškových odpadních vod, průmyslových odpadních vod a případně srážkových vod. Mezi 
znečištěné odpadní vody patří vody odtékající ze znečištěných povrchů, např. průmyslových 
a zemědělských areálů, ale jen po dobu oplachu těchto povrchů. 

Pod pojmem neznečištěné odpadní vody se rozumí odpadní vody odtékající z neznečištěných 
povrchů – např. pěších zón, parků a zahrad, střech a neznečištěných pozemních komunikací. 
Po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok lze mezi neznečištěné vody 
zařadit rovněž srážkové vody odtékající i z výše uvedených povrchů.  

Podle původu a způsobu znečištění se odpadní vody člení na: 

- splaškové (domovní) odpadní vody (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, 
koupelen, prádelen, WC, technické občanské vybavenosti apod.); 

- průmyslové odpadní vody (např. odpadní vody z technických provozů, chladicí vody). 
Jejich znečištění je nejrůznějšího druhu podle technologie výroby, koncentrační limity 
obsahuje příslušný předpis; 

- znečištěné srážkové vody z extrémně znečištěných ploch – dešťové včetně vod 
z tání sněhu a ledu; 

- odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby; 
- infekční odpadní vody – odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, 

z tuberkulózních sanatorií, z mikrobiologických laboratoří, z výroben očkovacích látek 
z infikovaných zvířat, z přidružených provozů apod.; 

- ostatní odpadní vody – odpadní vody, které nelze zařadit do některé z předchozích 
skupin nebo které se dostaly do stokové sítě za nepředvídaných okolností. 

Definice těchto druhů a i dalších druhů odpadních vod jsou uvedeny v ČSN 75 0161 Vodní 
hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod. 
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C.5 Výpočet návrhových pr ůtoků pro navrhování kanaliza čních systém ů 

Obecné zásady pro zpracování projektové dokumentace kanalizačních systémů a jejich objektů 
jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.  

 

C.5.1 VÝPOČET NÁVRHOVÝCH PRŮTOKŮ ODPADNÍCH VOD 

Hydraulické výpočty průtoku odpadních vod se provádějí podle zásad uvedených  

- v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- v ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

 

C.5.2 SPLAŠKOVÉ (DOMOVNÍ) ODPADNÍ VODY 

Množství splaškové vody je rozhodující pro dimenzi splaškových stok v systému oddílné 
kanalizace. V systému jednotné kanalizace je třeba znát množství splaškových vod pro výpočet 
dešťových oddělovačů a komor a pro návrh objektů čistírny odpadních vod.  

Obecně platí pravidlo, že množství splaškových vod z domácností a z technické a občanské 
vybavenosti odpovídá množství dodané vody změřené odběratelskými vodoměry.  

Pokud nejsou k dispozici tyto údaje, určí se přítok splaškových (domovních) odpadních vod 
z počtu obyvatel a specifické produkce splaškových odpadních vod. 

Pro stanovení návrhových hodnot splaškových odpadních vod je nezbytné provést výpočet 

- průměrného denního průtoku domovních splaškových odpadních vod – Q24,m 
- maximálního hodinového průtoku splaškových domovních odpadních vod – Qh,max 

 

Výpočet průměrné produkce splaškových (domovních) odpadních vod 

Pro výpočet průměrné denní produkce splaškových vod dle počtu obyvatel bydlících (trvale i 
přechodně) a specifické produkce odpadních vod v odvodňovaném území platí následující 
vztah: 

Q24,m = 0,001 x O x (qo + qov) 

kde značí 

- Q24,m  - průměrný denní průtok splaškových (domovních) vod v m3/den 
- O - počet obyvatel trvale či přechodně bydlících v odvodňovaném území s výhledem 

na 30 let 
- qo - specifická produkce splaškových vod od obyvatelstva v domácnostech v l/os.den 
- qov - specifická produkce splaškových vod v objektech základní technické a 

občanské vybavenosti vztažená na počet trvale a přechodně bydlících obyvatel 
v l/os.den 
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Pro výpočet produkce splaškových odpadních vod budou použity následující hodnoty specifické 
produkce splaškových vod. 

Specifická produkce splašků od obyvatelstva 

Zóna Popis qo ( l/os.den 

1 městská zástavba - vnitřní část 110 

2 městská zástavba - vnější část - obytné rodinné a řadové domky 120 

3 rekreační bydlení 80 

Při výpočtu je potřeba zohlednit i specifickou produkci splašků z objektů základní občanské 
vybavenosti. 

Specifická produkce splašků z objektů základní občanské vybavenosti 

Zóna Popis qov ( l/os.den 

1 městská zástavba - vnitřní část 40 

2 městská zástavba - vnější část - obytné rodinné a řadové domky 20 

3 rekreační bydlení 15 

 

Výpočet maximálního hodinového průtoku splaškových (domovních) odpadních vod 

Maximální hodinový průtok splaškových (domovních) odpadních vod Qh,max v m3/hod se stanoví 
podle vzorce 

Qh,max = Q24,m/24 x kh,max 

kde  

- Q24,m - je průměrný denní průtok splaškových vod v m3/den 
- kh,max - je součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

Hodnoty součinitele hodinové nerovnoměrnosti kh,max jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě 
a kanalizační přípojky. 

 

C.5.3 PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH VOD Z OBJEKT Ů PRŮMYSLOVÝCH, PŘÍP. 
ZEMĚDĚLSKÝCH A PROVOZOVEN NADM ĚSTSKÉ OBČANSKÉ A TECHNICKÉ 
VYBAVENOSTI 

Průtok splaškových odpadních vod z průmyslu, příp. zemědělských objektů, provozoven 
nadměstské občanské a technické vybavenosti musí být vyjádřen samostatnými hodnotami 
průměrného denního průtoku a maximálního hodinového průtoku.  

Z uvedených objektů je třeba uvažovat o produkci  

- splaškových vod komunálního charakteru2  
- odpadních vod z výroby či provozu těchto zařízení 

  

                                                      
2 Pokud není k dispozici tento údaj, je možné ho stanovit podle počtu zaměstnanců a charakteru výroby 

(špinavé, čisté provozy). 
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Každý producent odpadních vod je na požádání vlastníka nebo provozovatele stokové sítě, do 
které svoje odpadní vody vypouští, povinen sdělit jejich množství, jakost a maximální hodinový 
průtok.  

Tyto hodnoty musí odpovídat podmínkám platného Kanalizačního řádu. Jakékoli pozdější 
změny v těchto původně oznámených hodnotách má povinnost též hlásit. 

Při návrhu nových stok je producent povinen ohlásit projektantovi údaje: 

- o množství OV  
� průměrný denní přítok v l/s a m3/den 
� maximální denní a hodinový přítok v l/s 
� roční produkci OV v m3/rok  

z toho odpadní vody z výroby v m3/rok a v m3/den a splaškové vody ze 
sociálních zařízení v m3/rok a v m3/den 

- o kvalitě OV  
� koncentrační hodnoty produkujících látek vyspecifikovaných v Kanalizačním 

řádu v mg/l 
� celkovou produkci těchto látek - kg/den, t/rok 

- počet dnů v roce, kdy se očekává přítok OV do stoky 
- údaje o vlastním čisticím zařízení na OV, vč. zařízení na zachycování/zachycení 

ropných látek z parkovišť, skladů a příp. výrobních prostorů 
- kam jsou (budou) odváděny dešťové vody z odvodňované nemovitosti. 

 

Pro výpočet průměrné denní produkce splaškových vod z průmyslových, příp. zemědělských 
objektů, provozoven nadměstské občanské a technické vybavenosti platí následující vztah: 

Q24,p = ΣΣΣΣ Q24,i 

kde značí 

- Q24,p celkový průměrný denní průtok splaškových vod ze všech průmyslových, příp. 
zemědělských objektů, provozoven nadměstské občanské a technické vybavenosti 
v m3/den 

- Q24,i celkový průměrný denní průtok splaškových vod z konkrétního průmyslového, příp. 
zemědělského objektu, z provozovny nadměstské občanské či technické 
vybavenosti v m3/den 

Obdobně bude stanovena i hodnota maximální hodinové produkce splaškových vod 
z uvedených objektů podle následujícího vztahu: 

Qmax,p = ΣΣΣΣ Qmax,i 

kde značí 

- Qmax,p - celkový maximální hodinový průtok splaškových vod ze všech průmyslových, příp. 
zemědělských objektů, provozoven nadměstské občanské a technické vybavenosti 
v m3/hod 

- Qmax,i - celkový maximální hodinový průtok splaškových vod z konkrétního průmyslového, 
příp. zemědělského objektu, z provozovny nadměstské občanské či technické 
vybavenosti v m3/hod 
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C.5.4 SRÁŽKOVÉ VODY 

Výpočet množství srážkových vod je nezbytný  

- pro dimenzování stok jednotné kanalizační sítě, která se v současnosti vyskytuje 
pouze v centrální části měst 

- pro dimenzování dešťových kanalizací či zasakovacích systémů v okrajových 
částech měst, v nově odkanalizovávaných lokalitách, v rozvojových zónách a 
v územích se zelení, která jsou či budou odvodňována oddílnou kanalizací.  

Postup pro výpočet odtoku dešťových vod z povodí je v ČSN 75 6101 Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 

 

C.5.5 BALASTNÍ VODY 

Jedná se o podzemní vody, drenážní vody, pitné vody, které pronikají do stoky její netěsností. 
Balastní vody nejsou vodami splaškovými ani dešťovými. Do veřejné kanalizace se nesmějí 
záměrně vypouštět.  

Nově budované kanalizace musí být zabezpečeny proti průniku těchto vod, což se prokazuje 
zkouškou vodotěsnosti nebo zkouškou infiltrace. Pokud ve stávající či nově napojované stoce je 
podíl balastních vod vyšší než 10 %, jedná se o stoku závadnou a nesmí být nově napojena na 
veřejnou stokovou síť.  

Do veřejné kanalizace se dále nesmějí vypouštět ani podzemní vody ze stavebních jam či rýh 
souvisejících s výstavbou sítí technického vybavení či ostatní stavební činností. 

Vypočtené hodnoty průměrného denního průtoku a maximálního hodinového průtoku nezahrnují 
balastní vody, proto se dle ČSN 75 6101 balastní vody přičítají k hodnotám 

- průměrné denní produkce splaškových vod - Q24,m 
- maximálního hodinového průtoku splaškových (domovních) odpadních vod Qh,max 

návrhového průtoku pro dimenzování stok splaškové stokové sítě – viz kap. C.5.6. 

Veškeré nové stavby musí být navrhovány, realizovány a provozovány tak, aby byl 
minimalizován nátok balastních vod do veřejné kanalizace. Veškeré balastní vody musí být 
likvidovány na pozemku, kde vznikají. Pouze ve výjimečných případech lze jejich napojení 
povolit do kanalizace. 
 

C.5.6 STANOVENÍ NÁVRHOVÉHO PRŮTOKU 

Stoky splaškové stokové sítě oddílné soustavy odvádějící pouze splaškové (domovní) odpadní 
vody se dimenzují na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku Qh,max.  

U stok s prouděním pod tlakem (napjatou hladinou) se tento dvojnásobek neuvažuje. 

Jestliže se splaškovou stokovou sítí odvádějí i průmyslové nebo jiné odpadní vody, stanoví se 
návrhový průtok jako větší z dvou možných součtů průměrného denního průtoku jedněch 
a maximálního hodinového průtoku druhých odpadních vod násobený dvěma. 
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C.5.7 DIMENZOVÁNÍ STOK 

Dimenzování stok s průtokem odpadních vod o volné hladině se provádí podle zásad 
uvedených  

- v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- v ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

Při dimenzování gravitačních stok musí být jejich sklon i profil navržen tak, aby 
nedocházelo k zanášení stok. 

Minimální podélný sklon na potrubí 

Profil DN 

Minimální podélný sklon potrubí (o/oo) 

Splašková kanalizace 
Jednotná a dešťová 

kanalizace 

250 18 12 

300 14 9 

400 9 6 

500 7 5 

600 6 4 

800 5 3 

1000 4 2,5 

Pokud není možno dodržet hodnoty minimálních sklonů stanovených v této tabulce, je nutno 
prokázat, že bude ve stoce průřezová rychlost posuzovaného průtoku větší než minimální 
transportní rychlost zabraňující usazování suspendovaných látek. 

