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Technické požadavky pro napojení vodoýofiřní nebo kanalizaďní'
přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společn<rsti
Vrchlice-Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení § 2
odst. 5 zákona č. 27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
nebo jako provozovatelem na základě smlouvy s vlastníkem.

A. Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci.
vnitřni vodovod

o
c
.

o

.
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vnitřní vodovod je potrubí určenépro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které
navazuje na konec vodovodnípřípojky. Vttitřnívodovod není vodním dílem.
potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených
vnitřních rozvodů nesmí bfi propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než

je vodovod pro veřejnou potřebu,
vnitřní vodovod včetně vodovodní přípojky, ktený je napojen na vodovod pro veřejnou
potřebu, musí být proveden v souladu s obecně platnou právní úpravou a s technickýnri
předpisy, zejména Čsrv zs 5409 Vnitřní vodovody, ČsN 75 5411 Vodovodní přípojky,
CSN EN 806-1-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určenék lidské spotřebě, CSN EN
1717 Ochrana rlnitřního ,rodovodu, CSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb
Zásobován í požárnívodou.
Materiál použitý na vybudování vnitřního rozvodu vody musí splňovat podmínky
stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví óísla 40912005 Sb. o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v
platném znění, kterou s;e provádí zákonč.25\l2aoa Sb., o ochraně veřejnéhozdraví a o
změně některých souvisejícíchzákonů v platném znění,
vnitřní rozvod vody musí být vybaven armaturou pro odvodnění, zabezpečen proti
zamrznutí, výtokové arrnatury s vyústěnímna hadici musí mít zpětný ventil.
Armatury a jiná zařízení napojená na rozvod vody nesmí způsoboval zpélnérázy
a vibrace,
Na vodovodní sít' vodovodu pro veřejnou potřebu, který splňuje podmínky pro zajištění
požární vody, lze napojit vnitřní požární vodovod,
lnstalace zařízení na úpravu tlaku (zvýšení - AT stanice nebo snížení- redukčníventily)
na vnitřním vodovodu podléhá schválení provozovatelem vodovodu pro veřejnou
potřebu,
před napojením na vodovodní řad musí být na vnitřním rozvodu provedena s vyhovujícím
výsledkem tlaková zkouška provedená podle příslušnéCSN,

vnitřní kanalizace

r

vnitřní kanalizace je potrubí určenék odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových
vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci, V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody,
popřípadě i srážkovév<rdy ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace
místo posledního spojení vnějších potrubí, Tato místa jsou také začátkem kanalizační

.

vnitřní kanalizace napojená na kana|izaci pro veřejnou potřebu musí být provedena
v souladu s obecně platnou právní úpravou a s technickými přecJpisy zejména v souladu
s Čsrv 75 6760 Vnitřni| kanalizace, Čsru rru 12a56 1-5 Vnitřní kanalizace - Gravitační

přípojky.

systémy.
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a odvětraná s větracínr polrubít"t-t
vyvedeným nejméně 0,5 m nad rovinou střechy.
Umístění a provoz lapaču tuku ropných látek nebo jiných zařízení na zachycování nebo
úpravu vypouštěných odpadních vod {předčisticízařízení}schvaluje vodoprávnt úřad.
Odpadní vody vypoušiěné do kanalizace pro veřejnou potřebu rnusí splňovat pcrdmínky
smiouvy o vypouštěníodpadních vod zejména kvalitativní limity stanovetté v souladu s
příslušným Kanalizačnímřádem schválenýr"rr příslušným vodohospoclářským orgánem.
Zkoušení vnitřní kanalizace se provádí kchnickou prohlídkorr, zkouškou vodcrtěsnosti
potrubí, zkouškou plynotěsnosti.
Vnitřní kanaiizace musí být vodotě§ná, plilnotěsná

B, Vodovodní a kana|izační přípojky
Vodovodní a kanaiizační přípojka je definována zákonem ó.274l2}a1 *Cb,, o vodr:vodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu, v platnérn znění,
informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny zejnréna v § 3 tolroto

zákona,

.

.
.
.

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. Odbočenís uzávěrem je součástívodovodu, VocJovodní přípojka
nenívodnímdílem.
vlastník vodovodní přípojky je povinerr zajistrt, aby vr:dovodní přípojka byla provedena

a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištěnívody ve vodovodu.
kanalizačnípřípojka je samostatnou stavbou tvořenou ůsekem potrubí ocJ vyúslění vnitřni
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústěnído stokové sítě. Kanalizační
přípojka není vodním dílem.
vIastník kanaiizačnípřípojky je povinen zajistit aby kanalizačnípřípojka byla provedena
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo k zmenšeníprůtočnéhoprofilu stoky, do které je
zaústěna.

