
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 
 

 
 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ STANDARD  

VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY  
 
 

 
 

 

V Chrudimi 
 

2013 
 





Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 3 z 64 
 

OBSAH 
 

ÚVODNÍ LIST ................................................................................................... 2 
OBSAH ............................................................................................................ 3 
ÚVOD ............................................................................................................. 6 
1 PŘEHLED Vlastnických a provozních vztahů .................................................... 7 
2 Obecné podmínky výstavby ......................................................................... 8 

2.1 Administrativní postup .......................................................................... 8 
2.2 Manipulace na vodovodní a kanalizační síti .............................................. 8 
2.3 Předání stavby vodovodu do užívání provozovateli ................................... 8 
2.4 Předání dodávky elektro a SŘTP ............................................................. 8 

3 VODOVODY ...............................................................................................10 
3.1 Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu ...........10 
3.2 Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu: ...........................................10 
3.3 Obecné podmínky výstavby vodovodů ...................................................11 

3.3.1 Vytýčení stávajících vodovodů ........................................................11 
3.3.2 Předání dokumentace ....................................................................11 
3.3.3 Změny oproti projektu ...................................................................11 
3.3.4 Manipulace na vodovodní síti ..........................................................11 
3.3.5 Vysazování odboček, propojení .......................................................12 
3.3.6 Ochrana vodovodního řadu ............................................................12 
3.3.7 Zrušení starého vodovodního řadu ..................................................12 

3.4 Vodovodní řady...................................................................................13 
3.4.1 Materiály trub ...............................................................................13 
3.4.2 Armatury .....................................................................................13 
3.4.3 Tvarovky .....................................................................................14 

3.5 Technické řešení vodovodů...................................................................14 
3.5.1 Osazování armatur ........................................................................14 
3.5.2 Spojování trub ..............................................................................16 
3.5.3 Chráničky, průchozí kanály, šachty .................................................16 

3.6 Vodovodní přípojky .............................................................................18 
3.7 Protikorozní ochrana potrubí .................................................................22 
3.8 Označení vodovodních zařízení .............................................................22 

3.8.1 Vodovodní řady uložené v zemi .......................................................22 
3.8.2 Vodovodní řady uložené v  průchozích kanálech ................................23 

3.9 Zkoušky potrubí ..................................................................................23 
3.9.1 Tlaková zkouška ...........................................................................23 
3.9.2 Zkouška nezávadnosti vody ...........................................................24 
3.9.3 Elektrojiskrová zkouška .................................................................24 
3.9.4 Kontrola ovladatelnosti armatur ......................................................24 

3.10 Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče ..............................................24 
3.11 Závěrečná prohlídka a kolaudace ..........................................................24 
3.12 Objekty .............................................................................................25 

3.12.1 Armaturní šachty ..........................................................................25 
3.12.2 Vodojemy ....................................................................................25 
3.12.3 Automatické tlakové stanice (ATS) ..................................................26 
3.12.4 Čerpací stanice .............................................................................29 

4 KANALIZACE .............................................................................................32 
4.1 Zásady situačního vedení trasy kanalizace .............................................32 
4.2 Zásady výškového vedení trasy kanalizace .............................................33 
4.3 Trubní materiály pro kanalizace ............................................................34 

4.3.1 Požadavky na materiály trubních stok ..............................................34 
4.3.2 Metodika pro stanovení povolené odchylky vnitřního povrchu 

kanalizačních potrubí .................................................................................36 
4.4 Objekty na stokové síti ........................................................................38 

4.4.1 Vstupní šachty – vstupní část .........................................................38 
4.4.2 Vstupní šachty – manipulační část (objekty na stokové síti) ...............38 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 4 z 64 
 

4.4.2.1 Revizní objekt ..................................................................................................... 38 

4.4.2.2 Objekty na spojení stok (spojné šachty a komory) ............................................. 39 
4.4.2.3 Objekty na změnu směru stok ............................................................................ 39 
4.4.2.4 Objekty na změnu nivelety stok ......................................................................... 39 
4.4.2.5 Objekty na odlehčení odpadních vod (odlehčovací komory, separátory) .......... 40 
4.4.2.6 Měrné šachty (na kanalizační síti, na přípojkách) .............................................. 40 

4.4.3 Výustní objekty ............................................................................40 
4.4.4 Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) ............................................41 
4.4.5 Uliční dešťové vpusti .....................................................................42 
4.4.6 Shybky na stokové síti ...................................................................43 
4.4.7 Křížení kanalizace s vodními toky ....................................................43 
4.4.8 Křížení s komunikacemi a kolejovými tratěmi ...................................43 
4.4.9 Zásady návrhu uložení kanalizačního výtlaku na mostech ..................43 

4.5 Kanalizační přípojky ............................................................................44 
5 Měřidla .....................................................................................................46 

5.1 Vodoměry – pitná voda ........................................................................46 
5.1.1 Domovní vodoměry .......................................................................46 
5.1.2 Vodoměry pro měření spotřeby vody v cizích zdrojích ........................46 
5.1.3 Průmyslové vodoměry ...................................................................47 
5.1.4 Metrologické ověřování vodoměrů ...................................................47 

5.2 Průtokoměry – pitná voda ....................................................................47 
5.2.1 Průtokoměry a jejich užití ..............................................................47 
5.2.2 Metrologické ověření průtokoměrů ..................................................47 

5.3 Průtokoměry – kaly, splašky, chemikálie, aj. ..........................................48 
5.3.1 Průtokoměry a jejich užití ..............................................................48 
5.3.2 Metrologické ověřování průtokoměrů ...............................................48 

5.4 Průtokoměry – otevřené kanály ............................................................48 
5.4.1 Průtokoměry a jejich užití ..............................................................48 
5.4.2 Metrologické ověřování průtokoměrů ...............................................48 

5.5 Měřidla tlaku a výšky hladiny ................................................................49 
5.5.1 Měřidla tlaku – hladina vodojemu ....................................................49 
5.5.2 Měřidla tlaku – tlak v potrubí ..........................................................49 
5.5.3 Měřidla hladiny ponorná – hladina ve vodojemu ................................49 
5.5.4 Měřidla hladiny ponorná – hladina ve vrtu ........................................49 
5.5.5 Měřidla hladiny - ultrazvuková ........................................................49 
5.5.6 Kalibrace měřidel ..........................................................................50 

6 Elektrická zařízení, MaR, ASŘ, telemetrie, EZS, kS, SA ...................................51 
6.1 Elektrická zařízení ...............................................................................51 

6.1.1 Elektrická zařízení vysokého napětí .................................................51 
6.1.2 Elektrická zařízení nízkého napětí ....................................................51 
6.1.3 Elektrická zařízení pracovních strojů ................................................51 
6.1.4 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí ..................................52 
6.1.5 Hromosvody .................................................................................52 
6.1.6 Obecné požadavky ........................................................................53 

6.2 Měření a regulace ...............................................................................54 
6.2.1 Měřící zařízení ..............................................................................54 
6.2.2 Zařízení provádějící regulaci ...........................................................55 
6.2.3 Regulace a způsoby regulace ..........................................................55 

6.3 Automatizované systémy řízení .............................................................55 
6.3.1 Automaty .....................................................................................55 
6.3.2 Komunikace .................................................................................56 
6.3.3 Způsoby řízení – centralní a decentralizované ...................................56 
6.3.4 Vizualizace procesů .......................................................................56 

6.4 Elektronické zabezpečovací systémy ......................................................56 
6.4.1 Zabezpečení vnitřních prostor .........................................................56 
6.4.2 Zabezpečení venkovních prostor .....................................................57 
6.4.3 Propojení do ASŘ ..........................................................................57 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 5 z 64 
 

6.5 Systémy přenosu dat ...........................................................................57 
6.5.1 Přenos dat - Telemetrie .................................................................57 
6.5.2 Přenos dat – wi-fi ..........................................................................57 
6.5.3 Přenos dat – internet (TCP/IP) ........................................................57 
6.5.4 Přenos dat - GPRS/EDGE ...............................................................58 
6.5.5 Stručný popis služeb datahostingu ..................................................58 

6.6 Kamerové systémy ..............................................................................59 
6.6.1 Kamery – podmínky osazení ...........................................................59 
6.6.2 Propojení do ASŘ – uchovávání dat .................................................59 

6.7 Softwarové řídící aplikace .....................................................................59 
6.7.1 Operátorské pracoviště ..................................................................59 
6.7.2 Vývojové prostředí řídící aplikace ....................................................59 
6.7.3 Řídící aplikace – způsob vývoje .......................................................60 
6.7.4 Stručný popis způsobu vizualizace ...................................................60 

Důležité kontakty ............................................................................................62 
Poznámky ......................................................................................................64 
 
 

 

 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 6 z 64 
 

ÚVOD 
 

Dne 5. ledna 2006 byla uzavřena mezi vlastníkem, akciovou společností Vodovody a 
kanalizace Chrudim (dále jen „VAK Chrudim“), a provozovatelem vodárenské 

infrastruktury, akciovou společností Vodárenská společnost Chrudim (dále jen „VS 
Chrudim“), smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury na dobu 

určitou do 31. 12. 2030. 
Tento dokument se vydává za účelem zabezpečení jednotného oboustranně 

schváleného přístupu k údržbě, opravám a technickým zhodnocením stávající 

vodárenské infrastruktury a k investicím do rozšíření stávající vodárenské 
infrastruktury.  
Technický standard byl sestaven na základě provozních zkušeností v oblasti 

působnosti obou společností a doporučuje se jako nejvhodnější řešení. Tento materiál 

nenahrazuje projekční řešení.  
 

Technické standardy veřejného vodovodu a veřejné kanalizace (dále jen standardy) 

jsou zpracovány jako společný dokument obou obchodních společností a slouží jako 

závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro 

navrhování a realizaci vodovodů, vodovodních přípojek, kanalizačních stok, 
kanalizačních přípojek a souvisejících zařízení v celém území regionální 

působnosti výše uvedených společností. 
  

Tyto standardy jsou závazné pro: 
 

 Návrhy technických řešení (projektové dokumentace všech stupňů) a stavby 
veřejného vodovodu, veřejné kanalizace a zařízení souvisejících (čerpací 

stanice, ATS, čistírny odpadních vod, atd.) ve smyslu zákona 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění zákona 76/2006 Sb. a 

pozdějších předpisů (dále jen ZVK), která je ve vlastnictví společnosti VAK 
Chrudim, v provozování společnosti VS Chrudim, nachází se v oblasti 

regionální působnosti těchto společností, nebo lze předpokládat, že bude 

v budoucnu provozována společností VS Chrudim. 

 Návrhy technických řešení (projektové dokumentace) a realizaci staveb 

kanalizačních přípojek a zařízení souvisejících, které budou připojeny na 
veřejnou kanalizaci dle bodu 1. 

 
Důvody a cíle zpracování standardů jsou: 

 

 docílit standardizace některých parametrů vodárenské infrastruktury v rámci 

působnosti VAK Chrudim a VS Chrudim; 

 poskytnout projektantům a stavebním firmám dílčí technický návod 

k projektování a budování staveb vodárenské infrastruktury za účelem dosažení 

jednotnosti vybudovaných staveb; 

 docílit dlouhé životnosti nově budované i rekonstruované vodárenské 
infrastruktury při úměrných investičních nákladech a vhodném poměru 

investičních a provozních nákladů; 

 nepřipustit zabudování stavebních materiálů nízké či průměrné kvality, vykazující 
krátkou nebo průměrnou životnost, v důsledku které by bylo nutné relativně brzy 

investovat do obnovy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury; 
 docílit vysoké životnosti staveb vodárenské infrastruktury s délkou minimálně 50 

let.  
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1 PŘEHLED VLASTNICKÝCH A PROVOZNÍCH VZTAHŮ 
 

A. Vlastník infrastruktury VAK Chrudim - provozovatel VS Chrudim  
Na základě uzavřené smlouvy o nájmu a provozování.   

 
B. Vlastník jiný investor – nájemce VAK Chrudim – provozovatel VS 

Chrudim 
Na základě doplňku k uzavřené smlouvě o nájmu a provozování.   

 

C. Vlastník jiný investor – provozovatel VS Chrudim  
Vlastník uzavře smlouvu o provozování s VS Chrudim.   

 

D. Vlastník jiný investor – budoucí vlastník VAK Chrudim – budoucí 

provozovatel VS Chrudim 
Je nutné uzavřít nejpozději před kolaudací díla trojstrannou smlouvu o 
přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury. 

 

E. Vlastník jiný investor – provozovatel jiná oprávněná osoba než VS 

Chrudim  
V místě napojení bude zřízeno předávací místo (šachta s funkčním odpadem a 

s fakturačním měřidlem) dle požadavků provozovatele, VS Chrudim, a v tomto 
smyslu doplněna projektová dokumentace stavby (díla) na náklady investora. 

VAK Chrudim a VS Chrudim uzavře s vlastníkem třístrannou dohodu o provozu 
provozně související infrastruktury. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 8 z 64 
 

2 OBECNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY 

2.1 Administrativní postup 

Investor předá dokumentaci před zahájením stavby (jedná se o realizační 
dokumentaci event. dokumentaci ke stavebnímu povolení příslušnému odpovědnému 

provozu VS Chrudim dané oblasti), oznámí zahájení prací a dohodne vzájemnou 
spolupráci (propoje, odstávky, zkoušky, koordinaci a kontrolu výstavby, vytyčení 

stávajícího zařízení atd.).  
Investor je dále povinen před započetím prací uzavřít trojstrannou smlouvu (investor 

– budoucí vlastník – budoucí provozovatel) o přípravě, výstavbě a provozu 

vodárenské infrastruktury. 
Vytýčení stávajícího vodovodu (místa napojení) před zahájením stavby je službou, 
kterou objedná investor u příslušného provozu VS Chrudim dané oblasti.  

2.2 Manipulace na vodovodní a kanalizační síti 

Manipulace na vodovodní a kanalizační síti, vysazování odboček, navrtávek na 

kanalizační řad a propojů je jen v kompetenci provozovatele VS Chrudim. Havarijní 
stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele 
(24 hodin denně).  

 

2.3 Předání stavby vodovodu do užívání provozovateli 

Při předávání stavby do užívání provozovateli vodovodu musí být dodržen ze strany 

zhotovitele (investora) následující postup, při kterém musí být předloženy níže 
uvedené doklady a splněny níže uvedené podmínky.  

  
V rámci přejímací řízení musí být provedena fyzická prohlídka stavby zástupcem 

odpovědného pracovníka provozovatele. 

Zhotovitel (investor) doloží provozovateli k novému dílu:  
Kolaudační souhlas s nabytím právní moci (v případě, že bude vydán).   

Doklady vydané v průběhu realizace díla zejména:  
(protokoly k tlakovým zkouškám, protokol o provedení zkoušky funkčnosti 

signalizačního vodiče, protokol o provedení funkčnosti hydrantů, protokol o provedení 
proplachu a desinfekce, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí, 

laboratorní rozbor vzorku vody), vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).  
 

Doklady k použitým materiálům, (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty). 
 

Zhotovitel (investor) předá dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
geodetického zaměření, dle směrnice GIS 02/2002. 

  

Musí být vyřešeny majetkoprávní a provozní vazby k novému dílu.  

2.4 Předání dodávky elektro a SŘTP   

Dodávky elektro a SŘTP musí být provedeny dle platných norem a předpisů a pro 
prostředí vodárenských a kanalizačních objektů. 

Součástí dodávky musí být protokol o určení vlivů prostředí, revizní zpráva elektro a 
revizní zpráva na hromosvody. 
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Požadujeme předání atestů a prohlášení o shodě. 

Požadujeme předání doporučení k údržbě osazených elektrotechnologií.  
Požadujeme předání projektové dokumentace skutečného provedení, schémata, 

manuály, hodnoty aplikačního nastavení (frekvenční měniče, ochrany motorů, tlaky 

AT stanic, apod.) 
Projektovou dokumentaci elektro a SŘTP požadujeme předat i v elektronické podobě. 

Požadujeme předání záložní kopie aplikačního software pro řídicí systém.  
Požadujeme předání licenčních ujednání na případný dodaný software a čísla licencí. 

Před předáním dokončené stavby musí být provedeno zaškolení a seznámení 
s obsluhou.  

Dále musí být písemně stanovena „hloubka zásahu provozovatele“ do elektrozařízení 

a SŘTP po dobu záruční doby s uvedením kontaktních osob pro řešení případných 

závad. 
Všechna výše uvedená a předávaná dokumentace a manuály musí být v českém 

jazyce. 

Při řešení datových přenosů a elektro je vždy nutné kontaktovat pracovníky 

provozovatele (Technické oddělení a odd. IT a dispečinku).  
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3 VODOVODY 
 

3.1 Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 

Návrh trasy vodovodního řadu a jeho dimenzi předloží investor, popř. projektant 

k odsouhlasení oddělení technické dokumentace VS Chrudim, a.s. Tento útvar po 
posouzení, zda navrhovaný vodovodní řad svou trasou, dimenzí a kapacitní možností 

je v souladu s přepočtem vodní sítě obce nebo města a s Provozním řádem 
vodovodního systému obce nebo města, vydá písemné vyjádření o tom, zda bude 

možné záměr výstavby předmětného vodovodního řadu realizovat. 

Dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace se předkládá k vydání 
stanoviska VS Chrudim – oddělení technické dokumentace. 

3.2 Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu: 

a) Trasa vodovodního řadu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území, a 

bude navrhována přednostně jako zokruhovaná. 

b) Trasa nového vodovodního řadu bude navrhována přednostně ve veřejných 
prostranstvích ve vlastnictví obce, eventuelně státu. Bude-li nutné vodovodní řad 
uložit do soukromého pozemku, mohou být vztahy mezi vlastníkem pozemku a 

vlastníkem vodovodního řadu upraveny smlouvou o věcném břemeni s přesnou 

specifikací podmínek. Vlastník vodovodního řadu musí v rámci této smlouvy 
zakotvit následující požadavky ochrany vod: 

 
- Dodržovat ochranná pásma vodovodního řadu. 

- K veškeré stavební činnosti, terénním úpravám, vysazování trvalých porostů 
a provádění skládek v ochranném pásmu vodovodu na pozemku si vlastník 

pozemku vyžádá stanovisko provozovatele a toto bude respektovat. 
- Vodovodní řad včetně ochranného pásma bude oplocen majitelem pozemku 

pouze po vyjádření souhlasného stanoviska ze strany provozovatele a bude 

k němu zajištěn trvalý přístup v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 
274/2001 Sb. Oplocení vodovodních řadů u vodárenských objektů bude 

zajištěno majitelem vodovodu. 

c) Při dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa vodovodního řadu 

přednostně navrhována mimo komunikaci. Bude dodržovat zejména ČSN 75 
5401, normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005, 

ochranná pásma vodovodních řadů, případné vyhlášky o zeleni ve městech a 
obcích pokud jsou schváleny a další místní úpravy. 

d) Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak 
při opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, 

osazování měřidel, obnovy vnitřních vystýlek, apod.). 

e) Poloha navrhovaného vodovodního řadu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení 

a souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vyjádření 
provozovatele (obvykle je ve vyjádření vyžadován vyšší odstup). Podle této 

normy je nejmenší krytí vodovodního řadu v zastavěném území minimálně 
1,50m. Jiné výšky krytí lze v odůvodněných případech a při respektování ČSN 75 

5401 Navrhování vodovodních potrubí projednat s provozovatelem. Při křížení 

vodovodního potrubí s ostatními sítěmi je nutno dodržet rovněž nevyhnutné 
hygienické požadavky. Je-li např. vodovodní řad výjimečně uložen níže než 
kanalizace, musí být zabezpečen tak, aby při poruše nemohlo dojít ke 

kontaminaci vody ve vodovodní síti. 
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f) Překonává-li trasa vodovodního řadu terénní překážky (vodoteče, komunikace, 

drážní tělesa) a je nutné zvýšit hloubku krytí nebo výrazně narušit ochranné 
pásmo navrhovaných vodovodních řadů vzhledem ke stávajícím stavbám, 

navrhují se vodovodní řady do průchozích kanálů, štol nebo chrániček (kap. 

3.5.3). Každý případ je nutné řešit individuálně. 

g) Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje ve sklonu minimálně 3 ‰, u potrubí 

DN 200 až DN 500 ve sklonu minimálně 1,5 ‰ a u potrubí DN 600 a víc ve 
sklonu minimálně 0,5 ‰. 

h) Pro pozdější vyhledávání potrubí bude k potrubí přiložen vodič (min. CY 4 mm2), 
jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a tam ukončeny na 

připravených svornících zabezpečujících koncovou polohu a umožňující připojení 

svorek vyhledávacího přístroje. Poloha trasy potrubí bez vodícího drátu bude 

v případě potřeby určena pomocí kopaných sond, kterou na svoje náklady zajistí 
inverstor stavby ve spolupráci s provozovatelem.      

