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Základní technické pdmínky pro zpr:acování projektové
dokumentace a provádění staveb vodovodních přípojak a umístění

vodomělú

1, Yodovodní přpojka shvba:

Vodorodní přípojka je samostatnou sEybou fuořerpu úsekem po§ubí od odffiní
zvodovodníha Hu kvodorrĚru, a není.-li vo&měr, pak kvniťrrímu rrzávěru
pňpojenďro pozemku nebo stavby. Odffilí s uzávěrem je souČásť vodovdu.
Vo&vodní přpojka není vodním dílem.
prc každou pfrpojovanou nemovito§ se zásdně zřzuje jedna vodovodní přpojka-

Vlashík vodorrodní přFjky P povinen zajistit {podle §3 ákona 274í2OSlSb.}, aby
v*vodní přpcjka byh provedena a užívám Hk, aby remohlo &jít ke zn*Štění
vody ve vo&vodu.

Vnífirí rozvod vody, napojený na vdovod pro veřejnol poťebu, nesmí být propojen
s roancdem vcdy z jiného zdrcje.

Armatury a jiná zaíizerni napoPná na roalod vodlt nesmí zp+isobovat zpefié rázy a
vi3mce.

Na vdovodní přpojkr napo}enou na vodovod pro rreřejnou poffiu, ktery spliuje
podmínky pro zajišéní požámí vody, lze napojit vniřtí požámí vodovod-

lnstala* taíŤzeni na úpravu tlaku {zvýšerrí - AT stanie nebo snÍŽení -redukČní
verrtily} na vnitřním vodowdu Fdléha sďrválení provozovatelem vodcvodu pío
veřeinou po§ebu-

opravy a údržbu vdovodníďr přpojek uloženýďr v pzemcích, ltieré _hruř veřejné
prrcstránství, zajišfuje provozovateI ze sťďr provomíďr nakladŮ. Veřejnýrn

|rrcs;transfuím {v souladu se ákonem o ohíďr č. 128žGBO Sb. §34) se rcanmí
Yš*ňna náměstí, ulice, tžiště, chodníky, veřejná zebň, paíky a dalŠÍ prcstory
přstupné kažrtému bez omezení, tedlr sloržící obecnému užívání, a to bez ohbdu tp
vlashictví k tomuto pros{oru-

Opmvu a údržbu vodoyodní přpojky na souloomýď, pozemcíďr hmdí ťasťtík
vodavodní přpoikv {majitel pípolova*é nernovito§i neb pozemku)-

Náklady spojaně s realizací myá, rekonstruované rcbo vyrrÉňované vodovodní
přpoiký hmdí v|astrík {dběrateí) pňpojovaného pozemku nebo stavby, nenÍ-li
dohdnuto jinak

VlasŤríkem vodovodní pňpojky, popřpadě jejíďr částí zřzený$ pÉde dnem nabytí
ú§nresti tohoto ák*a {í. 274ft§1 Sb.o vodovoffir a kanalizacích}, je vlasfuík
pzemku nebo sHvby pňpojene na vodoyod, neprokáže-li se opak
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. vlasfríkem vodovodní pňpojky je osoba, která na své náklady přípojku poňdila.

. poír,rbí vodovodní přípojky musí být vedeno od hlavního vodovodního řadu
k napojované stavbě rebo pozemku a uloženo do nezámrzné hloubky-

. poslední pňpolka na konmvé větui vodovodního hdu nesmí být napcjena blíže
konovému hydrantu než 2,0 m.

- potrubí vodovodní pňpojky musí být doplněno o vyh|edávací {signalizařtQ vodič min.
cy4. Vodič bude uložen od'-poklopu zemní soupí€lyy až po vodorněmou sesbyu.

OďrranrÉ pásrno pňpojky je 1,5 m od vnějšího líe stěny poíttbí na obě stnany-

V torrrto prostoru je možné provádět stavební píáce jen se souhlasem provozovatele
vodovodu.

pro prosfup zdí, podlahou, ákladem, st*ro'l šaďr§ je nuťré potrubí přpojky umísťt
do finnidqy.