 

C.5.8 PROFIL GRAVITAČNÍCH STOK 

Profily gravitačních stok se navrhují v souladu s platnými předpisy a technickými normami. 
Minimálním povoleným profilem je DN 250. 
 
 

C.5.9 PROFIL VÝTLAČNÝCH ŘADŮ 

Minimální profil výtlačného řadu je u jednotné kanalizace DN 80 a u splaškové kanalizace 
DN 50 – splašková čerpací stanice vybavená čerpadly s řezacím zařízením   



  
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Technické standardy vodovodů a kanalizací

 

 45 (74)

 
 

 

C.6 Situa ční a výškové vedení stok 

C.6.1 SMĚROVÉ VEDENÍ  

Stoky se umisťují přednostně do veřejně přístupných prostranství a komunikací v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

Mimo veřejné prostranství je možné situovat stoky pouze po vzájemné dohodě vlastníka 
pozemku a stavebníka či vlastníka stokového systému anebo provozovatele městské 
infrastruktury. Tato dohoda musí být ošetřena uzavřením smlouvy o služebnosti inženýrské sítě, 
aby byl zajištěn trvalý provoz kanalizační sítě. 

Při návrhu umístění stokové sítě musí být dodrženy zásady plošného a výškového umístění, 
které jsou uvedeny v technických normách 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky    

Stoky se vedou mezi sousedními vstupními šachtami nebo jinými objekty na stokové síti v přímé 
trase, s výjimkou úseků se změnou směru u průlezných a průchodných stok. Vstupní šachty a 
další objekty se navrhují pokud možno do přístupných míst, kam je zajištěn příjezd těžkými 
mechanizačními prostředky na údržbu kanalizace. Vzdálenost dvou vstupních šachet v přímé 
trati průlezných a neprůlezných stok má být nejvýše 50 m, ve výjimečných případech až 60 m 
(viz upřesnění v kapitole C 8.1.1 Vstupní a revizní šachty). 

Změna směru neprůlezných stok se provede ve vstupní šachtě nebo ve spojné komoře, popř. 
ve spadišti.  

Směr průlezných a průchozích stok se mění  

- kruhovým obloukem 
- ve spadišti 
- popř. se souhlasem správce a provozovatele mnohoúhelníkem vepsaným do 

oblouku jako soustava sečen, která sleduje kruhový oblouk stoky 

Na začátek a na konec oblouku se umísťuje vstupní šachta.  

Při výstavbě kanalizace je třeba osadit dostatečný počet rezervních odboček. Pokud se 
současně s výstavbou kanalizace nebudují domovní přípojky, a v případě jednotné stokové sítě 
nebo dešťových stok oddílné soustavy přípojky uličních dešťových vpustí, osazují se odbočné 
tvarovky se zaslepením tak, aby bylo možné dodatečně napojit přípojky od všech přilehlých 
pozemkových parcel a uličních vpustí. 

 

C.6.2 VÝŠKOVÉ VEDENÍ 

Výškové vedení (též hloubkové uložení) stok závisí na geomorfologii terénu, na možnostech 
křížení se sítěmi technického vybavení, na předepsaných minimálních spádech a hodnotách 
minimálního krytí. Za minimální krytí stok je nutné považovat 1,50 m. Menší výšku krytí stok, 
než je zmíněných 1,50 m, je nutno projednat s provozovatelem – FVS. 

Hloubkové uložení stok je nutno navrhnout tak, jak to vyžaduje celkové řešení stokové sítě a 
možnosti gravitačního odkanalizování okolních staveb. 

Všechny stokové sítě, které odvádějí jiné odpadní vody než dešťové a mají umožnit gravitační 
odvedení odpadních vod, musí být uloženy hlouběji než vodovodní potrubí. Potrubí tlakové a 
podtlakové kanalizační soustavy je možné ukládat i nad vodovodním potrubím jen po dohodě a 
schválení vlastníkem dotčených sítí. 
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Sklony stok se navrhují co nejplynulejší, pokud možno bez výškových stupňů. Mezi jednotlivými 
vstupními šachtami musí být jednotný sklon dna. 

Sklon gravitačních stok se navrhuje tak, aby nedocházelo k jejich zanášení.  

Předepsané minimální sklony jsou uvedeny v tabulce, která je součástí kapitoly C.5.7. 

 

C.7 Kanaliza ční systémy 

C.7.1 TYPY KANALIZA ČNÍCH SYSTÉMŮ 

Podle způsobu, jakým se odpadní a srážkové vody z území města odvádějí, rozeznáváme 
následující kanalizační systémy: 

- jednotná kanalizace – odvádí společně vody splaškové a dešťové znečištěné i 
neznečištěné. 

- oddílná kanalizace – odvádí zvlášť vody splaškové a zvlášť vody dešťové 
znečištěné i neznečištěné. 

- kombinovaná kanalizace – odvádí zvlášť vody znečištěné (splaškové a znečištěné 
dešťové) a zvlášť vody neznečištěné (neznečištěné dešťové). 

V zájmovém území Frýdlantska jsou ve správě Frýdlantské vodárenské společnosti pouze 
systémy jednotné a splaškové kanalizace, případně jejich kombinace. S rozšiřováním oblasti 
správy kanalizační sítě na dešťové kanalizace není uvažováno. 

Systémy jednotné kanalizace existují v centrální části již zmíněných měst, v jejich okrajových 
částech zajišťují odvádění odpadních vod systémy splaškové kanalizace.  

V území s již existujícím systémem odvodnění platí následující zásady: 
- u jednotné soustavy při investicích do její rekonstrukce ponechat existující systém se 

snahou minimalizovat přítok balastních a neznečištěných dešťových vod nebo 
vytvořit oddílný systém; 

- u oddílné soustavy při investicích do její rekonstrukce a rozvoje ponechat existující 
systém se snahou minimalizovat přítok balastních vod do obou sítí. Individuální 
posouzení zásahu do oddílné sítě je nezbytné. 

V nově odkanalizovaných územích je nutné navrhovat kanalizační systém dle platné 
legislativy a dle schválené koncepce (např. v generelu kanalizace, v PRVKUK 
Libereckého kraje, v územním plánu obce atd.).  

Podle způsobu odvádění odpadních vod se stokové sítě dělí  

- na systémy s pouze gravitačním odváděním odpadních vod; 
- na systémy s kombinovaným odváděním odpadních vod – gravitační celky jsou 

doplněny čerpacími stanicemi s výtlačnými řady, které umožní odkanalizování i níže 
položených oblastí; 

- na systémy s tlakovou kanalizací – FVS u tohoto typu kanalizace zajišťuje 
provozování pouze domovní čerpací jímky s čerpadlem a tlakové domovní přípojky. 
Domovní kanalizace, domovní přípojka a přípojka elektrické energie zůstává a 
vlastnictví a provozování majitele nemovitosti. 
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Zatímco jsou oba prvně uvedené systémy zcela standardním řešením na území, kde 
provozování kanalizací zajišťuje FVS, systému tlakové kanalizace je možné navrhovat pouze 
v odůvodněných případech, kdy návrh  

- klasického systému gravitační kanalizace či  
- kombinovaného systému gravitační kanalizace doplněný čerpacími stanicemi a 

výtlačnými řady  

nevyhovuje technickým či ekonomických podmínkám. Pokud má být provozovatelem 
tohoto systému FVS, může být tento systém navrhován pouze po přecházejícím 
projednání a s výslovným souhlasem FVS. 

Způsob řešení musí být v každém jednotlivém případě předložen k odsouhlasení vlastníkovi a 
FVS (pokud bude provozovatelem stokové sítě/systému?). 

 

C.7.2 MATERIÁL KANALIZA ČNÍCH POTRUBÍ 

Tento dokument stanovuje podmínky a možnosti použití trubních materiálů na stokových sítích.  

Výběr materiálu pro kanalizaci přísluší výhradně a společně projektantovi, vlastníkovi a 
provozovateli. Jeho dodatečná změna zhotovitelem (dodavatelem stavebních prací) je 
nepřípustná. 

Pro stokové sítě je povoleno použít následující materiál: 
- kameninové potrubí  
- potrubí z taveného čediče 
- železobetonové potrubí s výstelkou kameninových pásků, příp. čedičovou výstelkou 
- plastové potrubí PE-HD, PVC-U (hladké a žebrované), PP  
- tvárná litina opatřená vnitřní a vnější úpravou stěn  
- sklolaminátová a kompozitní potrubí  

 
C.7.2.1 Kanalizační trouby – nekovové materiály 

C.7.2.1.1 Kameninové trouby 

Kameninové potrubí je pro stavbu stokových sítí nejvhodnější. Jeho nevýhodou je křehkost 
a malá únosnost v tahu za ohybu.  

Použité kameninové potrubí bude odpovídat ČSN EN 295-1 ÷ 295-7. 

Pro použití musí mít minimálně tyto kvalitativní parametry: 
- třída únosnosti min. 160 dle ČSN EN 295-1 (pokud není statickým výpočtem 

stanoveno jinak) 
- nasákavost do 6 % (dle ČSN EN 295-3 ed.2) 
- koeficient tepelné roztažnosti 5.10-6 K-1 
- modul pružnosti 50 kN/mm2 
- neporušenost, hladkost vnitřní i vnější glazury 
- stejnorodost glazury bez inkrustů a zatavených nečistot 
- pryžové těsnění musí odpovídat ČSN EN 681-1 
- polyuretanové těsnění musí odpovídat ČSN EN 681-4+A1 
- záruka životnosti a stálosti parametrů min. 80 let 

Potrubí a těsnicí kroužky musí být odolné proti agresivnímu působení odpadních vod. Vnější 
povrchová úprava musí zajistit dostatečnou povrchovou ochranu před agresivitou půdy. Přes 
vysokou chemickou odolnost kameninového potrubí je nutné v případě odvádění jiných než 
běžných odpadních vod toto konzultovat s dodavatelem trubního systému (včetně těsnění trub). 
Případné opravy na kameninovém potrubí budou řešeny dle schváleného nebo 
doporučovaného postupu výrobce kameninového potrubí. 
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Všechny používané spoje musí zaručovat dlouhodobou těsnost a potřebné elastické 
spojení kameninových dílů.  

Používané typy spojů: 

- spojovací systém C – spoj (K) – těsněný polyuretanovým těsněním, které se zalévá 
již při výrobě do hrdla i na hladký konec trouby. Jedná se o vrstvu tvrdého 
polyuretanu v hrdle trouby a vrstvu měkkého polyuretanu na dříku trouby; 

- spojovací systém C – spoj (S) – těsněný pryžovým těsněním, které se zalévá již při 
výrobě pouze na hladký konec trouby, hrdlo je přesně zabroušeno; 

- bezhrdlový spoj typu CreaDig (pouze velké profily) – dvojitým pryžovým těsněním a 
speciální manžetou. Bezhrdlové trouby typu CreaDig se používají především pro 
bezvýkopové technologie výstavby a sanace stok, ale vždy pouze po předchozím 
projednání; 

- spojovací systém F (spoj L) – v hrdle trouby je vlepeno pryžové těsnění; spoj se 
vyrábí pro menší profily do DN 200. Tento druh spoje lze použít pouze u přípojek a 
tvarovek. 

Pro ražené stoky mikrotuneláží se používají zesílené kameninové trouby bez hrdel se 
zabroušenými konci a spojovací manžetou z ušlechtilé oceli.  

Výběr vhodného materiálu pro bezvýkopové technologie se řeší individuálně, po dohodě 
s vlastníkem a provozovatelem stokové sítě. 

 

Napojení kanalizačních přípojek nebo stok bude na kameninovém potrubí řešeno použitím 
odboček (nejlépe 45°) totožného materiálu jako hlavní st oka. Dodatečné napojení bude řešeno 
navrtávkou s osazením napojovacích elementů pro materiál napojované stoky nebo 
dodatečným vložením odbočné tvarovky. Vše dle schváleného postupu výrobce trubního 
sytému. 

Veškeré potrubí, spoje, tvarovky a příslušenství budou od jednoho výrobce. Nedojde ke 
kombinaci výrobků od různých výrobců.  

Manipulace s trubním materiálem musí probíhat pouze v souladu s pokyny výrobce. 

Při zpracování návrhu uložení kameninového potrubí musí projekt respektovat požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců. 

 

C.7.2.1.2 Čedičové potrubí 

Jedná se o trubní materiál vyráběný z taveného čediče.  

