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a) Popis inženýrského objektu, technické řešení 

a.1 Tlaková kanalizace 

Záměrem stavby je odvedení splaškových vod z obce Přílepy. Tlaková kanalizace bude 

napojena na stávající tlakovou kanalizaci před domem č.p.67. Stávající kanalizace 

dopravuje odpadní vody na ČOV Rakovník. 

Technický pokrok, který je způsoben nejen vývojem v možnostech použití lehčích trubních 

materiálů, ale i rozvojem čerpací a mělnící techniky, umožňuje uplatnit k odvodnění  

tlakových systémů stokové sítě (dále jen TSS). 

Podstatou tlakové kanalizace je svedení domovních přípojek z domácností gravitací přímo 

do čerpacích jímek o průměru 1 m, ze kterých jsou tlakovým potrubím (PE 40 – 90 mm) 

dopravovány do stávající kanalizace a poté do ČOV. V jímkách jsou osazena ponorná 

čerpadla s drtiči nebo řezáky (čerpací stanice), která jsou automaticky zapínána při 

naplnění jímky. TSS je výhodné využít k dopravě splaškových (domovních) odpadních 

vod, které vznikají v domácnostech a komunální sféře, nikoliv však k odvádění dešťových 

(povrchových) vod. V případě, kdy se dešťové vody odvádějí jiným potrubním systémem 

než vody splaškové, hovoříme o oddílné kanalizaci. TSS sestává buď z jednoho tlakového 

potrubí (výtlaku) nebo, jako v tomto případě, z rozvětvené tlakové potrubní sítě. Zdroje 

tlaků jsou vždy umístěny na začátku tlakových potrubí. Tímto místem je sběrná (čerpací) 

jímka na pozemku odvodňované nemovitosti. Konečný hraniční bod systému je dán 

místem, ze kterého  celkový průtok  ze systému vytéká jedním potrubím při atmosférickém 

tlaku buď do dalšího kanalizačního úseku nebo do čistírny odpadních vod. Použití 

tlakových potrubí malých jmenovitých světlostí pro TSS vede k menšímu ovlivňování 

životního prostředí při stavbě, ke zmenšení rozsahu výstavby a ke snížení stavebních 

nákladů. Potrubí tlakové kanalizace o celkové délce 4140 m bude ukládáno v souběhu se 

stávajícím vodovodním potrubím. Potrubí bude ukládáno na pískový podsyp tl. 10 cm 

v nezámrzných hloubkách (dno potrubí 1,7 – 2,0 m) splňující požadavky ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasy větví jsou vedeny v místních  

zpevněných/nezpevněných komunikacích, zelených pásech,  příkopech, pozemcích 

s ornou půdou či TTP (trvalý travní porost) a částečně v silnici III/2276 a III/2289.  

Potrubí výtlaků umožňující propojení domovní ČS s veřejnou tlakovou trubní sítí svým 

průměrem odpovídá hydraulickým vlastnostem použitých čerpadel – zpravidla 5/4“.  

Každá větev tlakové kanalizace je zakončena koncovou proplachovací šachtou.  

Kromě výše uvedených koncových šachet, jsou na tlakové kanalizaci osazeny 

zavzdušňovací a odvzdušňovací šachty. Tyto šachty umožňují automaticky upravovat 
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hydraulické a průtokové poměry v trubní síti. Osazují se dle konfigurace terénu zpravidla v 

nejvyšších bodech sítě s přihlédnutím k hydraulickým poměrům na síti. 

 

a.2 Uložení potrubí 

Potrubí bude pokládáno vždy do pažené rýhy, potrubí tlakové kanalizace bude opatřeno 

identifikačním vodičem a výstražnou folií šedé barvy. Podsyp pod potrubí bude pískový o 

tl. 10 cm s následným bodovým přitížením obsypem tak, aby nedocházelo k jeho 

samovolnému posunu a zároveň aby byly viditelné veškeré provedené spoje z důvodu 

následné tlakové zkoušky. 

Pískový obsyp bude z obou boků hutněn. Nehutní se přímo nad potrubím a je třeba dbát 

toho, aby při hutnění nedocházelo k nežádoucím deformacím potrubí. Obsyp bude hutněn 

po vrstvách  o tloušťce 20 cm. Při hutnění bude příložné pažení povytahováno do výše 

hutněné vrstvy. Při štěrkové cestě a nezpevněném povrchu bude výkop dosypán 

vytěženou zeminou, pokud bude vhodná k zásypu a tato bude  též po vrstvách hutněna  

při současném povytahování příložného pažení do výšky hutněné vrstvy. Hlavní zásyp 

v komunikaci bude proveden štěrkopískem. 
Na obsyp bude podélně v ose potrubí položena výstražná fólie šedé barvy a ve vrcholu 

přímo na potrubí identifikační vodič vyvedený do zemních zákopových souprav 

zasmyčkováním. 

