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1 EL 

elem tohoto dokumentu je doplnit specifické požadavky k zákonným normám (zákon o 
vodovodech a kanalizacích a navazující vyhlášky v platném zn ní) p i návrhu a realizaci 
kanaliza ních ad  pro ve ejnou pot ebu, p ípojek a objekt  na stokové síti, jejich p eložek, 
oprav a rekonstrukcí. 

2 SOBNOST 
Tento dokument je závazný pro externí projektanty a dodavatele, kte í projektují a realizují 
stavby na území m sta Ostravy.  

3 ZKRATKY A DEFINICE 
Bpv Balt po vyrovnání 

SOV erpací stanice odpadních vod 
DN jmenovitá sv tlost 
GIS geografický informa ní systém 
JTSK Jednotná trigonometrická sí  katastrální 
OVAK a.s. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
SMO Statutární m sto Ostrava 
PE polyetylén 
PP polypropylén 
PVC polyvinylchlorid 
SN tuhost trubky 
ŽB železobeton 
 

4 POSTUP 

4.1 Požadavky na projektovou dokumentaci 

 Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávn nou osobou v souladu s platnou 
legislativou. 

 Dokumentace bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné 
legislativy. 

 V projektové dokumentaci musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k nov  
navrhované kanaliza ní síti. 

 
4.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Dokumentace bude navržena v len ní dle vyhlášky . 499/2006 Sb. v platném zn ní. 
 Dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zákona . 309/2006 Sb. 

v platném zn ní (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví 
i práci). 

 U kanaliza ních stok bude dokumentace obsahovat min. p ehledné podélné profily 
s návrhovými pr toky. 

 V p ípad , že navržená kanalizace m že být ovlivn na recipientem v její blízkosti 
(výpusti, šachty apod.), bude dokumentace obsahovat údaje o hladinách n-letých vod 
v ovliv ujícím recipientu 
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 Kanaliza ní p ípojky budou v dokumentaci ešeny podrobn  (situace celého rozsahu 

ípojek, tabulky p ípojek, v opodstatn ných p ípadech podélné profily apod.). 
 
4.1.2 Dokumentace pro stavební povolení 

 Dokumentace bude navržena v len ní dle vyhlášky . 499/2006 Sb. v platném zn ní. 
 U kanaliza ních stok bude dokumentace obsahovat podrobné podélné profily 

s návrhovými a kapacitními pr toky. 

4.2 Návrhová kritéria kanaliza ní sít  
 
4.2.1 Návrhový pr tok 

 Základním parametrem kanalizace je návrhový pr tok, který musí navržená nebo 
rekonstruovaná kanaliza ní sí  bezpe  p evést, anebo musí být na kanaliza ní síti 
navržena taková opat ení, která zabrání ohrožení cizích majetk  v d sledku nedostate né 
kapacity kanaliza ní sít  (reten ní nádrže apod.). 

 V souladu s lánkem 5 SN 75 6110 (EN 752-4) je p etížení systém  stokových sítí 
nežádoucí, a proto musí mít nové stoky kapacitní rezervu. Doporu uje se navrhovat 15–
20% rezerva v kapacit  potrubí. 

 Výpo et návrhového pr toku musí být v dokumentacích uvád n již od samotných za átk  
navrhování stokové sít  (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí apod.). 

 
4.2.2 Kapacitní pr tok 

 i výpo tu kapacity kanaliza ních trub podle Pavlovského bude použit koeficient 
náhradní drsnosti n = 0,014 a p i výpo tu podle White-Colebrooka absolutní drsnost k = 2 
mm. Uvedené koeficienty budou použity pro všechny druhy nových i stávajících potrubí. 
V p ípad  použití jiných koeficient  drsnosti musí výpo et kapacity potrubí obsahovat 
všechny místní ztráty v závislosti na stavu potrubí a množství p ípojek, ztráty t ením 
v potrubí apod. 

 
4.2.3 Hospoda ení s deš ovými vodami 

 U nov  navrhovaných nebo rozši ovaných areál  je nutno v souladu s Plánem hlavních 
povodí R schváleným usnesením vlády R . 562 ze dne 23. 5. 2007 snižovat množství 
srážkových vod odvád ných kanalizací a zlepšit podmínky pro jejich p ímé vsakování do 

dního prost edí. 
 V souladu s vodním zákonem a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území. 

je stavebník povinen zabezpe it omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na stavby akumulací a následným využitím, pop ípad  vsakováním 
na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z t chto zp sob  omezení odtoku srážkových 
vod možný nebo dostate ný, jejich zadržováním a ízeným odvád ním nebo kombinací 

chto zp sob . Bez spln ní t chto podmínek nesmí být povolena stavba, zm na stavby 
ed jejím dokon ením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodate ném povolení 

stavby nebo rozhodnutí o zm  v užívání stavby. 
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4.2.4 Návrhový déš  

 Pro výpo et nové ve ejné kanaliza ní sít  nebo posouzení stávající ve ejné kanaliza ní 
sít  je sm rodatný patnáctiminutový déš  s periodicitou 0,5 ( etnost výskytu 1x za 2 roky) 
intenzity 157 l/s.ha. 

 Pro p ípad mimo ádného ohrožení majetku je doporu eno použít patnáctiminutový déš  
s periodicitou 0,2 ( etnost výskytu 1x za 5 let) intenzity 198 l/s.ha (nap . deš ové reten ní 
nádrže, rozsáhlé zasakovací objekty apod.). 

 i navrhování zasakovacích objekt  bude za kritický déš  vybrána deš ová srážka, která 
vyvolá nejv tší objem deš ových vod. 

 i bilan ních výpo tech se použije hodnota ro ního srážkového normálu pro lokalitu 
Ostrava 716,6 mm.  

 
4.2.5 Ochrana kanaliza ní sít  

 Ochrana objekt  na kanaliza ní síti ( erpací stanice, výpusti, odleh ovací komory apod.) 
ed zatopením velkými vodami bude navrhována shodn , jako je stupe  ochrany území 

v povodí ohrožených stok. Pokud není stanoven stupe  ochrany okolního území, bude 
stupe  ochrany objekt  na kanaliza ní síti navržen na pr tok Q100 v místním recipientu. 

 

4.3 Požadavky na technické provedení stok 
Technické provedení stok bude navrženo v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v zákon  
.274/2001 Sb. v platném zn ní, ve vyhlášce 428 /2001 Sb., § 19 v platném zn ní a 

v p íslušných SN, zejména SN 75 6101 Stokové sít  a kanaliza ní p ípojky. 
Pro správný návrh ešení p i projektování rekonstrukcí a oprav stávajících kanalizací musí 
projektant vycházet z pr zkumu stávajícího stavu (kamerový pr zkum kanaliza ního potrubí 
a identifikace všech stávajících p ípojek). 
Pokud území vyžaduje použití zvláštního zp sobu odkanalizování nebo realizace deš ové 
kanalizace, bude ešení projednáno individuáln . 
 