Z hlediska vlastností jde o materiál pro stokové prostředí velmi vhodný. Je hutný, nenasákavý, 
velmi houževnatý, má teplotní odolnost, s vysokou odolností proti obrusu a chemickým účinkům 
dopravovaného média i okolního prostředí. Jde o přírodní materiál s prakticky neomezenou 
životností, bezproblémový z hlediska odpadů. Vnitřní povrch má vyhovující hydraulickou 
hladkost.  

Hlavní nevýhodou je omezený sortiment jak v profilu trub, tak zejména v jejich délce. Proto se 
zatím používají zejména pro mechanicky extrémně namáhané stokové úseky. Je doporučeno 
jejich použití pro úseky se zvýšeným zatížením na abrazi, pro úseky s vyšší rychlostí průtoku 
odpadních vod (nad 5 m/s) a pro spadišťový trubní obtok. 

Proto se zatím používají zejména pro mechanicky extrémně namáhané stokové úseky 
(protlaky, spadiště apod.). 
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Při zpracování návrhu uložení čedičových trub musí být respektovány požadavky příslušných 
technických norem a pokynů jednotlivých výrobců. 
 

C.7.2.1.3 Železobetonové potrubí s výstelkou kameni nových pásk ů, příp. čedičovou 
výstelkou 

Pro kanalizaci je možno použít pouze železobetonové potrubí hrdlové se schváleným těsněním.  

Pro protlaky je možné použít železobetonové protlakové trouby. Spoje protlakových trub budou 
osazeny pryžovým těsněním s navlečenou ocelovou (nerez) nebo laminátovou manžetou, 
případně dle profilu trouby s pryžovým těsněním do spoje s perem a polodrážkou. 

Použité železobetonové potrubí bude odpovídat ČSN EN 1916 a ČSN EN 206. 

Železobetonové potrubí musí být dostatečně odolné proti agresivitě vnějšího prostředí. Jeho 
celý vnitřní povrch musí být opatřen povrchovou ochranou (360°), v od ůvodněných případech 
se souhlasem vlastníka a provozovatele pouze omočeného obvodu (120°,180°). Povolenou 
ochranou je kameninová nebo čedičová výstelka, která je součástí konstrukce, nikoli obkladem 
(nesmí zasahovat do vnitřního profilu trouby). Z důvodu nižší chemické odolnosti betonu není 
vhodné používat železobetonové potrubí bez vnitřní ochrany. 

Výrobce trub musí ve svém výrobním programu řešit vodotěsné napojení kanalizačních přípojek 
DN 200 (např. keramickými odbočkami v úpravě pro zabudování ve vyvrtaných otvorech 
pomocí těsnicích kroužků). Způsob dodatečného napojení přípojek musí být vždy předem 
schválen FVS. 

Použité potrubí nesmí být poškozené, nesmí být narušena povrchová ochrana a spojovací 
prvky. 

Pro použití musí mít minimálně tyto kvalitativní parametry: 

- druh betonu  C40/50 – stupně vlivu prostředí pro vnitřní i vnější povrch budou 
stanoveny dle místních podmínek projektovou dokumentací (ČSN EN 206) 

- neporušenost vnitřní i vnější stěny potrubí (trhlinky) 
- stejnorodost, hladkost povrchu potrubí, bez možnosti tvorby inkrustů a usazování 

nečistot 
- těsnění vtavenými kroužky EDPM pryže – musí odpovídat ČSN EN 681-1 
- s kameninovou nebo čedičovou výstelkou 

Statická únosnost potrubí je dána samotným potrubím, způsobem jeho uložení a místními 
podmínkami. Potrubí ukládané ve vnějším agresivním prostředí musí být opatřeno již z výroby 
vhodnou vnější ochranou (nátěry, plastové povlaky apod.) při použití speciálních cementů. 

Při zpracování návrhu uložení betonových a železobetonových trub musí projekt respektovat 
požadavky příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců. 

 

C.7.2.1.4 Plastové potrubí PE-HD, PVC-U (hladké a ž ebrované), PP  

Na trhu jsou výrobky mnoha výrobců, kteří mají odlišný sortiment, jak co do profilů a 
kompletnosti tvarovek, tak co do tuhosti vyráběných trub. Nejsou ujednoceny ani vnitřní profily 
potrubí. V rámci jedné zakázky se proto připouští dodávka trub a tvarovek od jednoho výrobce. 
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Potrubí musí minimálně splňovat tyto kvalitativní parametry:  

- pevnost – SN 8 a vyšší 
- okamžitá deformace (po provedeném obsypu a zásypu potrubí) - max. 3 % 
- dlouhodobá deformace (5 let v provozu) - max. 5 % 
- neporušenost a hladkost povrchu vnitřní i vnější stěny potrubí 
- tepelná roztažnost max. 0,2 mm/°C 
- záruka životnosti a stálosti parametrů min. 50 let 
- při návrhu či výstavbě kanalizačního celku musí být použit jednotný trubní systém 

vč. tvarovek 
- potrubí vyrobené dle normy DIN 
- potrubí plnostěnné konstrukce 

 

I přes značnou odolnost proti obrusu, zejména u PE, mají tato potrubí díky poměrně malé 
tloušťce stěn zvýšené riziko snížení životnosti potrubí vlivem obrusu. Z těchto důvodů je 
nepřípustné používat tenkostěnná potrubí, ke kterým patří potrubí sendvičová a korugovaná, 
s výjimkou plnostěnné konstrukce s navíjeným žebrem.  

S ohledem na rizika obrusu se plastové potrubí může používat pouze při sklonech, při kterých je 
u jednotné kanalizace kapacitní rychlost do 5 m/s, u splaškové kanalizace oddílné soustavy 
nesmí být tato rychlost překročena při průtocích Qn = 2.Qhod.  

Potrubí plastové (PEHD, PP) může být použito pouze u přípojek a na vnitřních kanalizacích. 
Použitelnost těchto trub musí vyhovovat místním podmínkám, chemickým látkám vyskytujícím 
se ve stokách, přičemž min. tuhost trub musí být SN 8. Každý návrh použití pružných trubních 
materiálů musí být zdůvodněn a doložen statickým výpočtem, určenou mírou zhutnění lože a 
obsypu v daných geologických podmínkách.  

Lze používat plastová potrubí pouze hladká plnostěnná nebo s plnými žebry, v profilech do 
DN 400. V průmyslových zónách je možno použít PP potrubí DN ≥ 800. Jednotlivé případy 
použití musí být odsouhlaseny vlastníkem a provozovatelem.  

Plastové potrubí nelze vodotěsně napojit na klasické zděné konstrukce. Proto musí být 
napojování potrubí do zděných nebo betonových konstrukcí objektů na stokové síti provedeno 
pouze pomocí speciálních tvarovek (šachtových vložek), které jsou pro tyto účely vyráběny. 

Je nutné vyloučit pokládku trub do horizontu podzemní vody. 

Používat výhradně tvarovky ze shodného materiálu kruhové pevnosti s pokládaným potrubím 
(například PVC SN 12 a tvarovky SN 12). Nepřipouští se kombinovat různé druhy materiálů a 
potrubí a tvarovek např. PVC/PP. 

Pro trouby určené pro protlaky je požadováno doložení certifikátu kvality PAS 1075, nebo jiného 
certifikátu shodného rozsahu. Na základě odsouhlasení správce se připouští doložení certifikátu 
kvality (PAS 1075) pouze pro granulát včetně certifikátu ISO nebo jiného obdobného dokladu 
eliminujícího použití přísad a plniv nad 5 %. 

Při zpracování návrhu uložení termoplastového potrubí musí projekt respektovat požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců. 
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C.7.2.1.5 Sklolaminátová potrubí  

Použití sklolaminátového potrubí je možné pouze v odůvodněných případech, kdy jiný materiál 
nevyhovuje technickým podmínkám.  

Potrubí musí mít minimálně tyto kvalitativní parametry:  
- pevnost min. SN 10 000 N/m2 
- nasákavost do 0,8 %  
- hladkost povrchu, konstantní tloušťka stěny potrubí  
- odolnost proti oděru a chemikáliím  
- při použití těsnění EPDM - musí odpovídat ČSN EN 681-1 
- okamžitá deformace (po provedeném obsypu a zásypu potrubí) max. 3 % 
- dlouhodobá deformace (5 let v provozu) max. 5 % 
- záruka životnosti a stálosti parametrů min. 50 let  

Proto síla stěny potrubí musí být vždy navržena na základě statického výpočtu, minimální 
kruhová tuhost použitého potrubí je SN 10 000 N/m2. Nižší tuhost není povolena. Tuhost potrubí 
se stanovuje v projektu na základě místních geologických podmínek (zatřídění zeminy, úroveň 
hladiny podzemní vody), navrhovaného způsobu uložení, výšky zásypu a povrchového zatížení. 
Závěry statického výpočtu (provedeného v souladu s ČSN EN 1295-1) je nutné konzultovat 
s výrobcem trub. Projekt musí stanovit míru hutnění lože a obsypu a způsob kontroly zhutnění.  

Tloušťka vnitřní krycí vrstvy, která svou odolností proti obrusu výrazně ovlivňuje životnost 
potrubí, má být při kapacitní rychlosti do 5 m/s min. 1,5 mm. Použití sklolaminátového potrubí 
při větších kapacitních rychlostech je vyloučeno.  

Pro napojení přípojek se používají výhradně prefabrikované tvarovky – odbočky. Výrobce podle 
konkrétního zadání upraví jejich tvar a hrdlo dle druhu materiálu přípojky. Dodatečně 
nalepovaná sedla s odbočkou nelze používat. 

Používat je možné výhradně trouby splňující normu ČSN EN 14364 vyráběné technologií 
odstředivého lití. 

Nepřipustit lomení trasy stokového úseku ve spojích jednotlivých trub. 

Při zpracování návrhu uložení sklolaminátového potrubí musí být respektovány požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců. 

 
C.7.2.2 Kanalizační trouby – kovové materiály 

C.7.2.2.1 Ocelové potrubí 

Použití ocelového potrubí pro stavbu stok ukládaných v zemi je zakázáno – s výjimkou 
provizorních krátkodobých přeložek.  

Používá se jen v úsecích výrazně namáhaných na ohyb (zavěšená nebo podepřená potrubí 
např. na mostech) a dále v objektech čerpacích stanic, kde lze jednoduše svařováním vytvořit 
potřebné tvarovky bez ohledu na jejich výrobní sortiment. 

Proti korozi jsou používány následující typy ochrany ocelového potrubí: 
- s vnější antikorozní ochranou 

� nátěry a nástřiky nátěrovými hmotami 
� metalizace (hliník, zinek, popř. jejich slitina) 
� antikorozní trojvrstvá izolace dle DIN 30670  
� epoxidovo-kopolymerovo-polyetylénová (3LPE) nebo dle DIN 30678 
� epoxidovo-kopolymerovo-polypropylénová (3LPP), tloušťka izolace 

v návaznosti na typ izolace a profil potrubí činí 1,8 – 3,7 mm 
� vláknito-cementová izolace pro ocelové trouby s PE izolací, min. tloušťka vrstvy 

činí 7 mm 
� sklolaminátová ochrana z nenasycené polyesterové (GF-UP) a fenylakrylátové 

(GF-PHA) pryskyřice, min. tloušťka vrstvy činí 2,7 mm 
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- s vnitřní antikorozní ochranou: 
� sklolaminátová ochrana z nenasycené polyesterové (GF-UP) a fenylakrylátové 

(GF-PHA) pryskyřice, min. tloušťka vrstvy činí 40 µm 
� izolační výstelka cementovou maltou dle ČSN EN 10298, min. tloušťka vrstvy 

dle vnějšího průměru potrubí činí od 3 mm do 12 mm 

potrubí z ušlechtilé – nerezové – oceli 

Nerezová ocel stále častěji nahrazuje v kanalizačních objektech (ČS) klasické ocelové potrubí. 

- obecné požadavky 
� trubky svařované a bezešvé odpovídající ČSN ISO 4200, ČSN EN ISO 1127, 

ČSN 13 1022, vyrobené z antikorozní oceli s vlastnostmi rovné minimálně oceli 
17 240 odpovídající ČSN 41 7240; 

� pro potrubí DN100 a větších bude nejmenší tloušťka stěny 3 mm;  
� kotvení bude vyrobené z antikorozní oceli. Třmeny budou eventuálně vystlané 

gumou nebo plastem; 
� přírubový spoj bude zhotoven z antikorozní oceli. 