Podmínky pro stavbu přípojky obecné upravuje zákon č,l83/2006 §b., o územnim plánování
a stavebním řádu (dále jen Stavební zákon).
e pro stavbu ,yodovodní nebo kanalizačnípřípojky idále jen přípcjka) vydá stavební úřad
na základě žádosti stavebníka územnísouhlas podte § 96 případně územnírozhodnutí
§ 79 Stavebního zákona.
. Přípojky nevyžadujípodle § 103 písmene e) bodu 10 odstavce 1 $tavebního zákona
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
přípcjky si zajišt'uje investor v souladu s obecně platnými právními předpisy,
" výstavbu
Provádění stavebních prací upravuje stavební zákon v § 160. Vodovodní a kanalizaČní
přípojku lze provádět svépomocí.
. Napojení na vodovodní řad neni součástípřipojky a jejich provedení zajišt'uje vždy
provCIzovatel vodovodu nebo kanalizace.
. Náklady na reaiizaci vodovodní přípojky, na vodovod nebo kanalizačnípřípojky
na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odboČení přípojek
a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.
Podmínky napojení

Podnrínky pro napojení odběratele jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacích
v § B ze;ména v odstavcích (5), (6) a (7):
l vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou
Áa 2 (celkem 6)
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vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, poklld to umožňujíkapacitní a
technické možnosti těchto zařízení, Připojení vodovodní nelro kanalizačnípřípojky
a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištěniodpadrrích vod nesmí
b}t podmiňovány vyžadováním finančníchnebo jiných plnění.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn, je povinen uzavřít pisemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění
odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z télo smlouvy přecházejí na právního
nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele,
Při uzavírání smlouvy se nrohou strany dohodnout, že odběratelern je třetí osoba
Zřízení přípojky

Ke zřízení přípojky je nutno, aby žaciatel předložil územnísouhlas nebo územnírozhodnutí
a projektovou dokumentaci obsahující tyto náležitosti;

r
r
.
l
"r
.
.

e

technický popis,
přehledná situace 1: 1000 (500),
půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedenísvětlostia materiálu přípojky,
podélný profil,
kladečskéschéma,
příčnýřez uložení potrubí,
způsob a umístění měření nebo jiný způsob určenímnožství (případně výkres šachty),
výpočet potřeby vody (ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů) případně i požadavek
na množstvípožární vody (CSN 73 0873 Požárníbezpečnost staveb - Zásobování
požární vodou),
pokud je domovní instalace vybavena předčisticím zařízením (odlučovačtuků, benzínu
apod.) nebo zařízením pro využitídešt'ovévody napojeným na vnitřní vodovod nebo
kanalizaci, bude součástí dokumentace způsob jeho napojenía kontroly jeho funkce.

Vedenípřípojky

r

.
o
r
r

pl,o každou nemovitost je budována jedna přípojka vodovodní a jedna kanalizační,jiné
řešení je nuiné technicky zdůvodnit,
ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od vnějšíholíce stěnypotrubí na obě strany. vtomto
prostoru je možnéprovádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu,
pro prostup zdí, podlahou, základem, stěnou šachty je nutnó potrubí přípojky umístit do

chráničky,
přípojky musí být vedeny od hlavního řadu kolmo k napojované nemovitosti, co nejkratší
a z jednoho kusu potrubí až k vodoměrné sestavě.

vodovodní přípojka
c potrubí vodovodních přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodŮ nesmí blt
propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou

o
o

potřebu,
v případě,

že vodovod pro

veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního

vodovodu, musí blt přívod vady z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem dle
čsN rru fi17,
potrubí vodovodní přípojky musí být uloženo v hloubce min. 1 ,2 m a vedeno tak, aby
stoupaío směrem k vnitřnímu vodovodu ve skionu min 3 9oo,
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vodovodní přípojka bude vybavena měř§ním umístěným v souladu s podmínkarni
uv€denýíTi v kapitole ů. Urnístěnívpdorněru,
vodorněrná sestava § vodorněrem připojovaným §roubením mil§í být umístěna na
konzole a mu§í mít uzávěry před a za vodoměrem.