4.3.1 Situa ní a výškové ešení 

 Trasa stok bude umíst na p ednostn  do ve ejných prostranství, nejlépe do 
pozemk  ve vlastnictví statutárního m sta Ostravy. Budou zajišt ny p ístupy ke 
stoce a objekt m na ní a to z d vodu provád ní údržby a oprav. Pokud jednotlivé 
úseky kanalizace budou vedeny v jiných pozemcích, musí být p ístupy a p íjezdy 
ke stokám a objekt m projednány s vlastníkem pozemku v souladu se zákonem 
274 /2001 Sb., § 7 v etn  zajišt ní práva služebnosti pro tyto pozemky. 

 sledn  musí být dodržováno ochranné pásmo, které je do DN 500 v etn  1,5 m 
od vn jšího líce kanalizace na ob  strany, nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m od 
vn jšího líce potrubí na ob  strany. U vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok o 
pr ru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma od vn jšího líce zvyšují o 
1 m. Sou asn  musí být dodrženo prostorové uspo ádání sítí dle SN 73 60 05.  

 Stoky nesmí být navrhovány pod stromy nebo v jejich blízkosti. Vymezené 
innosti v ochranném pásmu mohou být provád ny jen s písemným souhlasem 

provozovatele. 
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4.3.2 Technické podmínky pro návrh a realizaci 

 Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provád t jako vodot sné 
konstrukce. Zkoušky vodot snosti musí být provedeny v celé délce kanalizace 

etn  šachet v souladu s platnými normovými hodnotami v úsecích, kde to lze 
technicky provést. Ve sporných p ípadech u rekonstrukcí nebo oprav kanalizací ve 
stejné trase a p i nutném p epojování v tšího po tu kanaliza ních p ípojek 
v jednom úseku, rozhodne o provedení nebo neprovedení zkoušky zástupce 
OVAK a. s. Tato pravidla platí i pro sanaci stávajících kanaliza ních stok, pokud 
jsou sanace provád ny v celé délce úseku mezi dv ma šachtami. 

 Profily stok budou navrženy dle hydrotechnických výpo . Minimální profil u 
uli ních stok je 300 mm, v od vodn ných p ípadech 250 mm. 

 Podélné sklony stok budou respektovat sklon terénu s p ihlédnutím k max. 
rychlostem proud ní vody v potrubí, která je p i kapacitním pln ní 5 m/s. U 
nových stok bude min. sklon 3 ‰. V p ípad , že tato podmínka nem že být 
dodržena, musí být sklon potrubí projednán s provozovatelem. 

 Stoky musí být ukládány do nezámrzné hloubky. 
 Opravy a rekonstrukce stok jsou p ednostn  provád ny v p vodní trase. V tom 

ípad  je stará kanalizace kompletn  rozebrána. V ostatních p ípadech budou u 
rušených kanalizací veškeré objekty rozebrány do úrovn  1 m pod upravený 
terénem. Zbývající ásti objekt  a veškerá potrubí budou zapln na i zafoukána 
inertním materiálem (betonovou nebo cementopopílkovou sm sí apod.). 

 V p ípad , že se navržená stoka bude nacházet pod hladinou podzemní vody, 
budou v projektové dokumentaci navržena opat ení proti vzniku privilegovaných 
cest proud ní podzemní vody.  

 
4.3.3 Technické podmínky pro sanace potrubí 

 Sanace potrubí je možné provád t hadicovými rukávci vytvrzujícími na míst  
(nap . z um lých vláken nebo sklen ných vláken). U každého použití sanace stok 
hadicovými rukávci musí být proveden výpo et vlivu sanace na kapacitu stoky. 

 Použité rukávce musí spl ovat základní požadavky na stavby a musejí vyhovovat 
zamýšlenému použití v pr hu celého životního cyklu staveb. P ed použitím 
rukávce musí být doloženo spln ní požadavk  platných právních p edpis  pro 
použitý typ rukávce (nap . prohlášením o vlastnostech, prohlášením o shod  
apod.). 

 U každého použití rukávce p i sanaci potrubí musí být pro daný typ rukávce 
statickým výpo tem prokázána jeho dostate ná tuhost a pevnost a odolnost 
extrémnímu zatížení b hem životnosti a zbytkovému nap tí vzniklému p i instalaci 
vlivem teploty. Dále statický výpo et musí zohlednit tlak od podzemní vody, 
zatížení od zeminy, zatížení od dopravy, p ípadn  jiná dodate ná zatížení. Velikost 
mezikruží ve výpo tu musí být min. 0,5 %. Statický výpo et bude vyžadován i p i 
použití statických tabulek podle zahrani ních norem (nap . DWA M 143-3). 

 U rukávc  ze sklen ného vlákna je nutné posoudit riziko poškození rukávce p i 
provád ní sanace (ohyby na trase stoky, nadm rná koroze potrubí, deformace, 
kaverny apod.). 
 

4.3.4 Trubní materiál a uložení potrubí 
Trubní materiály: 

a) jednotná a splašková stoková sí  
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 glazované kameninové trouby, 
 u profil  nad DN 600 také železobetonové a betonové trouby s výstelkou 

(kamenina, edi ), 
 v technicky od vodn ných p ípadech tvárná litina, plnost nný hladký PP SN 

16 dle SN EN 1852-1 (viz p íloha . 5), sklolaminát. 
 

b) deš ová stoková sí  
 krom  materiál  pro jednotnou sí  je v od vodn ných p ípadech p ípustné 

použit železobetonové a betonové trouby bez výstelky. 
 
poznámka: v p ípad , že pro trouby nebo stavební dílce stok není k dispozici SN, možno 
tento materiál použít jen po doložení certifikace o vhodnosti výrobku pro daný ú el 
(odolnost proti obrusu, chemickým, biologickým a dalším vliv m). Tímto atestem není 
protokol o shod . 

 
Uložení potrubí:  

 Uložení kameninových, ŽB a betonových trub bude p ednostn  do betonového sedla 
90°, resp. 120°. P esné uložení trub a úhel sedla, bude doložen statickým výpo tem. 

 Uložení ostatních trub bude v souladu s technickými podmínkami výrobce a statickým 
výpo tem. 

 Obsyp a zásyp potrubí navrhuje projekt, tj. p ípustné materiály, jejich zrnitost 
a p ípadný postup hutn ní. Návrh zohlední p edevším materiál potrubí a hutnitelnost 
obsypu a zásypu s ohledem na statickou únosnost potrubí a povrchy. Obecn  platí, že 
se nesmí použít materiál, který by mohl p sobit škodliv  na materiál stoky a na jakost 
podzemní vody a který asem m ní své vlastnosti. Nep ípustný je nap . obsyp jílem, 
slínem, navážkou, popílkem a hlušinou (haldovinou). V nezpevn ných plochách, se 
souhlasem provozovatele kanaliza ní sít , je možno navrhnout i zásyp výkopkem. 