3.3 Obecné podmínky výstavby vodovodů 

3.3.1 Vytýčení stávajících vodovodů 

 

Před zahájením stavby objedná investor stavby vytýčení stávajících vodovodů na 
staveništi, popř. kontrolu ovladatelnosti vodovodních armatur a funkčnosti hydrantů u 

příslušného provozu VS Chrudim, a.s. 

3.3.2 Předání dokumentace 

 

Před zahájením stavby předá investor zástupci provozovatele jedno paré realizační 
dokumentace nebo dokumentace pro stavební povolení je-li v rozsahu realizační 
dokumentace. Příslušný technik z provozu bude pověřen spoluprací s investorem a 

zhotovitelem stavby. Zhotovitel oznámí zahájení prací, bude zvát jmenovaného 

technika ke všem zkouškám potrubí a bude s ním projednávat podmínky propojů a 
odstávek vody. 

3.3.3 Změny oproti projektu 

 
Dojde-li v průběhu stavby ke změnám oproti schválené dokumentaci, musí být tyto 
předem odsouhlaseny budoucím provozovatelem, investorem a projektantem. 

Závažnější změny týkající se změny trasy, profilu, materiálu a zvláště majetkových 

vztahů, budou řešeny na úrovni vodoprávního úřadu projednáním změny o povolení 
stavby. Změna materiálu oproti schválené dokumentaci bude prováděna pouze ve 
výjimečných případech. 

3.3.4 Manipulace na vodovodní síti 

 

Veškeré manipulace na vodovodní síti mohou provádět pouze oprávnění pracovníci 
provozovatele, nebo pracovníci zhotovitele pouze za osobní účasti pověřeného 

technika provozovatele. Výjimkou jsou havarijní stavy. Havárií je myšlena mimořádná 
událost, která by mohla mít za následek např. zhoršení jakosti vody, omezení 

množství vody a tlaku při případném požáru. 
Havarijní stavy - V případě havárie budovaného vodovodu nebo vodovodu již 

provozovaného uvědomí zhotovitel neprodleně centrální dispečink provozovatele.  
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Ve zvlášť naléhavých případech mohou podle pokynů dispečera uzavřít porušený úsek 

potrubí pracovníci zhotovitele.  

3.3.5 Vysazování odboček, propojení 

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. 

Po obdržení kladného vyjádření akreditované laboratoře provozovatele ke kvalitě 
vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propojení na stávající vodovodní síť. 

Platnost rozboru vody je max. 5 dnů. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak 
pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude nutné provést novou dezinfekci, 

proplach a nový laboratorní rozbor. 
Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat 

s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale 

uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby 

tlakových zkoušek či proplachů bude možný pouze za účasti pověřeného technika 
provozovatele a odebrané množství bude investorovi fakturováno podle platných cen 

vodného popř. i stočného. Porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako 

neoprávněný odběr ve smyslu zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Propojení nového vodovodního řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody 

bude kvalifikováno jako ohrožení kvality vody ve vodovodním systému a při 
naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení. 

Vysazování odboček a zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní 
sítě s přímým dopadem na zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení 

dodávek vody je vůči svým zákazníkům odpovědný provozovatel, mohou zásahy do 

stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat výhradně odborné 
firmy doporučené provozovatelem vodovodní sítě. Jiným subjektům nebude 
zasahování do stávající vodovodní sítě povoleno. V harmonogramu stavby bude 

uvedeno plánované odstavení provozu vodovodu, aby mohl být splněn požadavek 

zákona č. 274/2001 Sb.  
Má-li být přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení 
dodávky vody provozovatel na základě údajů od investora odběratelům nejméně 15 

dnů před zahájením odstávky ve smyslu zákona č.274/2001 Sb., § 9. Investor zajistí 

prostřednictvím provozovatele náhradní zásobování postižených odběratelů za 
úhradu. Toto náhradní zásobování a náklady na odstávku hradí investor. Obnovení 

dodávek musí být provedeno nejpozději v oznámeném termínu. 

3.3.6 Ochrana vodovodního řadu 

Po dobu výstavby vodovodního řadu budou přístupny všechny armatury na novém i 
stávajícím vodovodním řadu pokud je v provozu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům 

provozovatele k vodovodnímu zařízení za účelem oprav a údržby. Při poškození 

armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody vymáhána na zhotoviteli 
stavby. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá provozovatel o zastavení stavby a 
případ bude řešen na úrovni odboru ŽP - ORP, tj. stavebního úřadu, který vydal 

stavební povolení. Vodovodní zařízení na novém vodovodním řadu budou zajištěna 

proti poškození zemními pracemi. Nechráněné zemní soupravy a hydranty budou 
umístěny do ochranných skruží do doby, než bude definitivně upraven okolní terén 
popř. vozovka. 

3.3.7 Zrušení starého vodovodního řadu 

Původní vodovodní řad bude po zprovoznění nového řadu uveden do neškodného 

stavu způsobem odsouhlaseným provozovatelem vodovodní sítě a vlastníkem 

(případně i uživatelem) pozemku. Přednostně bude vodovodní řad demontován. 

Litinové a ocelové trouby budou odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní 
materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech.  
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Na požádání pracovníka VAK Chrudim, a.s. budou stávající armatury z rušených 

vodovodních řadů vráceny VAK Chrudim, a.s. Bude-li se souhlasem provozovatele 
nutné ponechat zrušený vodovodní řad v zemi, bude potrubí nad DN 150 mm zalito 

cementopopílkovou směsí, jeho konce budou v každém místě přerušení zaslepeny 

betonovou zátkou délky minimálně 0,5m, hydranty demontovány, šachty zasypány a 
veškeré poklopy armatur a šachet odstraněny a to včetně orientačních tabulek. 

Zrušení starého vodovodního řadu je podmínkou pro vydání souhlasu 
s kolaudací. 

3.4 Vodovodní řady 

Veškeré materiály používané pro výstavbu vodovodní sítě musí mít doložen atest pro 

styk s pitnou vodou.  

3.4.1 Materiály trub 

  
Ve vodovodní síti v v obcích a městech dle shora uvedeného seznamu je použita řada 

trubních materiálů zvolených podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu 

uložení, agresivity prostředí, výskytu bludných proudů, provozní důležitosti 
vodovodního řadu apod., především však je nutné přihlížet k použitým materiálům 

v okolní vodovodní síti.  
Pro nové vodovodní řady upřednostňují společnosti VAK Chrudim a VS 

Chrudim následující: 
 

HDPE (PE) - je nekovovým materiálem s největší perspektivou. PE je vhodný jak na 

distribuční řady, tak na nejrůznější shybky, kde lze využít poddajnosti trub. U tohoto 
materiálu je zejména nutno dbát na kvalitní pískový obsyp potrubí, a nutnost 
položení vyhledávacího vodiče, jehož volné konce budou vytaženy do poklopů 

armatur. Tento materiál bude používán především v obcích o velikosti pod 1000 

obyvatel. 
 
Tvárná litina - Oproti šedé litině má výrazně lepší mechanické vlastnosti a díky 

vnitřní cementové nebo epoxidové výstelce také lepší vlastnosti hydraulické. Vnitřní 
výstelka má také značný vliv na kvalitu dopravované vody.  Do míst s bludnými 
proudy je nutné použít potrubí s těžkou protikorozní úpravou (i vnější). 

 

Tvárná litina BLUETOP – moderní tenkostěnná varianta tvárné litiny. Spojuje 
vlastnosti standardní tvárné litiny, snadnou manipulaci a možnost napojení na potrubí 
PVC bez přechodových kusů. Tento materiál bude používán především v obcích o 

velikosti nad 1000 obyvatel. 

 
Ocel - vzhledem k silným korozním vlastnostem lze v dnešní době souhlasit pouze 
s použitím na provizorní krátkodobé přeložky. Atypické tvarovky a shybky velkých 

profilů včetně vedení po mostech a jiných přemosťovacích konstrukcích trvalého 

charakteru budou zhotovovány z nerezové oceli.  
 
Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní měděný izolovaný 

identifikační vodič CY 6 mm2, jehož volné konce budou vytaženy do poklopů armatur 

nebo poklopů armaturních šachet. 

 

3.4.2 Armatury 

Hydranty – navrhované hydranty musí splňovat normu DIN 3221, při výběru je 

nutno přihlížet k typům používaným ve stávající vodovodní síti.  
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Šoupátka – navrhují se do profilu DN 450 včetně. Nově navrhovaná šoupátka musejí 

být měkce těsnící s těžkou antikorozní ochranou z práškového epoxidu.  
 

Uzavírací klapky – navrhují se od profilu DN 500 včetně, motýlkového typu 

s převodovkou ovládanou zemní soupravou popř. elektromotorem. Individuelní 
projednání s provozovatelem. 

 
Automat. vzdušníky – navrhují se na přívodných a zásobovacích řadech. 

 
Regulační armatury – navrhují se dle provozních požadavků. 

 

Při zřizování nových parkovacích míst, resp. při budování nového vodovodního řadu 

musí být vhodným způsobem (např. vodorovným značením, výškově odlišenou 
plochou) zabráněno parkování motorových vozidel na poklopech armatur. 

Veškeré armatury musejí mít těžkou protikorozní ochranu ze slinutého práškového 

epoxidu. 

 

 
Obr. 1: Uzavírací klapka 

3.4.3 Tvarovky 

Potrubí z tvárné litiny - také tvarovky budou použity z tvárné litiny s cementovou, 

polyuretanovou nebo epoxidovou výstelkou – doporučeno od stejného výrobce, jako 
jsou trouby. 

 
Potrubí z PE - pro PE potrubí lze použít přírubových tvarovek z tvárné litiny, 

elektrotvarovek, příp. s mechanickým spojem. Tvarovky z PVC se na potrubí z PE 

nesmí používat. 

3.5 Technické řešení vodovodů 

3.5.1 Osazování armatur  

Šoupátka - Pro uložení do země budou použitá výhradně šoupátka s těžkou 

protikorozní ochranou.  

Šoupátko uložené do země bude opatřeno originální teleskopickou zemní soupravou 
s podkladovou deskou poklopu. Poklopy budou v případě osazení do zelených ploch 

odlážděny dvěma řadami kostek nebo zámkové dlažby uložených do betonu. 
Uzly budou řešeny pomocí A-kusů, nebo  T-kusů, popř. Combi armatur.  
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Obr. 2: Combi šoupátko 

  
Vzdušníky, výpusti - k odvzdušnění a odkalení se na vodovodních řadech v 

intravilánu používají především podzemní hydranty, v extravilánu podzemní hydranty 

nebo speciální armatury. V tomto případě je nutno dbát na viditelné označení a 

ochranu proti poškození. 
Na důležitých zásobovacích řadech anebo na vodovodních řadech s nebezpečím 

hromadění vzduchu v nejvyšším místě budou osazeny automatické vzdušníky 

s předřazeným šoupětem, v nejnižším místě výpusti, pokud možno zaústěné do 

kanalizace. Přednostně budou navrhovány vzdušníky v šachtách a kalosvody 
takových konstrukcí, u kterých není třeba budovat šachty.  

 
Hydranty – jsou především provozním zařízením.  

Hydranty plní zejména funkci vzdušníků v nejvyšších místech a kalníků v nejnižších 

místech trasy vodovodního řadu. Hydrantové poklopy v zelených plochách jsou 

odlážděny dvěma řadami kostek nebo zámkové dlažby uložených do betonu. 

Veškeré hydranty musejí být osazeny přes šoupátko (A resp. T x/80 - Š 80 - 
TP 80/200 - PP 80  - H respektive N 80) – v případě koncových hydrantů je  

tvarovka A (T) 80 je nahrazena tvarovkou E 80 (F 80) nebo redukcí RP x/80. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 Obr. 3: Schéma hydrantu 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 16 z 64 
 

 

3.5.2 Spojování trub 

 
Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. 

 
Trouby z tvárné litiny - Základním typem spojení litinových trub jsou spoje hrdlové 

těsněné elastickým kroužkem a přírubové s plochým těsněním. Přírubové spoje jsou 
při uložení do země používány pokud možno co nejméně a jsou vždy opatřeny 

nekorodujícími šrouby a maticemi, lze použít protiskluzných přírub. Použití ostatních 
druhů mechanických spojek je nutné konzultovat se správcem vodovodu. 

 

PE - elektrotvarovky - Použití elektrotvarovek umožňuje provádět svary ve  vysoké 

kvalitě. Při kombinaci trubního materiálu a elektrotvarovek od různého výrobce 
požadujeme vyjádření obou výrobců o schopnosti kombinovat tyto materiály bez 

vzájemného ovlivnění jejich mechanických vlastností. Zde je nutné použití svářečky 

typu předepsaného výrobcem elektrotvarovek. Svažování potrubí na tupo je 

přijatelné ve výjimečných případech a vždy po předchozím projednání 

s provozovatelem. 
 

PE - protiskluzové spojky   - mechanické spojování PE trub je možné za pomoci 
protiskluzných spojů nebo spojek ISO. 

 

PE – sváření na tupo – tato technologie spojování je nepřípustná s výjimkou 
případů, kdy je nutné ji použít z technologických důvodů (např. bezvýkopové 
rekonstrukce Close-Fit technologiemi). V takové případě je nezbytné provést 

odstranění jak vnějšího, tak vnitřního návarku. 

 

 

 
 
Obr. 4: Protiskluzové spojky  

 

3.5.3 Chráničky, průchozí kanály, šachty 

 

Umisťování vodovodních zařízení do chrániček, podchodů a šachet znamená často 
provozní komplikace, a proto se navrhuje jen v nejnutnějších případech. Obecně se 
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upřednostňují technická řešení bez chráničky. Stanovisko k osazení chráničky vydá 

provozovatel. 

 
Protlaky (pod komunikací, vodotečí, drážním tělesem, apod.) - chránička se používá 

nejčastěji železobetonová, sklolaminátová nebo z PE (u řízených protlaků).  

Vodovodní potrubí je v chráničce uloženo na distančních sponách RACI. Výška palce 
musí umožnit sunutí části potrubí po stěnách chráničky a měla by zabezpečit co 
nejlepší vystředění potrubí v chráničce. Konce chrániček jsou uzavřeny speciálními 

manžetami nebo zaslepeny PUR pěnou s další ochranou např. 6 – 7 cm betonové 

malty nebo pryžovou těsnící manžetou. U zvlášť důležitých vodovodních řadů se 
navrhuje kontrolní vývod z chráničky do hydrantového poklopu, který umožní odhalit 
případné úniky vody do prostoru chráničky, případně na žádost provozovatele se na 

konec chráničky umisťuje revizní šachta o rozměrech vznesených dle požadavku 

provozovatele. 
 

 
Obr. 5: Distanční spony RACI 

 
Průchozí kanály - se mohou použít pro umístění vodovodních řadů zejména v těch 
případech, kdy je nutné zachovat přístup k potrubí z hlediska opravitelnosti. 

Rozměry průchozího kanálu jsou dány především profilem vodovodního řadu (popř. 

více vodovodů nebo vedení jiných správců). Minimální průchozí výška je 1,90 m a 
šířka dle obr. 6. Potrubí se ukládá co nejníže, nejméně však 0,40 m nad dno. Boční 

vzdálenost potrubí od stěny může být nejméně 0,30 m. Šířka kanálu však musí 

umožnit nejen drobné opravy ale také výměnu trub zejména větších profilů. Šířka na 
manipulační rezervu je dána profilem trouby a manipulačním prostorem 0,5m z každé 
strany vyměňované trouby.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

min. 
0,4m 

  
Šprůchozí 

 

  Škanálu 

DN 

 

min. 0,3m 

 
Obr. 6: Průchozí kanály - rozměry 
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Šířka kanálu se tedy určí následně: 

Škanálu = DN + 0,3m + Šprůchozí 

 

Šprůchozí = 1,2m                 pro DN do 200 mm 

Šprůchozí = 2 x 0,5m + DN   pro DN větší než 200 mm 

 
Trasa potrubí se navrhuje tak, aby bylo možné využít stěn kanálu pro zachycení 

reakčních sil potrubí v místech změny směru trasy. Situování potrubí ke stropu lze 

povolit pouze ve výjimečných případech a je bezpodmínečně nutné doložit statický 
výpočet úchytů včetně posouzení životnosti a návrhu revizí kotev. 
Průchozí kanály musí být vždy vodotěsné a buďto gravitačně odvodněné (do 

kanalizace) nebo opatřeny jímkou pro osazení čerpadla poblíž vstupu.  

Průchozí kanál je vybaven nejméně v jednom místě (poblíž vstupu) rozebíratelným 
stropem o takových rozměrech, aby bylo možné tímto místem dopravovat vodovodní 
trouby při opravách poruch.  

U větších profilů, kde lze předpokládat větší hmotnost jednotlivých komponentů 

potrubí, vybavují se průchozí kanály vhodným manipulačním zařízením (háky, 

jeřábové kočky, elektrické vrátky). 

3.6 Vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení 
z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru 

připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí veřejného 

vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem (§ 3, zákon 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje 
jedna samostatná vodovodní přípojka.  

Vlastníkem vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vlastník pozemku nebo 

nemovitosti připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky 
po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. 

Realizaci oprav a údržby všech vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které 

tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu na náklady 
vodovodu, tedy z provozních prostředků. 

Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. § 34) se 

rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

Souhlas se zřízením a napojením nové přípojky dává provozovatel. Vodovodní 
přípojky je možné zřizovat a povolovat (stavební povolení) pouze na zkolaudované 

vodovody. Zhotovení vodovodní přípojky a připojení nemovitostí zajistí jejímu 
vlastníku odborná společnost, která je povinna plnit podmínky těchto standardů. 

Zřízení vlastního napojovacího bodu (navrtávky) provádí vždy provozovatel. 
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Vodovodní přípojka Vodovod pro 
veřejnou potřebu 

 
Obr. 7: Vodovodní přípojka 

 

 
Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovném polovině profilu 
potrubí hlavního řadu. Přípojky větších dimenzí se vysazují na odbočku, po dohodě 

s příslušný provozem VS Chrudim, a.s. Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí 

být blíže koncovému hydrantu než 0,5m. 
 
Materiál: 

PE 80 příp. 100 RC - pro vodovodní přípojky do DN 50 včetně (tj do D = 63 mm) 

tvárná litina, PE, PVC   - pro vodovodní přípojky nad DN 50 
 

Umístění vodoměrů: 

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, 
popř. provozovatelem vodovodu (§ 17, zákon 274/2001 Sb.). 

A.  U podsklepeného objektu, který lícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje 

vodoměr do sklepních prostorů. 

Vodoměry se vždy fixují ke svislé stěně pomocí konzol (vodoměrných 
sestav). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Umístění vodoměru – maximální 

vzdálenost od vnějšího zdiva 2 m 

chodník 

komunikac

e 

 

min. 0,20 m 
max. 1,20 m nad podlahou 

Obr. 8: Umístění vodoměru - typ A 
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B.  U podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se 

umísťuje vodoměr do sklepních prostorů v případě, že délka domovní části 
vodovodní přípojky uložené v soukromém pozemku od hranice připojované 

nemovitosti je max. 20 m. V odůvodněných případech 50 m. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Je-li potrubí přípojky při vstupu do budovy uloženo níže než je podlaha 
suterénu, je třeba těsně za vstupem potrubí do budovy navrhnout montážní 
šachtu. 

 

C. U podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se 
umísťuje vodoměr do vodoměrné šachty v případě, že délka části vodovodní 
přípojky na soukromém pozemku je delší než 20 m (v odůvodněných 

případech 50 m). Vodoměrná šachta musí být umístěna do 2 m za hranicí 

veřejného prostranství. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

D. U nepodsklepeného objektu se vodoměr osazuje vždy do vodoměrné šachty, 

jejíž umístění je shodné s C. 

 

U nepodsklepeného objektu, u kterého nelze zřídit vodoměrnou šachtu na 
soukromém pozemku, se vodoměr umístí v mělké šachtě umístěné v zádveří nebo 

v chodbě. 

Umístění vodoměru do jiných místností (chodba, technická místnost, garáž, kotelna 

apod.) je možné jen v případě dostatečného zabezpečení proti mrazu a dostatečného 
přístupu k montáži a odečtu vodoměru. 

max. 2 m  

Více než 20 m 

veřejné prostranství soukromý pozemek 

 

Umístění vodoměru – maximální 

vzdálenost od vnějšího zdiva 2 m 

max. 20 m 

veřejné 

prostranství 

soukromý 

pozemek 

min. 0,20 m 
max. 1,20 m nad podlahou 

Obr. 9: Umístění vodoměru - typ B 

Obr. 10: Umístění vodoměru - typ C 
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Vodoměr se bez souhlasu provozovatele vodovodu neumísťuje do skladů, na 

parkoviště, veřejné komunikace a do jiných exponovaných veřejných prostranství. 
 