kanaliraění přípojka
o pokud je kana|izačním řádem určeno samostatné nněřeni odpadních vod pro
napojovanou nernovitost, budo přípojka vybavena měřením splňujícím požadavky
zákona čí*to505/19g0 Sb.,
o napojení domovní instalace přes žumpy nebo malé domovní čistírnyodpadních vod

o

{včetně septiků) není možné,
pokud.ie dornovní ingtalace vybavena předčisti*írrr zařízením {lapol apod.), musi biit
stanoven zpŮsob kontnoly "ieho ťunkce, U průrnystových odpadnťch vod je nutno vždy
posoudit možná rizika kvality vypouštěných odpadních vod a stanovit způsob a
rozsah kontroly kvality vypouštěných vod,

o

gravitační
. kanalizačnípřípo.ika O 1 0 * POS

.

o

tlaková

.

nnm bude vedena ve sklonu minimálně 2 %,
maximálně 40 a/o,
kanalizační přípojky budou vybaveny reviznímíšachtami. Revizní šachtu je
nutng situovat před napojovansu nernovitgst na hranici pozemku, max. však
ve vzdálenosti do 50 m od kana|izaňní stoky, Revizní šachta, případně
spadiště nnusí b}t také vybudnvána vždy, kdy venkovní část přípojky mění
§měr, sklon, profil nebo materiáí,

přípojka je vedena potrubím bez ohybů, potrubím neměnné světlosti bez
náhlých srněrov}ch a výškový,nh zr,něn.

lr4ateriál

r
r
r
l
.

rnateriái použitý na vý*tavbu }/ůdovodnípřípojky musi bxit zdravgtně nezávadný dle
vyhlášky č.4CI§l2CI05 §b. o hygienicklich požadavcíchna výrobky Břieházejicí do přímého
styku s vodou a na úpravu vody {v platnérn znění). Použitý materiál musí blýt doložen
atesty,
vodovodní přípojky bl.:dotr provedeny přednostně z vodovodního potrubi PE (rPE, HDPE
sů) u vět§ích profilťr nad 100 mm z potrubí PĚ 1CI§ nebo o§elĚlitřnového přednostně
e vnitřní ochrannou vrstvou,
potrubí z olova s cínovou vložkou, mědi nebo ocelové je pro vcdovadní přípojky
nepřípustné,
gravitačni kanailizačnípřípojky |ze budovat z materiáilu PVC nebo kameniny, Větši prořily
lze navrhovat b*tonové nebo sklolarnirtáiové,
tlakoyÉ kanalizačnípřípojky budou přednostně provedeny z kanalizačníhop§.

c. umístění yodoměru

e
r

umístěnívodoměru je souóástí údajúschvalovaných vlastníkem vodovodu pro veřejnou
potřebu případně provozovatelem na základě smlouvy s vlastníkem,
vcdoměr se umisťuje:
stťana 4 (celkem 6)
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přednrrstrrě do rlenkovní voeJaměrné šachty vorJoněrnc,ru šaehtu je rrutr-ro sitr_rovat
před napojovanou nemovitost na hranici pozemkl]. rlt;rx, však ve vzdálenosti cjo 50 nr
od veřejnétto vcldovodu,

a

V přípaclě, kdy přípojka n€ní delšínež 10 rn a nclze urnistit vodonrěrnou šachtil
a připojovaná nemovitost je podsklepena, do suterérlu budovy nejdále 2 m za
obvodovou zdi i-: ve výšce 0,3 0,§} nr nar1 tlpravcllotl pldiahc;Ll.

o

V případě, kdy přípojka není delši než 10 tn a nelze umistit vodcnrěrnou šachlu ti
nepodsklepeného objektu, do přízerní, -["am, kde je zajištěnn, že teplrrta vzcli_tchu
trvale neklesne pod bod mrazu, lze vodorněr umístit na stěnu ve vzdálenosti
max. 2,0 m od okrvodového zdiva, přes které je přípojka vody přivedena a ve výšce
CI,3 - 0,9 m nad upravenou podlahou nebo do výklenku ve zdi, nelze-li zalistit
dodržení teploty, umístíse vodoměr bud've výklenku v* zcJi zajištěnóho dostatečnorr
izolací, nebo do vodoměrnó šachty provedené shodnó 1akr: venkovní.

.