Při realizaci se přepokládá zvýšená hladina podzemní vody, zejména v lokalitě souběhu 

trasy s vodotečí. Podchody pod potokem budou prováděny podvrtem a zatažením potrubí 

do chráničky.  

 

a.3 Úprava povrchu komunikací 

Povrch místních komunikací bude po zhotovení uveden do původního stavu před 

započetím výkopových prací. V případě umístění potrubí pod travním drnem dojde 

k vyrovnání, případně vysvahování terénu humózní vrstvou do původního stavu a osetí 

travním semenem. 

Komunikace ve správě SÚS Kladno budou před započetím výkopových prací zaříznuty. 

Po zhotovení  kanalizace a hlavního zásypu dojde: zhutnění zásypu  komunikace 

štěrkopískem,  20 cm betonu C20/25, 5 cm živice ABH, 5 cm živice ABS s přesahem 25 

cm na každou stranu výkopu. Spáry budou zality plastovou emulzí. Při podélném uložení 

do vozovky bude opraven povrch v šíři jednoho jízdního pruhu. Při umístění do zeleného 

pásu bude potrubí ukládáno min. 1 m od hrany živičného povrchu pokud to umožní 
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prostorové uspořádání sítí technického vybavení (ČSN 73 6005). Po ukončení výkopových 

prací bude okolní terén uveden do původního stavu. Výkopový materiál nebude umisťován 

na vozovce, ta bude současně při výstavbě pravidelně čištěna. 

 

a.4 Doba zdržení 

Před uvedením do provozu je nutné napojit jednotlivé nemovitosti po trase tlakové 

kanalizace a to v co největším počtu, aby denní produkce splašků přesáhla 3 x objem 

položeného potrubí a odpadní voda se do 8 hodin dostala na ČS Nouzov. Tím se zachová 

kvalita splaškových vod a nebude docházet ke zdržení splašků v potrubí bez přístupu 

kyslíku a následnému anaerobnímu hnití. 

 

a.5 Křížení a souběh s inženýrskými sítěmi 

• sdělovací kabely 

• silové kabely NN 

• dešťová kanalizace 

• stávající vodovod 

 

Při návrhu umístění nových trubních vedení je jejich prostorové umístění respektováno a 

nedojde k žádné přeložce stávajícího zařízení. 

Při předání staveniště dodavateli zajistí investor přítomnost všech odpovědných zástupců 

správců jednotlivých zařízení, kteří budou schopni a oprávněni v terénu vytyčit polohově i 

výškově svá zařízení. V případě pochybností o přesnosti vytyčení použitými přístroji se 

zajistí i provedení sond pro určení přesné polohy. 

Na základě takto získaných poznatků bude dodavatel při provádění zemních prací 

respektovat ochranná pásma  jednotlivých vedení dle následujících zásad: 

- v ochranném pásmu budou prováděny výkopy ručně až do fáze jejich odhalení a 

očištění  

- v případě kabelů vyloučí jejich zavěšením možnost pronášení po celou dobu 

montáže potrubí  

- při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % Ps až do výšky 

jejich původního uložení  

- eventuelně, na základě požadavku správce při vytyčení, zhotoví bloky z prostého 

betonu (s minimální příměsí cementu na sucho) 

-     pro zához takto ošetřeného cizího vedení získá souhlas jeho správce.  
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Před provedením horní části obsypu tlakové kanalizace je nutné zajistit geodetické 

zaměření veškerého položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení 

s podzemními sítěmi. 

 

a.6 Tlakové zkoušky 

Tlaková zkouška se provede dle ČSN EN 1671 – „Venkovní tlakové systémy stokových 

sítí“. Zkouška vychází z normy ČSN EN 805 – „Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a 

jejich součásti“. Jedná se o celkovou tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak (STP)  bude 

volen jako menší z hodnot: 1,5 násobek nejvyššího výpočtového přetlaku (MDPa) nebo 

MDPa zvýšený o 0,5 MPa. Nejvyšší provozní přetlak v nové tlakové kanalizaci nepřesáhne 

4,0 bar. Kanalizace je navržena z materiálu PE 100 SDR 17 (PN 10), čímž je dodržena 

podmínka, že nejvyšší dovolený přetlak musí být vyšší než STP.  Před vlastní zkouškou 

dojde k místnímu obsypání a částečnému zhutnění obsypu potrubí ve výkopu z důvodu 

jeho stabilizace. Toto lokální přitížení však musí být provedeno tak, že budou viditelné 

všechny spoje trubek v otevřených výkopech. O zkouškách se provádí zápis předepsaný 

ČSN 75 59 11. 