 Správnost navrženého materiálu potrubí a jeho uložení musí být doloženo statickým 
výpo tem. 
 

4.3.5 Podmínky pro p edání do užívání 

 Pro nové kanalizace, rekonstrukce a opravy bude zpracována dokumentace 
skute ného provedení, která bude ve dvou vyhotoveních p edána provozovateli. 
V dokumentaci bude doloženo skute né zam ení v JTSK a Bpv. v souladu 
s požadavky uvedenými v p íloze . 3. 

 V dokladové ásti budou doloženy výsledky zkoušek vodot snosti, protokoly 
kamerové prohlídky kamerou s oto nou hlavou a s m ením sklonu potrubí 
(p íloha . 1), výsledky zkoušek použitých materiál , doklady o shod , certifikáty 
(p íloha . 2). Veškeré zkoušky budou provedeny za ú asti zástupce budoucího 
provozovatele. 

 

4.4 Kanaliza ní p ípojky, uli ní vpusti 
 
4.4.1 Technické podmínky pro návrh a realizaci 

 Každá nemovitost má mít max. 1 samostatnou kanaliza ní p ípojku. Odvodn ní dvou 
nebo více nemovitostí jednou kanaliza ní p ípojkou nebo odvodn ní rozsáhlé nemovitosti 

kolika p ípojkami je možné jen se souhlasem provozovatele. 
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 V p ípad  možnosti rizika zp tného vzdutí z ve ejné kanalizace do p ipojovaného objektu 

se na vnit ní kanalizaci objektu musí navrhnout opat ení k zabrán ní zp tného vzdutí do 
objektu (nap . zp tná klapka). Za možnou hladinu zp tného vzdutí se považuje povrch 
terénu v míst  napojení na ve ejnou kanalizaci. 

 Napojení nových kanaliza ních p ípojek nebo potrubí na stávající ve ejnou kanalizaci 
provádí na základ  objednávky výhradn  provozovatel kanaliza ní sít  OVAK a.s. 

 i napojení kanaliza ní p ípojky do revizní šachty m že být napojení ve výšce max. do 
horní t etiny pr to ného profilu p ípadn  do nástupnice. V míst  napojení bude proveden 
žlábek opat ený kameninovým nebo edi ovým obkladem. V p ípad , kdy nelze 
technicky napojit p ípojku do dna šachty je možné po souhlasu provozovatele napojit 

ípojku do st ny revizní šachty a to do 600 mm od dna potrubí bez spádišt  a nad 600 
mm v provedení se spádišt m v provedení dle kapitoly 4.5.2. 

 Kanaliza ní p ípojku lze provést:  
a) jádrovou navrtávkou do horní t etiny p ímé ásti kanaliza ní trouby za použití speciální 
pr chodky zajiš ující vodot snost napojení a bez p esahu do profilu potrubí, 

      b) u nových staveb p ednostn  pomocí jednolité odbo ky na potrubí, 
c) do revizní šachty s použitím speciální pr chodky nebo šachtové vložky zajiš ující 
vodot snost napojení. 

 Do spodního dílu pr žné vstupní nebo revizní šachty je možno napojit max. 2 ks 
kanaliza ních p ípojek, do koncové šachty max. 3 ks. 

 Všechna p ipojení na stokovou sí  provedena jádrovou navrtávkou budou osazena 
speciální pr chodkou nezasahující do profilu stoky a zaru ující vodot snost. 

 V p ípad , že p ípojka bude napojena mimo šachtu, musí být na hranici ve ejného 
a soukromého pozemku osazena vstupní nebo revizní šachta (p íloha . 10). 

 Plastová revizní šachta DN 400-425 bude použita p i hloubce do 3,5 m. P i v tší hloubce 
bude realizovaná vstupní šachta plastová DN 600–800 nebo betonová DN 1000. 

 Odlišná ešení napojení kanaliza ních p ípojek je nutno individuáln  posoudit a projednat 
s provozovatelem. 

 Nejmenší dovolený sklon kanaliza ní p ípojky je u DN 200 10 ‰, u DN 150 je 20 ‰. 
Nejv tší dovolený sklon kanaliza ní p ípojky je 400 ‰. Ve zvláštních p ípadech je nutno 
ešení projednat s provozovatelem. 

 Na p ípojky pro odvedení deš ových vod musí být osazeny lapa e st ešních splavenin 
v rámci systému vnit ní kanalizace. 

 Projektant posoudí a projedná s provozovatelem kanalizace použití odlu ova e lehkých 
kapalin na p ípojkách z velkých parkovacích ploch. 

 Projektant posoudí a projedná s provozovatelem kanalizace použití lapák  tuk  pro 
restaurace, jídelny, kuchyn , rychlá ob erstvení, výrobny lah dek nebo masných výrobk , 
cukrárny a podobné provozy, kde lze d vodn  o ekávat odpadní vody zne išt né tuky a 
oleji. 

 ípojky uli ních vpustí budou napojovány na kameninová a betonová kanaliza ní potrubí 
jádrovou navrtávkou mimo revizní šachty nebo u nových staveb na originální odbo ku.  

 i rekonstrukci a oprav  p ípojky je nutno využívat místo napojení stávající p ípojky. 
V p ípadech, kdy to není možné, bude p vodní napojení p ípojky na kanaliza ní ad 
zrušeno vodot sným zaslepením (nap . prysky ná vložka, opravný pás apod.). 

 Kanaliza ní p ípojky ve ve ejném prostranství budou p ednostn  navrhovány z glazované 
kameniny nebo plnost nného hladkého PP SN 16, do jmenovité sv tlosti DN 200 m že 
být použit hladký plnost nný PP min. SN 10.  
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 Uli ní vpusti budou prefabrikáty s kalovým prostorem, záchytným košem a opat eny 

zápachovými uzáv ry (p íloha . 11). 
 
4.4.2 Podmínky pro p edání do užívání 

 i napojování p ípojky na kanaliza ní stoku nebo kanaliza ní šachtu musí být p ítomen 
zástupce provozovatele. 

 Pro napojování kanaliza ních p ípojek musí být d sledná koordinace prací, projednání 
s majiteli nemovitostí a s p íslušným m stským obvodem. 

 i kontrole napojení bude na ásti kanaliza ní p ípojky, která je ve ve ejném prostranství, 
provedena zkouška vodot snosti v souladu s platnými normovými hodnotami. 

 V p ípad  rekonstrukce spojené s rušením stávající kanalizace nebudou na p ípojkách 
zkoušky vodot snosti vyžadovány. 