Technická řešení venkovní vodoměrné šachty;

Vodoměrná šachta je scučásti vnitřního vodovodu. Zřizuje
nernovitosti jej í vtastn ík.

ji na

připojované

Umístěníšachty {v zeleném pásu, chodníku, příjezdové kontunikaci apod.) musi
odpovídat jeji statické řešenívčetně poklopLr. Konstrukce vodoměrné šachty bude
přeclnostně nevlezná, s přípravou na osaz€ní vodr:móru stavební délky 190 mm, bez
spojů na přívodrrínr a odtokovém potrubi přípojky uvnitř šachty, Pro vlezné šachty
musí být dodrženy minimální vnitřní půdorysnérozměry 1,2 m x 0,9 m, nrinimální
výška 1,5 m, Pro umístěnívodoměru ize využítikruhovou šachtu minimální průnrěr
1,0 m,

prcti mrazu, vodorněr musí být snadno
přístupný, vlezná šachta musí být provedena jako vodotěsná, chráněna proti vnikání
vody, plynů a nečistot; mu§í být odvodněna, větratelná pro montáž a odeč€t
vodoměru musí být šachta bezpečně přístupná (vybavena žebříkem nebo stupadly).
Vstupní otvor nrusí být zajištěn uzamykaielným víkem. Víko musí zamezit vniku
pcvrchcvých vod. Minimální vnitřní rozměry víka jsou 0,6 x 0,6 m" Žebřík ani stupadia
nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru, Sestup do šachty musí být zajištětt
vhodným způsobem, např. výsuvným nebo pevným madlem nebo tříbodovou
konstrukcí (trojnožkou) vybavenou bezpečnostnírn navijákem a osobními ochrannlirni
prostředky proti pádúm z výšky,

Šachtarnusí být

..ržCy dostatečně zajištěna

V šachtě nelze umístit jiné potrubí, než vodovodní přípojku, pro kterou je určena,

,

Vyklenek ve zdi

:

Minimální rozměry výklenku pro umístění vodoměrné sestavy jsou délka 0,B m, výška
0,4 m, hloubka 0,2 m.

Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem,
popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuie požadavkŮm
pro montáž vodoměru, .ie odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v
přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.
Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před
poškozenínt a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření, Jakýkoliv
zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípusiný a provozovatel má právcl
jednotlivé části vodorněru zajistit proti neoprávněné manipulaci.
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odběr vody z hydrantů, s qýjimkou odběru pfó požární potřéby, §é §rěří podt§ podmínek
dodavatele; v pťípadech, kdy dodavatel umožni krátkodobé odběry vody pro provozni
účely,měří se odběr vody vodorněrern na hydr.arrtovérn nástavci.

O. Ú*et vydání
Technické podrnínky napo"ienijsou vydárry podle § 36 Zákona o vodovodech a kanalizacích
a j§§Ll součástí informacío podrnínrkách pro uzavření srnlouvy,

E. Flatnost

.
"

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebg kana|izačnípřípojky na vodovod

nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu jsou platné od 1.6.2§18.
v plném rozsahu nahrazují podmínky pra uzavírání písemných smluv s odběraielenr o
dodávce vody a odvádění odpadních vod ze dne 23.4.2007, 30.5.200§, 31.3.2002,
1,§.20CI§, 1"1.2O14 a '|,12.2fi'i4.

F. §ouvisející dokumentace
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Zákon č, 254naa1 Sb., zákon o vodách a o změně někteqich zákonů (vodní zákon),

v platnórn zrrění

a kanalizacích pro veřejnou potř*bu {zákon
o vodovodech a kanalizacich), v platném znění
Zákon č. 25B/2CI00 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platnérn znění
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 40912005 Sb.
hygienických požadavcích
na r4ýrobky pficházejíeído přírnéhostyku s vodou a rra úpravu vody, v platném znění
Vyhláška Ministerstva zernědělství č" 42§/20ů1 §b", kterou se provádí zákon č, 274/?001
§b., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně něktených zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
Zákon č, 27412001 Sb., o rrodovodech

o

Čst i zs 541,1 Vodovodní přípojky
Čsrv sz 5409 Vnitřnívodovody
Čsru rrv 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody uróené k lidské spotřebě
Cást 1: Všeotrecně
Čsru rru B06-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určená k lidské spotřebě
Cást 2: Navrhování
ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určenék lidskó spotřebě
Část 3; Dimenzování potrubi * Zjednodušená metoda
ČSxt 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
ČSN EN ,1717 (75 5462) Ochrana proti znečištěnípitné vody ve vnitřních vodovodech
všeobecnépožadavky na zařízení na ochranu proti znečištěnízpětný,mprťrtokem
ČSN73 6005 Prostorové uspořádání sítítechnického vybavení
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN73 0873 Požárni bezpečnost staveb - zásobování požární vodou
TlrlV 75 54a2 Výstavba vodovodního potrubí
§K 'l1 Řízení procesu - obchodní a servisní služby
obrchodní podmínky pro dodávku vody o odvádění odpadní vody
lng, Jiří Štepan
předseda představenstva
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