 

a.7 Orientační tabulky 

Pro zjednodušení vyhledávání trasy navrhovaného potrubí za provozu je třeba lomové 

body a veškeré armatury a další příslušenství tlakové kanalizace vyznačit v terénu 

orientačními tabulkami. Ty budou umístěny dodavatelem díla ještě před zahájením 

zkušebního provozu dle pravidel uvedených v kap. 3. a 4.  ČSN 75 50 25. Plastové potrubí 

bude opatřeno identifikačním vodičem umožňujícím vyhledávání trasy tlakové kanalizace. 

 

a.8 Proplach potrubí 

Před uvedením do provozu se provede proplach potrubí. Při podezření z možnosti vniknutí 

nežádoucích předmětů do potrubí v době jeho pokládky bude provedena zkouška 

průchodnosti. Potrubí tlakové kanalizace je dimenzováno v malých profilech a každý 

předmět (kámen, dřevo, hadr a pod) je velmi nebezpečný a může způsobit ucpání potrubí 

v následném provozu. 
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a.9 Deponie stavby 

Vzhledem k rozsahu stavby se neuvažuje s pozemkem na mezideponii ani na trvalou 

deponii. Zemina bude uložena podél výkopu a následně vrácena zpět. Výkopek nebude 

ukládán na asfaltový kryt komunikací ve správě SÚS! Přebytečný výkopový materiál bude  

odvezen na skládku inertního materiálu určenou investorem. 

Odstraněný živičný kryt ze silnic a živičných vozovek včetně nepoužitelného podkladu 

bude uloženo na řízené skládce.  

b) Požadavky na vybavení 

b.1 Koncová a proplachovací šachta 

Větev je zakončena trubním vývodem umožňujícím čištění potrubí tlakovou vodou nebo 

vzduchem. Svislé potrubí stejného profilu jako předchozí úsek je osazeno prostřednictvím 

patkového kolena na opěrný betonový blok. Ten je opřen ve směru působících tlaků do 

rostlé (!) zeminy. 

Uzávěr svislé trouby tvoří jednak šoupě se zákopovou soupravou, jednak zaslepovací 

příruba s vnějším závitem. Horní část zákopové soupravy a zaslepovací příruba jsou kvůli 

manipulaci osazeny a chráněny šoupátkovým a hydrantovým uličním poklopem.  

b.2 Zavzdušňovací a odvzdušňovací šachty 

 Tyto šachty umožňují automaticky upravovat hydraulické a průtokové poměry v trubní síti. 

Osazují se dle konfigurace terénu v nejvyšších bodech sítě s přihlédnutím k hydraulickým 

poměrům na síti. Vzdušník umožňuje odvádění plynů z nejvyšších míst větví a zároveň 

zavzdušnění potrubí při vytvoření nežádoucího podtlaku v síti. Vzdušníková šachta může 

být průběžná na trase, průběžná na odbočce a na konci větve společná s proplachovací 

koncovou soupravou. 

b.3 Sekční šoupata 

Tlaková kanalizace je navržena jako větvená, pro zvýšení provozní spolehlivosti a 

možnosti odstávky jednotlivých úseků kanalizace z různých důvodů, jsou na síti navrženy 

v klíčových uzlech sekční uzávěry. Sekční uzávěr tvoří šoupě se zákopovou soupravou. 
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b.4 Chráničky potrubí tlakové kanalizace 

V místech předpokládaného zvýšeného namáhání potrubí tlakové kanalizace (hlavní 

silnice), v místech křížení kanalizace s vodotečí a popř. v ochranných pásmech studní jsou 

navrženy HDPE chráničky příslušné dimenze. 

V případě navržených chrániček pod vodotečí je jejich  hloubka uložení min. 1,0 m pode 

dnem (větev „a“, „a2“). Délka chráničky přesahuje min. 1,5 m na každou stranu od břehové 

hrany. 