 

Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně): 
 

1. navrtávací pas 
2. zemní souprava teleskopická + podkladová deska 

3. poklop ventilový  
4. spojka (přechod na potrubí PE) 

5. ventil bez odvodnění (před vodoměrem) 

6. redukce  

7. vodoměr (majetek vlastníka resp. provozovatele vodovodu) 
8. uklidňovací kus (dl. 5 x DN vodoměru, může nahradit vodoměrná násadka)  

9. ventil s odvodněním (za vodoměrem) 

10. zpětná klapka (povinně) 

11. potrubí vodovodní přípojky 
 

Poznámka: položky 1-3 jsou součástí vodovodu, položky 5-11 mohou být sjednoceny 

do tržních sestav. 
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Obr. 11: Sestava vodovodní přípojky 

 
 

Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním 
na stěnu. 

 
Vodoměrné šachty 

Vodoměrné šachty jsou navrhované betonové nebo plastové. Šachta musí být 

vodotěsná a tepelně izolovaná. 
 

Rozměry vodoměrných šachet jsou pro jednotlivé profily potrubí následující: 

 do DN 40 včetně 1200 x 900 x 1600  
 DN 50   1500 x 900 x 1600 
 DN 80 a vyšší rozměry individuálně projednány s útvarem technické 

dokumentace provozovatele (liší se v závislosti na vodoměrné soustavě) 
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V odůvodněných případech je možné použít rovněž pro potrubí profilů DN 25 a 32 
plastové šachty malých rozměrů po schválení na útvaru TD provozovatele. 

3.7 Protikorozní ochrana potrubí 

Vodovodní potrubí je potřeba chránit proti vnější i vnitřní korozi. Volba ochrany 
vodovodního potrubí proti korozi musí vycházet z komplexního posouzení podmínek 

na její vznik, tj. z vlastnosti materiálu potrubí, prostředí, v kterém bude potrubí 
uložené a z vlastností dopravované vody. V místech, kde je předpoklad výskytu 

prostředí se zvýšeným rizikem koroze, je projektant povinen doložit projekt s 
provedeným protikorozním průzkumem a na jeho podkladě navrhnout odpovídající 

pasivní, popřípadě i aktivní protikorozní ochranu kovového trubního materiálu. 

Provozovatel vodovodu je oprávněn po projektantovi doložení protikorozního 

průzkumu vyžadovat. 
Návrh aktivní protikorozní ochrany potrubí musí být brát ohled na ostatní inženýrské 

sítě opatřené katodickou ochranou, zejména plynovody nebo na zařízení ČD. 

3.8 Označení vodovodních zařízení 

3.8.1 Vodovodní řady uložené v zemi 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů a šachet) budou 
před uvedením do provozu označeny plastovými nebo hliníkovými orientačními 

tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů určených k odběru požární vody 
(odsouhlasené s oddíly HZS) červené barvy, u šoupátek modré. 

 

 
Obr. 12: Orientační tabulka 

 

 
Orientační tabulky umisťuje stavebník před kolaudací stavby nebo provozovatel, 

pokud potřeba jejich osazení vznikne dodatečně v průběhu provozování, na 
viditelných místech v zastavěném území na zdi budov nebo na části plotu, 

v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 200 mm. Tabulky 
se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od armatury 

v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními 
tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m, u 
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vodovodů DN 500 a větších nejblíže 3,0 m. Na tabulce je uvedeno označení armatury 

a kolmá a boční vzdálenost armatury od tabulky. 
Vodovodní řad vedoucí mimo zastavěnou oblast bude mít vyznačeny lomy 

orientačními sloupky (modré a bílé pruhy), trasa vodovodu v přímém úseku bude 

označena nejméně každých 200 m. 
Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona 

(zákon 274/2001 Sb.) 
  

3.8.2 Vodovodní řady uložené v  průchozích kanálech 

Pokud je v kanálu vedeno více vodovodních řadů různých tlakových pásem, budou 

označeny štítkem s uvedením označení tlakového pásma podle provozního řádu 

vodovodu a kóty hydrostatického tlaku. Umístění značek bude shodné jako u značení 

rozdílných médií. 
Veškerá šoupátka, klapky a uzávěry přípojek v kolektoru nebo průchozím kanále 

budou označeny štítkem s uvedením čísla šoupátka (shodným s číslem v dokumentaci 

k provoznímu řádu vodovodu), jménem ulice (popř. označením větve vodovodu) a 

přesnou adresou nemovitosti, jedná-li se o uzávěr přípojky. Viditelně budou označena 

spojovací šoupátka, na kterých bude uvedeno, že zůstávají „TRVALE UZAVŘENY“.  
Provedení všech označovacích pruhů a štítků bude trvanlivé, odolné zejména vůči 

vysoké vlhkosti prostředí v podzemních prostorách. 

3.9 Zkoušky potrubí 

3.9.1 Tlaková zkouška 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 
Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami. Před započetím 
zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce 

zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými 

zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,01 MPa 
(přesnost 1%). Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot nižších než + 

1o C, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem 

po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 
Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické 
požadavky. Potrubí musí být vždy řádně odvzdušněno, a pokud má pověřený technik 

provozovatele pochybnosti, ověřuje se po skončení tlakování množství výronu podle 

níže uvedeného vztahu (když je výron větší než vypočtené množství, zkouška 
nevyhověla a po opětném odvzdušnění se zkouška opakuje; Tabulka úniků A1 je 
přílohou č. 1 platné ČSN 75 5911). Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m.  

 
Materiál potrubí Zkušební přetlak [pz] 

Polyetylen 1,3 pp max 

Litina 1,5 pp max pro pp max  1,0 MPa 

pp max + 1,5 MPa pro pp max  1,0 MPa Ocel 

Sklolaminát 

 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková 
zkouška vyhověla, pokud po 30 minutách od začátku měření není pokles zkušebního 

přetlaku větší než 0,02 MPa (pro trouby železobetonové a z předpjatého betonu je 
dovolený pokles 0,3 MPa). V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik 

vody. 
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3.9.2 Zkouška nezávadnosti vody 

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené 

k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném 
posouzení jakosti vody dle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Pitnou 

vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá 
onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících 

akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva. 
Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým 

i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do 
provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu 

akreditovaná laboratoř dle požadavku VS Chrudim, a.s. Platnost potvrzení o 

nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá 

potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou dezinfekci, proplach 
a nový rozbor. 

3.9.3 Elektrojiskrová zkouška 

Zkouška celistvosti nebo pórovitosti izolace ocelového potrubí se provádí podle 
ČSN 03 8376 jiskrovým defektoskopem. 

Při ukládání potrubí do výkopu je nutné postupovat tak, aby nedocházelo 
k mechanickému poškození izolace. Před zásypem potrubí je nutné zkontrolovat stav 

izolace. U potrubí, které je opatřeno izolací v hutním závodě, se provádí kontrola 
zaizolování svarů nebo jiných spojů. Zkoušku elektrojiskrovým defektoskopem smí 

provádět pouze osoba poučená podle ČSN 34 3100. Podle této normy nemusí mít 

obsluha elektrotechnickou kvalifikaci, avšak musí být prokazatelně poučena a 
seznámena s obsluhou a prací, kterou má vykonávat. Dále je nutné provést školení o 
první pomoci.  

3.9.4 Kontrola ovladatelnosti armatur 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), 
kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. 

Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci příslušného provozu VS Chrudim. 

Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka 
uzavřena, šoupátka před hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: 

a) před zahájením stavby 

b) po dokončení stavby 

Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným 
postupem provozovatele. 

3.10 Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 

K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti 

identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 

3.11 Závěrečná prohlídka a kolaudace 

Závěrečná technická prohlídka vodního díla - Po dokončení stavby vodovodu 

vyzve investor v co nejkratší době provozovatele k závěrečné technické prohlídce 
vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 

provozovatele a investor stavby, který připraví: 
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- Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i 

zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje). 
- Dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů ve dvou 

vyhotoveních. 

- Geodetické zaměření bude dle platného předpisu provozovatele. 
- Potvrzení VS Chrudim, a.s. o úspěšně provedené tlakové zkoušce, o 

nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být starší než 5 dnů, o kontrole 
ovladatelnosti armatur provedené za účasti provozovatele. 

3.12 Objekty  

3.12.1 Armaturní šachty 

Rozměry armaturních šachet jsou dány profilem vodovodu (popřípadě více 

vodovodů). Minimální průchozí výška je 1,8 m, boční vzdálenosti jsou min. 0,3 m od 

vnějšího líce potrubí a vnitřního líce stěny, manipulační prostor je min. 0,5 m. 
Přírubový, nebo hrdlový spoj musí být min. 0,3 m od líce stěny pro montáž či 

demontáž spoje.  

Počet vstupů se volí tak, aby byla v maximální míře usnadněna manipulace v šachtě. 
Vstupní otvory se osazují v zelených plochách a nepojízdných chodnících poklopem 

z litiny nebo nerezového materiálu min. 0,6/0,6 m, nebo kruhových s poklopem 
kanalizačním nebo čtvercových litinových pro příslušné zatížení (pro poklopy osazené 

do komunikací). U všech druhů vždy v utěsněném provedení s možností uzamčení 
(rozumí se kromě poklopů v komunikaci). V případě umístění vstupu v nezpevněných 

plochách v extravilánu a vhodných místech v intravilánu se vstup vyvede 0,30 m nad 

terén a obetonuje případně opatří betonovou skruží.  
Šachty jsou vodotěsné a jsou opatřeny jímkou ve dně pro umístění čerpadla či jsou 
opatřeny odpadovým odvodňovacím potrubím. Stupadla se používají litinová, ocelová 

opatřená plastovým opláštěním s protiskluzovou úpravou a nerezovým jádrem. 

Možné je též užití žebříků z kompozitů nebo z nerezavějící oceli. 
Technické řešení prostupů potrubí stěnami šachty musí být v rámci zpracování 
projektové dokumentace konzultováno s příslušným odpovědným pracovníkem VS 

Chrudim.  
Šachty musí být označeny v souladu s ČSN 75 5025 „orientační tabulky rozvodné 
vodovodní sítě“. V extravilánu se šachty označí podle místních podmínek, nejlépe 

s umístěním skruže a sloupku s bílými a modrými pruhy.  

 
Uzávěry v armaturních šachtách 
Od profilu DN 300 musí být vyvedena tuhá vřetena stropem šachty do šoupátkového, 

stabilně osazeného poklopu. Prostup stropem šachty musí být utěsněn.   

3.12.2 Vodojemy 

Technické řešení vodojemů bude vhledem ke specifickým vlastnostem těchto objektů 
řešeno individuálně a projednáno s VS Chrudim.  

U těchto staveb vyžadovat stavební řešení s minimální údržbou: 

 vnější zateplení stěn; 

 vnitřní povrchy stěn bez omítek a štuků;  
 exponované povrchy řešit dlažbou a obklady;  

 plastové dobře izolující otvorové prvky; 
 počet prosklených oken minimalizovat;  

 oddělený akumulační a armaturní prostor;  

 nerezové prvky – zábradlí, žebříky, kompozitní pororošty, potrubí;  

 přenosy na centrální dispečink - min. a max. hladiny, průtoky, ovládání čerpadel, 
vstup do objektu apod., zateplení objektu;  

 dobře izolující dveře a okna; 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 26 z 64 
 

 sedlová střecha; 

 instalace odvlhčovacího a ventilačního systému (filtrace vzduchu proti sekundární 
kontaminaci); 

 oplocení pletivem s ochranným plastovým povrchem, ostnatý drát. 

3.12.3 Automatické tlakové stanice (ATS) 

Stavební část ATS – umístěné v nadzemním nebo v podzemním objektu 

- Dodržení podmínek viz Armaturní šachty.  
- Záruka vodotěsnosti. 

- Zajištění proti zámrazu (možnost vytápění). 
- Zajištění odvětrání.  

- Zajištění bezprašného prostředí. 

- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru s ohledem na vybavení 

technologie a vystrojení elektro.  
- Zajištění proti vniknutí nežádoucích osob – možnost uzamčení vstupu. 

- Zajištění odkanalizování podzemních objektů, nebo vybavení kalovým 

čerpadlem s plovákem umístěným v dostatečné sací jímce pod úrovní 

samotného dna objektu. 

- Umístění vstupních poklopů (u podzemních objektů) s možností otevírání při 
použití standardních prostředků a fyzické síly jednoho pracovníka mimo 

komunikace (silnice, chodníky atd.) do tzv. zeleného pásu. 
- Zajištění poklopů (u podzemních objektů) osazením ve vhodné výšce 

k okolnímu terénu s ohledem na zamezení zatékání dešťových vod. 

 
Technologie ATS 
 

- Trubní rozvody, armatury – požadavky viz výše. 

- Sací a výtlačné potrubí ATS (předlohy) – provedení nerez.   
- Čerpací technika - nutný atest na pitnou vodu (vyhl. 409/2005 Sb.). 
- ATS – nutná kompatibilita v bezobslužném provedení. 

- Výroba čerpadel – řezání a svařování jednotlivých komponentů laserovou 

technologií (nižší narušení stability materiálu – záruka vyšší životnosti). 
- Vybavení ATS - 2 ks samostatných čerpadel s nezávislým řídicím systémem 

(100% záloha, souběžný provoz – pokrytí odběrných špiček, spínání v kaskádě 

při dosažení zapínacího tlaku dalšího čerpadla). 
- Trubní rozvody – zajištění přímého propoje sání a výtlaku ATS dostatečné DN 

přes zpětnou klapku a uzavírací armaturu, (nouzové zásobování spotřebiště při 

výpadku ATS). 

- Osazení průtokového měřidla s možností impulsního a analogového výstupu, 
případně datového výstupu na výtlačném potrubí ATS.  

- Zajištění 100%-ní komunikace řídicího systému ATS s ASŘ technologií 

dispečinku používané u VS Chrudim. 

- Zajištění přenosů dat (radiový modem, GSM-modem apod.) dle požadavků VS 
Chrudim. 

- Elektrické připojení čerpadel ATS, rozvaděče, FM, vstupy a výstupy všech 

signálů pro SŘTP – dle požadavků VS Chrudim. 

- Při řešení problematiky stavebních částí kontaktovat vždy technické oddělení VS 
Chrudim. 

 

 
ATS ve vodárenském objektu 

 

Vodárenským objektem se rozumí manipulační prostory vodojemu, prostory úpraven 

vod a prostory čerpacích stanic. 
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Negativní sání 
- Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na společném rámu 

v sérii, výroby VOGEL, případně LOWARA, se zabudovanými řídícími jednotkami 

s frekvenčními měniči typu HYDROVAR na elektromotorech všech instalovaných 
čerpadel. Cíl – udržení navoleného konstantního tlaku na výstupu ze společného 

výtlaku stanice. 
- Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým 

vakem; integrované zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; 
sonda pro blokaci stanice při chodu „na sucho“. 

- Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném 

výtlaku; obtok ATS pouze ve výjimečných případech s instalovanými 

mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapkou. Vodoměr, instalovaný v trase 
sdruženého výtlačného potrubí. 

- Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor. Ve 

vodojemu v armaturní komoře se zabezpečeným přístupovým a obslužným 

prostorem. 
- Tlak na sání při přímém napojení na akumulaci vodojemu – nejméně 1 metr 

výšky vodní hladiny. 

- Tlak na sání při přímém napojení sacího potrubí na vodovodní řad (posilovací 
stanice) – měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors) 

 

Pozitivní sání 
- Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na společném rámu 

v sérii, výroby VOGEL, případně LOWARA, se zabudovanými řídícími jednotkami 

s frekvenčními měniči typu HYDROVAR na elektromotorech všech instalovaných 

čerpadel. Cíl – udržení navoleného konstantního tlaku na výstupu ze společného 
výtlaku stanice. 

- Sací potrubí samostatně ke každému čerpadlu. Vtokové koše s mezipřírubovými 

zpětnými klapkami, instalované na vtoku do sacích potrubí, zanořených do 

akumulační nádrže. Zavodňovací ventily, instalované v nejvyšších místech 
sacích potrubí. Materiál sacího potrubí – nerez. 

- Společné výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; 

sonda pro blokaci stanice při chodu „na sucho“. 

- Mezipřírubová uzavírací klapka, instalovaná na společném výtlaku. Vodoměr, 
instalovaný v trase sdruženého výtlačného potrubí. 

- Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor a 

se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. 
 

Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ATS 

- Provoz v místním, automatickém režimu se zabráněním možnosti dálkového 

řízení výstupního tlaku; přenos dat pomocí telemetrického systému VS 
Chrudim. 

- Analogové signály – tlak na výtlaku a případně na sání ATS; průtok na výtlaku – 

vodoměr snímaný čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku. 

- Binární signály – chod (2x až 3x), porucha (2x až 3x), otevření rozvaděče (1x) 
- Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým 

výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým 
vstupem 

- Rozvaděč ATS – součást dodávky stanice. Jištění ATS – součást elektro výbavy 

stávajícího rozvaděče vodárenského objektu. 

- Osvětlení ATS alespoň jedním zářivkovým tělesem vhodným do vlhkého 

prostředí 
 

Stavební část 

- Prostory vodárenského objektu – umístění stanice v  objektu tak, aby byl 

zabezpečen přístup a pracovní prostor pro obsluhu ATS. 
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ATS ve vodárenské šachtě 
 

Vodárenskou šachtou se rozumí podzemní prostory zbudované na vodovodním řadu, 
anebo na odbočce z vodovodního řadu, sloužící pro veškeré funkce zde instalované 

posilovací stanice tlaku. 
 

Negativní sání 

- Jedno anebo dvojice vertikálních čerpadel, instalovaných na společném rámu 

v sérii, výroby VOGEL, případně LOWARA, se zabudovanými řídícími jednotkami 
s frekvenčními měniči typu HYDROVAR na elektromotorech všech instalovaných 

čerpadel. Cíl – udržení navoleného konstantního tlaku na výstupu ze společného 

výtlaku stanice. 

- Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým 
vakem; integrované zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; 

sonda pro blokaci stanice při chodu „na sucho“. Materiál potrubí – nerez. 

- Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném 
výtlaku; obtok ATS pro potřeby dodávky vody v době výpadku elektrické 

energie s instalovanou mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapou. Vodoměr, 

instalovaný za ATS v trase sdruženého výtlačného potrubí. 
- Osazení stanice v prostředí šachty se zabezpečeným odvětráním prostor se 

zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. 

- Tlak na sání s přímým napojením sacího potrubí na vodovodní řad (posilovací 

stanice) – měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors). 
- Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ATS. 
- Provoz v místním, automatickém režimu se zabráněním možnosti dálkového 

řízení výstupního tlaku; přenos dat pomocí telemetrického systému VS Chrudim 

anebo systému firmy Fiedler-Magr. 
- Analogové signály – tlak na výtlaku a sání ATS; průtok na výtlaku – vodoměr 

snímaný impulzním čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku. 

- Binární signály – chod (1x až 2x), porucha (1x až 2x), otevření rozvaděče (1x). 

- Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým 
výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým 

vstupem 

- Rozvaděč pro vodárenskou šachtu – zděný o velikosti, která zabezpečí 
prostorovou instalaci všech elektrických prvků, a to včetně zařízení 
telemetrického přenosu dat VS Chrudim; umístění rozvaděče vně šachty, na 

jedné ze stěn této šachty. 

- Osvětlení šachty dvěma zářivkovými tělesy vhodnými do vlhkého prostředí 
šachty; zásuvka 230V instalovaná ve venkovním rozvaděči 

- Rozvaděč ATS – součást dodávky stanice. 

 

Stavební část 
- Prostor vodárenské šachty se zabezpečením proti vniku podzemní vody a 

kondenzaci vody na stěnách; čerpadlo pro odčerpávání kondenzované vody 
z prostor šachty, anebo napojení na kanalizaci s protiprachovým zabezpečením 

- Prostor vodárenské šachty o vnitřních rozměrech minimálně 2 m x 3 m x 2 m 

(š x d x v) s instalovaným nuceným časovým odvětráváním 

- Materiál šachty – prioritně vodostavební beton se stěrkou PCI Kanadicht; zcela 

výjimečně (v odůvodněných případech) svařovaný plast o tloušťce materiálu 
min. 25 mm, případně kompozitní materiál. 

- Betonové stěny vodárenské šachty ošetřené nátěrem Drizoro – Maxseal. 

- Vstup do vodárenské šachty jedním anebo dvěma vstupními otvory, z nichž 

minimálně jeden bude o rozměrech 600 x 900 mm, opatřené litinovými 
poklopy; stupadla do šachty litinová, poplastovaná. 
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3.12.4 Čerpací stanice 

ČS ve vodárenském objektu 

 
Vodárenským objektem se rozumí manipulační prostory vodojemu, prostory úpraven 

vod a prostory čerpacích stanic. 