 

C.7.2.2.2 Litinové potrubí 

Pro výstavbu kanalizace je možné použít pouze potrubí z tvárné litiny. Potrubí musí být 
v souladu s ČSN EN 598+A1. Použití potrubí z šedé litiny pro výstavbu kanalizace pro veřejnou 
potřebu není dovoleno. 

Potrubí z tvárné litiny lze použít na kanalizační výtlaky a u gravitačních stok v úsecích, kde je 
potrubí namáháno na ohyb nebo extrémně mechanicky (např. ve skluzových tratích, spadištích, 
shybkách apod.).  

V rámci jedné lokality je povoleno používat pouze komplety od jednoho výrobce. 

Aby se zamezila koroze potrubí, která zůstává při použití tvárné litiny pro odpadní vody 
největším rizikem, dodávají výrobci potrubí s různou ochranou vnitřního i vnějšího povrchu. 

- základní ochrana: 
� vnější – žárové pokovení (Zn, Al) v množství 200, 400 g/m2 + epoxidový nátěr 
� vnitřní – vystýlka z hlinitanového cementu, min. tloušťka vrstvy dle vnějšího 

průměru potrubí činí od 4 do 9 mm 
- speciální vnější ochrana: 

� žárové pozinkování v množství 200 g/m2 + extrudovaný polyetylén tloušťky dle 
vnějšího průměru potrubí 1,8 – 2,2 mm 

� žárové pozinkování + obal z cementové malty 
� stříkaný polyuretan 

- speciální vnitřní ochrana: 
� stříkaný polyuretan, tloušťka vrstvy činí 1000 µm 

Potrubí z tvárné litiny musí být opatřeno vnitřní ochranou. Dodavatel musí zajistit dostatečný 
sortiment potřebných tvarovek (odbočky, spojky, přechody na jiný materiál apod.).  

Při použití musí mít minimálně tyto kvalitativní parametry:  

- třída GGS 20, 40  
- těsnění EPDM  
- neporušenost vnitřní i vnější stěny potrubí (trhlinky)  
- stejnorodost, hladkost povrchu potrubí  
- parametry dle ČSN EN 545  
- záruka životnosti a stálosti parametrů min. 70 let 

Při zpracování návrhu uložení potrubí z tvárné litiny musí projekt respektovat požadavky 
příslušných technických norem a pokynů jednotlivých výrobců. 
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C.8 Objekty na kanalizaci 

Objekty na stokové síti musí být umístěny a provedeny tak, aby byla zajištěna správná funkce 
stokové sítě a aby mohly být bezpečně vykonávány všechny práce potřebné při provozu, čištění 
a údržbě stok. 

Obecně jsou požadavky na technické řešení objektů na kanalizační síti a na jejich projektování 
uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Pro řadu z objektů však existují i 
samostatné ČSN a TNV. 

Mezi objekty, které jsou součástí kanalizační sítě, patří: 

- kanalizační šachty 
� vstupní a revizní šachty 
� spojné šachty 
� spadiště 
� skluzové komory 

- odlehčovací komory a objekty na regulaci průtoku 
� s vysokou přelivnou hranou 
� štěrbinové odlehčovací komory 
� atypické 
� s čelním přelivem 
� dešťové separátory 

- měrné objekty 
- shybky 
- dešťové vpusti 

Mezi objekty na síti patří podle výše zmíněné ČSN 75 6101 i tzv. velké objekty 

- čerpací stanice na stokové síti 
- retenční nádrže, dešťové zdrže a retenční stoky 

Objekty čerpacích stanic a retenčních a dešťových nádrží musí být oploceny a musí být 
vytvořeny podmínky pro dostatečné osvětlení pro případné práce v noci. 

Přístup k těmto objektům bude zajištěn po přístupové komunikaci se zpevněným povrchem.  

Doporučuje se, aby k objektům byla přivedena voda pro oplach.  

 

C.8.1 KANALIZA ČNÍ ŠACHTY 

C.8.1.1 Vstupní a revizní šachty 

Kanalizační šachty se na stokové síti umisťují z důvodů revize, čištění a vstupu do stoky, dále 
z důvodu změny profilu, spádu a směru stoky. Minimální světlý rozměr šachet je u stok do 
profilu DN 600  

- u kruhových šachet – 1000 mm,  
- u obdélníkových vstupních šachet – 800 mm x 1000 mm 

U stok větších profilů musí být typ a rozměry šachet předem projednány s vlastníkem a 
provozovatelem. To platí i v případech, kdy hloubka uložení stoky přesahuje 6,0 m. 
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Šachtové objekty na síti se především zhotovují z betonových a železobetonových 
prefabrikovaných dílců ve složení:  

- šachtové dno,  
- skruže,  
- přechodová skruž (příp. deska),  
- vyrovnávací prstence  
- víko s rámem (poklopy). 

Při výstavbě šachet musí být vždy použitá šachta sestavena z komponentů jednoho výrobce. 
Není možné kompletovat sestavu šachty z komponentů různých výrobců. 

Prefabrikované šachtové dílce musí splňovat obecně následující požadavky: 

- kompaktní dno musí být kompletně průmyslově odlité, 

- úhel vtokového a odtokového potrubí musí odpovídat úhlu – směru navazujících 
kanalizačních úseků, 

- spád žlábku a šachtových vložek vyplývá z polohy vstupního a výstupního 
profilu navazujících úseků kanalizace a z požadavků výrobců, 

- pro prostup stěnou musí být použity šachtové vložky odpovídající příslušnému 
trubnímu materiálu stoky, 

- skruže musí být opatřeny pryžovým těsněním. 

U monoliticky budovaných šachet je nutné dno (žlábek i lavičky) vydláždit z dlažebních kostek, 
kanalizačních nebo čedičových cihel. 

Kanalizační šachty z jiných materiálů (kameniny a plastů) se připouští jen ve výjimečně 
zdůvodněných případech a se souhlasem vlastníka a provozovatele. 

Z důvodů případné úpravy nivelety komunikace se poklopy neosazují přímo na kónus 
(přechodovou skruž). Možnost podložení poklopů prstenci z polymerbetonu se omezuje do 
max. výšky 20 cm (do prstenců se nemohou osazovat stupačky).  

K osazení poklopů se používá čedičových či zděných prstenců z kanalizačních cihel na 
šlechtěnou maltovinu, nebo betonových prefabrikovaných vyrovnávacích prstenců. 

Obecně poklopy kanalizačních šachet musí odpovídat pevnostní třídě dle typu komunikace. 
V komunikacích se požadují poklopy pro třídu zatížení D400, celolitinové víko s odvětráním a 
v případě vhodné konstrukce vozovky samonivelační. Poklop se osazuje tak, aby maximálně 
omezoval či znemožňoval vtok povrchové vody do kanalizační sítě a byl řádně přístupný. 
Šachty umístěné mimo komunikace se osazují certifikovanými plastovými poklopy. V případě 
technologických objektů je požadavek na uzamykatelné poklopy, u šachet umístěných 
v záplavovém území na vodotěsné poklopy (v obou případech typ podléhá schválení vlastníka a 
provozovatele). 

O použití vyrovnávacích prstenců pod šachtové poklopy z polymerbetonu, zejména tloušťky 40 
a 60 mm, kde hrozí korozivní účinky při zimním solení vozovek, rozhodne provozovatel v rámci 
svých kompetencí. 
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C.8.1.2 Spojné šachty 

Spojení dvou funkčně rovnocenných stok (soutok) až do DN 500 včetně (stejně jako připojení 
vedlejší stoky na stoku hlavní o DN 500) se provádí ve vstupní šachtě běžné konstrukce. Jedná 
se o betonovou skružovou šachtu s prefabrikovaným dnem provedeným na zakázku dle 
vzájemné polohy připojovaných stok nebo se dnem zděným na místě z dlažebních kostek, 
kanalizačních nebo čedičových cihel. 

U větších profilů se jedná o spojnou komoru. Její návrh musí být před dokončením projektu 
projednán s vlastníkem a provozovatelem. 

Dodatečné vysazení spojné revizní šachty na stávající funkční úsek se provádí výřezem části 
potrubí a vsazením prefabrikovaného dna, které je dopojeno příslušným sekem potrubí na 
převlečné manžety dle materiálového provedení stávajícího řadu. 

Základní požadavky pro návrh objektů na spojení stok jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové 
sítě a kanalizační přípojky – v čl. 5.10.4. 

Z hlediska konstrukčního řešení provádění stavby i ekonomického hlediska se požaduje, aby 
hlavní stoka byla v přímém směru. Výjimky odsouhlasuje provozovatel. 

 
C.8.1.3 Spadiště 

Spadišťové šachty se navrhují na stokové síti tam, kde vlivem konfigurace terénu vychází spády 
s velkými rychlostmi v potrubí nad v = 5 m/s. Požaduje se minimalizovat počet spadišť. 
Preferuje se hlubší spadiště oproti většímu počtu mělkých spadišť v kaskádě. 

Základní požadavky pro návrh spadišť jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky – v čl. 5.10.6. 

Spadiště má být vybaveno pro průtok splaškových vod samostatným trubním obtokem, který se 
umisťuje v těsné blízkosti vstupního šachtového komínce, kde je nutné v místě přítoku 
navrhovat manipulační prostor. Spadišťový komínec vč. zhlaví nátoku je nutné řešit 
z čedičového nebo kameninového potrubí, které bude v celé své výšce obetonováno.  

Opevnění dna a nárazové stěny, případně všech vnitřních stěn - na základě dispozice 
zaústěných stok - bude provedeno z dlažebních kostek, kanalizačních nebo čedičových cihel. 
Zdicí prvky musejí být součástí konstrukce, nikoli jen obkladem. Pro vstup do spadišť platí 
obecná ustanovení pro šachty. Vstupní část (stupadla) bude umístěna mimo nárazovou stěnu a 
mimo stěnu, kde je umístěn přítok. Spadiště pro větší stoky a výšky se navrhují individuálně 
podle požadavků vlastníka a provozovatele kanalizace. 

Povolené maximální výšky spadiště: 

- DN 250 - 400  4 m 
- DN 450 - 600  3 m 

 
C.8.1.4 Skluzové komory 

U velmi strmých přímých úseků stok může být navržen skluz, tj. úsek s průtočnou rychlostí vod 
5 až 10 m/s.  

Základní požadavky pro návrh spadišť jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky – v čl. 5.10.7. 
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Konec skluzu musí být v odůvodněných případech opatřen objektem na tlumení pohybové 
energie a k odvedení z vody vyloučeného vzduchu. Použité materiály stoky tohoto objektu musí 
být odolné vůči obrusu (dlažební kostky, kanalizační nebo čedičové cihly), popř. proti 
dynamickým a kavitačním účinkům. Skluz může být i samostatný objekt na stoce v šachtě, 
používá se do výšky 60 cm na stokách do profilu DN 600. V případě stok větších profilů nebo 
při překonání větších rozdílů výšek se doporučuje stupňové (schodišťové) spadiště s použitím 
shodných materiálů. 

 

C.8.2 ODLEHČOVACÍ KOMORY 

Odlehčovací komory se navrhují na jednotné kanalizaci podle ČSN EN 752, podle čl. 8.5.5. 

Odlehčovací komory musí zajistit oddělení dešťových vod dle hydraulického výpočtu – 
projednaného a odsouhlaseného v projektové dokumentaci – v návaznosti na generel stokové 
sítě.  

S ohledem na minimální četnost výskytu odlehčovacích komor na kanalizačních sítích 
provozovaných FVS a na skutečnost, že nové kanalizační systémy budou řešeny formou 
oddílné splaškové kanalizace, nejsou tyto objekty předmětem zájmu této dokumentace. 

 

C.8.3 MĚRNÉ OBJEKTY 

Měrné objekty se navrhují podle požadavku FVS na sběrači z uceleného povodí, aby bylo 
možné měřit přítok do stokové sítě z tohoto povodí. 

Měření bude osazeno 

- na gravitačním úseku stokového systému – měrný profil bude osazen v kanalizační 
šachtě 

- na tlakovém úseku stokového systému – v tomto případě bude na potrubí osazen 
magneticko-indukční průtokoměr  

Měření průtoku na gravitačním úseku kanalizace – proudění s volnou hladinou  

- k měření bude použit buď měrný Parshallův nebo Venturiho žlab, anebo měrný 
trojúhelníkový přeliv 

- měření podléhá úřednímu ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
zákona č. 119/2000 Sb. (§19 zákona č. 274/2001 Sb.) 