Pro stavbu yodovodní pňpojky vydá stavební úřad na základě žádosti §avebníka
územní souhlas podle § 96 pňpadně územní rcďrodnutí § 79 stav$ního zákona.

Vdovodní pípojky do dělky 5O m @le § 103 pismene b) odstavce 8 starrebního
zákma nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, k tx;dování
delšíďl přpojekje nuřré podle § 1O4 stavebního zákona ohlášení.

Výstavbu vodovodní přpojky si zajišfuje investor v souladu s obecně p|ahými
právními předpisy. Provádění stavebních prací upranrje s€vební zákon v § 16O.
Vodovodní pňpojku lze prcvádá svépomocí-

Mashík yodoyodu popřpadě provozovatel, pokud je k bmu vlasřríkem zmocněn, je
poviren umoárit pňpojení na vodovod, pokud to umožňují kapacikrí a další teďtnic&é
požadavky.

Materiál pužitý na výstavbu vodovodní připojky musí být zdravotrě nezávadný dle
zákona {v platrém znení). Por.Ěi§ máeriál musí být doložen atesty.

Vottovodní přípojky do DN 5O budou provedeny z potrubí PE 80, PE HD 8O a PE HD
13o značkyWAVIN, ELMO nebo P|PE L|FE u vě§íďr profi|Ů z PVC nebo PE HD 10O

{sDR11} značkywAvlN, P|PE LIFE nebo Mondial, přpadrĚ z litinyznaČky Buderusu
čiSaint- Gobain.

Montáž ípyě, výměnu nebo rckonstrukci staÉ vodovodní přípoiky po vodoměmo+l
sestavu vč. ddávky mateňálu zajišťuje provozovatel vodovodu na náklady
stavebníka.

Napojení pňpojky na hlavní vodovodní řad musí být provedeno přes klasický litinouý
navrtávací pas, zemní šoupátko nebo ventil.
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. pro stavbu vodovodní přípojky budou použity výrobky firmy HAWLE (navrtávací Pas,
zemní ventil nebo šoupátko).

, Na rrcdovcdní přípoj€ se zňzuje vodoměmá ša§hta vždy, pokud není líc pfipojovaná
stavby odbeded sřrxný s hranicí pozemku dběmtele. Vodoměmá šaď*a musí být
umístěna do 2,3 rn od hnnire pozemku. V přpadě přípojky delší neŽ 5O rn, bude
vodoměmá šafita umístěna v blízkosti místa napjení na h|. vodovodním řadu.

. pfipojení pňpjky na hlavnívodovcdní řad je rnoáré prze p kolar.+daci yodovodního

řadu.

, pfi napu§árí bazénů vodgu z ydovodu plt veřejnsu potřebu nesmí být přek očart
od$r 0,5 ťs - nutro do smlouty o dodávce vody uvést jak bude zajištěno.

. vodoměmá šaďrb musí být vlůavena stupdly nebo žebříkem, vsfupnírn otúorem o
minimálníďr rozměreďt 6OO mm x fr}B mm rebo kruhovým o prŮmšru §ffi mm a
musí být vcdotěsná, upíayeíŤl proti vniknutí podzemní. pvrchové ydy, ne§stot a
rnusí být přstupná. U domovníďr šaďret se dává přednost plastovým Šaďltám. Musí
být přitupné pracovníkům AQUA S=RVIS, a.s. Ryďtnov nad }ftěŽra.r k Provedení
od€čtů a výměn vodoměrů.

, Minimá|ní rozměry vodoměmé sa*ty {viz kapitola 4. Umístění vo&rněru}.

. Následně po vyh;davání vodovodní přpojlqy a osazení vodoměru musí budoucí
adběratel r.zavřít smlournl na d$r vody- Bez uzavření smlouvy na od$r vody
nebude přípojka spuštěna-

2. Rušení vodovodní pfipojky:

. F}zické zrušení vodovodní pfipgjky zajišťuje paovozovate| vodovdu na náklady
maiitele vodovdní přFjky.

. zrušení se sestává z odpojení navrtávacího pasu od hlavního vodovodního řadu,
demontáže ovtádající zemní §oupížtyy včeřrě poklopu, demontáže vodoměru vČehě
odpočfu §avu.