Negativní sání 

- Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na oddílných rámech, 
v sérii, výroby VOGEL, s regulovanými otáčkami frekvenčními měniči typu 

Schneider-Electric, instalovaných v rozvaděči objektu Cíl – dodávka pitné vody 

do koncového objektu sítě (vodojemu). 

- Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým 

vakem; zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; sonda pro 
blokaci čerpadel při chodu „na sucho“. 

- Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném 
výtlaku; obtok ČS pouze ve výjimečných případech s instalovanými 

mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapkou. Vodoměr, instalovaný v trase 

sdruženého výtlačného potrubí. 
- Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor. Ve 

vodojemu v armaturní komoře se zabezpečeným přístupovým a obslužným 

prostorem. 

- Tlak na sání při přímém napojení na akumulaci vodojemu – nejméně 1 metr 
výšky vodní hladiny. 

- Tlak na sání při přímém napojení sacího potrubí na vodovodní řad – měření 

tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors) 

 
Pozitivní sání 

 

- Dvojice anebo trojice vertikálních čerpadel, instalovaných na oddílných rámech 
v sérii, výroby VOGEL, s regulovanými otáčkami frekvenčními měniči typu 
Schneider-Electric, instalovaných v rozvaděči objektu Cíl – dodávka pitné vody 

do koncového objektu sítě (vodojemu). 

- Sací potrubí samostatně ke každému čerpadlu. Vtokové koše s mezipřírubovými 
zpětnými klapkami, instalované na vtoku do sacích potrubí, zanořených do 
akumulační nádrže. Zavodňovací ventily, instalované v nejvyšších místech 

sacích potrubí. Materiál sacího potrubí – nerez. 

- Společné výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým vakem; 
sonda pro blokaci čerpadel při chodu „na sucho“. 

- Mezipřírubová uzavírací klapka, instalovaná na společném výtlaku. Vodoměr, 

instalovaný v trase sdruženého výtlačného potrubí. 

- Osazení stanice ve vhodném prostředí se zabezpečeným odvětráním prostor a 
se zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. 

 

Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ČS 
 

- Provoz v místním a automatickém režimu s instalovaným dálkovým 

řízením; přenos dat a ovládání ČS pomocí telemetrického systému VS Chrudim 

- Analogové signály – tlak na výtlaku a případně na sání ČS; průtok na výtlaku – 
vodoměr snímaný čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku 

- Binární signály – chod (2x až 3x), porucha (2x až 3x) 
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- Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým 

výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým 
vstupem 

- Rozvaděč ČS – součást elektro výbavy stávajícího rozvaděče vodárenského 

objektu, případně podružný, plastový, rozvaděč pro zajištění funkcí ČS 
- Osvětlení ČS alespoň jedním zářivkovým tělesem vhodným do vlhkého prostředí 

 
Stavební část 

 
- Prostory vodárenského objektu – umístění stanice v  objektu tak, aby byl 

zabezpečen přístup a pracovní prostor pro obsluhu ČS. 

 

ČS ve vodárenské šachtě 
 

Vodárenskou šachtou se rozumí podzemní prostory zbudované na vodovodním řadu, 

anebo na odbočce z vodovodního řadu, sloužící pro veškeré funkce zde instalované 

čerpací stanice. 
Negativní sání 

 

- Jedno anebo dvojice vertikálních čerpadel, instalovaných na oddělených rámech 
v sérii, výroby VOGEL, s regulovanými otáčkami frekvenčními měniči typu 

Schneider-Electric, instalovaných v rozvaděči objektu Cíl – dodávka pitné vody 

do koncového objektu sítě (vodojemu). 
- Společné sací a výtlačné potrubí s připojenou tlakovou nádobou s pryžovým 

vakem; zpětné klapky na výtlacích všech instalovaných čerpadel; sonda pro 

blokaci čerpadel při chodu „na sucho“. Materiál potrubí – nerez. 

- Mezipřírubové uzavírací klapky, instalované na společném sání a společném 
výtlaku; obtok ČS pro potřeby dodávky vody v době výpadku elektrické energie 
s instalovanou mezipřírubovou uzavírací a zpětnou klapou. Vodoměr, 

instalovaný za ČS v trase sdruženého výtlačného potrubí. 

- Osazení stanice v prostředí šachty se zabezpečeným odvětráním prostor se 
zabezpečeným přístupovým a obslužným prostorem. 

- Tlak na sání s přímým napojením sacího potrubí na vodovodní (přívodní) řad – 

měření tlaku na sání sondou DMP (BD Sensors) 

 
Elektrické zařízení pro napájení a řízení chodu ATS 

 

- Provoz v místním a automatickém režimu s instalovaným dálkovým 
řízením; přenos dat a ovládání ČS pomocí telemetrického systému VS 
Chrudim; přenos dat pomocí telemetrického systému VS Chrudim anebo 

systému firmy Fiedler-Magr. 

- Analogové signály – tlak na výtlaku a sání ČS; průtok na výtlaku – vodoměr 
snímaný impulzním čidlem se zpracováním ve frekvenčním převodníku. 

- Binární signály – chod (1x až 2x), porucha (1x až 2x), otevření rozvaděče (1x) 

- Binární a analogové signály mohou být nahrazeny sdruženým datovým 

výstupem, avšak pouze v objektech, které mají ASŘ s příslušným datovým 
vstupem 

- Rozvaděč pro vodárenskou šachtu – zděný o velikosti, která zabezpečí 
prostorovou instalaci všech elektrických prvků, a to včetně zařízení 

telemetrického přenosu dat VS Chrudim; umístění rozvaděče vně šachty, na 

jedné ze stěn této šachty. 

- Osvětlení šachty dvěma zářivkovými tělesy vhodnými do vlhkého prostředí 

šachty; zásuvka 230V instalovaná ve venkovním rozvaděči 
- Rozvaděč ČS – součást elektro výbavy venkovního rozvaděče vodárenské 

šachty. 

 

Stavební část 
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- Prostor vodárenské šachty s maximálním omezením vniku podzemní vody a 

kondenzaci vody na stěnách; čerpadlo pro odčerpávání kondenzované vody 
z prostor šachty, anebo napojení na kanalizaci s protipachovým zabezpečením 

- Prostor vodárenské šachty o vnitřních rozměrech minimálně 2m x 3m x 2m (š 

x d x v) s instalovaným nuceným časovým odvětráváním 
- Materiál šachty – prioritně vodostavební beton; zcela výjimečně (v 

odůvodněných případech) kompozitní materiál. 
- Betonové stěny vodárenské šachty ošetřené nátěrem Drizoro – Maxseal. 

- Vstup do vodárenské šachty jedním anebo dvěma vstupními otvory, z nichž 
minimálně jeden bude o rozměrech 600 x 900 mm, opatřené litinovými 

poklopy; stupadla do šachty poplastovaná.  
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4 KANALIZACE 

4.1 Zásady situačního vedení trasy kanalizace 

a) Trasa kanalizace bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území. 

b) Trasa kanalizace bude navrhována přednostně po veřejně přístupných 

pozemcích, tj. po pozemcích obce, eventuelně státu. Bude-li nutné uložit 
kanalizační stoku do soukromého pozemku, budou vztahy mezi vlastníkem 

pozemku a provozovatelem kanalizace upraveny smlouvou o věcném břemeni 
s přesnou specifikací podmínek. Od vlastníka pozemku a jakéhokoliv případného 

stavebníka je nutné v rámci této smlouvy požadovat: 

- dodržování bezpečnostního (ochranného) pásma kanalizace. Ochranné pásmo 
je v souladu s ustanovením §23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího 

líce stěny kanalizační stoky na každou stranu: 

 1,5 m u kanalizačních stok DN 500 mm včetně; 

 2,5 m u kanalizačních stok s DN vyšším než 500 mm. 

- aby bez předchozího písemného souhlasu neprováděl v ochranném pásmu 
kanalizace zemní práce, neumísťoval konstrukce nebo jiné podobné zařízení, 

neprováděl činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo které by 

mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování   

- aby bez předchozího souhlasu v ochranném pásmu nevysazoval trvalé 

porosty, neprováděl skládky ani terénní úpravy 

- kanalizační stoka včetně ochranného pásma nesmí být oplocena, pokud to 

bude z technického a majetkoprávního hlediska možné, a bude k ní zajištěn 
trvalý přístup (pokud možno včetně příjezdu mechanizace za účelem opravy 

poruch) pro pracovníky provozovatele. Tito budou oprávněni na soukromý 
pozemek vstupovat za účelem opravy poruch, provádění údržby a kontroly 

provozního stavu kanalizačních stok. Toto právo musí být vykonáváno tak, aby 

co nejméně zasahovalo do práv vlastníka pozemku. Za tímto účelem 
provozovatel předem vstup na pozemek jeho vlastníkovi oznámí a po skončení 

prací pozemek uvede do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne 
jinak. Ustanovení o předchozím oznámení vstupu na pozemek vlastníkovi 

neplatí v případě havarijních stavů.  

c) Při dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa kanalizace přednostně 

navrhována v intravilánu města nebo obce do komunikace. Bude dodržovat 
zejména ČSN 75 5401, normu prostorového uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6005, ochranná pásma kanalizace, vyhlášku o veřejné zeleni, vyjádření 
provozovatele apod. 

d) Kanalizační stoky budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak 

při opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, 

osazování měřidel, obnovy vnitřních vystýlek apod.). 

e) U kanalizačních stok je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními šachtami 

nejvýše 50 m. Větší vzdálenosti nejsou povoleny. 

f) Úseky mezi šachtami se navrhují výlučně v přímé trase. 

g) U stok průlezných a průchozích může být změna směru řešena obloukem, který 

musí mít na začátku i na konci revizní šachtu. Poloměr oblouku musí být min. 

pětinásobek DN navrhované stoky. 

h) U nově navržených ulic se trasa kanalizace navrhuje tak, aby středy vstupních 
poklopů byly umístěny v ose jízdního pruhu, tj. mimo jízdní stopu.  
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i) V blokovém typu zástavby se navrhuje stokový systém min. 5 m od vnějšího líce 

budov.   

j) Poklopy kanalizačních šachet musí být umístěny v ose jízdního pruhu.  

k) V území s oddílným systémem kanalizace se navrhují trasy dešťové a splaškové 

kanalizace souběžně. Osová vzdálenost obou větví je dána možností realizovat 
vstupní šachty, avšak při dodržení ČSN 73 6005.  

l) V případě výraznějších rozdílů spádových poměrů obou stok volit pokud možno 
napojení tangenciální, nebo s rozdílným výškovým zaústěním. 

m) Zaměření stok musí být provedeno v souřadnicovém systému JTSK, zaměřeny 
musí být osy kanalizace a osy vstupních poklopů. Při zaměřování je třeba dodržet 

směrnici provozovatele pro zaměřování sítí č. 02/2002. 

n) Přímé úseky mezi dvěma šachtami kanalizace mohou mít směrovou odchylku od 

přímého směru nejvýše 50 mm (při vnitřním průměru potrubí do 500 mm 
včetně), u větších průměrů nejvýše 80 mm. 

4.2 Zásady výškového vedení trasy kanalizace  

a) Poloha navrhované kanalizace musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a 
souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6005.  
 

b) Sklon nivelety potrubí hlavních stok musí být pokud možno plynulý, bez 
výškových stupňů ve vstupních a soutokových šachtách. 

 

c)  Mezi dvěma sousedními vstupními šachtami musí být navržen jednotný spád 
nivelety potrubí. 

 

d) Minimální tloušťka krytí stoky je 1,5 m. Uložení stok musí zaručovat možnost 

uložení vodovodu a plynovodu včetně přípojek nad stokovým systémem. 
 

e) Menší krytí než 1,5m může být navrženo pouze v odůvodněných případech a 

po předchozím souhlasu provozovatele. 
 
f) Nejvýše přípustná rychlost ve stoce je 5 m/s. Zmírňování sklonů v případech 

velkých rychlostí (nad 5 m/s) se navrhuje v objektech spadišť. Návrh skluzů je 

možný pouze ve výjimečných případech, a to pouze po předchozím souhlasu. 
V mimořádných případech je možné řešit úseky s rychlostmi v rozmezí 8 –
10 m/s návrhem materiálu odolávajícího daným podmínkám. I toto řešení 

musí být předem odsouhlaseno. 

 
g) Při souběhu splaškové a dešťové kanalizace se splašková stoka umisťuje 

hlouběji, aby umožňovala napojení všech přípojek kanalizačního systému. 

 

h) Trasa bude navržena tak, aby její sklony nebyly menší než hodnoty pro 
jednotnou a dešťovou kanalizaci uvedené v ČSN 75 6101 Stokové sítě a 

kanalizační přípojky. 

 
 

 

 

i) Profily kanalizační sítě je nutné navrhovat tak, aby byly zajištěny minimální 
unášecí rychlosti, při kterých nedochází k zanášení potrubí. Je požadováno 

doložit výpočet tečného napětí. V případě, že tečné napětí nedosáhne hodnot 

stanovených dle ČSN 75 6101, je nutné navrhnout hydraulicky výhodnější 
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profil (vejčitý), navržený sklon však nesmí být menší než sklon uvedený v ČSN 

75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. V tomto případě je nutné určit 
četnost proplachů a zařadit do sítě proplachovací objekty. 

 

j) Pro splaškové stoky platí, že menší sklon než 3 ‰ není přípustný ani u stok 
větších profilů. 

 
k) Výškové zaměření stok musí být provedeno zásadně ve výškovém systému 

Bpv. 
 

l) Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky 

nejvýše plus minus 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ pak plus minus 30 mm 

oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout 
protisklon. Pokud by se tak stalo, společnosti VAK Chrudim a VS Chrudim dílo 

nepřevezmou do vlastnictví ani do provozování. 

 

m) Při připojování většího území na jednotnou kanalizační stokovou síť (nad 0,25 
ha), nebo při významné změně odtokových poměrů v území odvodněném 

jednotnou stokovou sítí je požadováno hydrotechnické posouzení vlivu 

investice na příslušnou kanalizační síť. Posouzení musí být provedeno 
matematickým modelem (MOUSE, PCSWMM apod.) 

4.3 Trubní materiály pro kanalizace 

Materiál stok se musí volit podle účelu a plánované životnosti díla. Musí být 
vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým biologickým a jiným 
vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. 

Současně má umožnit bezpečné a účinné čištění stok. 

4.3.1 Požadavky na materiály trubních stok 

- Statická únosnost stok a jejich flexibilita vůči podloží;  

- Chemická odolnost proti vlivu protékající látky; 

- Chemická odolnost proti okolnímu prostředí; 
- Odolnost proti obrusu; 
- Těsnost spojů; 

- Vysoká životnost; 

- Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub bez výrazných nerovností; 
- Vyhovující sortiment tvarovek; 
- Jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během 

provádění stavebních prací; 

- Nízká investiční náročnost – ekonomická vhodnost. 
 
Těmto požadavkům nejvíce vyhovují materiály, které splňují následující specifikaci: 

 

V dimenzích 250-500 mm: 
 

- žebrované potrubí z PP nebo potrubí s profilovanou stěnou z PEHD/PP 

- rozměry dle DIN 16 961 
- základní materiál polypropylén (PP b) či kombinace PEHD/PP 

- profilovaná konstrukce stěny potrubí – plné žebro v řezu stěny nebo se 

jedná o korugovanou dvojitou stěnu, avšak za současného splnění 

podmínky kap. č. 4.3.2. a č. 4.3.3. 
- kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) min. SN 10 kN/m2 

- spojování pomocí hrdel; masivní pryžové profilované těsnění 
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- výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno 

z trubky samotné, nikoli navařeno, nalepeno či jakkoliv jinak dodatečně 
instalováno 

- způsob výroby tvarovek pro DN 150 až 300 pouze vstřikováním do formy, pro 

DN 400 a 500 vstřikováním nebo svařováním, vždy ale originální dodávka 
výrobce celého trubního systému 

 
Alternativa: 

 
- třívrstvé hladké plnostěnné kanalizační potrubí z PP, SN 10 či 12 dle 

ONR 20513, s popisem vně i uvnitř trubky, UV stabilizované, spoj trub 

integrovaným hrdlem dle ONR 20513-6.2.5.  

 
 

Pro dimenze DN 600 – 2000 (plastová potrubí) 

 

- potrubí s profilovanou stěnou z PEHD/PP nebo PP (polypropylén) 
- základní materiál polyetylén (PEHD) v kombinaci s polypropylénem (PP b) 

nebo jenom PP (polypropylén); rozměry dle DIN 16 961 

- profilovaná konstrukce stěny potrubí: žebro je tvořeno profilem 
kruhového průřezu spirálovitě navinutým okolo základní stěny potrubí 

nebo se jedná o korugovanou dvojitou stěnu, avšak za současného 

splnění podmínky kap. č. 4.3.2. a č. 4.3.3. 
- vícebřité pryžové těsnění 
- kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969), SN 8 či SN 10 kN/m2 

- spojování pomocí hrdel 

- výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno a 
následně přesně vysoustruženo z trubky samotné, nikoli navařeno, nalepeno či 
jakkoliv jinak dodatečně instalováno 

 

V rozměrech DN 600-2000 je možné použít potrubí z železového betonu, 
případně sklolaminátu, zejména pokud je to nutné ze statických důvodů, případně 
z důvodů chemické odolnosti. 

 

Požadavky na statickou únosnost trub  - je základním požadavkem na jakékoliv 
trubní systémy. Nově použité plastové potrubí musí u dimenzí do DN 600 být min SN 

10, u větších profilů je možné použít i nižších kruhových tuhostí, ale vždy je nutné 

nižší kruhovou tuhost posoudit statickým výpočtem. 
 
Požadavky na projektovou dokumentaci (PD) pro stavební řízení (SŘ) a 

provádění stavby (PS): 

- U pružných trub musí být stanoveny hodnoty míry zhutnění lože a bočního 
obsypu potrubí. Musí být předepsáno hutnění lože, bočního a krycího obsypu po 
vrstvách (max. 15 cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25 cm při 

profilu větším než DN 600). 

- V případě použití pružných trub musí být stanovena maximální hodnota 
deformace profilu potrubí (k termínu dokončení díla a k termínu před ukončením 

reklamační lhůty, cca po 4-5 letech). Hodnota deformace by neměla přesáhnout 
hodnotu 6 % při předání. 

- Podrobný popis technologie provádění. 

  

Požadavky na realizaci:  

- Výstavba bude probíhat v souladu s podrobným popisem technologie provádění, 
daným výrobcem a projektovou dokumentací.  

- Pružné potrubí se pod tlakem zeminy nadloží a přetížení z povrchu terénu či 

vozovky deformují, nepřenášejí proto zcela zatížení zeminou a přetížením 

terénu do konstrukce trouby.  
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- Je nezbytné docílit zhutnění lože a bočního obsypu v souladu s hodnotami 

projektové dokumentace. Musí být prováděno hutnění lože, bočního a krycího 

obsypu po vrstvách (max. 15 cm při profilu menším či rovno DN 600, max. 25 
cm při profilu větším než DN 600).   

- Zhotovitel je povinen provádět pokládku a kontrolní zkoušky dle ČSN 1610. 
Potom předložit kladné výsledky těchto zkoušek provozovateli.  

- V případě použití pružných trub má investor kanalizace možnost před uplynutím 
záruční lhůty (cca po 5-ti letech) zkontrolovat deformaci kruhového profilu 

potrubí. Nepřijatelná deformace je vyšší než 6 %.  Pokud by naměřené hodnoty 

byly vyšší než tento limit, musí investor reklamovat u zhotovitele stavebních 

prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka musí být sjednána ve 
smlouvě o dílo. 

 

 

Chemická odolnost proti vlivu protékající látky 
 

Charakter odpadních vod podle jejich původu: 

- splaškové (odpadní vody z domácností, z technické občanské vybavenosti a 
z živností) 

- průmyslové (odpadní vody z technických provozů, které musí být před 

zaústěním do kanalizace předčištěny do limitů stanovených kanalizačním 
řádem nebo musí být čištěny samostatně) 

- infekční (odpadní vody z infekčních oddělení nemocnic, mikrobiologických 

laboratoří apod. – před vypuštěním do veřejné kanalizace musí být zbaveny 

choroboplodných zárodků) 
- dešťové vody znečištěné (ze silnic s vysokou intenzitou provozu, 

průmyslových areálů apod.) 

- dešťové vody neznečištěné (z pěších zón, parků, střech a silničních 

komunikací s malou intenzitou provozu, dešťové vody odtékající ze 
znečištěných povrchů po skončení oplachového průtoku) 

- balastní vody (podzemní vody prosakující do kanalizace její netěsností, 

připojené drenážní vody, čerpané ze stavebních jam do kanalizace, potoční 

vody zaústěné do kanalizace, atd.) 
 