- k měření může být použit pouze typ měrného profilu, který byl testován Českým 
metrologickým institutem a byl schválen jako pracovní měřidlo 

- pro použitý měrný profil bude doložen hydraulický výpočet 
- měrné profily budou osazeny v kanalizační šachtě 
- součástí měrného profilu bude elektronický měřič průtoku  
- naměřené průtoky budou elektronicky vyhodnocovány, archivovány a odesílány na 

dispečink 
- měrný profil musí být zabezpečen s možností uzamknutí proti manipulaci cizí osobou 

nebo proti poškození 
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 Měření průtoku v potrubí s uzavřenou hladinou – tlakové proudění  

- měření průtoku pro tlakové proudění se osazuje na výtlaky z čerpacích stanic 
- měření bude zajišťovat záznam celkového proteklého množství, zobrazení 

okamžitého průtoku 
- k měření budou používány magneticko-indukční průtokoměry 
- naměřené průtoky budou elektronicky vyhodnocovány, archivovány a odesílány na 

dispečink 
- instalace do sifonů nebo vzestupných větví tlakových potrubí 
- doporučená průřezová rychlost v intervalu od 0,3 do 1,5 m/s 

 

C.8.4 SHYBKY 

Kanalizační shybka je tlakový úsek gravitační stoky, který umožňuje podejití překážky 
(nejčastěji vodního toku). Osazuje se na jednotné, splaškové i dešťové kanalizaci. 

Základní požadavky pro jejich návrh jsou uvedeny v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 
přípojky – v čl. 5.10.8. 

Doporučuje se navrhovat nejméně dvouramenné shybky, aby v případě odstavení jednoho 
ramene nemusely být odpadní vody vypouštěny do vodního toku, případně přečerpávány přes 
překážku. 

 

Při návrhu shybky musí být dodrženy následující zásady: 

- návrh shybky na kanalizaci musí být detailně projednán s vlastníkem a 
provozovatelem kanalizace 

- návrh shybky musí být doložen hydraulickým výpočtem s cílem prokázat dostatečnou 
unášecí rychlost ve výstupním rameni shybky 

- průřezová rychlost ve shybce nemá klesnout pod 1,0 m/s  
- sklon výstupního ramene shybky se doporučuje 1:5, výjimečně max. 1:3 
- sklon spojovací části ramen shybek je v minimálním sklonu 0,6 %.  
- materiálem na realizaci shybek bude prioritně tvárná litina 
- shybka musí být navržena minimálně jako dvouramenná, se stoprocentní rezervou 
- v nejnižším bodě jednotlivých ramen shybky je nutné navrhnout montážní šachtu pro 

možnost čištění 
- zhlaví shybek bude vyřešeno tak, aby jednotlivá ramena mohla být za provozu 

uzavírána nerezovými kanalizačními uzávěry 
- pro zajištění vstupních šachet u zhlaví shybek platí stejná pravidla jako pro revizní 

šachty. Vstupní šachty se umisťují tak, aby byl maximálně omezen či znemožněn 
vtok povrchové vody do kanalizační sítě a aby byl zajištěn řádný přístup kanalizační 
technikou 

- vstupní poklopy musí být uzamykatelné 
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C.8.5 RETENČNÍ NÁDRŽE, RETEČNÍ STOKY A DEŠŤOVÉ ZDRŽE 

Retenční nádrže slouží k dočasnému zadržení ředěných odpadních vod a jejich postupnému 
regulovanému vypouštění zpět do systému. Pomocí retenčních nádrží je možné snížit množství 
znečištění, které se při funkci odlehčovacích komor dostane do vodoteče. 

Retenční nádrže se navrhují podle ČSN 75 6261 Dešťové nádrže. 

Návrh retenční nádrže na hlavních stokách – jejich umístění, velikost - musí být v souladu 
s existujícím generelem kanalizace a musí být projednán s ohledem na schválenou koncepci 
rozvoje odkanalizování města. 

Technické řešení musí být projednáno a odsouhlaseno provozovatelem kanalizace. 

Typ a velikost konstrukce nádrže je nutné navrhnout s ohledem na místní podmínky. Vybavení 
nádrže je závislé na jejím typu a jejím umístění v zástavbě. 

Musí však splňovat tyto základní požadavky: 

- nádrž musí být provozně zabezpečena proti vniku sedimentů a plovoucích nečistot,  
- v případě neprůtočné nádrže musí být vybavena uzávěry umožňujícími její vyřazení 

z provozu nebo musí být její technické řešení upraveno tak, aby nedošlo k jejímu 
přetečení; 

- v omočených stěnách instalovat kapsová stupadla, případně zajistit přístup do 
nádrže prostřednictvím žebříku; 

- veškeré přepadové hrany a dopadové plochy budou navrženy z obrusuvzdorných 
materiálů (dlažební kostky, kanalizační nebo čedičové cihly); 

- regulační zařízení musí být z nekorodujících materiálů, nenáročné na údržbu a 
snadno ovladatelné s možností jeho uzavření (odstavení z provozu);  

- regulaci odtoku nebo obecně vypouštění RN nuceným čerpáním navrhovat pouze 
v těch případech, kde je jiné řešení technicky vyloučené; 

- uzavíratelný obtok regulačního zařízení; 
- bezpečnostní přepad nádrže bude zabezpečený nornou stěnou; 
- návrhem musí být zajištěno samočinné čištění (vyspádování dna ke středovému 

žlábku – sklon min. 5 %) nebo přídavné vyplachování nádrže (preference 
vyplachovací klapky). V případě, že k čištění nádrže budou sloužit vyplachovací 
klapky, je nutné na protilehlém konci zřídit jímky s objemem minimálně 1,5 násobku 
objemu vyplachovací klapky. Jímka bude tak hluboká, aby nedocházelo k zpětnému 
proudění po dně nádrže; 

- měření a přenos dat na centrální dispečink OV vč. detekce plynů, veškerá tato 
zařízení budou řešena ve vodotěsném provedení; 

- vstupní poklopy musí být uzamykatelné a musí umožňovat větrání; 
- vnitřní vybavení nádrží (lávky, rampy, zábradlí, poklopy apod.) se požaduje 

z nekorodujících materiálů (kompozit, nerez ocel), vstupy musí být uzamykatelné; 
- u retenční nádrže by měl být zajištěn dostatečně kapacitní zdroj vody – hydrant; 
- veškerá zařízení retenční nádrže, která vyžadují obsluhu a údržbu, musí mít 

bezpečný přístup 
- k retenční nádrži musí být zajištěna možnost příjezdu těžké techniky - kanalizačního 

vozidla; 
- projektová dokumentace musí obsahovat výpočet regulovaného odtoku s ohledem 

na kapacitu objektů umístěných pod retenční nádrží (OK, ČOV, apod.), řešení 
pachové zátěže a provozní řád retenční nádrže; 

- rozvodny a ovládací technologie budou umístěny samostatně mimo zaplavované 
části a pokud možno nad terén. Přednostně je toto řešení preferováno i u veškerého 
elektrozařízení, při umístění do zaplavovaných částí je požadavek min. 0,5 m nad 
max. hladinou. 
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C.8.6 ČERPACÍ STANICE 

Čerpací stanice se navrhují pouze ve výjimečných případech v lokalitách, 

- které se rozprostírají v nízko ležícím území, které nelze na kanalizační systém 
napojit gravitačně, 

- kde se kanalizace dostává do velkých hloubek. 

Každý případ bude řešen, projednán a odsouhlasen individuálně s vlastníkem a 
provozovatelem kanalizace. 

Pro jejich navrhování platí příloha F ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov. 

Technické řešení objektu čerpací stanice se nutné navrhnout dle místních podmínek. Vybavení 
je závislé na typu a jejím umístění v zástavbě, musí však splňovat tyto základní požadavky: 

- čerpací stanice odpadních vod (dále ČSOV) jsou přednostně navrhovány 
s integrovanou separací nerozpuštěných látek před čerpadly. Jiná technická řešení 
jsou možná pouze v technicky odůvodněných případech po odsouhlasení vlastníkem 
a provozovatelem kanalizace; 

- pro tzv. klasické ČSOV s čerpací jímkou budou navržena vhodná čerpadla s vysokou 
průchodností, pro ČSOV s mokrou jímkou výhradně se spouštěcím zařízením; 

- pokud je navrženo hrubé předčištění, musí být současně řešen problém obsluhy a 
manipulace se zachyceným materiálem. Musí být vyřešeno i dočasné uskladnění 
zachyceného materiálu; 

- čerpací jímky mají mít přednostně kruhový půdorysný tvar. Dno ČSOV musí být 
dostatečně vyspádováno směrem k čerpadlům (kvůli zamezení usazování velkých 
nánosů splavenin v čerpací jímce). Ve dně čerpací jímky bude vybudována 
prohlubeň pro vyčerpání jímky externím čerpadlem; 

- před ČSOV bude navržena vhodně dimenzovaná záchytná jímka na splaveniny. Její 
těžení bude sacím vozem; 

- součástí ČSOV bude i bezpečnostní přeliv;  
- v případě zaústění bezpečnostního přelivu do recipientu pod úrovní „stoleté vody“ 

bude na vyústění navržena žabí (zpětná) klapka; 
- na přítoku do ČSOV bude osazen uzávěr (nejlépe nožový) pro krátkodobé uzavření 

přítoku do vlastní ČSOV; 
- vstupní a montážní poklopy budou řešeny tak, aby manipulaci zvládl bezpečně jeden 

pracovník. Poklopy budu uzamykatelné; 
- u ČSOV bude posouzena potřeba tepelné izolace poklopů, případně i stropů jímky 

ČSOV – rozhodující je řešení umístění armatur a četnost spínání čerpadel; 
- veškeré konstrukce na ČSOV – zejména ty, které jsou umístěné v čerpací jímce – 

budou navrženy z materiálů s vysokou odolností proti korozi (přednostně 
z kompozitu nebo nerezu); 

- čerpací jímky budou navrhovány zásadně betonové, nikoliv plastové; 
- armaturní komora, popř. suchá jímka, musí být vodotěsná a odvětraná; 
- odvětrání ČSOV musí být řešeno tak, aby zápach z ČS neobtěžoval okolní 

obyvatele; 
- oplocení ČSOV bude řešeno individuálně, zejména s přihlédnutím k velikosti a 

umístění ČS; 
- k ČS musí být možný příjezd těžké techniky (sací nebo tlakový vůz); 
- u ČSOV s hmotností čerpadel nad 40 kg musí být navržen systém manipulace 

s čerpadly (upřednostněna konstrukce z I profilů před přenosnými lanovými jeřábky); 
- u čerpadel s hmotností do 40 kg je přípustné ruční vytahování, v takovém případě 

musí být čerpadlo spouštěno na řetězu, který musí mít povrchovou ochranu proti 
korozi; 
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- pokud jsou navrženy v čerpací jímce uzavírací armatury, je nutné tyto armatury 

ovládat bez nutnosti sestupování do jímky nebo řešit vhodným přístupem včetně 
návrhu plošiny v čerpací jímce; 

- výtlak z ČSOV bude navržen přednostně z tvárné litiny; 
- na výtlaku musí být navrženy šachty s možností proplachu tlakovou vodou - „T“ kus 

s uzávěrem a odbočnou min. DN 50 s přírubou, před a za „T“ kusem bude osazen 
uzávěr; 

- elektroinstalace v čerpací jímce bude navržena bez přechodových skříní; 
- pro signalizaci stavů budou navrženy výhradně diody; 
- elektroinstalace musí umožnit místní odečet provozních hodin čerpadel; 
- na rozvaděči ČSOV bude navržena světelná signalizace poruchy; 
- při přerušení dodávky elektrické energie musí být po obnovení dodávky automaticky 

obnoven chod ČSOV; 
- minimální počet čerpadel v ČSOV – 2 ks v sestavě 1 + 1 ks (provozní čerpadlo a 

rezerva), počty čerpadel navrhovat dle velikosti ČSOV; 
- provoz čerpadel musí být navržen tak, aby umožňoval jejich časové střídání; 
- při poruše provozního čerpadla musí být automaticky uvedeno do provozu čerpadlo 

záložní. Podobně musí toto čerpadlo zapnout, pokud při chodu provozního čerpadla 
vystoupí hladina nad zvolenou úroveň (tj. provozní čerpadlo běží, ale není schopné 
zajistit čerpání potřebného množství); 