Potrubí větví přecházející komunikace ve správě SÚS Kladno bude taktéž ukládáno do 

chrániček HDPE 125X11,4 příslušné délky, minimální hloubka pod niveletou komunikace 

potom bude 1,5 m.  

Potrubí bude v chráničce centrováno pomocí kluzných vymezovacích objímek osazených 

ve vzdálenostech doporučených výrobcem potrubí. Dimenze trubních chrániček se 

pohybuje od HDPE 125 – 160. 

 

b.5 Domovní čerpací jímka a čerpací stanice 
 
Jelikož dimenzování tlakové kanalizace vychází z jistého předpokladu použitých čerpacích 

jímek a výkonnostních charakteristik jednotlivých použitých čerpacích stanic, je nutné 

stanovit jisté parametry.  

Každá nemovitost má splaškové vody svedeny gravitačním potrubím vnitřní kanalizace do 

čerpací jímky. Do této jímky nesmí být odváděny jiné vody než splaškové (např. dešťové, 

drenážní, z bazénů apod.).  

V objektu, který je tvořen plastovou nádobou o obsahu 1 m3 , je osazeno mělnící čerpadlo 

s dezintegrátory ovládané automaticky plovákovými spínači dle výšky hladiny v 

akumulačním prostoru. Porucha je signalizována při překročení max. hladiny světelnou 

signalizací. Čerpací jímka bude vystrojena zpětnou klapkou pro zajištění jednosměrného 

průtoku splašků a pojišťovacím ventilem nastaveným na 6 bar chránícím strojní vybavení 

jímky a tlakovou stokovou síť před poškozením. Pojišťovací ventil slouží současně jako 

jistá ochrana před hydraulickým přetížením, kdy při náhodném sepnutí nadnávrhového 

počtu čerpadel ventil otvírá a splašková voda se vrací zpět do čerpací jímky. 

Parametry čerpadla pro RD: Q = 0,8 l/s, H = 60 m 

Součástí čerpací stanice je rozvaděč, který zajišťuje přívod elektrické energie k čerpadlu a 

hladinovým spínačům a signalizaci poruchy. Kabely mezi rozvaděčem a čerpací jímkou 

budou uloženy do chránícího potrubí, které umožní pozdější výměnu čerpadla včetně 

kabelu bez nároků na výkopové zemní práce. 
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Ve všech jímkách budou osazena čerpadla a rozvaděče stejného typu a výkonů.  

Majitel objektu zajistí přívod NN od centrálního domovního rozvaděče a pojistkového 

panelu kabelem CYKY 5 x 2,5 mm2 - 400 V (230 V) a přívod čerstvých splašků do čerpací 

jímky gravitačním potrubím. 

 

Celkový počet domovních čerpacích stanic bude 101 ks s celkovou délkou výtlaků 

z čerpacích stanic PE DN 32 – 1200,0 m. Výtlaky z čerpacích stanic jsou nedílnou 

součástí tlakové kanalizace.   

 

Výpis větví  tlakové kanalizace 

 

c) Napojení na infrastrukturu 

Tento bod se neuplatní 

d) Vliv na podzemní vody 

Kýžený efekt plošného odvádění a čištění odpadních vod produkovaných obcí Přílepy je 

redukce netěsných septiků a žump v obci s podchycení splašků, které jsou vypouštěny 

přímo do povrchových vodotečí. V Důsledku se předpokládá výrazné zlepšení kvality 

povrchových i podzemních vod v řešené lokalitě. 

Veřejná tlaková kanalizace při svém běžném provozu neovlivní negativně kvalitu 

podzemních a povrchových vod. K případnému úniku splašků z potrubí může dojít pouze 

40x3,7 63x3,8 75x4,5 90x5,4 CELKEM
Větev a 368,7 223,0 1633,2 2224,9
Větev a1 469,4 469,4
Větev a1.1 237,0 237,0
Větev a2 437,5 437,5
Větev a2.1 45,0 45,0
Větev a2.2 146,7 146,7
Větev a2.3 70,8 70,8
Větev a3 97,5 97,5
Větev a4 51,2 51,2
Větev a5 137,3 137,3
Větev a6 137,8 137,8
výtlaky z ČS 1200,0 1200,0
CELKEM 1200,0 2198,9 223,0 1633,2 5255,1

Přílepy
DÉLKA [m] NÁZEV VĚTVE

DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE………101ks
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velmi zřídka a nahodile v případě poruchy. V tomto případě řeší nápravu (finančně i 

věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě a to dle 

zásad uvedených v provozním řádu kanalizace. 