3. Umístění vodcměnr:

, umístění yodoměru {vodoměmé sestary} musí umožňovat snadný pfisfup pto
oefut montáž, údržbu, výměnu a demon€ž.

. povinností odběratele je dodržet podmínky umístění rrodoměru stanovené
vlasřríkem. popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokr.d vnifirí yodovod nevyhovuje
poádavkům píp mon€ž vodoměru, je dběrateI povinen na písemné vyanání
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ptcvozovatele provést v pfrměřené lhůtě poťebně úpravy na pňpo.iované stavbě nebo
pozemku.

Odběratel je povinen urnožnit ptovozovateli pňstup k vodoměru, ďlránit vdoměr
před poškozenim a &z zbytecnďro odkladu omámit ptovozovateli ávady v měřenÍ.
Jalaýkoliv zásah do vodoměru bez souhlazu provozovatele je nepňpustný a
pmvozontel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit pro§ neoprávněné
manipulaci.

V objektr.r musí být vodoměr umístěn v suterénu, tďrnické místnosti, Óodbě §
zádveří, ihned za prvním pninikem fulní zdipň splnění následujícíďt podmínek

a) suďÉ a větrarÉ místo
b} potrubí po vodoměr nesmí býtzakyé
c} max. do 2,0 m od obyodového zdiva
d} nejméně 0,2O m a nejvíce 1,2O m nad pod|ahou
e} nejméně 0,20 m d bočního zdiva
f} v mělké šaď,tě v budově o min. rozrrĚreďr: hloubka 0,3 m, délka 1,0 m, ŠÍň<a 0,5

m {platí pro potrubí přípojky do PE 4O - vnější průměr v&řtě}
g} ve ixrince ve zdi v budově o min. rozměreďr: hloubka 0,3 m, délka 1,0 m, uýŠka

0,5 m (platí pro potrubí přpoiky do PE 4O * vněiší průměr včeťtě}

Vodoměmé šachty podzemní mohcu být navrhovány betonové, zdáté a phstové-

Vodoměmá šaďrE musí být chráněna proť vnikngtí nefistot nedstot podzemní a
povrďrové yody, odvěffielná, pňsfupná a plovedena ta( aby armatury v ní umístěné

byly do#ecně ďrráněny přď mížřem. Dále musí být rrybavena sfupadly nebo

žebřkem. Dále je rnožrÉ používat vdoměmé ša*ty bezedrÉ zatqlené o min.

vniťním průměru 5{X) mm {§to šaďrty lze použít pouze do prŮměru vdovodní
přpjky PE 40}.

Pro poftrbí PE 25 - 32 {vrrejší pŇměr} včetrě a vdoměr Qn 2,5 musí mít
vodoměmá šaďlta min_ vniřní půdorysné rozměry 't20O mm x 9O0 mm nebo kruh o

min. průměru 12B mm. Výška ša*ty min. 1500 mm. Dále může být použta
bezedná zateplenrá šafita o min. vnitřním pŇměru 5ffi mm-

prrc potrubí pE 40 - 50 {vněiší průměr} včeťrě a vodoměr Qn 2,5 nebo Qn 6 musí mít

vodoměmá šaňta min_ vniťní pů&rysné rozměry 12(R mm x 9OO m, nebo kruh o

min. průměru 12ffi mm. Výška štrhty min_ 15OO mm. Dále rnůže být potĚita
bezedná zateplená šaďrta o min- vniťrrím prŮměru 5OO mm {trto šaďtfu lze polŽÍt
pouze do průrrĚru rcdovodní přpojky PE 4O).

pro potrubí PE 63 {vnější pŇměr} a vodoměr Qn 6 rebo 1O musí mít vodomŠmá
šaňta min. vnitřní pŮdorysné rozrrĚry 15BO mm x 1§@ mm nebo kruh o min.

průměru 15OO mm. Výška šaúty min. 16OO mm.

Rozměry vdoměmé šachty pto vodovodní pňpojku od DN 8O se shnoví na základě
vodoměmé sestavy a nuhého vysfiojení šaúty.