- u malých ČSOV - při vypnutí provozního čerpadla musí být následně automaticky 
zapnuto čerpadlo do té doby záložní; 

- pro ovládání čerpadel se přednostně navrhuje systém měření hladiny ultrazvukem, 
případně snímačem tlaku. Pro zvýšení bezpečnosti provozu se dosažení max. 
havarijní hladiny (těsně pod bezpečnostní přeliv) signalizuje ještě plovákovým 
spínačem; 

- plovákové spínače se umisťují přednostně do ochranného válce o dostatečném 
průměru – ochrana proti usazování ztuhlých tuků; 

- měření průtoku čerpaných odpadních vod se navrhuje individuálně podle velikosti 
ČSOV a podle místních podmínek. Standardně se navrhuje u ČSOV s denním 
projektovaným výkonem nad 100 m3 nebo u všech ČSOV, které čerpají odpadní 
vody z jedné lokality (obce, části obce) do druhé; 

- u ČSOV bude navrhován systém dálkového přenosu dat z ČSOV na dispečink 
odpadních vod;  

- na dispečink budou přenášeny následující údaje (konečný rozsah se projednává 
individuálně): 

� chod a porucha čerpadel 
� dosažení maximální havarijní hladiny 
� narušení objektu (rozvaděče) 
� nepřiměřeně dlouhá doba chodu čerpadla 
� poloha hladiny v jímce 
� průtok odpadních vod 
� výpadek napájení; 

- pro čerpání odpadních vod budou navrhována čerpadla s povrchovou úpravou 
oběžných kol a hydraulických skříni – se zvýšenou odolností proti abrazivním 
materiálům, u čerpadel není požadováno řezací zařízení; 

- u šachtových ČSOV se navrhují rozvaděče co nejblíže čerpacím jímkám; 
- kabelové vedení mezi čerpadly v čerpacích jímkách a rozvaděčem musí být 

v dostatečně dimenzovaných ochrankách s minimem směrových změn volně 
průchodné bez nepřístupného přichycení v rozvaděči nebo čerpací jímce; 

- pro ČSOV navrhovat přípojku pitné vody, pokud není v blízkosti hydrant veřejného 
vodovodu; 

- potrubní rozvody navrhovat tak, aby bylo možné jednotlivé prvky (uzávěry, zpětné 
klapky, průtokoměry atp.) demontovat – tzn. na potřebných místech osazovat 
montážní vložky nebo kompenzační pasy. 
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C.8.7 VÝTLAK 

Výtlačné potrubí z čerpací stanice odpadních vod na dopravu odpadních vod na gravitační 
stokové síti se navrhuje podle přílohy F ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov: 

Mimo zásad, které jsou uvedeny v této normě, musí být zohledněny ještě další zásady: 

- kanalizační výtlak musí být uložen v nezámrzné hloubce; 
- podél jejich trasy je z důvodu potřeb přesného vytrasování požadován identifikační 

vodič; 
- na jednotných kanalizačních systémech se doporučuje pro výhodnější režim čerpání 

zvážit vhodnost návrhu paralelních výtlaků různých profilů v závislosti na selektivním 
čerpání; 

- na výtlaku budou osazeny armatury umožňující odkalení, resp. čištění výtlaku a 
odvzdušnění; 

- odvzdušňovací armatury mohou být automatické. Automatické odvzdušnění je nutno 
navrhnout u čerpacích stanic se sezónním využitím; 

- v nejnižších místech budou navrženy armatury pro možnost odkalení a napojení 
čisticího tlakového vozu pro možnost čištění. Dle požadavků provozovatele budou 
případně doplněny další armatury pro čištění; 

- veškeré armatury budou osazeny v revizních šachtách k tomu přizpůsobených max. 
od sebe vzdálených 100 m. 

Základní parametry pro návrh výtlaků: 

- výtlačný řad z čerpací stanice musí být navržen z kvalitního materiálu – doporučuje 
se PE (do DN 100) a tvárná litina (nad DN 100 vč.); 

- minimální profil výtlačného řadu je DN 80 u jednotné kanalizace a DN 50 u splaškové 
čerpací stanice vybavené čerpadly s řezacím zařízením. U profilu DN 80 na jednotné 
kanalizace je nutné zajistit zabezpečení proti ucpání (síto, česle, mělnící čerpadlo 
anebo jiné zařízení); 

- výtlačný řad musí být navržen tak, aby rychlost byla min. 0,8 m/s. 

Napojení na gravitační kanalizační systém musí být provedeno tak, aby nedocházelo 
k lokálnímu hydraulickému přetížení ani ke zvýšené korozi stoky. Z toho důvodu je nutno 
navrhnout uklidňovací gravitační úsek, na který bude výtlak napojen přes revizní šachtu 
k tomuto účelu přizpůsobenou (tvar dna, použití protiabrazivních materiálů – dlažební kostky, 
kanalizační, čedičové cihly). Napojení uklidňovacího úseku na stokovou síť se předpokládá 
v revizní šachtě s výjimkou čerpaných kanalizačních přípojek, kde lze uklidňovací úsek napojit 
do odbočky na hlavní stoce. 
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C.8.8 DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY 

Jedná se o objekty, do nichž jsou přiváděny odpadní vody z nemovitosti. Zde jsou akumulovány 
a následně přečerpávány do kanalizačního systému. 

Tímto systémem může být systém tlakové kanalizace anebo klasický systém gravitační 
kanalizace, v případě že odkanalizované nemovitosti neumožňují gravitační napojení 
nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

Domovní čerpací jímky se umisťují v blízkosti odkanalizovávaných objektů – přednostně na 
veřejně přístupných částech soukromých pozemků (ve vlastnictví majitele odkanalizovávané 
nemovitosti) nebo do veřejně přístupných prostranství.  

V případě tlakové kanalizace je domovní čerpací jímka součástí celého kompletu, který slouží 
k odvádění odpadních vod a skládá se  

- z domovní kanalizace a domovní přípojky 
- z domovní čerpací jímky s čerpadlem 
- z tlakové kanalizační přípojky 

Domovní čerpací jímka bude řešená jako „mokrá jímka“ a bude vystrojena ponorným 
čerpadlem. Pro tlakovou kanalizaci se používají odstředivá či objemová čerpadla3. Výkonově by 
čerpané množství nemělo být vyšší než 4 l/s, běžný pracovní přetlak se pohybuje v rozmezí 
20 – 50 m. Čerpadla mohou být případně vybavena mělnicím zařízením. 

Čerpací jímka musí být vybavena: 

- měřením výšky hladiny v čerpací jímce – jedná se o provozně nutný údaj 
- měřením průtoku na výtlaku čerpadel – toto měření slouží pro měření celkového 

přečerpaného množství odpadní vody v m3 (podklad pro fakturaci za odváděnou 
odpadní vodu) a zároveň umožňuje zjistit údaj okamžitého průtoku (slouží mj. ke 
kontrole správné činnosti či posouzení opotřebení čerpadla) 

- signalizací provozních a poruchových stavů 
� chod, porucha a připravenost čerpadla 
� dosažení provozních hladin (zapínací a vypínací) 
� dosažení havarijní hladiny 
� přerušení dodávky elektrické energie 

Uvedená měření je možné ještě doplnit   

- o měření tlaku na výtlaku čerpadel 
- o měření teploty vypouštěné odpadní vody 
- o signalizaci vstupu do objektu čerpací jímky 

Použití domovních čerpacích jímek pro odvádění odpadních vod systému na území, kde 
provozování kanalizací zajišťuje FVS, je možné pouze  

- v odůvodněných případech, kdy návrh klasické kanalizační přípojky nevyhovuje 
technickým podmínkám  

- po projednání a s výslovným souhlasem FVS.  

 
Pozn. Z majetkoprávních důvodů je optimální, jestliže každá domovní čerpací jímka má 
samostatnou přípojku elektrické energie se samostatným měřidlem spotřeby.   

                                                      
3 Tato čerpadla vykazují relativně malé rozdíly v čerpaném množství při proměnlivých výtlačných výškách. 
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C.8.9 ARMATURY  

Nejčastěji používanou armaturou u stokové sítě jsou různé typy stavítek a uzávěrů. Použití typu 
a výrobce zařízení musí být vždy projednáno a odsouhlaseno provozovatelem. Armatury musí 
být z nerez oceli, nenáročné na údržbu, snadno ovladatelné. Musí být alespoň jednostranně 
těsnící, v požadovaných případech oboustranně těsnící (protipovodňové uzávěry odlehčovacích 
komor apod.). Při otevřené poloze (mimo regulačních armatur) nesmí zasahovat do průtočného 
profilu stoky a spodní dosedací plocha musí být zabezpečena proti ukládání sedimentů. 

Požadavky na použitý materiál, údržbu a ovladatelnost platí i pro jiná zařízení, jako jsou:  

- šoupátka 
- zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily 
- zpětné klapky 
- regulátory odtoku 
- ovládatelné přepadové hrany oddělovačů 
- zařízení na zachycení hrubých splavenin na odtoku do vodoteče 
- zpětné klapky 
- sklopné a stírané česle, aj.  

Obecné požadavky na dodávku armatur 

- konstrukce armatur musí být navržena podle soustavy platných norem 
- jmenovitý tlak bude zvolen podle maximálního tlaku a bude odpovídat soustavě 

platných norem. Může být zvolen i vyšší jmenovitý tlak než potřebný v případě, že 
bude odpovídat typovým řadám vyráběných armatur;  

- armatury budou připojeny k přírubám nebo mezi příruby podle soustav platných 
norem; 

- použité materiály budou odpovídat protékajícímu médiu a budou voleny podle druhu 
použitého materiálu potrubí. Životnost materiálu armatur pro instalaci do nerezového 
potrubí musí být souměřitelná s životností potrubí z antikorozní oceli; 

- dodávka bude také zahrnovat seznam náhradních součástek, provozní příručku, 
pokyny pro údržbu a další kompletní dokumentaci. 

Pohony k armaturám 

- elektropohony budou navrženy na 230 V, 50 Hz, nebo 400 V, 50 Hz, krytí minimálně 
IP-55; 

- elektropohony armatur budou vybaveny 2 momentovými a 2 koncovými spínači a 
budou chráněny tepelnou pojistkou; 

- připojení ke vřetenu armatury bude provedeno podle ČSN EN ISO 5210; 
- u pohonu bude použito standardní připojení přes připojovací svorkovnici; 
- pohon armatury bude chráněn tepelnou pojistkou; 
- pohony na armaturách nebudou vyžadovat zvláštní kotvení ani při použití 

prodlužovacích mezikusů do délky 1 m; 
- regulační armatury budou mít pomaluběžné pohony s vysílačem polohy 0-100 % pro 

výstupní signál 4-20 mA, pasivní, ve 2vodičovém provedení; 
- doba přestavení regulačních armatur bude vyhovovat regulačním požadavkům;  
- dodávka bude také zahrnovat seznam náhradních součástek, provozní příručku, 

pokyny pro údržbu a další kompletní dokumentaci; 

 

Veškeré použité armatury podléhají schválení vlastníka a provozovatele kanalizační sítě. 
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C.9 Rušení potrubí 

Při rekonstrukci stokové sítě občas dochází v některých úsecích k vyřazení z provozu některých 
původních stokových úseků, případně i objektů (zejména vstupních šachet). V těchto případech 
o jejich likvidaci rozhoduje vlastník na návrh projektanta. Přednostně se požaduje, pokud to 
místní podmínky umožní, navrhovat trasu nového potrubí v souběhu či ve stejné trase 
stávajícího potrubí. 

V případě, že bude navržena jiná trasa, musí být toto řešení řádně zdůvodněno. Rušení potrubí 
musí být pak řešeno v projektové dokumentaci.  

Při odstraňování kanalizačních potrubí o jmenovitě světlosti DN 300 a větší bude přednostně 
uplatňováno jeho zaslepení a prokazatelné vyplnění nefunkčních částí sítě v celém profilu vč. 
spodních částí vstupních šachet vhodným inertním materiálem (zabetonování hubeným 
betonem, popílkocementem). Vrchní část vstupních šachet je nutno odstranit do hloubky 2 m od 
úrovně terénu a uvolněný prostor zaplnit hubeným betonem. Část výkopu pod úroveň pláně 
komunikace bude zasypána, zásyp bude řádně zhutněn. 