Pokud bude při výkopových pracích nalezena zvýšená hladina podzemní vody,je nutné 

odvodnit výkop 20cm pod úroveň výkopu. 

 

e) Technické výpočty 

 

Bilance celkové potřeby vody a produkce splašků 
Předpoklady: 

Tlaková kanalizace je dimenzována na výhled dle schváleného územního plánu a to na 

zástavbu s 250 obyvateli.  

Hodnoty roční spotřeby vody byly brány z vyhlášky 428/2001 Sb. Ministerstva 

zemědělství, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a upraveny na 

hodnotu vysledovanou u obcí s tlakovou kanalizací.. 

 

Bytový fond = 120 l/os/den  

Průměrná denní potřeba: 

250 x 120 l/os.den = 30,0 m3/den 

Maximální hodinová potřeba: 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti odpovídá u malých obcí dle ČSN 756101 Stokové 

sítě a kanalizační přípojky pro 250 obyvatel 0,48 

0,35 x 4,8 = 1, 67 l/s 

 

Produkce specifického znečištění dle ČSN 756401 

BSK5:  250 x 60 g/d = 15,0 kg/den 

CHSK: 250 x 120 g/d = 30,0 kg/den 

NL:  250 x 55 g/d = 13,75 kg/den 

Nc:            250 x 11 g/d = 2,75 kg/den 

N-NH4           250 x 7,3 g/d = 1,83 kg/den 

Pcelk:  250 x 2,5 g/d = 0,63 kg/den 
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K nárůstu množství odpadních vod i znečištění přiváděného na ČOV Rakovník dojde 

postupně, tak jak budou na větve tlakové kanalizace připojovány jednotlivé výtlaky 

z čerpacích stanic.  

f) Požadavky na montážní práce 

Kanalizační potrubí z PE bude svařováno. Při svařování je nutné zbavit konce trubek 

oxidované vrstvičky polymeru. čela trubek musí být seříznuta tak, aby maximální šířka 

případné štěrbiny nepřekročila 0,5 mm. Před svařováním musí být konce trubek čisté, 

zbavené mastnoty a otřepů. 

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat pokyny výrobců kanalizačního 

potrubí a příslušenství osazovaného na síti. 

g) Bezpečnost práce a technických zařízení 

Při pokládce potrubí je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků jednak při provádění 

zemních prací, jednak při pokládání potrubí a provádění objektů tvořících příslušenství 

kanalizační sítě. 

Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, která jsou 

obsažena ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

vodohospodářských organizacích.  

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při provádění 

stavebních prací je nutno dodržet NV 591/2006 – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. To se týká zejména zemních prací prováděných 

mechanizačními prostředky,jakož i provádění montážních prací ve výkopišti, jeho zajištění 

(pažení rýh pažením příložným). Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby 

odpovídá stavbyvedoucí. 

Dále budou respektovány zákony č.262/2006 Sb. a 309/2006 Sb. o bezpečnosti 

práce. 

Z hlediska bezpečnosti práce musí být při provozu dodržována veškerá ustanovení: 

- vyhlášky č. 48/82 Sb. ČUBP 

  - ČSN 343100 

  - ČSN 343101  

  - ČSN 343103  

- ČSN 331320 

Veškeré pracovní síly zajišťující provoz a údržbu navrženého systému musí z hlediska 

odborné způsobilosti splňovat podmínky vyhlášky č. 50/78 Sb. ČUBP. 
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Vzhledem k nedostatku podkladů pro návrh zajištění statiky budov v blízkosti výkopu pro 

kanalizaci ( inž. geologický průzkum a známá hloubka základů budov ) je zhotovitel 

povinen před výstavbou provést místní šetření, včetně kopaných sond pro určení hloubky 

základů objektů a vytipovat rizikové lokality s následným posouzením bezpečné 

vzdálenosti dna výkopu rýhy od základů budov. Nevyhoví-li vzdálenost dle ČSN 756101 čl. 

5.6.22 musí být navržena nutná opatření k zabezpečení přilehlých budov a objektů.  

h) Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Tento bod se neuplatní 

i) Vliv na životní prostředí 

Veřejná tlaková kanalizace při svém běžném provozu neovlivní negativně životní prostředí. 

K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a nahodile 

v případě poruchy – úniku splašků z potrubí. V tomto případě řeší nápravu (finančně i 

věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě a to dle 

zásad uvedených v provozním řádu kanalizace. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby třeba řešit 

opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání. 

V případě uložení kanalizační větve na pozemcích s ornou půdou či TTP dojde ke skrývce 

kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm.  