 

4.5 Objekty na stokové síti  
 
4.5.1 Revizní a vstupní šachty 

 Šachty budou prefabrikované, vodot sné. Pr to ná ást dna bude upravena do žlábku se 
zvýšenou nástupnicí a s výstelkou. U kameninových trub bude výstelka až po nástupnici 
ze stejného materiálu jako trouby, u ostatních materiál  bude výstelka z kameniny nebo z 
edi e, ne však plastová. V p ípad  kameninové výstelky musí být použit hladký povrch 

výstelky, ne zdrsn ný. Žlábek musí plynule navazovat na dno p ítokové a odtokové trouby 
v šacht . Nástupnice musí být provedena v protiskluzové úprav  t ídy R11 dle DIN 51130 
(kamenina, edi  apod.). 

 Pokud se kanalizace bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude navržena 
odpovídající ochrana materiálu kanaliza ních šachet. 

 i nutnosti realizovat monolitické dno šachty platí stejné zásady jako u dna 
prefabrikovaného. 

 Nástupnice je zvýšena: 
 DN 250 - DN 400  - do výšky celého profilu 
 DN 500 - DN 600  - do výšky 400 mm 
 DN 800 – DN 1 200 - do výšky ½ profilu + 20 cm, od DN 1 000    

  s použitím kapsových stupadel 
 Konstrukce šachet v tších profil  a p i bezvýkopových technologiích je ešena 

individuáln .  
 Prostupy potrubí p es st nu šachty budou opat eny šachtovou vložkou. 
 Dodate né napojování p ítok  do stávajících šachet bude provád no do vyvrtaných otvor  

s ut sn ním prostupu, nebude používáno technologie prostého bourání otvor  do šachet. 
 Vstupní ást šachty DN 1 000, tlouš ka st ny skruží 120 mm, stupa ky z materiálu ocel 

s plastovým potahem (p íloha . 5, 6, 7). 
 Spoje šachtových skruží musí být vodot sné a navrženy v souladu s platnými SN EN. 

Na stavbu dodané šachtové dílce musí být (v etn  spoj ) certifikovány na vodot snost 
podle platných SN EN. Doporu eným spojem je pružný spoj s elastomerním t sn ním. 
Vhodné je dopln ní vnit ní st rky spoje skruží materiálem na bázi cementu s certifikací 
pro použití na kanaliza ní soustav . 

 První kapsové stupadlo v revizní a vstupní šacht  bude osazeno ve vzdálenosti max. 60 
cm od horní hrany šachtového poklopu a ode dna. 
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 Vzdálenost dvou šachet v p ímé trati pr lezných a nepr lezných stok m že být nejvýše 

50 m. U pr chozích stok bude nejv tší vzdálenost vstupních šachet 200 m. Pro vzdálenost 
šachet od 100 m do 200 m je nutno si vyžádat souhlas provozovatele. 

 Poklopy v komunikacích s vysoký provozem (silnice I. t ídy) budou certifikované pro 
ídu zatížení E 600 a provedení s integrovaným t sn ním PUR v rámu i poklopu jak 

v odv trané, tak neodv trané variant . V komunikaci s nízkým provozem (II. t ída a nižší) 
poklopy D400 s integrovaným PUR t sn ním.  

 Poklopy v chodnících s možností pojezdu certifikované pro t ídu zatížení D 400 bez PUR. 
 Poklopy v nezpevn ných plochách certifikované pro t ídu zatížení B 125 bez PUR.  
 V od vodn ných p ípadech, nap . v zátopových územích, v blízkosti d tských h iš , 

budou použity poklopy bez odv trání, p íp. vodot sné uzamykatelné poklopy.  
 Typy neodv traných poklop  – t žké: víko BEGU B-1 D400 nebo BEGU B-1-T D400, 

lehké: rám DIN 4271 B125 EN124, víko DIN 19596 B125. 
 Osazení poklop  bez odv trání na splaškové kanalizaci bude navrženo vždy po dohod  

s provozovatelem kanaliza ní sít  (obvykle 5 (bez odv trání) x 1 (odv traný), ve 
vyvýšených místech budou na vybraných šachtách osazeny poklopy s odv tráním. 

 Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové 
bázi (nap . technologie Hermes). Nep ípustné je uložení na PUR p ny všech typ  atd.  

 Šachty na stokové síti o profilu v tším než DN 600 budou ešeny jako komory. Mezi 
vstupní ástí šachty a komorou bude betonová podesta minimální ší ky 60 cm. 

 V zelených plochách intravilánu je nutno zvýšení poklopu šachet o 10 cm oproti okolnímu 
terénu. Sou asn  bude vstupní ást šachty stabilizovaná obetonováním. 

 V zelených plochách extravilánu bude poklop 30–50 cm nad okolním terénem, vstupní 
ást kanaliza ní šachty bude stabilizována obetonováním. Na zem lských plochách 

budou šachty ozna eny sm rovou ty í (p íloha . 7). 
 Uzáv ry na kanalizaci musí spl ovat podmínky dle DIN 3230 (díl 3) – p edevším t snost. 

Provedení nerez, nebo plast. 
 Provozovatel up ednost uje betonové prefabrikované šachty, p emž ve výjime ných a 

od vodn ných p ípadech je p ípustné i alternativní použití PP šachet DN 1000. 
 
 
4.5.2 Spádiš ové šachty, skluzy 

 Pro p ekonání výškových rozdíl  je možno navrhnout skluzy nebo spádiš ové šachty. 
Skluzem je možno p ekonat výškový rozdíl do 60 cm. Výška spádišt  nemá p esáhnout 
4 m p i jmenovité sv tlosti stoky DN 250 – DN 400 a 3 m p i DN 450 – DN 600. 

 Spádišt  je možno ešit z prefabrikát  revizních šachet, které se doplní spádišt m 
z kameninového potrubí provedeným na míst  v etn  obetonování (p íloha . 9). 

 elní st na spadišt  musí být do výšky 0,3 m nad horní líc p itékajícího potrubí opat ena 
pevným a odolným obkladem (min. tvrdosti 7 dle Mohsovy stupnice tvrdosti). 

 Skluzové šachty budou provedeny podle p ílohy . 12. 
 Minimální profil obtoku spádiš ové šachty je DN 300, v p ípad  p ítokového potrubí 

profilu DN 250 bude obtok rovn ž profilu DN 250.  
 
 
4.5.3 Deš ové odd lova e (Odleh ovací komory) 

 Návrh odleh ovací komory bude doložen hydrotechnickým výpo tem prokazujícím, že 
navržená odleh ovací komora spolehliv  rozd lí pr tok odpadních vod v pom ru podle 
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hydrotechnického výpo tu a bezpe  p evede návrhový pr tok do istírny odpadních 
vod. Odd lení deš ových vod na jednotné kanaliza ní síti musí být zajišt no v pom ru (1 
+ 7) Q24. 