Objekty na stokové síti mimo zmíněných vstupních šachet (např. spojné a rozdělovací komory 
aj.) budou zrušeny rozbitím a vytěžením. 

Kompletní vyjímání ve výkopu bude navrhováno pouze v technicky nebo ekonomicky 
zdůvodněných případech. Při rušení a rozebrání stok je třeba respektovat, že se jedná 
o majetek města a investor (společně se zhotovitelem stavby) jej musí na svůj náklad likvidovat. 

V případě rušení přípojek je třeba provést jejich zaslepení na tělese stoky (zazděním, 
zavíčkováním, vtažením rukávce), zbývající část se v celé délce buď rozebere v otevřeném 
výkopu, nebo vyplní obdobně jako v případě uličních stok. 
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C.10 Přípojky 

Kapitola se zabývá požadavky na technické řešení  

- kanalizačních přípojek od objektů a nemovitostí; 
- přípojek od dešťových vpustí odvodňujících komunikace pro pěší či jiné zpevněné 

plochy podobného charakteru, z nichž bude voda odváděna v konečném důsledku 
do kanalizace pro veřejnou potřebu. Napojení těchto přípojek však musí být 
odsouhlaseno FVS a bude povolováno pouze ve výjimečných případech. 

Kanalizační přípojka je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm ležící (dále 
jen nemovitost) až k zaústění do veřejné kanalizace. Rozsah kanalizační přípojky je patrný ze 
schémat uvedených v ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 

Za přípojku se považuje i svod dešťové vody, výjimečné i jiných povrchových vod pokud 
kvalitou vyhovují Kanalizačnímu řádu. 

Vlastníkem přípojky (její části) pořízené před rokem 2001 je vlastník odvodňované nemovitosti, 
pokud vlastník veřejné kanalizace neprokáže opak.  

Vlastníkem celé přípojky pořízené po 1. 1. 2002 je osoba, která pořízení přípojky uhradila. 

 

C.10.1 PLÁNOVÁNÍ PŘÍPOJEK 

Každá nemovitost má mít v případě  

- jednotné kanalizace jednu samostatnou přípojku, která společně odvádí splaškové a 
dešťové vody do uličního řadu; 

- oddílné kanalizace pak 1 přípojku splaškovou a případně i 1 přípojku dešťovou.  

Po dohodě s vlastníkem lze v technicky a ekonomicky zdůvodněných případech zřídit pro jednu 
nemovitost i několik přípojek. 

Trasa přípojky na veřejném prostranství má být přímočará (jednotný směr a spád), kromě 
případů změny směru a spádu v revizních šachtách, odsouhlasených provozovatelem. V celé 
její délce musí být respektováno její ochranné pásmo. 

Při návrhu uličních stok je třeba provést rozbor případného odvodnění přilehlých dosud 
nezastavěných nemovitostí a na stoku navrhnout přípojkové odbočky (tvarovky).  

Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150. Kanalizační přípojky tohoto 
profilu (resp. do profilu DN 200), vč. přípojek do dešťových vpustí, se připojují v úseku mezi 
šachtami. Odbočky a stokové vložky na zděných stokách se vždy osazují do profilu DN 200. 
Výjimečné snížení profilu přípojky na DN 150 lze použít pouze se souhlasem provozovatele.  

Situačně se přípojky připojují na stoky pod úhlem 45°až 90°, úhel v ětší než 90° je nep řípustný. 
Pro napojování přípojek se přednostně používají šikmé odbočkové tvarovky s úhlem 45° nebo 
60°, typov ě odpovídající použitému druhu materiálu uliční stoky. Kolmé odbočky lze použít 
v případech, kdy se šikmé odbočky nevyrábí. Kolmé napojení lze také provést při dodatečném 
vysazení odboček, jádrovým vrtáním s použitím speciálních vložek (viz níže) a v rámci 
rekonstrukce kanalizace z důvodu kvalitního přepojení stávajících přípojek. 

O místě vysazení odbočky je nutná konzultace s vlastníkem připojovaného objektu. 
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Současně je nutné počítat s vysazením většího počtu odboček, které v budoucnu pokryjí 
předpokládaná další napojení (např. uličních vpustí po pozdějším dobudování komunikací). Při 
pokládce potrubí musí zhotovitel dbát na dlouhodobě bezpečné zaslepení nepoužitých odboček 
(nutno potvrdit provozovatelem ve stavebním deníku – doklad pro kolaudaci) a na jejich 
důkladné zaměření.  

Evidenci odboček a jejich místopis v listinné i elektronické podobě vede následně provozovatel 
v provozním archivu po obdržení podkladů. 

 

C.10.2 PROJEKTOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ P ŘÍPOJEK 

Podmínky, způsob a místo připojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu určí 
žadateli provozovatel v kanalizačním blanketu. Žadatel je povinen tyto podmínky plně 
respektovat. 

 

Napojování kanalizačních přípojek 

Pro připojení kanalizačních přípojek do stok se u kanalizačních systémů ve správě FVS na 
rozdíl od ČSN 75 6101 

- upřednostňuje napojení ve vstupních, revizních či spojných šachtách bez ohledu na 
profil přípojky;  

- výjimečně po dohodě s FVS připouští napojení do odboček vysazených na potrubí 
stoky již při její výstavbě. Na přístupné části přípojky však musí být osazena revizní 
šachtice minimálního profilu DN 600. 

Dodatečné vysazování odboček se provádí pouze výjimečně, po předběžném souhlasu 
provozovatele a na základě jeho technických podkladů. Vlastní provedení dodatečného 
vysazení odbočky bude vždy zkontrolováno TV kamerou za účasti zástupce provozovatele.  

Může to provést pouze provozovatel nebo autorizovaná odborná firma, a to následně 
popsanými způsoby: 

- pomocí vsazení odbočky (tvarovky) na převlečné manžety výřezem stávajícího 
potrubí. Tento způsob je nutné použít vždy v případě vysazení odbočky DN 150 na 
stoku DN 250 a v případě vysazení odbočky DN 200 na stoku DN 300; 

- u uličních stok kruhového profilu jádrovým navrtáním potrubí s následným vysazením 
sedla zaručující vodotěsnost a mechanické zajištění uchycení ke konstrukci stoky. 
Příslušné sedlo se volí dle druhu a tloušťky stěny potrubí materiálu uliční stoky; 

- v ostatních případech (např. vejčité profily) jádrovým navrtáním potrubí s následným 
vlepením kameninového seku s hrdlem, odpovídajícím šířce stěny stoky. 
Kameninový sek bude hrdlem opřen o vnější stěnu potrubí a s vnitřní stěnou potrubí 
důkladně zalícován. Místo napojení je nutné kompletně obetonovat. Provedení musí 
být vodotěsné; 

- v ojedinělých případech do dna revizní šachty uliční stoky, které musí být k tomuto 
účelu přizpůsobeno (dodatečnou úpravu dna je nutno provést vydlážděním žlábku 
vč. laviček). Tento způsob napojení se z důvodů snadného čištění doporučuje 
u významných nebo rozsáhlých (velkoplošných) objektů (školy, nemocnice atd.) a 
u koncových šachet kanalizace. V ostatních případech se napojení do revizní šachty 
nepovoluje. 

Dodatečně nalepovací sedla nelze použít. 
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Směrové vedení 

Směrové vedení přípojek na veřejném prostranství se požaduje v přímém směru, přednostně 
kolmo na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Změnu trasy nebo sklonu lze provádět pouze v 
prostoru revizní šachty, nebo ve spadišti. Přípojka má být uložena v nezámrzné hloubce, pod 
energetickými podzemními vedeními a pod vodovodem. 

 

Výškové vedení 

Výškové vedení se požaduje u přípojek DN 200 v minimálním sklonu 1 %. Tento sklon se 
používá pouze v odůvodněných případech, jako minimální sklon se doporučuje použít 2 %. 
Největší přípustný sklon přípojky je 40 %.  

Pokud na přípojce vychází větší sklon, je nutno použít spádový stupeň (nebo spadiště či skluz), 
umístěný na pozemku odvodňované nemovitosti.  

V případě, že podmínky pro napojení neumožňují gravitační způsob odkanalizování 
nemovitosti, je možné napojení pomocí domovní čerpací stanice umístěné na pozemku 
napojované nemovitosti. Napojení kanalizační přípojky na uliční stoku je však povoleno pouze 
gravitačně přes revizní šachtu umístěnou též na pozemku připojované nemovitosti, do které je 
napojen výtlak. Domovní čerpací stanice včetně výtlaku je výhradně v majetku a provozování 
vlastníka připojené nemovitosti. 

 

Revizní šachty 

Revizní šachty na přípojce, pokud to prostorové podmínky dovolují, se umisťují na pozemku 
odvodňované nemovitosti. Tyto šachty nemají být od oplocení (hranice pozemku) vzdáleny více 
než 2,0 m, v opačném případě musí být umožněn stálý přístup pro provozovatele kanalizace 
včetně těžké techniky.  

V případě, že není u sídlištních objektů hranice specifikována a objekty nejsou oploceny, 
umisťuje se šachta v zelené ploše přilehající k objektu v těsné blízkosti hranice zelené plochy s 
chodníkem či komunikací. 

Minimální profil revizních šachet bude DN 600. Musí však v každém případě umožnit čištění a 
inspekci kanalizační technikou. 

 

Spádové stupně 

Spádové stupně se navrhují při velkém výškovém rozdílu, kdy nelze vybudovat přípojku 
v jednotném sklonu. Výstavba svislého trubního úseku na přípojkách mimo spádový stupeň 
dovolena není.  

Pro kanalizační přípojky je možno použít dva typy spádových stupňů: 

- pro přípojky do profilu DN 200 – konstrukce spadiště je vytvořena ze skruží DN 1000 
uložených na betonový základ;  

- spadiště obdobné jako na stokách – používá se při profilu přípojky DN 300 a DN 400. 
Zásadou navrhovaného spadiště je, že vtokový kus je navržen tak, aby odpadní vody 
nemohly přepadat až do vstupní části spadiště, ale všechny byly odváděny trubním 
obtokem. Profil tohoto potrubí je shodný s profilem přípojky.  
Ostatní podmínky výstavby jsou stejné, jako podmínky výstavby spadišť na 
veřejných stokách. 
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Ostatní požadavky 

Projektová dokumentace každé přípojky musí být stavebníkem předložena provozovateli 
k odbornému posouzení. Toto se týká i případů výstavby pouze části přípojky, nebo jejich 
rekonstrukce prováděné v souvislosti s výstavbou (rekonstrukcí) kanalizace. 

Provozovateli je nutno předložit k posouzení i návrh vnitřních kanalizací. 

Provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit na stavebníkovi požadavek na předčištění odpadních 
vod, pokud nebudou vyhovovat požadavkům platných kanalizačních řádů. 

Dešťové vody se mají likvidovat na pozemku stavebníka, s cílem minimalizovat množství 
dešťových vod vypouštěných do kanalizace. 

 

C.10.3 KONTROLA A ZAM ĚŘENÍ PŘÍPOJEK 

Kontrolu napojení kanalizační přípojky na kanalizační síť města vč. kontroly pokládky a 
orientačního zaměření provádí provozovatel před zásypem. Kvalita dodatečného vysazení 
odbočky bude vždy ověřena inspekcí průmyslovou kamerou za účasti zástupce provozovatele. 
Geodetické zaměření přípojky zajistí a předá provozovateli a vlastníkovi zhotovitel. 
Provozovatel následně zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení do provozního 
archivu. 
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C.11 Ochranná pásma 

K ochraně kanalizačních stok a kanalizačních zařízení se vymezují ochranná pásma.  

a) K ochraně kanalizačních stok vymezuje ochranné pásmo § 23 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích) 

b) Ochranná pásma kolem kanalizačních zařízení určuje TNV 75 6011 Ochrana prostředí 
kolem kanalizačních zařízení 

 

Ochranné pásmo kanalizačních stok 

Ochranná pásma k bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením jsou v § 23 
zákona č. 274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační 
stoky na každou stranu 

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm vč. – 1,5 m 
- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m 
- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti u obou předcházejících případů 
zvyšují o 1 m  

Vodoprávní úřad může stanovit jiný rozsah ochranného pásma stoky nebo objektu na 
základě místních podmínek. Vymezení ochranného pásma nově navrhovaných stok má být 
součástí vodoprávního rozhodnutí. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích v § 23 odst. 5 vymezuje činnosti, které lze v ochranném 
pásmu kanalizace provádět jen s písemným souhlasem vlastníka a provozovatele. 