 

Požadavky na postup při návrhu trubního materiálu: 
- stoky musí být navrženy v dostatečném sklonu s prouděním o dostatečné 

unášecí síle 

- navrhovat větratelné poklopy šachet 

- u silně agresivních splašků je vhodné požít pro spojování potrubí Ultra Rib 2 
svařovacích kroužků společně s gumovým těsněním a zajistit tak absolutní 
těsnost. V případě použití železobetonového potrubí nutno zajistit dostatečnou 

chemickou odolnost výstelkou (např. čedič). 

 

4.3.2 Metodika pro stanovení povolené odchylky vnitřního povrchu 

kanalizačních potrubí 

 
Důvody pro zpracování metodiky 

Důvodem pro zpracování této metodiky je skutečnost, že některé plastové kanalizační 

trouby (zjištěno zejména u trub s korugovanou konstrukcí stěny) vykazují nerovnosti 

vnitřního povrchu. Tyto nerovnosti pak mají za následek zvýšenou tvorbu usazenin a 
s tím spojené zvýšené provozní náklady na čištění předmětných úseků potrubí. Cíle 
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této metodiky je definovat hranici, kdy je odchylka ještě přípustná a stanovit způsob 

měření této odchylky. 
 

 

Velikost povolených odchylek 
Velikost povolených odchylek bude stanovena dle vztahu: 

 

 
 

kde  je maximální povolená odchylka  [mm] 

 D je průměr potrubí [mm] 
 

Způsob měření 

Měření odchylek vnitřního povrchu potrubí bude prováděno následujícím způsobem: 
Před měřením bude potrubí očištěno od prachu a usazenin. Na vnitřní povrch potrubí 
bude položena rovná ocelová tyč o průřezu ve tvaru L minimální délky 1,0 m 

s nástavcem pro upevnění úchylkoměru. Nelze použít profil, kde se v průřezu mění 
tloušťka stěny. Velikost odchylek pak bude měřena pohybem tyče s úchylkoměrem po 

vnitřní stěně potrubí. Podrobnosti jsou zřejmé ze schématu na obrázku č. 13. 
Měření je povinen provádět dodavatel trub u každé trouby před jejím uložením do 

výkopu, a to nejméně na 2 místech trouby (z obou konců do vzdálenosti, na kterou 
lze dosáhnout).  

Pracovník VS Chrudim je oprávněn provádět namátkovou kontrolu.  

 

 
Obr. 13: Schéma měření odchylek povrchu 

 

 

Řešení případů s větší odchylkou 
V případě, že namátková kontrola prokáže, že odchylka stěny trouby je větší, než 
povolená mez, je pracovník VS Chrudim oprávněn požadovat demontáž potrubí. Tato 

skutečnost se nepovažuje za vícepráce, neboť je povinností zhotovitele provést 

kontrolu všech instalovaných trub. 
 

 

4.3.3 Minimální tloušťka stěny plastových potrubí 

Pro plastové trubní materiály jsou z důvodu vytvoření bezpečnostní rezervy 

síly stěny pro dodatečný obrus způsobený při hydromechanickém čištění a 

poškozením zvnějšku působením tlaku obsypu požadovány minimální tloušťky 

stěny uvedené v níže uvedené tabulce. 
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DN [MM] MIN. POŽADOVANÁ 

TLOUŠŤKA [MM] 

150 2,5 

200 2,6 

250 2,9 

300 3,1 

400 3,8 

500 4,2 

600 5,0 

800 6,0 

1000 7,0 

 

4.4 Objekty na stokové síti 

4.4.1 Vstupní šachty – vstupní část 

Vstupní šachty se používají výhradně betonové. Výjimku lze povolit pouze v případě 

speciálních požadavků na chemickou odolnost. Vstupní část kanalizační šachty 
navazuje na manipulační část (typy popsány v dalším textu). Vstupní část je tvořena 

komínem z rovných železobetonových kanalizačních skruží DN 1000 mm  pryžovým 

těsněním a přechodovou skruží 1000/600(800). V případě malého krytí může být 
přechodová skruž nahrazena přechodovou deskou. Vstupní část je ukončena 
vyrovnávacím věncem zakončeným litinovým poklopem (viz výkresová část). 

Vstup do šachet je umožněn pomocí kapsového stupadla v kónické skruži a níže 

umístěných šachtových stupadel (ocelových potažených plastem). 
Ve zpevněných plochách poklop lícuje s povrchem zpevněné plochy.  
V zelených plochách v extravilánu, nebo větších zelených plochách intravilánu je 

nutné zvýšení o 50 cm. Výšku poklopů v intravilánu lze upravit po dohodě 

s provozovatelem. 
Pokud je komín vyšší než 9 m, je nutné osadit pod poklop oko z nerezové oceli pro 

možnost připoutání při vstupu do šachty. 

 
  
Vstupní šachta na profilech DN 1000-1500 mm 

 

Půdorysné rozměry šachty jsou závislé na profilech přítokového a odtokového 
potrubí. Pod vstupním komínem je nutné zajistit podestu v šířce min. 0,6 m. Při 
vstupu do stoky profilu většího než 60 cm je nutné umístit do části mezi podestou a 

dnem jedno a více kapsových stupadel.  

Pro přímé trasy je možné navrhovat prefabrikované šachty DN 1000 – 1500. Při 
vhodných hydraulických podmínkách je možné do těchto šachet napojovat stoky do 
DN 1200 mm. 

4.4.2 Vstupní šachty – manipulační část (objekty na stokové síti) 

4.4.2.1 Revizní objekt  

 
U kanalizačních stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi 

revizními vstupy max. 50 m. Používají se prefabrikované díly kruhové DN 1000–1500 
do průměru potrubí DN 1200, u DN nad 1200 mm se použijí monolitické konstrukce 

obdélníkového tvaru s přechodovou železobetonovou monolitickou deskou. Světlá 

výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, 

minimálně 1000 (při malém krytí potrubí).  Průtokové žlaby by měly být ochráněny 
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shodným druhem materiálu, ze kterého je zhotoveno samotné potrubí, nebo obloženy 

jiným obrusu vzdorným materiálem (čedič, kamenina).  
 

 

4.4.2.2 Objekty na spojení stok (spojné šachty a komory) 

 

Spojné objekty se navrhují na soutoku dvou a více stok. Do průměru spojovaných 
stok 400 mm se přednostně použijí prefabrikované díly DN 1000 mm. Spojení stok o 

průměru větším než DN 600 je řešeno individuálně řešenou spojnou komorou. Použijí 
se monolitické konstrukce obdélníkového nebo víceúhelníkového tvaru s přechodovou 

(stropní) železobetonovou monolitickou deskou. Pro dodržení hydraulických 

parametrů platí, že poloměr připojovacího oblouku bude minimálně 5-ti násobkem 

průměru připojovaného profilu. Menší poloměr je možné navrhnout pouze 
v odůvodněných případech a se souhlasem provozovatele. Při návrhu soutoku musí 

být zajištěn plynulý odtok odpadních vod ze všech přítokových stok. Nesmí docházet 

ke vzdutí přítokových vod.  

Boční přítokové potrubí musí být napojeno obloukem po směru toku na průběžnou 

trasu. Světlá výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci má být 1800 
mm, minimálně však 1000 mm (při malém krytí potrubí). Dno stoky ve spojné šachtě 

či komoře musí být ochráněno proti obrusu a nepříznivém vlivu protékajícího média 
obkladem (čedič, žula, apod.). 

Pro zajištění řádného provozu komory se použije jeden nebo více vstupů, z toho 

jeden vstup bude umístěn pro potřeby čištění přibližně v průsečíku os spojovaných 
stok a druhý bude umožňovat bezpečný vstup obsluhy.   
 

4.4.2.3 Objekty na změnu směru stok  

  
Lomové komory jsou používány při změně směru stoky. Pro stoky do DN 600 mm se 
použijí převážně prefabrikované díly DN 1000. Pro potrubí DN 800 – DN 1200 mm a 

změnu směru do 15o se použijí prefabrikované díly DN 1500 mm.  

Směr trasy kanalizace při DN 1200 a větších profilech se mění kruhovým obloukem 
ve stoce. Vstupní šachta se umísťuje na začátek a na konec oblouku. Pro dodržení 

hydraulických parametrů je nutné, aby poloměr oblouku byl navržen jako min. 10-ti 

násobek průměru šířky příčného profilu. Menší poloměr je možné navrhnout pouze 
v odůvodněných případech a se souhlasem provozovatele (minimálně však 5-ti 
násobek šířky příčného profilu potrubí).  

Světlá výška od pochůzného dna či podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, 

minimálně 1000 mm (při malém krytí potrubí).  
Pro zajištění provozu komory se použije jeden nebo více vstupů. Jeden vstup bude 
umístěn pro potřeby čištění přibližně v průsečíku os stoky. Dno stoky v lomové 

komoře musí být vhodně ochráněno proti obrusu.  

 

4.4.2.4 Objekty na změnu nivelety stok  

 

Spadiště 

Spadiště se navrhují na stoce tam, kde je sklon terénu větší než sklon stoky při 

maximální možné průtočné rychlosti. Výška spadiště nesmí přesáhnout 4 m při profilu 

stoky DN 250 až DN 400 a 3 m při profilu stoky DN 500 až DN 600. Spadiště pro 

stoky profilu DN 700 a více se navrhují individuálně po dohodě s provozovatelem. 
Opevnění nárazové stěny bude provedeno z obkladů čediče, žuly apod. Pro vstup do 

spadišť platí obecná ustanovení pro šachty. Vstupní část bude umístěna nad 

odtokovou částí spadišťové šachty.  

 
Skluzy 
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Skluzy se navrhují v případě velmi strmých přímých úseků stok, kde by vybudování 

soustavy spadišť bylo velmi nákladné nebo obtížně proveditelné. Skluz musí být na 
svém začátku a konci opatřen vstupní šachtou. Rychlost proudění odpadní vody 

v skluzu nesmí přesáhnout 10,0 m/s. Hydraulický výpočet musí vzít v úvahu navýšení  

průtoku provzdušněním odpadní vody.  
 

4.4.2.5 Objekty na odlehčení odpadních vod (odlehčovací komory, 
separátory) 

 
Objekty na odlehčení odpadních vod je možné navrhnout pouze ve výjimečných 

případech, pokud lze jasně prokázat, že takové řešení je nejlepší s ohledem na 

technickou, provozní a ekonomickou stránku věci. Záměr zařadit odlehčovací komoru 

či separátoru do kanalizačního systému musí být předem odsouhlasen.  
Odlehčovací komory a separátory navržené na jednotném kanalizačním systému musí 

zajistit oddělení dešťových vod v daném poměru ředění dle hydraulického výpočtu, 

projednaného a odsouhlaseného v projektové dokumentaci, v návaznosti na 

schválený matematický model stokové sítě. Do čistírny odpadních vod musí být 

spolehlivě přiveden průtok rovnající se maximálně trojnásobnému množství 
maximálního hodinového průtoku splašků. 

 Množství vod přitékajících před odlehčovací komoru je nutné stanovit na 
základě bilančních výpočtů pro všechny typy vod (splaškové, dešťové, atd.).  

Návrh odlehčovacích komor tam, kde není vytvořen model sítě, bude proveden na 

základě hydrotechnického výpočtu kanalizační sítě. 
Odtok odpadních vod z odlehčovací komory či separátoru do odlehčovací komory a do 
toku se určuje podle požadavku na ochranu jakosti vody ve vodním recipientu na 

základě:  

 ředícího poměru (násobek max. hodinového průtoku splašků);  
 odtoku návrhového deště;  
 dovolené koncentrace znečištění odlehčovaných vod; 

 hodnoty stanovené v bilančním výpočtu. 

Vstup do komory bude zajištěn podle velikosti odlehčovací komory dvěma i více 
vstupními komíny. 
 

 

4.4.2.6 Měrné šachty (na kanalizační síti, na přípojkách) 

 

 Na některých stokách kanalizační sítě se podle požadavku navrhují objekty, ve 

kterých je možné měřit průtok odpadních vod. Tyto objekty se zpravidla umísťují na 
odtoku z ucelených povodí a v odlehčovacích komorách tak, aby bylo možné měřit 
průtok všech odpadních vod odtékajících ze stokové sítě (nezbytné údaje jsou o stavu 

kanalizační sítě v povodí za bezdeštných průtoků, s cílem identifikovat přítok 

balastních vod, a chování kanalizační sítě při srážkové události).  
Na kanalizačních přípojkách se zřizují měrné objekty tam, kde je nezbytné měřit 
množství odpadních vod. Jedná se hlavně o přípojky producentů s více druhy 

odpadních vod a vlastními zdroji vody. Měrné objekty zřizuje vlastník přípojky 

(producent, zákazník) na vlastní náklady.  
K měření množství odpadních vod se používá měrných žlabů (Venturiho, Parshall aj.), 

měrných přelivů s ultrazvukovým snímačem hladiny, průtokoměrů apod.  

4.4.3 Výustní objekty 

 

Návrh každého výustního objektu z odlehčovací komory jednotné sítě, nebo dešťové 

kanalizace musí být odsouhlasen správcem recipientu, do kterého je výpust 

navržena. 
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Na základě dohody se správcem toku je nutné výpust opatřit: 

 opevněním břehů, většinou dlažbou z lomového kamene do betonu 
 opevnění dna recipientu rovněž většinou dlažbou z lomového kamene do 

betonu 

 opevnění protilehlého břehu (dle množství vypouštěných vod a šířky koryta 
toku) 

Konstrukce výustního objektu nesmí zasahovat do průtočného profilu toku. 
U výustních objektů je nutné zabránit zpětnému vzdutí vody z vodoteče do kanalizace 

a to buď výškovým osazením, nebo žabí klapkou. 

4.4.4 Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) 

Strojní vystrojení uvnitř jímky 

- dvojice kalových čerpadel s mělnícím zařízením, výroby WILO-EMU anebo 

HIDROSTAL, o výkonových parametrech, které zohledňují způsob jejich 
provozování (100% rezerva nebo kaskádní); instalované čidlo průsaku včetně 

vyhodnocovacího relé 

- mělnící zařízení v provedení s maximálně čtyřbřitým řezacím ústrojím, případně 

obdobnou řezací technologií; 

- nerezové spouštěcí zařízení pro obě čerpadla; instalovaný nerezový řetěz pro 
vytahování a spouštění čerpadel 

- nerezové nebo litinové výtlačné potrubí; na spojeném výtlaku čerpadel 
provedená odbočka pro vypouštění a čištění výtlaku 

- litinové kulové zpětné klapky, litinová nožová šoupata (s nerezovými noži) pro 

odstavení čerpadel a pro uzavření odbočky pro vypouštění výtlaku 
- tlaková sonda typu LMP 308, kód 441-6000-1-1-1-1-1-5-015-000 (může být i 

typ LMP 808)  o rozsahu 0 až 6 m.v.s. výroby BD Sensors 

 

Strojní vystrojení vně jímky 
- průtokoměr výroby KROHNE anebo SIEMENS o světlosti výtlačného potrubí 

v provedení pro zakopání do země (IP 68) 

- patka pro instalaci zdvihadla v případě provedení s čerpadlem o vyšší hmotnosti 

 
Elektrické zařízení pro řízení chodu ČSOV 

- provoz v místním a automatickém režimu; při přepnutí do místního režimu, 

ovládání čerpadel pomocí třípolohových přepínačů ZAPNUTO-0-VYPNUTO; při 
přepnutí do automatického režimu ovládání čerpadel pomocí jednotky M4016 
s přenosem dat GPRS 

- řídící jednotka M4016 s přenosem dat GPRS, výroba Fiedler-Magr Č. Budějovice 

- vyhodnocovací jednotka průtokoměru 
- mikrospínače Omron (nebo jiné) pro hlídání otevření rozvaděče(ů) 
- analogové signály – hladina v jímce; průtok na výtlaku (výkon čerpadel) 

- binární signály – chod (2x), porucha (2x), ztráta napětí, otevření rozvaděče(ů) 

- hlídání cos φ celé ČSOV (hlídání funkcí čerpání) 

 

Stavební část 
- betonová jímka typu PREFA DYWIDAG se zajištěním vodotěsnosti a zajištěním 

proti vztlaku podzemní vodou 

- litinový poklop s panty u nepojížděných jímek a těžký litinový poklop u jímek 

pojížděných 

- bezpečnostní přeliv jímky vždy pokud to terénní podmínky dovolí; pokud není 
možné zbudování bezpečnostního přelivu, provést trojnásobné nadimenzování 

objemu jímky 
- příjezdová komunikace pro příjezd těžké mechanizace 

- vodovodní přípojka zakončená podzemním hydrantem 
- v projektové dokumentaci detailně zpracovaný podélný profil výtlačného potrubí 
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- v případě výtlačného potrubí delšího 50-ti metrů, bude předložen detailní popis 

způsobu jeho uložení a postupu zabezpečení jeho „nezvlnění“ při jeho pokládání 
 

 

 
 

ČSOV na jednotné kanalizaci 
 

Strojní vystrojení uvnitř jímky 
- Variantní typové vystrojení: 

- EMUPORT s dvojicí kalových čerpadel bez mělnícího zařízení, výroby WILO-

EMU, o stanovených výkonových parametrech; instalovaná čidla průsaku 

včetně vyhodnocovacího relé NIV-100 
- AWALIFT s dvojicí kalových čerpadel bez mělnícího zařízení, výroby STRATE, o 

stanovených výkonových parametrech; instalovaná čidla průsaku včetně 

vyhodnocovacího relé 

- tlaková sonda typu LMP 308, kód 441-6000-1-1-1-1-1-5-015-000 (může být i 
typ LMP 808)  o rozsahu 0 až 6 m.v.s. výroby BD Sensors 

-  

Strojní vystrojení vně jímky 
- průtokoměr výroby KROHNE anebo SIEMENS o světlosti výtlačného potrubí 

v provedení pro zakopání do země (IP 68); v případě větší velikosti vnější jímky 

EMUPORTU, případně AWALIFT, může být instalován i uvnitř této jímky 
- patka pro instalaci zdvihadla v případě provedení s čerpadly o vyšší hmotnosti 
 

Elektrické zařízení pro řízení chodu ČSOV 

- provoz v místním a automatickém režimu - dodávka technologie EMUPORT 
- řídící jednotka M4016 s přenosem dat GPRS, výroba Fiedler-Magr Č. Budějovice 
- vyhodnocovací jednotka průtokoměru 

- mikrospínače Omron (nebo jiné) pro hlídání otevření rozvaděče(ů) 

- analogové signály – hladina v jímce; průtok na výtlaku (výkon čerpadel) 
- binární signály – chod (2x), porucha (2x), ztráta napětí, otevření rozvaděče(ů) 

- hlídání cos φ celé ČSOV (hlídání funkcí čerpání) 

 

 
Stavební část 

- betonová jímka typu PREFA DYWIDAG se zajištěním vodotěsnosti a zajištěním 

proti vztlaku podzemní vodou 
- litinový poklop s panty u nepojížděných jímek a těžký litinový poklop u jímek 

pojížděných 
- bezpečnostní přeliv jímky vždy pokud to terénní podmínky dovolí; pokud není 

možné zbudování bezpečnostního přelivu, provést trojnásobné nadimenzování 
objemu jímky 

- příjezdová komunikace pro příjezd těžké mechanizace 
- vodovodní přípojka zakončená podzemním hydrantem 

- v projektové dokumentaci detailně zpracovaný podélný profil výtlačného potrubí 

- v případě výtlačného potrubí delšího 50-ti metrů, bude předložen detailní popis 

způsobu jeho uložení a postupu zabezpečení jeho „nezvlnění“ při jeho pokládání 

4.4.5 Uliční dešťové vpusti 

Dešťová vpust včetně přípojky na veřejnou kanalizaci je součástí komunikačních 

staveb, její technický a funkční stav má však přímou vazbu na jednotný nebo dešťový 
kanalizační systém.  
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4.4.6 Shybky na stokové síti 

Návrh shybky musí být doložen hydraulickým výpočtem a u hlavních a kmenových 

stok se zpravidla navrhuje jako dvouramenná s jedním ramenem splaškovým a 
druhým dešťovým. Každá konkrétní kanalizační shybka musí být schválena 

s vlastníkem (správcem) toku. V revizní šachtě před shybkou je nutný usazovací 
prostor, k této šachtě bude umožněn příjezd pro těžkou techniku.  

4.4.7 Křížení kanalizace s vodními toky 

Křížení tras kanalizačních stok s vodními toky se řeší v souladu s  ČSN 75 6101, a to 

podchodem, shybkou, převedením po mostě, nebo samostatným přemostěním.  U 
provozně důležitých stok nebo kanalizačních výtlaků se doporučuje potrubí zdvojit. 