Poklry vodorrĚmé šaď,ty musí být lehký do 15 Kq čtveírcrrý o min. rczměrcďt 6fr}
mm x 6(X} mm nebo kruhoť o min. pŇměru 6fi} mm.
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V každěm případě musí býtvodoměrzabe#cen protj mftrzu.

Vodoměmá šafita je součástí vnitřního vodovodu. Zfizuje 1l na pňpojované
nemoyitos§ její vlasřtk.

Vzoro€ skladba vodoměmé sestavy u přpojky do DN 5O:

ventil khsiclcý nebo šoupátko bez odvodnění před vodoměrem
rcduke a šroubení vodoměru
vodoměr
redukce a šroubení vgdoměru
zpěttá klapka
venťl klasiclcý nebo šoupátko s odtpdněním za rrodoměrem

. Ve skladbě vodoměmé šachty nebudou používány žádné kulové ventily!

4. Dokumentace na stavu vodovodní pňpojky:

. Technický pryis. V:ffiet poťeby vodyl Papi§ pňpadnýň jiný$ zdrojů vody. Situae se zákresem navĚené trasy vcdovodní pňpojky a qpnačením astaťríďr
podzernní€t sítí {měřť<o 't : 5S a větší). lí.ýkres umísiění vodoměmé *ďrty. Y:Fčet poární vody a požadavek m množství požámí vody vnější a vniťrrí

5. Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a kňžení podzemních
sítí dle CSN 73 6005:

l

a

a}
b)
c)
d)
e)
0

. sguffil podzemníďr sítí
Drub sítí

Silové kabgrydo,1 kY
Silové kabelydo 19 kV
Siloye kablyťg 35 kY
Sňové kabely do 220 kV
Sdělovací kabely
Plynovodní poíubí do 0,S5ltllPa
Plytovdaí potrubí do 0,3 *jlPa
Yodoyodní sítě a přípojky
Tepelré sí€
Kabelovody
§okolé sítě a kanalizační Époj*y
Potruhí pšta
Kolektor

vzdálenost od vo&todní síE a
pňpoilrv{m)

0,4{,
0,4{,
0,4{,
o,40
0,4{l
0,s}
0,50
0,60
1,oo
0,8o
0,60
0,50
0,60
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Křížení podzemníďt sítí
Drui s-ttí

Silo€ kabely do 1 kY
Silová kahly do t0 kV
Silgvé kabeý do 35 kV
Silové kably do 20 kV
§dělorlací kabely
Plynovodní p§§bí tlo 3,335 MPa
Plynovodní ptmbí do 0.3 MPa
Vodovodní sítě a $ípojky
Tepelné sítě
t(abelovcdy
§okoyé sí€ a kanalizaázi p:poj*y
Potrubní po§a
Kolektor

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 0't Rychnov nad Kněžnou

yzdáhnost od vodovodní síÉ a
pňpoiky{m}

3,43,0,20
0,43 J B,20
0,40 / G,20
3,40
0,20
0,15
§,15

0,2o
B,20
o,10
o,2o
3,20

6. Seznam souvisejících dokumentů:

t

l
Zákon é,2542Oa1 Sb,, zákon o vodách a o změně něktených ákonů (vodní zákon)
Zákon é.274l2ao1 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon
o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
Zákon é.258í2OO0 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška Ministerstva zemědělství ó.428l2OO1 Sb., kterou se provádí zákon
ě.274l2OO1 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
něktených zákonŮ (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
CSN 75 5411 Vodovodní přípojky
Čstt zg 6660 Vnitmívodovody
ČSru ZS 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
ČSN ZS 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádží
ČSru rru 806-3 (75 5410) Vnitmí vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě -
Část g: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
ČSru ZS 5401 Navrhování vodovodního potrubí
Čsru zs 5402 Výstavba vodovodního potrubí
CSN EN 1717 {75 5ffi2) Oórana proti zneěištění pitné vody ve vnitřních vodovodech
a všeobecné požadavky na zařízení na oóranu proti zneóštěnízpětným průtokem
CSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Čstt zs 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
CSN 73 0873 Požámí bezpečnost staveb - zásobování požámí vodou
Obchodní podmínky pro dodávku vody o odvádění odpadní vody
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