Jedná se: 

- o provádění zemních prací, stavby, umisťování konstrukcí nebo jiných 
podobných zařízení nebo provádění činností, které omezují přístup ke kanalizaci 
nebo které by mohly ohrozit její technický stav či plynulé provozování 

- o vysazování trvalých porostů 
- o provádění skládky jakéhokoliv odpadu 
- o provádění terénních úprav 

Zasahuje-li ochranné pásmo kanalizace do soukromých pozemků, řídí se podmínkami pro 
uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě 

 

Ochranné pásmo kolem kanalizačních zařízení 

Ochranné pásmo kolem kanalizačních zařízení (čerpací stanice, dešťová nádrž, žumpa aj.) 
– tj. pásmo ochrany prostředí mezi kanalizačním zařízením a zástavbou, příp. mezi 
kanalizačním zařízením a vodními zdroji – vymezuje TNV 75 6011 Ochrana prostředí 
kolem kanalizačních zařízení. 
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C.12 Průkaz kvality díla 

Zhotovitel - dodavatel stavebních prací na stokové síti prokazuje kvalitu provedených prací 
investorovi – stavebníkovi, a to vždy za účasti zástupců vlastníka a provozovatele. 

Průkaz kvality spočívá: 

- V prokázání dodržení povolených směrových a hloubkových odchylek pomocí 
geometrického zaměření skutečného stavu, které bude provedeno ve výškovém 
systému BpV a v JTSK. Správnost výsledků tohoto zaměření ověří a potvrdí 
provozovatel. Dokumentace geometrického zaměření trasy kanalizace bude 
zpracována ve formátu *.dwg a *.dxf vždy v samostatné vrstvě pro vodovod a pro 
kanalizaci, včetně veškerých přípojek. Jednotlivé body, které tvoří úseky, budou mezi 
sebou propojené.   
U kanalizačních šachet bude zaměření obsahovat vždy kótu dna stoky a kótu 
poklopu.  

- Ve zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která prokáže, že stavba 
byla realizována v souladu s projektovou dokumentací. Správnost, pravdivost a 
kompletnost jejího zpracování ověří a potvrdí provozovatel. 

- V prokázání spolehlivosti použitých materiálů pomocí dokladů o certifikaci. 
- V úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti (vodou nebo vzduchem) potrubí a 

šachet u gravitačních stok a u příslušných objektů na kanalizační síti (např. čerpací 
stanice, retenční nádrže aj.). 

- V kontrole výskytu infiltrace v případě uložení gravitačního potrubí pod trvalou 
hladinou podzemní vody. 

- U tlakového potrubí v provedení tlakové zkoušky. 
- V prokázání přímosti potrubí a kvality vnitřního povrchu a spojů kamerovou 

prohlídkou. 
- V kontrole kvality, dodržení spádu a povolené míry deformace kamerovou 

prohlídkou. 
- Ve fyzické prohlídce revizních šachet a jiných objektů na síti po dokončení 

definitivních povrchů vč. osazení kanalizačních poklopů. 
- Při pokládce poddajných trub v kontrole dodržení předepsané míry zhutnění lože, 

obsypu a zásypu potrubí. Kontrola zhutnění se provádí podle ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. 

- Při bezvýkopovém vložkování kanalizace v kontrole dosažení předepsaných 
parametrů podle statického výpočtu – součásti projektové dokumentace na 
odebraném vzorku instalovaného rukávce. 

- Při bezvýkopovém vložkování kanalizace s vytvrzováním UV zářením doložením 
protokolů o průběhu vytvrzování s uvedením pracovních tlaků, výkonů a rychlosti UV 
lamp. 

U nově budované kanalizace se kvalita provedených prací dokladuje pomocí všech uvedených 
bodů společně. 

. 

C.12.1 TLAKOVÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY VODOT ĚSNOSTI 

Tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti se provádí na všech nově budovaných a dle možnosti 
i rekonstruovaných úsecích kanalizace a objektech kanalizační sítě. 
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Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky na výtlačných řadech budou prováděny podle  

- ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

Minimální hodnota zkušebního přetlaku je stanovena na 2násobek provozního tlaku. 

 

Zkoušky vodotěsnosti  

- zkouška vodotěsnosti u všech nádrží a jímek se provádí dle ČSN 75 0905 Zkouška 
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

- u gravitačních potrubí – bez rozdílu umístění a druhu – a revizních šachet se provádějí 
zkoušky vodotěsnosti dle  

� ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  

� ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

V případě uložení potrubí pod trvalou hladinou podzemní vody je možné zkoušku vodotěsnosti 
nahradit zkouškou infiltrace. 

Zkoušky je možno provádět i vzduchem dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení. 

 

C.12.2 KAMEROVÉ ZKOUŠKY 

Obecně se kamerové zkoušky požadují u všech přejímek kanalizace, po provedení finálních 
zásypů. Současně plní funkci kontroly, jejímž cílem je vyloučení infiltrace balastních vod do 
kanalizace. Inspekci zajišťuje zhotovitel stavby, s tím že vlastní provedení realizuje 
provozovatel. 

Kamerové zkoušky se provádějí též při kontrole všech dodatečných napojení (vysazení 
odboček) na uliční stoky. 

Kamerové zkoušky se provádějí ve dvou termínech  

- před uvedením do provozu příp. do zkušebního provozu anebo před uvedením do 
provozu po provozování jiným provozovatelem, 

- před termínem ukončení záruční doby. 

Dále se provádějí jako inspekční prohlídky stavebního a provozního stavu stávajících 
kanalizačních stok. 

Kamerové zkoušky se provádějí podle  

- ČSN EN 13508-1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a 
kanalizačních přípojek – Část 1: Obecné požadavky  

- viz též ČSN EN 13508-2+A1:2011 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů 
stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální 
prohlídku 

Tato prohlídka se provede dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení a bude zaměřena na kontrolu směrového a výškového uspořádání, spojů, poškození 
a deformací, výstelek a povlaků. 

K videu z provedené kamerové zkoušky bude vždy doložen protokol. 
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C.12.3 INDIVIDUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

Tyto zkoušky se provádějí na objektech kanalizační sítě, které jsou vystrojeny technologickým 
zařízením – na čerpacích stanicích, na retenčních nádržích či dešťových zdržích aj. 

Slouží k ověření  

- chodu a zástupu jednotlivých čerpadel při daných hladinách navržených projektovou 
dokumentací 

- odběru elektrické energie při jednotlivých průtocích odpadních vod čerpadlem 
od Qmin po Qmax.  

- přenosů na dispečink 
- funkčnosti dílčích elektronických a mechanických prvků osazených na objektech 

kanalizační sítě (ČS, RN aj.) 

Podkladem pro individuální zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení jednotlivých výrobců 
o kompletnosti dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady osvědčující vlastnosti 
dodávaných výrobků. Zařízení, na kterých mají být prováděny individuální zkoušky, musí být 
před jejich zahájením vybavena bezpečnostními prostředky a pomůckami, platnými revizními 
zprávami, zajištěna předepsaná protipožární opatření a poskytnutí první pomoci při úrazech. Na 
závěr se zkoušky vyhodnotí. 

Ke komplexním zkouškám je možno přikročit po úspěšném ukončení individuálních zkoušek a 
po provedení přípravy komplexních zkoušek. Délka trvání komplexních zkoušek u jednotlivých 
dílčích částí stavby je 72 hod. Na závěr komplexních zkoušek se provede zápis a zkoušky se 
vyhodnotí. 

 

C.12.4 KONTROLA OVALITY 

U materiálů s povolenou deformací se provede přeměření a posouzení skutečné ovality, a to 
nejen před uvedením do provozu, ale i před koncem záruční doby. Kontrolu před uvedením do 
provozu zabezpečuje zhotovitel stavebních prací, kontrolu před koncem záruční doby 
zabezpečuje pro vlastníka provozovatel. 

Hraniční hodnota okamžité deformace po provedení obsypů a zásypů je 3 %, hraniční hodnota 
dlouhodobé deformace v provozu před koncem záruční doby 5 %. 

 

C.12.5 KONTROLA UVEDENÍ POVRCHU TERÉNU DO PŮVODNÍHO STAVU NEBO NA 
ÚROVEŇ UT 

Pokud po provedení (a odevzdání) díla dojde na povrchu terénu k poklesu  

- v komunikaci vč. chodníků o více jak 5 cm,  
- mimo komunikační plochy o více jak 10 cm,  

zabezpečí zhotovitel stavby na své náklady úpravu terénu do požadované úrovně v termínu do 
15 dnů od zjištění nežádoucího stavu (od výzvy provozovatele). 

Uvedený požadavek musí projektant zapracovat do projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele. 
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C.13 Provozní p ředpisy 

C.13.1 KANALIZA ČNÍ ŘÁD 

Kanalizační řád je provozní předpis, který vytváří mj. právní předpoklady pro ochranu stokové 
sítě – tzn. aby stoková sít a čistírna odpadních vod města nebyly zatěžovány a poškozovány 
látkami, na jejichž dopravu a likvidaci nejsou tyto objekty technicky přizpůsobeny a vybaveny.  

Pro jednotlivé producenty odpadních vod stanoví limity jejich množství a znečištění 
(v koncentračních a celkových bilančních hodnotách) povolené pro vypouštění do stokové sítě. 
Současně stanoví látky, které nesmí být do stokové sítě vypouštěny a stanoví způsob kontroly 
dodržování tohoto řádu.  

Investoři a zhotovitelé nových objektů, nově připojovaných na stokovou síť města, musí jeho 
ustanovení dodržovat již při formulování a předkládání žádosti o povolení k vypouštění 
odpadních vod. Touto povinností je vázán i provozovatel stokové sítě ve fázi vyjadřování 
k novým investicím.  

Producenti odpadních vod nejsou oprávněni bez souhlasu provozovatele vypouštět do stokové 
sítě odpadní vody jiných producentů.  

Investor již ve fázi zpracování přípravné dokumentace musí vyznačit ve spolupráci s FVS 
čistírnu odpadních vod, do jejíhož povodí budou jeho OV zaústěny a současné určit  

- předpokládaný druh a množství odpadních vod z technologických objektů,  
- množství splaškových vod ze sociálního zařízení,  
- objem dešťových vod.  

Ve fázi předprojektové přípravy zařadí provozovatel nové producenty do vhodné skupiny (A, B, 
C) dle charakteru jejich OV a určí kontrolní místo na přípojkách a způsob měření množství a 
kvality produkovaných OV. Kromě toho určí případně místo dovozu OV ze žump a septiků a 
místo zaústění dešťových vod (do dešťové nebo jednotné kanalizace). 

 

C.13.2 PROVOZNÍ ŘÁD 

Každá rozsáhlejší dokončovaná investice na kanalizaci a objektech na ní budovaných musí být 
doplněna i návrhem provozního řádu kanalizace pro zkušební provoz nových objektů. Podle 
tohoto dokumentu se provozuje nová kanalizace a související objekty po dobu zkušebního 
provozu. Po úspěšném prověření a vyhodnocení jejich funkce se tato dokumentace aktualizuje 
na provozní řád pro trvalý provoz, případně se zapracovává do platného provozního řádu 
kanalizace. 

Jedná se o soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu kanalizace a 
kanalizačních objektů.  

Obecné zásady pro zpracování provozního řádu: 

- provozní řád se zpracovává v rozsahu a členění dle TNV 75 6911 Provozní řád 
kanalizace  

- provozní řád kanalizace se zpracovává samostatně pro stokovou síť a samostatně 
pro čistírnu odpadních vod  

- pro novou výstavbu zadává zpracování doplňujícího provozního řádu investor 
- rozhodnout o nutnosti vyhotovení doplňujících provozních řádů na nové investice je 

oprávněn provozovatel na základě dotazu investora před zahájením stavebního 
řízení 

- provozovatel je povinen zpracovateli doplňku provozního řádu sdělit, kterého 
provozního řádu se doplněk bude týkat 
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