Při podchodu stoky pod vodotečí musí být zohledněna ochrana potrubí proti mrazu a 

svislá vzdálenost mezi dnem toku a vnějším povrchem potrubí kanalizace (včetně 

izolace nebo chráničky) je: 
 u nesplavných toků minimálně 0,5 m; 

 u splavněných toků (výhledově splavněných) minimálně 1,2 m. 

Osazení šachet při podchodu vodoteče se řeší podle místních podmínek po konzultaci 
s provozovatelem. Uložení výtlačného potrubí na most se řídí ČSN 73 6201. 

Přechod vodoteče samostatným přemostěním se řeší v případě, že není možné jiné 
řešení. Návrh je vždy řešen individuálně podle místních podmínek. 

4.4.8 Křížení s komunikacemi a kolejovými tratěmi 

Křížení kanalizačních stok s komunikacemi a s dráhou se navrhuje podchodem, dle 

ČSN 75 6101 a dle dispozic správce komunikace, nebo kolejové tratě. Pokud správce 

těchto komunikací požaduje, aby byla kanalizační stoka umístěna uvnitř ochranné 
konstrukce, navrhují se chráničky nebo štoly. 
Podchod pozemní komunikace překopem není zpravidla dovolen u dálnic, rychlostních 

silnic a rychlostních místních komunikací. U těchto komunikací se využívá 

bezvýkopová technologie pro uložení chráničky, nebo pokládka potrubí v ochranné 
štole.  

Podchody ostatních komunikací nižší třídy, kde lze po dobu výstavby nebo opravy 

řadu vyloučit nebo omezit dopravu, se stoky navrhují uložené v zemi, v nezbytných 
případech v chráničkových podchodech minimální možné délky.  
Vzdálenost potrubí stoky, nebo jeho ochranné konstrukce od povrchu vozovky musí 

být min. 1,5 m (0,6 m pak ode dna odvodňovacího příkopu komunikace se 

zohledněním ochrany proti mrazu). 
Podchod kolejových tratí se přednostně navrhuje uložením potrubí v chráničce 
provedené bezvýkopovou technologií nebo v ochranné štole. Podchod nesmí být 

veden v prostoru pod pohyblivými částmi výhybek a pod kolejovými spojkami 

železničních drah. Vzdálenost ochranné konstrukce potrubí od spodku kolejové trati 
musí být min. 1,5 m.  
Před i za křížením kanalizační stoky s železniční tratí se osazují šachty, jejichž 

vzdálenost od konce chráničky se navrhuje dle požadavku správce železnice. 

 

4.4.9 Zásady návrhu uložení kanalizačního výtlaku na mostech 

Kanalizační výtlaku budou při křížení vodních toků přednostně ukládány pod vodoteč. 

Pouze ve speciálních zdůvodněných případech bude řešeno uložení na mostě. 
Uložení potrubí kanalizačního výtlaku na mostech se řídí dle ČSN 73 6201 – čl.15.21 

(mosty pozemních komunikací a městských drah) a čl.14.17 (mosty drážní). Z nich 

mj. vyplývá, že možnost uložení potrubí bude ověřena výpočtem únosnosti dotčené 

části mostu. Kanalizační potrubí na mostech musí být mrazuvzdorně tepelně 
izolovány, situovány tak, aby nebránily prohlídkám, údržbě či opravě mostu.  
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Dále musí být zajištěna dilatace potrubí nezávislá na mostní konstrukci, potrubí musí 

být opatřeno výpustmi, musí být vyřešen odvod vody z nosné konstrukce mostu 
v případě havárie potrubí. 

Pro vedení kanalizačního výtlaku na mostech se používají trouby z tvárné litiny, 

nerezové oceli, případně potrubí polyetylénové. Pokud je potrubí elektricky izolované 
od konstrukce mostu, musí být samostatně uzemněné. 

Obecně platí, že uložení i údržba cizího vedení na mostě nebo v jeho blízkosti se řídí 
podmínkami stanovenými správcem mostu.  

4.5 Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 

vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. 

Kanalizační přípojka není vodním dílem.  

 
Obecné zásady navrhování kanalizačních přípojek: 

- každá nemovitost připojená na stokovou síť musí mít jednu samostatnou 

domovní kanalizační přípojku. Odkanalizování dvou nebo více nemovitostí 
jednou domovní kanalizační přípojkou, nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti 

několika přípojkami je možné pouze ve výjimečných případech, a to se 
souhlasem provozovatele. 

- Srážkové vody ze střech objektů smějí být napojeny do kanalizace pouze 
v místech s jednotnou kanalizační sítí. V případě oddílných splaškových 

kanalizací je napojení srážkových nepřípustné. 

- Kanalizační přípojky se vždy zakončují plastovou revizní šachtou o průměru 
400 mm. 
   

Podmínky napojování kanalizačních přípojek: 

- Pro napojování kanalizačních přípojek se použije přiměřeně ustanovení ČSN 
756101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ v souladu s § 19 – „Požadavky 
na projektovou dokumentaci“ vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vodovodech a 

kanalizacích. 
 

- Délka kanalizační přípojky má být co možná nejkratší. V případě, že by za této 

podmínky vycházela vzdálenost mezi zaústěním přípojky a revizní šachtou 
menší než 2m a nebránily by tomu žádné další okolnosti (např. umístění 
inženýrských sítí atp.), zaústí se přípojka do dna kanalizační šachty. 

V takovémto případě však nesmí být přípojka zaústěna proti směru toku 

odpadní vody ve veřejné kanalizaci. 
- Přípojka zaústěná do trasy veřejné kanalizace mimo revizní šachtu musí být 

opatřena revizní šachtičkou na hranici pozemku připojované nemovitosti. 

- Napojení přípojky na kanalizaci musí být provedeno pod úhlem 450 až 900.  

- Napojení přípojky na kanalizaci musí být vodotěsné a provádí se 
prostřednictvím odbočkové tvarovky nebo přímým napojením na kanalizační 
potrubí přes odborně vyfrézovaný otvor. V případě přímého napojení je 

přípustné pouze použití navrtávacích tvarovek Fabekun. 

- Práce související s napojením kanalizační přípojky na kanalizační potrubí je 

oprávněn provádět pouze provozovatel kanalizace, nebo jím (případně 

vlastníkem) odsouhlasená osoba. V každém případě musí být provozovatelem 

předem odsouhlasen způsob a postup napojení a použitá technologie a materiál.                
- Výškově se přípojky u neprůlezných stok zaúsťují do horní poloviny profilu 

stoky, případně do její osy. 

- U průlezných a průchozích stok se zaúsťují dnem v úrovni hladiny průměrného 

bezdeštného průtoku. 
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- Při návrhu kanalizační přípojky je nutné brát v úvahu možnost tlakového 

proudění ve stokové síti a v případě existence rizika zaplavení nemovitosti 
odpadní vodou z veřejné kanalizace je nutné navrhnout účinnou ochranu. 

 

 
Sdružené kanalizační přípojky 

 
Sdružené kanalizační přípojky jsou výjimkou, která je povolována pouze v případech, 

kdy není možno vystavět kanalizační přípojku samostatně, pro každou nemovitost 
(každého odběratele pitné vody) zvlášť. Sdružená kanalizační přípojka je povolována 

v principu jako zařízení, které odvádí splašky od dvou odběratelů pitné vody. Pouze 

ve výjimečných případech lze povolit sdruženou kanalizační přípojku od tří odběratelů 

pitné vody. Návrh a realizace sdružených kanalizačních přípojek je prováděn dvěma 
způsoby: 

- Revizní (spojná) kanalizační šachta je umístěna na veřejném prostranství. 

Z této šachty je vedeno sdružené kanalizační, přípojkové potrubí (zpravidla 

velikostně o jednu DN větší, než je profil přítočných kanalizačních přípojek); 
toto potrubí je zaústěno do veřejné kanalizace. Majitelé nemovitostí, kteří 

zbudují sdruženou kanalizační přípojku, uzavřou mezi sebou smlouvu o 

vlastnických podílech na sdružené kanalizační přípojce. Majetkově je sdružená 
kanalizační přípojka majetkem subjektů, které jí zbudovaly, a to od zaústění 

sdruženého kanalizačního, přípojkového potrubí do veřejné kanalizace až po 

revizní (spojnou) kanalizační šachtu (včetně této šachty). 
- Revizní (spojná) kanalizační šachta je umístěna na neveřejném (soukromém) 

pozemku. Z této šachty je vedeno sdružené kanalizační, přípojkové potrubí 

(zpravidla velikostně o jednu DN větší, než je profil přítočných kanalizačních 

přípojek); toto potrubí je zaústěno do veřejné kanalizace. Majitelé nemovitostí, 
kteří zbudují sdruženou kanalizační přípojku, uzavřou mezi sebou smlouvu 
s určením jediného vlastníka na sdružené kanalizační přípojce. Majetkově je 

sdružená kanalizační přípojka vlastnictvím subjektu, který je určen jako 

vlastník, výše uvedenou smlouvou o vlastnictví, a to v části od zaústění 
sdruženého kanalizačního, přípojkového potrubí do veřejné kanalizace až po 
revizní (spojnou) kanalizační šachtu (včetně této šachty). Majitel nemovitosti 

(A), jehož kanalizační přípojka je uložena na pozemku majitele nemovitosti (B), 

kde je zbudována revizní (spojná) kanalizační šachta, sjedná s majitelem 
nemovitosti (B) smlouvu o věcném břemeni, a to s následným zápisem do listu 

vlastnictví, vedeného u příslušného katastrálního úřadu.  
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5 MĚŘIDLA 
 

Společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, jako majitel infrastrukturního 
vodárenského majetku, a Vodárenská společnost Chrudim, jako smluvní provozovatel 

tohoto majetku, se shodly na standardu vystrojení měrných tratí měřidly, tj. 
v převážné míře vodoměry a průtokoměry, a to ať již jsou instalovány v nemovitosti 

třetí strany (zákazníka), tak i v objektech vlastněných majitelem infrastruktury. 

5.1 Vodoměry – pitná voda 

5.1.1 Domovní vodoměry 

- Odběrná místa s malou spotřebou – rodinné domky, malé bytové domy: 
Vodoměr rychlostní anebo objemový (suchoběžné) v metrologické třídě 
přesnosti „B“; Qn = 2,5 m3/hod anebo 1,5 m3/hod; stavební délka 165 mm; 

rozměr vnějšího závitu 1“; šroubení 1“. 

- Odběrná místa s vyšší spotřebou – střední bytové domy: 

Vodoměr rychlostní (suchoběžný) v metrologické třídě přesnosti „B“; Qn = 3,5 a 
6 m3/hod; stavební délka 260; rozměr vnějšího závitu 5/4“; šroubení 5/4“. 

- Odběrná místa s vyšší spotřebou – velké bytové domy, menší provozovny: 

Vodoměr rychlostní (suchoběžný) v metrologické třídě přesnosti „B“; Qn = 10 

m3/hod; stavební délka 300 mm; rozměr vnějšího závitu 2“; šroubení 2“. 
- Připraven k instalaci impulzního anebo datového signálu. 

- Instalován do měrné sestavy VS Chrudim – viz příslušný ceník. 
 

 
Obr. 14: Domovní vodoměrná sestava 

 

5.1.2 Vodoměry pro měření spotřeby vody v cizích zdrojích 

- Malý cizí zdroj vody – studny, úzkoprofilové vrty: 
Vodoměr domovní rychlostní v metrologické třídě přesnosti „B“; Qn = 2,5 

m3/hod; stavební délka 165 mm; vhodný do všech poloh (H+V); rozměr 

vnějšího závitu 1“; šroubení 1“. 
Vodoměr majetkem VAK Chrudim; první montáž hradí zákazník; opravy a 
ověření hradí VS Chrudim. 

- Malý cizí zdroj vody – studny, úzkoprofilové vrty: 
Vodoměr domovní rychlostní v metrologické třídě přesnosti „B“; Qn = 2,5 

m3/hod; vhodný do všech poloh (H+V). 

Vodoměr majetkem zákazníka; montáž hradí zákazník; opravy a ověření hradí 

zákazník 
- Velký cizí zdroj vody – velké studny, širokoprofilové vrty: 

Vodoměr průmyslový rychlostní v metrologické třídě přesnosti „B“; Qn dle 

skutečného okamžitého odběru spotřebitele; vhodný do všech poloh; majetek 

zákazníka, montáže, opravy a přezkoušení zajišťuje a hradí zákazník. 
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5.1.3 Průmyslové vodoměry 

- Odběrná místa s vysokou (okamžitou) spotřebou – objekty s vyšší potřebou 

požární vody, průmyslové areály: 
Vodoměr rychlostní suchoběžný v metrologické třídě přesnosti „B“; DN = 50, 

80, 100, 150 a 200 mm. 
- Připraven k instalaci impulzního anebo datového signálu. 

- Instalován do měrné tratě VAK Chrudim a VS Chrudim – samostatné návrhy pro 
každé měřené místo. 

- Vodoměry s horizontálním umístěním lopatkového kola (WP) – užití převážně 
jako sekční vodoměr, hlavně do míst s ustáleným rychlostním prouděním. 

- Vodoměry s vertikálním umístěním lopatkového kola (WS) – užití převážně jako 

fakturační vodoměr, hlavně do míst s proměnlivým rychlostním prouděním. 

- Vodoměry s horizontálním umístěním lopatkové koule (Meistream) – užití jako 
sekční, ale i fakturační vodoměr. 

- Vodoměry s horizontálním umístěním lopatkového kola a s instalovaným 

domovním vodoměrem na obtoku (WPV + In-line) – užití jako fakturační 

vodoměr. 

5.1.4 Metrologické ověřování vodoměrů 

- Provádí na základě objednávky stanovená státní zkušebna – v našem případě 

firma Kapka spol. s r.o. Kutná Hora. 
- Fakturační vodoměry – metrologické ověření je prováděno vždy po uplynutí 

6-ti let od předchozího metrologického ověření. 

- Sekční vodoměry – metrologické ověření je prováděno na základě rozhodnutí 
provozovatele, a to prakticky pro každý vodoměr samostatně. 

- Statistická výběrová zkouška objemových vodoměrů – provádí se dle předpisu 

TPM 6623-08; v případě vyhovujícího výsledku zkoušky je možno posunout 

dobu ověření základní skupiny vodoměrů o 3 roky (na celkových 9 let). 
 

5.2 Průtokoměry – pitná voda 

5.2.1 Průtokoměry a jejich užití 

- Odběrná místa s vysokou (okamžitou) spotřebou (průtokem) – předávací místa, 
měření surových vod aj.: 

Indukční průtokoměry od DN 200 (včetně) s metrologickým ověřením – 

stanovená měřidla. V případě požadavku velmi vysoké přesnosti měření je 
možné použít i průtokoměru ultrazvukového. 

- Průtokoměr v odděleném provedení – s vyhodnocovací jednotkou 

nenainstalovanou na těle průtokoměru. Výstup z vyhodnocovací jednotky – 

proudová smyčka, impulzní výstup, případně výstup datový. 
- Instalován do měrné tratě VAK Chrudim a VS Chrudim – samostatné návrhy pro 

každé měřené místo. 

5.2.2 Metrologické ověření průtokoměrů 

- Provádí na základě objednávky stanovená státní zkušebna – pokud je to možné, 

objednává se ověření u výhradního dovozce pro ČR, který zajistí jak případný 
servis anebo opravu, tak i následné metrologické ověření. 

- Fakturační průtokoměry – stanovená měřidla – metrologické ověření je 
prováděno vždy po uplynutí 6-ti let od předchozího metrologického ověření. 

- Technologické průtokoměry – metrologické ověření je prováděno na základě 

rozhodnutí provozovatele, a to prakticky pro každý průtokoměr samostatně. 
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5.3 Průtokoměry – kaly, splašky, chemikálie, aj. 

5.3.1 Průtokoměry a jejich užití 

- Místa, kde jsou měřeny průtoky kalů (např. vratných kalů na ČOV), splašků 
(např. výtlak ČSOV), chemikálií anebo kapalin s vysokou viskozitou. Dále místa 

s velmi nízkou dopravní výškou, u kterých musí být minimalizována tlaková 
ztráta – např. nátok vratných kalů, nátoky na ÚV, aj. 

Indukční průtokoměry od DN 50 (včetně) s metrologickým ověřením. V případě 
požadavku velmi vysoké přesnosti měření je možné použít i průtokoměru 

ultrazvukového. 
- Průtokoměr v odděleném provedení – s vyhodnocovací jednotkou 

nenainstalovanou na těle průtokoměru. Výstup z vyhodnocovací jednotky – 

proudová smyčka a výstup impulzní. 

- Instalován do měrné tratě VAK Chrudim a VS Chrudim – samostatné návrhy pro 
každé měřené místo. 

5.3.2 Metrologické ověřování průtokoměrů 

- Provádí na základě objednávky stanovená státní zkušebna – pokud je to možné, 
objednává se ověření u výhradního dovozce pro ČR, který zajistí jak případný 

servis anebo opravu, tak i následné metrologické ověření. 
- Technologické průtokoměry – metrologické ověření je prováděno na základě 

rozhodnutí provozovatele, a to prakticky pro každý průtokoměr samostatně. 

5.4 Průtokoměry – otevřené kanály 

5.4.1 Průtokoměry a jejich užití 

- Odtoky a obtoky čistíren odpadních vod, průtoky v kanalizačních systémech 
provozovaných VS Chrudim. 

Žlabové průtokoměry typu Parshall anebo Venturi s instalovaným měřidlem 
hladiny před měrným profilem žlabu. Vyhodnocovací jednotka instalovaná na 

vhodném místě – krytá před povětrnostními podmínkami. Výstup 
z vyhodnocovací jednotky – proudová smyčka a výstup impulzní. 

- Instalováno do kanalizačních šachet (u menších velikostí) a do betonových 

žlabů (u větších velikostí) – samostatné návrhy pro každé měřené místo. 
 

5.4.2 Metrologické ověřování průtokoměrů 

- Provádí na základě objednávky autorizovaná firma, která na místě instalace 

zajistí jak případný servis anebo opravu, tak i následné metrologické ověření. 
- Technologické - nestanovené měřidlo užité pro fakturační účely (např. měřidlo 

vody vyčištěné) – metrologické ověření je prováděno vždy po uplynutí 3 let od 

předchozího metrologického ověření. 

- Technologické - nestanovené měřidlo užité pro informační účely (např. měřidlo 

vody na obtoku ČOV) – metrologické ověření je prováděno vždy po uplynutí 6 
let od předchozího metrologického ověření. 
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5.5 Měřidla tlaku a výšky hladiny 

5.5.1 Měřidla tlaku – hladina vodojemu 

- Snímače tlaku typu DMP 331, výroby BD Sensors; s analogovým výstupem 4 – 
20 mA; o rozsahu 0 až 0,6 bar; vnější závit G½“; přesnost 0,5 %; konektor DIN 

43650;  
- Osazení do trubního systému vodojemu – nejčastěji na odkalovací a vypouštěcí 

potrubí; osazení přes vsazený kulový uzávěr G ½“; 
- Snímač tlaku typ DMP 331, kód 110-6000-1-3-100-F00-1-000. 

 

5.5.2 Měřidla tlaku – tlak v potrubí 

- Snímače tlaku typu DMP 331, výroby BD Sensors; s analogovým výstupem 4 – 

20 mA; o potřebném rozsahu (bar); vnější závit G½“; přesnost 0,5 %; konektor 

DIN 43650;  

- Osazení do trubního systému vodojemu – nejčastěji na odkalovací a vypouštěcí 
potrubí; osazení přes vsazený kulový uzávěr G ½“; 

- Příklad - snímač tlaku typ DMP 331, kód 110-1601-1-3-100-F00-1-000 – rozsah 
0 až 1,6 bar. 

5.5.3 Měřidla hladiny ponorná – hladina ve vodojemu 

- Snímače výšky hladiny typu LMP 308, výroby BD Sensors; s analogovým 

výstupem 4 – 20 mA; o rozsahu 0 až 6 m v. s.; v ponorném provedení; 
přesnost 0,5 %;  

- Osazení do akumulační nádrže vodojemu – nejčastěji u vstupu do vodojemu, 

nad kalovým prostorem. 
- Snímač výšky hladiny typ LMP 308, kód 441-6000-1-1-1-1-1-5-000-000. 

5.5.4 Měřidla hladiny ponorná – hladina ve vrtu 

- Snímače výšky hladiny typu LMP 308, výroby BD Sensors; s analogovým 

výstupem 4 – 20 mA; o potřebném rozsahu (m v. s.); v ponorném provedení; 
přesnost 0,5 %; 

- Osazení do prostor vrtu – samostatný prostup ve zhlaví vrtu; kabel i snímač 

připevněny k výtlačnému potrubí nautily; 
- Snímač výšky hladiny typ LMP 308, kód 441-2501-1-1-1-1-1-5-000-000  – 

rozsah 0 až 25 m v. s. 