 Odtok odpadních vod z odleh ovací komory bude min. DN 250 a bude opat en regula ní 
armaturou (plovákový ventil, vírový ventil apod.), nikoliv škrtící armaturou (šoupátko 
apod.). Odtokové charakteristiky z regula ní armatury bude doloženy Q/h k ivkou. 

 Návrh typu odleh ovací komory musí být odsouhlasen s budoucím provozovatelem. 
 Vyúst ní odleh ení do toku a podchody vodote í musí spl ovat podmínky správce toku. 

Projektant posoudí možnost zp tného vzdutí. P i nebezpe í zp tného vzdutí bude na 
vyúst ní osazena zp tná klapka. 

 Odleh ovací hrana komory musí umožnit v budoucnu m ení p epadu odpadních vod. 
Technické ešení bude vždy projednáno s provozovatelem. 

 
Ostatní objekty na stokové síti – shybky, proplachovací šachty a další – musí být s budoucím 
provozovatelem projednány individuáln .  
S provozovatelem kanalizace bude rovn ž projednán návrh a použití bezvýkopových 
technologií. 
Šachty pro m ení pr toku budou projednávány s provozovatelem individuáln  na základ  
místních podmínek a vhodného zp sobu m ení. Definice typu žlab , sníma , p enosové 
technologie a formát  p enos  bude z hlediska kompatibility a vhodnosti také projednán 
s provozovatelem. 
 
4.5.4  Odlu ova e lehkých kapalin 

 U staveb parkovacích ploch osobních vozidel v obytných souborech s b žným provozem, 
kde bude navrženo odvád ní potenciáln  zne išt ných deš ových vod do ve ejné 
kanalizace ukon ené biologickou OV, není nutno z provozního hlediska navrhovat 
odlu ova e lehkých kapalin. 

  Odlu ova e lehkých kapalin je nutno vždy navrhnout u velkokapacitních parkoviš , 
erpacích stanic PHM, autoservis , parkoviš  ur ených pro parkování havarovaných a 

poškozených vozidel, parkoviš  ur ených pro parkování nákladních a speciálních vozidel 
(nap . zem lských a stavebních stroj ), šrotiš  apod.  

 Konstrukci každého odlu ova e lehkých kapalin pro išt ní zne išt ných vod (nap . 
benzínu, oleje, volných ropných látek apod.) je nutno individuáln  projednat. Návrh musí 
obsahovat výškové a prostorové umíst ní OLK v terénu a ve vazb  na kanaliza ní sí . 

 
4.5.5 erpací stanice odpadních vod 

 Pro erpací stanice odpadních vod je nutno v rámci projek ních prací odsouhlasit 
s budoucím provozovatelem návrh ešení a vybavení konkrétní SOV dle dokumentu 
„Základní vybavení SOV ve správ    OVAK a.s.“ (viz p íloha . 4), ve kterém budou 
zaznamenány specifika pro konkrétní SOV. 

 U výtla ných potrubí z plastových materiál  bude spojování trub navrženo pomocí 
elektrotvarovek nebo sva ováním na tupo s od ezáním vnit ních svalk  nebo 
bezvýronkovou metodou sva ování WNF, kdy se do potrubí vkládá elastický nafukovací 
balónek, který zabrání vzniku vnit ního svalku. 

 
4.5.6 Tlaková kanalizace 

 Všechny sb rné jímky musí odolávat vn jším silám. Jímky musí být vodot sné, rám a 
víko poklopu musí zabra ovat vnikání povrchových vod. 
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 Za ú elem snižování nebezpe í sedimentace a ulpívání pevných látek musí být dosaženo 

v tlakovém potrubí nejmén  jednou za 24 hodin minimální pr to né rychlosti 0,6 – 1,2 
m/s.  

 Odpadní vody nemají z stat v systému déle než 2–8 hodin, aby bylo zabrán no tvorb  
plyn  v systému. 

 Na za átku každého úseku (proti proudu) musí být z ízena proplachovací odbo ka, nebo 
šachta, aby v p ípad  pot eby mohl být každý úsek kanalizace proplachován. 

 Podélné profily tlakové kanalizace budou obsahovat pr h tlakové áry pro r zné 
pravd podobnosti nep ekro ení (nap . p = 50; 95; 99,7 %), na kterých nesmí dojít 
v systému k vytvo ení podtlaku. 

 Ve vrcholových výškových bodech, kde m že vzniknout vzduchový pytel, budou vždy 
osazeny automatické odvzduš ovací armatury. 

 erpadla v domovních erpacích jímkách budou osazena podle p vodního hydraulického 
návrhu tlakové kanalizace erpadly shodného typu a nelze je kombinovat (odst edivá 
s hydrostatickými erpadly). 

 Každá domovní erpací jímka bude osazena funk ní zp tnou klapkou, která bude t snit i 
i nulovém tlaku na klapku. U místa napojení p ípojky na tlakový ad bude osazena 

uzavírací armatura. 
 
4.5.7 Vsakovací za ízení srážkových vod a reten ní nádrže 

 i návrhu vsakovacího za ízení v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace se musí 
prov it bezpe nost zasažených podzemních sítí navrženým vsakováním srážkových vod. 

 Bezpe nostní p eliv reten ního objemu vsakovacího za ízení bude tvo en poklopem s 
otvory, m íží, p epadovým potrubím nebo p epadem na povrch terénu (nejlépe do terénní 
prohlubn ) nebo p epadovým potrubím do vodního toku (viz SN 75 9010). Pouze ve 
výjime ných p ípadech bude tvo en p epadovým potrubím s regulovaným odtokem do 
kanalizace (se souhlasem provozovatele kanalizace). 

 Odtok z reten ních nádrží u v tších staveb bude opat en regula ní armaturou (plovákový 
ventil, vírový ventil apod.), nikoliv škrtící armaturou (šoupátko apod.). Odtokové 
charakteristiky z regula ní armatury bude doloženy Q/h k ivkou. Tyto armatury nebudou 
žádným zp sobem obtokovány. 

 Pro každé vybudované vsakovací za ízení srážkových vod musí být stanoven jeho 
vlastník, který bude po dokon ení díla odpov dný za provoz, údržbu a pot ebnou obnovu 
všech ástí vsakovacího za ízení. 
 
 

5 PRAVOMOCI, ODPOV DNOSTI A POVINNOSTI 
Pravomoci, odpov dnosti a povinnosti jsou stanoveny ve výše uvedeném textu. 

 

6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
Zákon . 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu v platném 

zn ní 
Zákon . 254/2001 Sb. Zákon o vodách v platném zn ní 
Vyhláška . 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon . 274/2001 Sb. v platném zn ní. 
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Požadavky na obsah videozáznamu a protokolu o kamerové prohlídce 
potrubí 
 
Videozáznam, resp. protokol o kamerové prohlídce kanaliza ního potrubí bude vyhotoven dle 
standardu ATV M-149 nebo EN 13 508 a musí obsahovat následující náležitosti: 
 
1. Název akce. 
2. Zhotovitel kamerové prohlídky. 
3. Datum prohlídky, p íp. as prohlídky. 
4. Místo inspekce (m sto, ulice, úsek). 
5. Ozna ení úseku a kontroly (dle projektové dokumentace, resp. dle GIS-u). 
6. Sm r prohlídky (ve sm ru toku, proti toku). 
7. Typ kanalizace (deš ová, splašková, jednotná apod.). 
8. Materiál potrubí (beton, kamenina, PVC apod.), v p ípad  použití vložky uvést rovn ž typ 

resp. druh vnit ní ochrany. 
9. Profil potrubí a její DN. 