Při stavbě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. Pokud dojde ke kácení, 

tak se bude jednat téměř výlučně o náletové dřeviny.  Stavba musí být prováděna tak ,aby 

nezasáhla blíže jak 2,5 m od paty kmene vzrostlých stromů a nebyl tak podstatnou měrou 

porušen kořenový systém. Přitom kořeny o průměru větším  než 5 cm nebudou 

poškozeny. V prostoru odpovídajícímu průmětu koruny stromu bude prováděn výkop 

ručně.  

V případě nutnosti kácení vzrostlého stromu bude povinností investora předem oznámit  

tento záměr na odbor  životního prostředí – Městský úřad Rakovník. 

j) Podklady pro projekt 

- Pozemkové mapy 

- Geodetické zaměření:  

  Zhotovitel: Geodetická kancelář 3G Praha s.r.o. , Ke Stírce 5, Praha 8 
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- Projekt pro ÚR od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4     

z 01/2009 

- Územní plán obce Přílepy 

- Vstupní údaje poskytnuté obecním úřadem Přílepy 

- Rekognoskace terénu 

- Barevná vrstevnicová mapa ZM 1:10 000 

k) Zákony ,vyhlášky a normy 

 

Zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 491/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 526/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu. 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá ze změn 

provedených zákony č.10/1993 a č. 98/1999 Sb. 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 

Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb a jeho novela č. 

76/2006 Sb. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

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. 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. kterým se mění NV 61/2003 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví – ve znění dalších zákonů 

zejména: 

Zákon č. 274/2003 Sb.,kterým se mnění některé zákony na úseku ochrany veřejného 

zdraví. 

Vyhláška č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
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náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 

Vyhláška č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí 

Vyhláška č. 390/2004 Sb. kterou se mění vyhláška 292/2002 Sb. o oblastech povodí 

Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla 

Vyhláška č. 367/2005 Sb. kterou se mění vyhláška č.590/2002 Sb. o technických 

požadavcích na vodní díla 

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky, včetně příloh 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. BOZP na staveništích včetně přílohy 

Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce 

Vyhláška č.62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Technické normy 

ČSN 75 64 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel 

ČSN 01 34 63 Výkresy inženýrských staveb Výkresy kanalizace 

ČSN 13 00 72 Potrubí - označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN EN 545 (13 20 70) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich 

spojování 

pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody 

ČSN 72 10 02 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

ČSN 72 10 06 Kontrola hutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 60 06 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 65 03 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 

ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN 75 01 01 Vodní hospodářství - Základní terminologie 

ČSN 75 01 61 Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod 

ČSN EN 1295-1 (75 02 10) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé 

zatěžovací 

podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN 75 07 48 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 

ČSN 75 09 05 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 
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vedeními 

ČSN EN 14801 (75 50 13) Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních 

systémů 

určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod 

ČSN 75 50 25 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

ČSN 75 56 30 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací. 

ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 752 (75 61 10) Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN EN 1671 (75 61 11) Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

ČSN EN 12889 (75 61 15) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich 

zkoušení 

ČSN 75 62 30 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a 

pozemní komunikací 

ČSN EN 773 (75 63 02) Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky 

provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 14457 (75 63 05) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové 

technologie stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 13508-1 (75 69 01) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a 

kanalizačních přípojek – část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 14654-1 (75 69 02) Řízení a konttrola postupů čištění ve stokách a 

kanalizačních 

příojkách část 1: čištění stok 

ČSN 83 80 30 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek 

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN EN 773 Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných 

tlakových stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací 

podmínky 

- část 1 : všeobecné požadavkyČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek 

a jejich zkoušení 

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
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ČSN EN 12613 Označovací výstražné folie z plastů pro kabely a potrubí uložené v 

zemi 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 

ON 75 02 01 Vodní hospodářství. Hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 

TNV 75 01 61 Vodní hospodářství – názvosloví kanalizací 

TNV 75 02 11 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – 

Statický výpočet 

TNV 75 09 51 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských 

provozech 

TNV 75 54 02 Výstavba vodovodního potrubí 

TNV 75 54 10 Bloky vodovodního potrubí 

TNV 75 55 16 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů 

TNV 75 60 11 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 

TNV 75 69 10 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

TNV 75 69 11 Provozní řád kanalizace 

TNV 75 69 25 Obsluha a údržba stok 

 

V Praze, říjen 2015    Vypracoval: Ing. Roman Keller 
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