 

5.5.5 Měřidla hladiny - ultrazvuková 

- Ultrazvukové snímače výšky hladiny v technologických objektech čistíren 
odpadních vod a úpravnách vod s analogovým výstupem 4 – 20 mA; o 

potřebném rozsahu (m v. s.); osazováno převážně k měření hladiny tekutých 

materiálů v jímkách – např. primérní kal, kalojem; 

- Osazení do prostor jímek – s důrazem na přístup obsluhy; napájecí i sdělovací 
kabel nesmí být přerušen v samotné jímce, a to z důvodu možné poruchy 

zařízení v důsledku kontaminace závadným prostředím. 
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5.5.6 Kalibrace měřidel 

- Provádí pouze výrobce zařízení, a to na žádost zákazníka anebo při opravě 

zařízení. 
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6 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, MaR, ASŘ, TELEMETRIE, 
EZS, KS, SA  
 

Společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, jako majitel infrastrukturního 

vodárenského majetku a Vodárenská společnost Chrudim, jako smluvní provozovatel 

tohoto majetku, se shodly na standardu provádění elektrických zařízení (dále jen EZ), 
systémů měření a regulace (dále jen MaR), automatizovaných systémů řízení (dále 
jen ASŘ), elektronických zabezpečovacích systémů (dále jen EZS), telemetrických 

systémů přenosu dat (dále jen TMP), kamerových sledovacích systémů (dále jen KS) 

a softwarových řídících aplikací (dále jen SA) vlastněných majitelem, anebo 
provozovatelem infrastruktury. 

6.1 Elektrická zařízení 

6.1.1 Elektrická zařízení vysokého napětí 

- Elektrická zařízení připojená na napětí nad 1000 V. 

- V podmínkách vodárenské infrastruktury VaK Chrudim se jedná o veškeré 

trafostanice, a to včetně transformátoru a rozvodny vysokého napětí. 

Principielně končí vysokonapěťová část elektrických zařízení na vývodu nízkého 
napětí z transformátoru. Z hlediska ochranných prostor, končí však kabelovým 

vývodem z rozvodny vysokého napětí, anebo hlavním rozvaděčem, umístěným 
ve stožárové anebo příhradové trafostanici. 

- Pro provozování elektrických zařízení platí příslušné zákony, vyhlášky a normy. 
VS Chrudim, jako provozovatel vodárenské infrastruktury, vlastněné VAK 

Chrudim, neprovádí žádné (až na výjimky) zásahy na těchto zařízení – většina 
zásahů je prováděna specializovanými firmami (ČEZ, aj.). 

6.1.2 Elektrická zařízení nízkého napětí 

- Elektrická zařízení připojená na napětí do 1000 V. 

- V podmínkách vodárenské infrastruktury VAK Chrudim se jedná o veškerá 

elektrická zařízení NN, počínaje elektrickou přípojkou (pokud je majetkem VAK 
Chrudim) a elektroměrem dodavatele elektrické energie. 

- Pro provozování elektrických zařízení platí příslušné zákony, vyhlášky a normy. 
Pracovníci VS Chrudim, jako zaměstnanci provozovatele vodárenské 

infrastruktury, vlastněné VAK Chrudim, provádějí údržbu a opravy na těchto 
zařízeních dle zákonů, vyhlášek a norem ČSN a EN. Revizní činnost na 

elektrických zařízeních je prováděna specializovanými (autorizovanými) 
firmami. 

- Pro organizaci práce a řízení elektroúdržby platí v podmínkách provozování 

vodárenské infrastruktury Směrnice ředitele VS Chrudim č. 4/2009 ze dne 
12. 10. 2009. 

6.1.3 Elektrická zařízení pracovních strojů 

- Elektrická zařízení pracovních strojů, která jsou připojena na bezpečný a 

provozuschopný elektrický systém objektu, kde je pracovní stroj provozován. 

- V podmínkách vodárenské infrastruktury VAK Chrudim se jedná o veškerá 
elektrická zařízení pracovních strojů, které jsou umístěny v technologických 
linkách vodárenských objektů, anebo pracují samostatně tj. stroje, kterými je 

zabezpečována údržba a opravy technologických celků vodárenských objektů. 
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- Pracovními stroji jsou uvažována zařízení, která mají vlastní rozvaděč (většinou 

umístěný přímo na stroji), a která jsou připojena přes pohyblivý přívod 
k elektrickému zařízení NN objektu. Příkladem pracovních strojů jsou např. 

kompresory, vnitřní ATS, soustruhy, svářečky, pojízdné dílny, aj. 

- Pro provozování elektrických zařízení pracovních strojů platí příslušné zákony, 
vyhlášky a normy. Pracovníci VS Chrudim, jako zaměstnanci provozovatele 

vodárenské infrastruktury, vlastněné VAK Chrudim, provádějí údržbu a opravy 
na těchto zařízeních dle zákonů, vyhlášek a norem ČSN a EN. Revizní činnost na 

elektrických zařízeních pracovních strojů je prováděna specializovanými 
(autorizovanými) firmami, a to současně s prováděnou revizní činností na 

příslušném NN elektrickém zařízení daného objektu. 

- Pro organizaci práce a řízení elektroúdržby platí v podmínkách provozování 

vodárenské infrastruktury Směrnice ředitele VS Chrudim č. 4/2009 ze dne 
12. 10. 2009. 

6.1.4 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí 

- Elektrické spotřebiče (dle ČSN 331610) a elektrické ruční nářadí (dle ČSN 

331600), která jsou připojeny na bezpečný a provozuschopný elektrický systém 

objektu, kde je spotřebič, anebo nářadí provozováno. 
- V podmínkách vodárenské infrastruktury VAK Chrudim se jedná o veškeré 

elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, které jsou umístěny v objektech, 
které jsou vlastněny VAK Chrudim, anebo provozovány VS Chrudim, kterými 

jsou zabezpečovány ostatní činnosti pracovníků obou společností. 

- Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí jsou zařízení, která jsou přímo, 
přes pohyblivý přívod k elektrickému zařízení NN objektu. Příkladem 
elektrických spotřebičů jsou počítače, lednička myčka, varná konvice aj. 

Příkladem elektrického ručního nářadí jsou vrtačky, přenosná kalová čerpadla, 

aj. 
- Pro provozování elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí platí 

příslušné zákony, vyhlášky a normy. Pracovníci VS Chrudim, jako zaměstnanci 

provozovatele vodárenské infrastruktury, vlastněné VAK Chrudim, provádějí 

údržbu a opravy na těchto zařízeních dle zákonů, vyhlášek a norem ČSN a EN. 
Revizní činnost na elektrických spotřebičích a elektrickém ručním nářadí je 

prováděna specializovanými (autorizovanými) firmami. 

- Pro organizaci práce a řízení elektroúdržby platí v podmínkách provozování 
vodárenské infrastruktury Směrnice ředitele VS Chrudim č. 4/2009 ze dne 
12. 10. 2009. 

6.1.5 Hromosvody 

- Hromosvody a hromosvodné soustavy, jsou zařízení, která chrání vodárenský 
objekt a zařízení v něm instalované před účinkem přímého zasažení bleskem. 

- V podmínkách vodárenské infrastruktury VAK Chrudim se jedná o veškeré 

hromosvody a hromosvodné soustavy, které jsou umístěny v objektech, které 

jsou vlastněny VAK Chrudim, anebo provozovány VS Chrudim, kterými jsou 
zabezpečovány ostatní činnosti pracovníků obou společností. 

- Pro provozování hromosvodů a hromosvodných soustav platí příslušné zákony, 

vyhlášky a normy. Pracovníci VS Chrudim, jako zaměstnanci provozovatele 
vodárenské infrastruktury, vlastněné VAK Chrudim, provádějí údržbu a opravy 

na těchto zařízeních dle zákonů, vyhlášek a norem ČSN a EN. Revizní činnost na 

hromosvodech a hromosvodných soustavách je prováděna specializovanými 

(autorizovanými) firmami. 
- Pro organizaci práce a řízení elektroúdržby platí v podmínkách provozování 

vodárenské infrastruktury Směrnice ředitele VS Chrudim č. 4/2009 ze dne 

12. 10. 2009. 
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6.1.6 Obecné požadavky 

- Dodávky elektro a ASŘ musí být provedeny dle platných norem a předpisů a pro 

prostředí vodárenských a kanalizačních objektů. 
- Rozvaděče, čidla a ostatní použité prvky musí být v provedení pro toto 

prostředí. 
- Rozvaděče v malých a středně velkých vodárenských objektech budou 

provedeny ze sestav Hensel, v provedení s kouřovými plexiskly. Skříňové 
rozvaděče budou provedeny v příslušném IP – pokud budou použity přístroje se 

zabudovanými displeji, budou dveře příslušného pole rozvaděče provedeny 
prosklené. 

- Armaturní šachty a další prostory požadujeme vybavit servisním osvětlením 

s vypínačem u vstupu. 

- Pokud bude na objektu použito kalové čerpadlo, musí být rozvaděč vybaven 
vývodem pro připojení a ovládání kalového čerpadla. Čerpadlo musí být v jímce 

a podlaha v objektu musí být vyspádovaná směrem k jímce. Čerpadlo musí být 

provozováno v souladu s doporučením výrobce a nesmí být osazeno u dna, aby 

se nezanášelo pískem. 

- Separátory, šnekové dopravníky, strojní česle, servopohony, AT stanice a 
ostatní zařízení elektro provozované ve venkovním prostředí musí být v zimním 

období vhodně temperované nebo jinak vhodně zabezpečené pro bezporuchový 
chod. 

- Popisy na rozvaděčích a další popisy ovládání musí být v českém jazyce. 

- Pro technologii nebo části technologie, u kterých je z provozních důvodů nutné 
zálohování při výpadku elektrické energie, musí být připraven v rozvaděči 
vhodně dimenzovaný přívod pro připojení záložního agregátu dle platných 

norem a předpisů (aktivace ČOV, čerpadla ATS, čerpadla ČS, čerpadla PSOV). 

- Pro technologii nebo části technologie, u kterých je z důvodů požární 
bezpečnosti staveb (zásobování požární vodou) nutné zálohování při výpadku 
elektrické energie, musí být vyřešeno napájení záložním agregátem dle platných 

norem a předpisů. 

- V projektové dokumentaci musí být jednoznačně uvedena část elektro, ASŘ 
včetně datového přenosu, EZS a případného kamerového systému jako součást 
dodávky kompletní stavby. 

- Součástí projektové dokumentace musí být schémata zapojení a popisy funkcí 
každé samostatné části technologie (rozvaděče, podružné rozvaděče, jednotlivé 
stroje a soustrojí, separátory, šnekové dopravníky, strojní česle, AT stanice, 

ostatní zařízení elektro a ASŘ).  

- V projektové dokumentaci musí být uveden „Seznam strojů a zařízení“. 
- Požadujeme manuály od technologických celků jednotlivých samostatných 

zařízení (rozvaděče, podružné rozvaděče, jednotlivé stroje a soustrojí, 

separátory, šnekové dopravníky, strojní česle, AT stanice, frekvenční měniče, 

analyzátory a ostatní zařízení elektro a ASŘ). 
- Požadujeme jako součást projektové dokumentace popis funkce jednotlivých 

technologických celků samostatných zařízení (rozvaděče, podružné rozvaděče, 

jednotlivé stroje a soustrojí, separátory, šnekové dopravníky, strojní česle, AT 

stanice, frekvenční měniče, analyzátory a ostatní zařízení elektro a ASŘ). 
- V dokumentaci musí být uveden způsob napojení na rozvodnou síť dodavatele 

elektrické energie, místo osazení elektroměru a jednoznačně uveden žadatel o 

připojení odběrného místa. 
- Kabelové přívody a vývody požadujeme vyvést z rozvaděčů spodem, pokud to 

umožňuje stavební část objektu (ve vodárenství je téměř vždy problém 

s vlhkostí a rosením, vývody spodem jsou technicky správné).  

- Kabelové přívody a vývody musí být odpovídajícím způsobem utěsněné proti 
vnikání vlhkosti. 

- Deblokační skříňky a přechodové krabice musí být osazovány ve vhodné výšce 

(přístupnost při servisu, zabránění zapadnutí sněhem apod.). 
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- Rozvaděče musí být uvnitř temperované vhodným topným prvkem 

s termostatem. 
- Rozvaděče musí mít na přívodu osazené přepěťové ochrany nebo svodiče 

přepětí s externí signalizací stavu. 

- Požadujeme připravit signály na svorkovnice v rozvaděčích pro připojení 
rozvaděče ASŘ dle tabulky vstupních a výstupních signálů, včetně signalizace 

výpadku napájecího napětí a stavu svodiče přepětí. 
- Separátory, šnekové dopravníky, strojní česle, AT stanice, analyzátory a ostatní 

zařízení elektro požadujeme v provedení se signalizací poruchových a 
provozních stavů do ASŘ. 

- Složitější a provázané technologie požadujeme řídit z ASŘ. Současně 

požadujeme možnost provozování technologie a zařízení v místním režimu pro 

servis anebo při závadě části systému. 
- V silovém rozvaděči požadujeme připravit jištěný vývod 230VAC pro napájení 

rozvaděče ASŘ. Dále se musí rozvaděč vybavit jištěnými vývody s použitím 

proudových chráničů pro servisní zásuvku a servisní osvětlení. 

- Rozvaděče se nesmí osazovat do podzemních objektů (ATS, VŠ, PSOV, apod.) – 
výjimkou jsou rozvaděče soustrojí (např. ATS). Při zatopení objektu dojde ke 

zničení celého rozvaděče. Rozvaděče se musí osadit do pilíře vyzděného vedle 

šachty nebo do jiného vhodného objektu. Provedení a rozměry objektu se musí 
zvolit s ohledem na všechny osazené elektrotechnologie (rozvaděče silové, ASŘ 

- datového přenosu, elektroměru, atd.). Dveře musí být uzamykatelné a vhodně 

těsněné. 
- Povrchová úprava dveří venkovních rozvaděčů musí být provedena kvalitní 

barvou se světlejším odstínem barvy, aby nedocházelo k přehřívání technologie 

od slunce. 

- V případě řízení motorů pomocí frekvenčního měniče otáček je nutné v těchto 
prostorách udržovat vhodnou teplotu pomocí ventilátoru. 

- Odběry, u kterých se musí provádět kompenzace jalového výkonu, požadujeme 

osadit kompenzačním zařízením. 

- Dodávky elektrických zařízení a automatizovaných systémů řízení musí být 
prováděny v souladu se způsoby provozování a v provedení obvyklém pro vodní 
hospodářství.  

- Výrobcem a dodavatelem frekvenčních měničů, altistartů, ovládacích, 

ochranných, spínacích a jistících prvků elektroinstalace, ale i ostatních hlavních 
prvků elektroinstalace je společnost Schneider-Electric. 

6.2 Měření a regulace 

6.2.1 Měřící zařízení 

- Měřícími zařízeními jsou veškerá zařízení, která snímají chemické a fyzikální 
vlastnosti daného média. Jedná se především o měření průtoků ať již vodoměry, 

anebo průtokoměry, měření tlaku a výšky hladiny, teploty, vodivosti, pH, 

rozpuštěného kyslíku, redox-potenciálu, frekvenční měniče, aj. 
- Vlastností těchto měřidel je, že měřená veličina je na jejich výstupu zobrazena 

a připravena k předání do nadřízeného systému. V podmínkách provozování 

vodárenské infrastruktury VS Chrudim, jsou upřednostňována zařízení 

s výstupem a připojením k nadřízenému systému, a to datovým anebo 

proudovým (4-20mA) způsobem. 

- Rozvaděče, čidla a ostatní použité prvky musí být v provedení pro toto 

prostředí. 
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6.2.2 Zařízení provádějící regulaci 

- Výstup měřícího zařízení, ať již proudový, anebo datový je přiveden na rozhraní 

nadřízeného systému – snímacího, přenosového anebo automatizovaného. Více 
v části o ASŘ. 

6.2.3 Regulace a způsoby regulace 

Regulace prvků technologických systémů je prováděna nadřízeným, nejčastěji 

automatizovaným, systémem řízení. Vlastní logika řízení je dána softwarovou 
aplikací, ať již vytvořenou pro prostředí vlastního automatu, tak i pro prostředí 

vizualizační. Několik zásadních prvků logiky SW ASŘ je popsáno níže: 
- Čerpací technika musí být blokována proti chodu na sucho; musí být 

provozována v souladu s doporučením výrobce, zejména musí být dodržen 

počet startů za hodinu a intervaly mezi starty; musí být zajištěno automatické 

střídání čerpadel, (dmychadel, apod.). 
- Čerpadla ATS musí spínat v souběhu při dosažení zapínacího tlaku dalšího 

čerpadla; při poruše jednoho čerpadla (dmychadla) automaticky musí 

zaskakovat další. 
- Pro ekonomické provozování doporučujeme využívat frekvenčních měničů 

otáček pro motory čerpadel a dmychadel. U větších soustrojí musí být 
frekvenční měniče použité vždy, pokud to systém provozování technologie 

umožňuje. Standardním výrobcem a dodavatelem frekvenčních měničů (a dále i 
altistartů) je firma Schneider-Electric. 

- U větších soustrojí musí být do ASŘ snímány proudy motorů a v případě 

regulace otáčky nebo frekvence, případně i další veličiny (vibrace, teplota, aj.) 
- Typy čidel ASŘ, řídící automaty, modemy, rádiomodemy, čerpadla, komplety AT 

stanic, frekvenční měniče, přístroje, analyzátory, elektrotechnologie a ostatní 

zařízení se musí upřesnit s provozovatelem pro porovnání vhodnosti typů 

z hlediska použití, možností servisu, náhradních dílů a propojení se stávajícími 
systémy provozovatele. 

6.3 Automatizované systémy řízení 

6.3.1 Automaty 

- Inteligentní zařízení PLC s potřebným počtem binárních a analogových vstupů a 
výstupů, čítačů a paměťových registrů sloužící ke sběru měřených dat, jejich 

předání do komunikační sítě a následně do dispečinku, a řízení technologie na 

základě vlastní logiky (aplikačního sw). Standardním výrobcem PLC je firma 
Schneider-Electric. 

- Mohou být v kompaktním (jediná jednotka) nebo modulárním provedení 

(centrální jednotka s přídavnými vstupními a výstupními moduly). 

- Musí být napájeny z rozváděče, kde jsou umístěny napětím 230V~ nebo 24V= 
vybaveny ochrannými prvky dle příslušných norem a technických předpisů. 

- Musí být vybaveny programovacím a komunikačním rozhraním a protokolem dle 

standardů (RS232, RS485, Ethernet, resp. Modbus, TCP/IP aj.). 

- Zdrojový kód řídící aplikace musí být k dispozici pro úpravy a k příslušenství 

musí patřit PC aplikace pro naprogramování/zálohu/obnovu aplikace v PLC. 
- Na objektech vybavených technologií firmy RADOM se jedná o PLC firmy Elsaco 

a to kompaktní jednotky SBPS02 nebo CCPU02, nebo modulární sestavy 
s centrální jednotkou SBPS01. 

- Na objektech rekonstruovaných v posledních letech (CONEL) se jedná o PLC 

firmy Schneider-Electric, a to modely Zelio, Twido, M340 a Premium. 
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6.3.2 Komunikace 

- Metoda přenosu dat z jednoho objektu na jiný 

- Může být realizována prostřednictvím dostupných technologií (rádiomodemy, 
GSM/GPRS, internet). 

- Komunikační síť (vrstva) systém vzájemných propojů sloužících pro komunikaci 
- Komunikační protokol – předpis datové věty obsahující digitální podobu 

komunikačních parametrů a naměřených dat. 
- Na objektech používajících rádiovou komunikaci se v současnosti jedná o 

protokol David firmy RADOM, pro ostatní komunikaci se používají protokoly 
Modbus a TCP/IP. 

6.3.3 Způsoby řízení – centralní a decentralizované 

- Centrální způsob řízení představuje stav kdy jeden objekt (zpravidla PC 

dispečinku – lokální nebo centrální) cyklicky komunikuje se všemi příslušejícími 
provozně spřaženými objekty, sbírá od nich naměřená data, ukládá tato do 

databáze/í a předává těmto objektům řídící a regulační povely. 

- Decentralizované řízení spočívá v možnosti meziobjektové komunikace a 
regulačních zásahů bez nutnosti komunikace s dispečerským PC, pouze na 

základě aplikačních logik PLC automatů. 

6.3.4 Vizualizace procesů 

- Vizualizace procesů spočívá ve schematickém znázornění technologií provozních 
objektů a jejich vzájemných vazeb ve formě symbolických animovaných značek, 

jež reprezentují jejich okamžitý (případně dle potřeby historický) stav a jež 

umožňují řídící a regulační zásahy na základě předdefinovaných algoritmů nebo 
rozhodnutí školené obsluhy. 