10. vod kontroly (stížnost, po oprav , p ejímka apod.). 
11. Stani ení jednotlivých objekt  na daném úseku m eno od st edu po áte ní šachty. 
12. Slovní popis objekt  (p ípojka vlevo, net sný spoj, krátká vložka apod.). 
13. Hodnocení stavu jednotlivých objekt  ( íselné a slovní hodnocení) – bez závad, drobné 

závady apod. (škála hodnocení 1-5). 
14. Celkové vyhodnocení stavu celého úseku ( íselné a slovní hodnocení-viz výše). 
15. Grafický záznam nivelety (spádu) potrubí jednotlivých úsek . 
16. Všechny trubní spoje nebo jiné objekty radiálního charakteru (nap . trhliny) zaznamenat 

po celém jejich obvodu (360°), p íp. délce. 
17. Napojení p ípojek zdokumentovat co nejp esn ji (pohled ze všech stran, pohled do 

ípojky – p íp. využít ZOOM, pokud je jím kamera vybavena atd.). 
18. Sou ástí prohlídky bude rovn ž záznam stavu revizních šachet (po et p ípojek, stav 

stupa ek, typ poklopu atd.). 
19. i projížd ní více úsek  z jedné revizní šachty za ít v každé další revizní šacht  m ení 

vzdálenosti od nuly a k novému úseku op t uvést všechny pot ebné údaje. 
20. Videozáznam kamerové prohlídky v digitální podob  (.avi) a protokoly budou standardn  

archivovány na nosi i CD nebo DVD (z d vodu kompatibility se stávajícím systémem 
archivace a po íta ového vyhodnocování kamerových prohlídek) a v p ípad  pot eby 

edány také ve formátu ISYBAU 2001 nebo ISYBAU XML. 
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Vý et doklad  nutných k odevzdání a p evzetí dokon eného díla 
 

Stoky 

 projektová dokumentace staveb financovaných SMO a OVAK a.s. opravená dle 
skute ného provedení: 2x, 

 geodetické zam ení skute ného provedení staveb financovaných SMO a OVAK a.s. 
v sou adnicích: 2x, 

 projektová dokumentace staveb jiných investor  opravená dle skute ného provedení: 
1x, 

 geodetické zam ení skute ného provedení staveb jiných investor  v sou adnicích: 1x, 
 zápisy o kontrole potrubí p ed záhozem, 
 protokoly o zkouškách vodot snosti potrubí a revizních šachet, 
 protokol o provedení hutnící zkoušky obsypu, 
 protokoly kamerových prohlídek potrubí, 
 atest potrubí, atesty prefabrikovaných šachet, 
 prohlášení o shod  od všech použitých materiál  (t snící materiály, podsyp, obsyp, 

beton apod.). 
 

U nadzemních stavebních objekt  je dále nutno p edat: 
 revizní zkoušky elektroza ízení, 
 revizní zpráva hromosvod , 
 osv ení o jakosti a kompletnosti technologického za ízení, 
 atesty dodaných za ízení (tlakové nádoby, je áby apod.), 
 záru ní listy stroj  a za ízení, 
 prohlášení o shod  od všech použitých materiál  (t snící materiály, beton apod.). 

 
Existující stavby, ke kterým není možno p vodní doklady dohledat 
týká se výjime ných p ípad  p edávání nalezené infrastruktury 
 dokumentace skute ného provedení stavby, p ípadn  pasport stavby, v etn  ov ení dle 

§ 125 Stavebního zákona .183/2006 Sb. v platném zn ní, 
 nabývací titul, 
 vy íslení hodnoty majetku po jednotlivých objektech (odhad znalce). 
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Požadavky na geodetické zam ení staveb a jejich p edávání spole nosti 
OVAK a.s. 
 
Následující požadavky vycházejí z pot eb spole nosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 
správy mapové dokumentace liniových i prostorových staveb v jejím provozování, která je 
provád ná prost ednictvím geografického informa ního systému (GIS). Tyto požadavky se 
týkají zam ení všech staveb, rekonstrukcí, oprav a souvisejících staveb nebo jejich sou ástí 
(nap . stavby vodovodních a kanaliza ních p ípojek, areálových kanalizací s vtokem do 
ve ejné kanalizace apod.).  
 

 
 

Podmínky po ízení a p edání dokumentace staveb:  
 

1. Zam ení bude provedeno oprávn ným geodetem ve t etí t íd  p esnosti dle SN 01 
3410.  

2. V p ípad  podzemních objekt  (zejména objekt  inženýrských sítí) musí být geodetické 
zam ení provedeno vždy p ed záhozem! 

3. U liniových objekt  musí být zam eny všechny lomové body trasy, odbo ky, k ížení 
s jinými objekty inženýrských sítí, st edy poklop  kanaliza ních šachet, navrtávací pasy 

ípojek, ovládací prvky (armatury), vn jší obrysy souvisejících objekt  (komor, šachet, 
strojoven, ...), vstupy p ípojek do objekt , zm ny charakteristik (zm na materiálu nebo 
profilu), chráni ky (za átek a konec) apod..  

4. V p ípad  vodovodních ad  s p ípojkami nesta í zam ení ventil  na p ípojkách, u 
každého ventilu je nutno zam it také osu potrubí vodovodního adu (navrtávacího pasu, 
odbo ky, ... ) ! 

5. U nadzemních objekt  bude provedeno zam ení všech objekt  na terénu (p dorysy 
budov, komunikace, zídky, sloupy, oplocení apod.). 

6. Zam ení všech bod  bude provedeno polohopisn  i výškopisn . 

7. V objektech kanaliza ní sít  budou výškov  zam eny všechny charakteristické body - 
lomové body shybek, p epadové hrany odleh ovacích komor, vtoky a výtoky do/z 
vstupních a revizních šachet apod. 

8. Zam ení bude provedeno v absolutních sou adnicích (nikoliv v místních systémech) - 
polohopis v JTSK, výškopis s navázáním na státní nivelaci. 