- Vizualizační SW je programátorské prostředí pro tvorbu vizualizačních aplikací. 

- Vizualizační aplikace je počítačový program umožňující vizualizaci 

technologických procesů, komunikaci s provozně spřaženými objekty, sběr a 
archivaci jejich naměřených dat a předávání řídících a regulačních povelů na 

tyto objekty. 

- Na všech dispečerských pracovištích se používá SW ControlWeb firmy Moravské 
Přístroje. 

6.4 Elektronické zabezpečovací systémy 

6.4.1 Zabezpečení vnitřních prostor 

- Všechny objekty s pitnou vodou a objekty s osazenou technologií by měly mít 
řešené hlídání vstupů proti neoprávněnému vniknutí osob. Základním 
požadavkem je hlídání hlavně vstupních dveří budov, poklopy, dveře rozvaděčů 

nebo dveře pilířů s rozvaděči 

- U malých objektů (ŠA, podzemní ATS) musí být řešeno snímání vstupu do 
objektu osazením zabezpečovacího kontaktu a připojením do systému ASŘ 

s datovým přenosem na centrální dispečink anebo na server firmy Fiedler-Mágr. 

- U středních objektů s osazeným telemetrickým přenosem dat (viz část 7.5.1) 
musí být řešeno snímání vstupu do objektu osazením zabezpečovacích kontaktů 

na vstupní dveře do hlídaných prostor a osazením čidel PIR pro hlídání pohybu 
osob v objektu s připojením do systému ASŘ s datovým přenosem na centrální 

dispečink. 
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- U středních a velkých nebo strategických objektů musí být řešeno snímání 

vstupu do objektu osazením zabezpečovacího zařízení EZS s definováním 
hlídaných prostor v projektové dokumentaci. Systém EZS musí mít vyvedené 

minimálně dva signály „Poplach“ a „Zabezpečeno“ do ASŘ s datovým přenosem 

na centrální dispečink. 

6.4.2 Zabezpečení venkovních prostor 

- Zabezpečení venkovních prostor bude řešeno v převážné míře kamerovými 
systémy. 

6.4.3 Propojení do ASŘ 

- Ve vodárenských objektech, které mají instalovánu technologii telemetrického 

přenosu dat jsou informace z ústředny EZS přenášeny do centrálního 

dispečinku. Jedná se o signály ZABEZPEČENO, VSTUP, NARUŠENÍ. 

- Ve vodárenských objektech, které mají instalovánu technologii přenosu dat 

GPRS/EDGE jsou informace z příslušných čidel přenášeny na server firmy 
Fiedler-Mágr. Jedná se převážně o signál OTEVŘENO (VSTUP), ZAVŘENO. 

- Ve vodárenských objektech, které mají instalován systém ASŘ, připojený 
k internetu jsou informace z ústředny EZS přenášeny do centrálního dispečinku 

pomocí technologie TCP/IP. Jedná se o signály ZABEZPEČENO, VSTUP, 
NARUŠENÍ. 

- Ve vodárenských objektech, které mají instalován systém ASŘ, připojený k LAN 
síti provozovatele vodárenské infrastruktury VS Chrudim jsou informace z 

ústředny EZS přenášeny do centrálního dispečinku pomocí technologie TCP/IP. 

Jedná se o signály ZABEZPEČENO, VSTUP, NARUŠENÍ. 

6.5 Systémy přenosu dat 

6.5.1 Přenos dat - Telemetrie 

- Stávající rádiová komunikace v pásmu 80 MHz, využívající tři frekvence dle 

provozních oblastí. Od roku 2010 se požaduje rádiová komunikace v pásmu 400 
MHz. 

- Pro stávající komunikaci jsou použity rádiomodemy Motorola a KTI. Od roku 

2010 se požaduje instalace rádiomodemů od firmy Conel Ústí nad Orlicí. 
- Stávající komunikační protokol David. Od roku 2010 se požaduje komunikační 

protokol firmy Conel Ústí nad Orlicí. 

6.5.2 Přenos dat – wi-fi 

- Komunikace prostřednictvím bezdrátové technologie wi-fi v pásmu 2,4GHz. 
- Použitá zařízení jsou routery Conexant, Zyxel, TP-Link a MokroTik. 
- Komunikační protokol TCP/IP. 

6.5.3 Přenos dat – internet (TCP/IP) 

- Komunikace s využitím služeb třetího subjektu (providera). 

- Používá se zabezpečené připojení VPN a komunikační protokol TCP/IP. 
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6.5.4 Přenos dat - GPRS/EDGE 

- Systém přenosu dat promocí technologie je zajišťován pomocí zařízení firmy 

Fiedler-Mágr České Budějovice. Jedná se o zařízení s typovým označením 
M4016-CS, STELA-I a HYDRO LOGGER H1. 

- Všechna výše uvedená zařízení jsou vybavena GSM/GPRS modemem se SIM 
kartou příslušného operátora, který provádí pravidelné přenosy dat na server 

firmy Fiedler-Mágr. Zařízení může, v případě požadavku provozovatele, zasílat 
výstražné SMS na zvolené telefonní číslo. 

- Řídící stanice M4016-CS je osazována především na malé a střední čerpací 
stanice odpadních vod, kde monitoruje a řídí jejich chod. 

- Malá telemetrická stanice STELA-I je osazována do vodárenských šachet 

s instalovaným vodoměrem (instalovanými vodoměry), případně redukčním 

ventilem. Zařízení zaznamenává údaje o průtocích a tlacích v místě osazení. 
- Malá telemetrická stanice HYDRO LOGGER H1 může být osazována na obě výše 

uvedené lokality. 

- Data ze stanic M4016, STELA a HYDRO-LOGGER H1 jsou pravidelně odesílána 

na zabezpečený server společnosti Fiedler-Mágr. Přístup k těmto datům je 

oprávněným uživatelům poskytován kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím 
standardního webového prohlížeče nebo pomocí mobilního telefonu s připojení k 

internetu. Datahosting umožňuje vizualizaci dat, exporty dat a správu stanic 
včetně jejich parametrizace. 

6.5.5 Stručný popis služeb datahostingu 

- Server přijímá data odesílaná z jednotlivých stanic a ukládá je do databáze. 
Díky principu aktivních stanic a použité technologii sběru dat mohou být data z 
mnoha stanic přijata prakticky současně. To může být pro některé aplikace 

sběru dat velmi výhodné. 

- Do databáze na serveru je přenášen také provozní deník stanice (texty přijatých 
i odeslaných SMS, výpadky napájení, informace o datových přenosech, změny v 
nastavení parametrů apod.) a motohodiny i časy ZAP/VYP u binárních kanálů. 

- Jednotlivé telemetrické stanice lze sdružovat do oblastí. Jedna stanice může být 

obsažena i ve více oblastech. Správce dané oblasti má možnost vytvářet 
virtuální stanice s různě poskládanými a matematickými výpočty upravenými 

měřícími kanály skutečných stanic (např. se součty průtoků). 

- Registrovaní klienti mají přístup k datům uloženým v databázi na serveru 
prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Rozdílná přístupová práva 
od pouhého prohlížení dat až po parametrizaci stanic umožňují zpřístupnit data 

ze stanic i dalším vybraným uživatelům připojeným k internetu.  

- Úvodní stránka každé telemetrické stanice je uživatelsky konfigurovatelná a 
může obsahovat kromě statistického přehledu také grafické zobrazení 
vybraných kanálu, fotografii nebo technologickou obrazovku vytvořenou na 

míru.  

- Podrobné zobrazení průběhů analogových a binárních kanálů za zvolené období 
poskytuje stránka grafů a tabulek. Správce oblasti může nakonfigurovat pro 
jednotlivé kanály různé typy zobrazení od jednoduchých čárových grafů přes 

složený graf s více kanály až po speciální jednoúčelové grafy, jakým je např. 

větrná růžice používaná v meteorologii.  

- Statistické tabulky zobrazují denní minima/maxima včetně časů jejich výskytu a 

bilanční průtoky (dešťové srážky) členěné na denní a měsíční úhrny. 

- Všechna zobrazovaná data lze stisknutím jednoho tlačítka snadno exportovat ze 
serveru rovnou do programů Excel nebo MOST k dalšímu zpracování ve 

vlastním PC.  

- Automaticky generované a rozesílané soubory s exportovanými daty mohou 

využívat stávající dispečerské programy pro vlastní zavedenou vizualizaci. 
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- Prostřednictvím serveru lze na dálku provádět částečnou (běžný uživatel) nebo 

úplnou (správce oblasti) parametrizaci telemetrických stanic. Každá změna 
parametrů je na serveru zaznamenána včetně kopie parametrického souboru, 

data a času změny i jména klienta, který změnu parametrů provedl. 

- Prostřednictvím serveru lze na dálku provádět i upgrade programového 
vybavení (FW) samotných telemetrických stanic. Aktuální verze FW všech typů 

stanic i programu MOST jsou zdarma přístupné na serveru výrobce (neomezený 
upgrade pro oprávněné klienty). 

6.6 Kamerové systémy 

6.6.1 Kamery – podmínky osazení 

- U velkých nebo strategických objektů bude požadováno osazení kamerového 

systému, kterým se monitoruje a nahrává pohyb osob a vozidel v areálu 

objektu a hlídá se vlastní objekt. 
- Před osazením kamerového systému je nutné udělat kamerové zkoušky, které 

ověří vhodnost umístnění kamer a typy objektivů. 

- V případě nutnosti lze použít kameru s rotátorem nebo kameru s objektivem 
360° včetně možnosti automatického a manuálního ovládání polohy a ovládání 

ZOOMu. 
- Není vyloučeno použití bezdrátových kamer v bezlicenčním pásmu WI-FI 

(kamery musí mít přivedené napájecí napětí). 
- Ve stavební nebo elektrododávce je nutné počítat s výkopy na kabelové trasy 

kamerového systému. 

6.6.2 Propojení do ASŘ – uchovávání dat 

- Nahrávání musí být provedeno digitálním rekordérem nahrávajícím na HDD, u 
menších aplikací lze domluvit nahrávání do počítače (PC) vhodnou vstupní 

kartou. Velikost HDD musí být vhodná pro požadovanou délku a kvalitu 

záznamu archivního souboru. 
- Velikost archivního souboru bude požadováno minimálně 60 dnů zpětně nebo 

podle požadavku provozovatele. Potom dojde k jeho automatickému 

postupnému přepisování novým záznamem. 
- Pro trvalou archivaci a export dat musí zařízení obsahovat mechaniku pro zápis 

na CD/DVD medium nebo LAN síťovou kartu, případně USB.  

6.7 Softwarové řídící aplikace 

6.7.1 Operátorské pracoviště 

- Běžný nebo dle potřeby průmyslový počítač standardu PC s operačním 
systémem Windows s připojením na internet a zabezpečeným připojením do sítě 

VS Chrudim VPN a běžící řídící aplikací s rozsahem vizualizace dle příslušné 

provozní oblasti. 

- Lze použít též operátorské panely pro lokální řízení technologie. 

6.7.2 Vývojové prostředí řídící aplikace 

- Vývojové prostředí slouží k odladění funkčnosti řídící aplikace s možností 
provádění úprav zdrojového kódu a následného převodu do tzv. run-time 

podoby. 
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- Má smysl na objektech, kde lze předpokládat časté změny technologie, nebo 

vysokou technologickou složitost s potřebou rychlých zásahů do 
naprogramovaných algoritmů. 

- Zpravidla se jedná o „velké“ objekty (ÚV, ČOV) a centrální dispečink. 

6.7.3 Řídící aplikace – způsob vývoje 

- Řídící aplikace je z větší části vyvíjena, udržována a rozšiřována vlastními 

pracovníky oddělení IT a dispečinku s přihlédnutím k zaběhnutým zvyklostem a 
vývojem inovovaných programátorských technik. 

- Komplexní dodávky rekonstrukcí objektů obsahují též externí subdodávku řídící 
aplikace s požadavkem na dodržení vizualizačních zvyklostí. 

6.7.4 Stručný popis způsobu vizualizace 

Barvy jednotlivých prvků: 

 

- Pozadí všech panelů a přístrojů vyjma transparentních barvou lgray 
- Okraje všech VDJ, AN a vrtů barvou red, tloušťka okraje 5 pixelů 

- Normální hladiny všech VDJ, AN a vrtů barvou lblue (vyjma odpadních vod), 
včetně pozadí číselných popisků ty bez rámečků v nádržích, u odpadních vod 

red 
- Maximální hladiny barvou  lred, minimální lmagenta 

- Číselné vyjádření průtoků a tlaků blue 
- Motohodiny a průměry cyan 

- Chemické a fyzikální veličiny, ostatní yellow 

- Barva písma u všech číselných popisků white 
- Veškeré ikony ve formě LED diod – OK a chod lgreen, OK a nechod green (u 

dávkovacích čerpadel blikat po 1 s), Porucha blikat po 1 s lred a lyellow, 

Klapky otevřeno lgreen, zavřeno lred, porucha blikat po 1 s lred a lyellow, 

ostatní a neznámé stavy lgray. 
- Nadpisy objektů odráží  stav jejich spojení (Spojení lgreen, chyba spojení lred, 

neznámý stav spojení gray. 

- Ostatní textové popisky – Porucha nebo výstraha blikat po 1s lred a lyellow, 
stav OK nebo zapnuto lblue, stav vypnuto lcyan, některá z rovnocenných voleb 
lblue, místní režim magenta, dálkový režim cyan, směry toku a názvy obcí 

(včetně názvů objektů vyjma nadpisu) a ostatní texty black. 

- Tlačítka otevírající další panel (Ovládání, grafy, motohodiny…) lblue, Start a 
Automatika ON lgreen, Stop a Automatika OFF lred, rovnocenné volby lblue, 
Neaktivní lgray. 

- Nastavovací prvky a parametry písmo black, pozadí white 

- Veškeré trendy a grafy - okolí lgray, pozadí grafu black, písmo black, vlastní 
grafy nejprve postupně jasné light- barvy z palety 
 

Ikony a vizuální přístroje 

 
- U vertikálních čerpadel srovnat trubky s přírubami a vycentrovat animované 

jádro čerpadla vůči statické ikoně 

- Pro napojení trubek striktně použít ikony T (u přechodů stejné barvy) 
- U spodních záložek (zpravidla přepínání grafů) dotáhnout panely až k e 

spodnímu okraji nad vlastní záložky 

- Pro obytné oblasti a spotřebiště použít ikony domů a domečků 

- Tam kde jsou průtoky a tlaky použít ikony vodoměru resp. barometru (viz 
příloha) 

- Snížit výšku horizontálních záložek menu pro možnost rozšíření o další panely 



Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

 Technický standard vodárenské infrastruktury verze: 2/2013 

 
 Stránka 61 z 64 
 

- Zjednodušit trubní trasy a obecně doplnit šipky směru toku tam, kde by to 

nemuselo být na první pohled zcela zřetelné nebo kde je teoretická možnost 
toku oběma směry 

- „Učesat“ = zarovnat a zpřehlednit (případně i rozdělit při příliš velkém počtu 

parametrů) servisní panely 
- Na veškeré(!) popisky použít font Verdana 

- Novinka – původně nebylo požadováno - u VDJ, AN a tam kde jsou nastavovány 
limity tyto zobrazit jako popisek bez možnosti nastavení (tato možnost jen přes 

panel ovádání nebo servisní panel s příslušnými právy uživatele) 
- Sjednocení uživatelů – všude zavést uživatele „Obsluha“ s heslem dle 

příslušného objektu („uvhamry“, „uvmarkovice“, „uvmonaco“), uživatele 

„Dispecer“ s heslem „895623AS“ – oboje s právy „1“. 

- Dále zavést právo „0“ – pracovníkům, kteří budou mít právo provádět 
přenastavení technologických procesů, anebo právo úprav programu. 

 

Archivace dat 

 
- Veškeré trendy ukládat v měsíčních souborech s tříletou historií. 

- V žurnálu ukládat veškerou manipulaci s nastavením a manipulaci s ovládacími 

prvky (datum, čas, starý a nový stav ovládacího prvku, uživatel), včetně resetů 
aplikace a přihlášení uživatelů. 
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Důležité kontakty 
 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: 
 
Adresa: Novoměstská 626, Chrudim, 537 28 

Telefon: 469 660 301 

Fax: 469 315 286 

E-mail:: vak@vakcr.cz 

Web: www.vakcr.cz 

 
Funkce Jméno Telefon Mobil E-mail 

Ředitel Josef Hrad 469 660 300 603 899 891 hrad@vakcr.cz 

Referent investičního oddělení Ing. Josef Holub 469 660 304 603 899 894 holub@vakcr.cz 

Referent investičního oddělení Stanislav Matucha 469 660 303 603 899 893 matucha@vakcr.cz 

 

 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.: 
 
Adresa:  Novoměstská 626, Chrudim, 537 28 

Zákaznická linka  844 11 44 55 

Telefon (dispečink):  469 669 911 

Fax:  469 669990 

E-mail:  vschrudim@vschrudim.cz 

Web: www.vschrudim.cz 

 
Funkce Jméno  Telefon   Mobil E-mail  

 

Ředitelství 

 

Generální ředitel: Ing. Roman Pešek 469 669 999 603 899 801 roman.pesek@vschrudim.cz 

Technický ředitel Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. 469 669 933 603 899 802 petr.kavalir@vschrudim.cz 

Technolog Ing. Jiří Novák 469 669 932 603 899 809 jiri.novak@vschrudim.cz 

Vedoucí střediska projekce Ing. Martin Soudek, Ph.D.   

  469 669 944 603 899 805 martin.soudek@vschrudim.cz 
Vedoucí vodohosp. oddělení (VHO) Ing. Blanka Hlavatá 469 669 946 603 899 887 blanka.hlavata@vschrudim.cz 

Vedoucí technického oddělení (TO) Ing. Václav Kloboučník 469 669 966 603 899 808 vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz 

Referent TO (GIS)  Ing. Sylva Řezníčková 469 669 945 603 899 825 sylva.reznickova@vschrudim.cz 

Referent TO (vyjadřování) Blanka Vlčková 469 669 934 603 899 804 blanka.vlckova@vschrudim.cz 

Pracovník Servis Vodovody Libor Fořt 469 669 953 603 899 819 libor.fort@vschrudim.cz 

Pracovník Servis Kanalizace Ladislav Tichý   603 899 828 ladislav.tichy@vschrudim.cz 

Referent dopravy a dílen Hana Mrázková 469 669 931 603 899 820 hana.mrazkova@vschrudim.cz 

Vedoucí IT & Dispečink Michal Beran  469 669 968 603 899 806 michal.beran@vschrudim.cz 

Technik IT & Dispečink Petr Filipi 469 669 950 603 899 807 petr.filipi@vschrudim.cz 

Vedoucí stř. Kanalizační technika Pavel Karlík   602 648 156 pavel.karlik@vschrudim.cz 

 
Provoz Chrudim Novoměstská 626, Chrudim, 537 28 

 
Vedoucí provozu                             Miloslav Prokeš       469 669 922 603 899 830 miloslav.prokes@vschrudim.cz 

Provozní technik Hynek Habal 469 669 927 603 899 839 hynek.habal@vschrudim.cz 

Provozní technik Michal Sýkora 469 669 920 603 899 831 michal.sykora@vschrudim.cz 

  

Provoz Hlinsko Čistírna odpadních vod Hlinsko 

 

Vedoucí provozu                        Milan Petr 469 311 494 603 899 851 milan.petr@vschrudim.cz 

Provozní technik                            Václav Káš              469 311 494 603 899 852 vaclav.kas@vschrudim.cz 

  
Provoz Heřmanův Městec Čistírna odpadních vod Heřmanův Městec + Úpravna vody Seč 

 

Vedoucí provozu Petr Leszkow 469 695 129 603 899 872 petr.leszkow@vschrudim.cz 

Provozní technik (ÚV Seč)          Bohuslav Sedlák          603 899 881 bohuslav.sedlak@vschrudim.cz 

 
Provoz Luže Úpravna vody Luže + Čerpací stanice Chrast 

 
Vedoucí provozu Jaroslav Tomášek      469 671 266 603 899 860 jaroslav.tomasek@vschrudim.cz 
Provozní technik (ČS Podlažice)      Vladimír Kraus   603 899 841 vladimir.kraus@vschrudim.cz 

  

Úpravny vody Monaco a Hamry 

 

Vedoucí úpraven vod      Karel Laštůvka             603 899 867 karel.lastuvka@vschrudim.cz 

  

Čistírny odpadních vod Chrudim a Hlinsko 

 

Vedoucí čistíren odpadních vod       Milan Davídek            603 899 865 milan.davidek@vschrudim.cz 

 
Laboratoře – ČEVAK České Budějovice 

 

Vedoucí laboratoří Ing. Dagmar Moravcová 469 626 336 603 899 815 dagmar.moravcova@cevak.cz 
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