9. Dokumentace zam ení bude obsahovat  

 technickou zprávu se základním popisem pr hu m ení a identifikací zhotovitele 
(datum m ení, název firmy, jméno geodeta, adresa, telefonní íslo),  

 situaci v m ítku s vyzna ením trasy a zákresem všech zam ených prvk  ( íslované 
body), popisem všech m ených úsek  (profil, materiál a délku jednotlivých úsek ) 

 seznam sou adnic a výšek bod  polohového bodového pole a seznam sou adnic 
podrobných bod .  
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10.Seznamy sou adnic budou p edány v tišt né i elektronické podob  (na disket ) 
v textovém formátu dle tohoto p edpisu: 

 
typ souboru   *.txt 
formát sou adnice absolutní hodnota v metrech se t emi desetinnými místy 

po adí sloupc íslo bodu  
sou adnice Y 
sou adnice X 
sou adnice Z1 (niveleta dna u kanalizace, horní hrana u vodovod  a 

objekt )  
sou adnice Z2      (pouze u kanalizace – poklopy šachet) 
textová poznámka  (popis m eného prvku – lom, šoupátko, roh šachty, 

apod.,  
     v poznámkách nebudou používány zkratky!) 
odd lova e sloupc   mezery (2 a více) 

 
11. Sloupce budou v pevném formátu, tzn. p íslušná data ( íslo bodu, sou adnice Y, ... ) 

budou na každém ádku umíst na na pevných pozicích.  
12. Na disket  bude rovn ž p edána situace ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf. Barvy 

prvk , ísla jednotlivých vrstev a další atributy nejsou p edepsány. 
13. Dokumentace zam ení stavby bude p edávána odd lení dokumentace OVAK a.s., 

vždy sou asn  s projektem stavby opraveným dle skute ného provedení. Situace 
zam ení p itom musí být v souladu se situací a klade ským plánem v provád cí 
dokumentaci. 

 
Neprovedení nebo nep edání dokumentace se všemi náležitostmi uvedenými v t chto 
požadavcích bude hodnoceno jako hrubá závada p i p ejímce stavby provozovatelem a bude 
vrácena dodavateli k dopln ní. 
 
Kontaktní osoba – vedoucí odd lení dokumentace OVAK a.s.
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Základní vybavení SOV ve správ  OVAK a.s. 

erpací stanice odpadních vod slouží k p erpání odpadních vod z níže položených lokalit, 
které jsou mimo dosahu hlavních sb ra . 

Typová erpací stanice odpadních vod (dále jen SOV) a její složení: 
1. Objekt SOV. 
2. ítok do SOV. 
3. Strojn  – technologické vybavení (vlastní erpání). 

3.1. Mokrá jímka. 
3.2. Armaturní komora /suchá jímka/+ erpací jímka. 
3.3. Systém s odsazením pevných ástic, nap . AVALIFT.  

4. Elektrický rozvád . 
5. enos dat, v etn  kamerového p enosu. 
6. ehled doklad  k p edání a kolaudaci. 
7. Výtlak z SOV. 

 
add.1. Požadavky na objekt SOV  

1.1. Umíst ní v oploceném areálu - pletivo výšky 180 cm + ada ostnatého drátu. 
1.2. Umíst ní bez oplocení. 
1.3. Tlaková voda + m ení (vodom r) – umíst ní vodom ru (ne vodom rné šachty) 

uvnit  objektu. Oplachová hadice s dosahem na esle a erpadla. 
1.4. SOV zapušt ná v terénu bez nadzemního objektu se separací kalu. 
1.5. SOV složená s podzemního a nadzemního objektu. 
1.6. Temperace nadzemního objektu. 
1.7. Odv trání jak nadzemních prostor, tak podzemních prostor. 
1.8. Žeb íky podle platných norem pro vodohospodá ské objekty. 
1.9. Žeb íky pod povrchem opat eny vytahovacími madly nebo vytahovacími segmenty 

pro prodloužení žeb íku. 
1.10. Návrh žeb ík  s dostate ným a bezpe ným p ístupem. 
1.11.  Nerezové poklopy s p esahujícím rámem nad terén. 
1.12.  Odv trávací nerezové komínky na vybraných poklopech. 
1.13.  Zamykání poklop  na visací zámek. 
1.14.  Krytka na poklopu pro visací zámek. 
1.15. Bezpe ný p íjezd k SOV i pro velká istící vozidla, dostate  únosné 

povrchy, dostate né vle né k ivky. 
1.16. Dopravní zna ení k zajišt ní trvalé dostupnosti k objektu (svislé zákazy 

zastavení). 
1.17. Ozna ení hran a schod  výstražnou barvou. 
1.18. Zast ešení zdvihacího za ízení v p ípad  jeho umíst ní ve venkovním prostoru. 
1.19. Navržení a dodávka pot ebných zdvihacích za ízení v rámci zakázky. 
1.20. Nerezový hutní materiál (šrouby, matice, podložky, závitové ty e) . 
1.21. Potrubí v objektech v dostate né výšce od podlahy a dostate né vzdálenosti od 

zdi pro montáže (p ístupnost šroub  na p írubovém spoji). 
1.22. ístupnost armatur. 

 
add.2. Požadavky na provedení p ítoku do SOV 

2.1. Rozd lovací objekt /odleh ovací komora/. 
2.2. Lapák písk  a št rku. 



Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. 

OVAK/EXT/03 íloha .: 4 
Strana/celkem stran: 2/4 
Vydání .: 8 Požadavky na provád ní stokových sítí a kanaliza ních p ípojek 

 
2.3. esle 

 strojní – ovládané asovým spína em, ponorným spína em  
 ru  stírané 
 eslicový koš 

2.4. Kontejner pro shrabky 
 Menší kontejner musí být vytažitelný a vyklopitelný na míst  do v tšího sb rného 

kontejneru, které jsou p epravované nosi em kontejner  (vozidlem). 
 Kontejner pro p epravu nosi em kontejner  (vozidlem) musí být vozidlem dob e 

dostupný pro jeho nakládání a vykládání. 
 

add.3. Požadavky na strojn -technologické vybavení SOV 
3.1. Provedení – mokrá jímka  

 erpadla X + 1 . 
 Havarijní p epad. 
 Odv trání podzemních prostor. 
 Uzamykatelné poklopy . 
 Zvedací za ízení. 
 V ose erpadel je ábová drážka s kladkostrojem – elektrický nebo et zový. 

3.2. Provedení - armaturní komora /suchá jímka/+ erpací jímka 
 erpadla X + 1 rezerva havarijní p epad. 
 Odv trání podzemních prostor. 
 Zvedací za ízení. 
 V ose erpadel je ábová drážka s kladkostrojem – elektrický nebo et zový 

erpadla musí být vytažitelná až nad podlahu – drážka v dostate né výšce). 
 erpadlo pro erpání spodní vody v suché jímce (odvod ovací erpadlo). 

3.3. Systém s odsazením pevných ástic, nap . AVALIF 
 Odv trání podzemních prostor. 
 Uzamykatelné vodot sné poklopy. 
 Zvedací za ízení (patky + je ábek). 
 V ose erpadel je ábová drážka s kladkostrojem- elektrický nebo et zový. 

3.4. Veškeré armaturní prvky a ostatní 
 Potrubí – nerez, plast, litina, DNmin = 65 mm. 
 Nožová šoupátka. 
 Zp tné klapky. 
 Na výtla ném potrubí osazen manometr. 
 Na výtla ném potrubí osazena odbo ka s ventilem pro vypoušt ní p i opravách. 
 Uzemn ní (pospojování) potrubí a armatur – v jí ovité podložky, drátové 

pospojování na o kách, svary. 
 
add.4. Požadavky na el. výzbroj rozvad e 

4.1. Dodávka elektrické energie 
 Pokud je SOV napojená z jednoho zdroje elektrické energie, musí mít havarijní 

epad (obtok). 
 Pokud má SOV automatický záskok elektrické energie z druhého nezávislého 

zdroje, nemusí mít havarijní p epad (obtok). 
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 Pokud SOV nemá havarijní p epad (obtok), nebo napojení elektrické energie 

z druhého nezávislého zdroje, musí mít možnost napojení na externí zdroj 
elektrické energie pro zajišt ní chodu alespo  jednoho erpadla. 

4.2. ení 
 Spot eba elektrické energie. 
 Sou tové hodiny (m ení chodu jednotlivých erpadel). 
 Induk ní pr tokom r v odd leném provedení. 
 Ostatní. 

4.3. Režimy ovládání SOV 
 Ru ní. 
 Místní automat. 
 Dálkový automat. 

4.4. Spínání erpadel 
 Spínání erpadel v automatickém režimu musí být provedeno s automatickým 

záskokem erpadel a to i p i výpadku frekven ního m ni e (je-li použit). 
 Ultrazvukový sníma  hladiny. 
 Vizualizace výšky hladiny. 
 Tlakový sníma  hladiny. 
 Ponorný spína  hladiny. 
 Ponorný spína  hladiny pro Hmin. a   Hmax. vždy! 
 Deblokace Hmin. (debloka ní tla ítko). 

4.5. Ostatní elektro výzbroj 
 Zásuvkové okruhy 1x 23OV + 1x 3f 400V 32A (jišt ní 16 A), vybavené 

proudovými chráni i. 
 Frekven ní m ni  pro ízení erpadel. 
 Temperace venkovního rozvad e. 
 Odv trání rozvád  – odv trávací pr chodky v rozvád i. 
 Zast ešení rozvád  v oploceném objektu. 
 ipojení na externí zdroj vyvedené mimo budovu nebo rozvad . 
 Otevírání dví ek rozvád  pomocí visacího zámku na petlicích. 
 Rozvád  opat en pohotovostním vypína em CENTRAL STOP. 
 Osv tlení v SOV s dostate ným krytím IP. 

 
add.5. Požadavky na p enos dat a AS TP 

5.1. Za ízení pro AS TP (spole nost OVAK a.s. používá systém firmy VAE Controls) 
5.2. Zp sob p enosu dat 

 enos GPRS nebo vyšší. 
5.3. Rozsah p enášených dat 

 Chod erpadel. 
 Porucha erpadel. 
 Signalizace chodu frekven ních m ni . 
 Porucha frekven ních m ni . 
 Hladiny binární. 
 Hladina analogová. 
 Okamžitý pr tok. 
 Celkový pr tok. 
 Ztráta napájení (hlavní, ovládací). 
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 Signalizace nepovoleného vstupu do objektu, rozvad e. 
 ípadn , osazení kamerového systému na základ  posouzení rizik napadení 

objektu za ú elem krádeže, p enos obrazu. 
 Ostatní dle individuálních požadavk  na danou SOV. 
 V grafu vyzna ení provozní hladiny a výšky p epadu. 

5.4. Kamerový p enos 
 

add.6. ehled doklad  k odevzdání a p evzetí dokon eného díla do užívání a ke 
kolauda nímu ízení 

 2x Kompletní stavební dokumentace dle skute ného provedení v . 1x 
elektronické formy. 

 2x Kompletní technologická dokumentace dle skute ného provedení v . 1x 
elektronické formy. 

 2x Kompletní elektrodokumentace dle skute ného provedení v . 1x elektronické 
formy. 

 Protokol o ur ení vn jších vliv . 
 Výchozí revizní zpráva elektro. 
 Výchozí revizní zpráva hromosvod . 
 Výchozí revizní zpráva zvedacích za ízení. 
 1x Geodetické zam ení v . elektronické formy. 
 Katastrální mapa + výpis z katastru nemovitostí. 
 1x Zápis o vypo ádání pozemk  v etn  parcelních ísel. 
 Schválený místní provozní ád jak pro zkušební, tak trvalý provoz v . 

elektronické formy. 
 Záru ní listy technologického za ízení. 
 Zápisy o provedených tlakových zkouškách a zkouškách vodot snosti (mokré 

jímky, výtla ného ádu). 
 Ujišt ní, nebo prohlášení o shod  na jednotlivé prvky a celou stavbu. 
 Technická dokumentace technologického za ízení (návody na obsluhu a údržbu 

ízení v eském jazyce). 
 íslušné certifikáty a protokoly. 
 Náhradní díly od strojního za ízení. 
 Zápis o odevzdání a p evzetí dokon eného díla v etn  vypsaných záruk na 

jednotlivá za ízení. 
 Rozhodnutí o schválení P . 
 Kolauda ní rozhodnutí. 
 Sou ástí projektové dokumentace i dílenské výkresy (nap . esle, žeb íky, 

oplachové vany apod.). 
 
add.7. Výtlak z SOV  

 Revizní šachty ve vzdálenostech max. každých 100 m. 
 Umíst ní šachet v bezpe ném míst  (umíst ní mimo dopravní k ižovatky, 

dostate ný p íjezd – zamezení blokování dopravy našimi istícími vozy p i 
údržb ). 

 Umíst ní v dostate  únosném terénu pro istící vozy. 
 Oblouky potrubí na trase s co nejplynulejším ohybem (nap . místo 90° kolena 

použít dva 45° oblouky). 
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V rámci p ípravy projektové dokumentace budou nevyhovující podmínky vyškrtnuty a 

ípadn  nahrazeny novými požadavky. 
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Tlouš ky st n PP potrubí SN 16 
 

Jmenovitý rozm r 
DN/OD 

Jmenovitý vn jší 
pr r 

dn 
emin em, max 

mm mm mm mm 
110 110 5,0 5,7 
125 125 5,7 6,5 
160 160 7,3 8,3 
200 200 9,1 10,3 
250 250 11,4 12,8 
315 315 14,4 16,1 
355 355 16,2 18,1 
400 400 18,2 20,3 
450 450 20,5 22,8 
500 500 22,8 25,3 
630 630 28,7 31,8 
800 800 36,4 40,3 

 


















