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ákladní technickě pdmínky pro zpracování projektové
dokumentace a proyádění staveb vodoyodů

í. yýstavba nových,výměna,rekonstnrkce nebo přelož<y stávajících vodovodŮ:

Veškený použúy materiál na shybu rrodovodu a úpravu piřté vody musí splnit
pdmínrý zdravoťrí nezáyadnosti pro styk s piřror vodor dle ákona. PotŽitý
materiál musí býtdoložen atesty.

Na území provozovatele vdovodu h.rde vodorrcdní potrubí proválěno z materiá|u
PVC rrebo PE HD 100 RC(SDR11} modré barvy značky RCprot*{ C,ercfit WAYIN,
plpE LIFE, ELMO nebo Mondial, pňp. litiny zrrad<y Buderus Či Saint - Gobain a
dqlnáro o vyhledávací (signalizačrrí vodič} zavedený až do poklopŮ jednďiyých
armafur nebo šaďret min. CY 4. Elekfutvarcyky a tvarovka na tupo bu&u panŽÍvány

mař=k FRIALEN, 'lryAVlN, GEORG F|SCHER +GF+. Pobubí v náyinu nebude
ptžívárc.
Veškeré vodovodní litinové armafury budou po{!žÉy od firmy HAlillLE, JMA, AVK
VO}KA, GEORG FISCHER +GF+, Brderus nebo Saint - G&ain-
yeškeré rdukční ventily od DN 5O budou používány od AVK VOD-I{A, Har*{e, ATJ
ngbo JMA s pojistrým okruhem. který zalisť pň poruše redukórího ventilu jeho
uzaťrení-

Do =mě nebudou používány žádíF platové spojky.

Maximální přeťak v nelnižšíďr místeďr vodovodní sítě každétp §akového pásma
nesmí převyšovat hodnofu 0,6 MPa. V odŮvodněných pípadeó se mŮŽe zv'ýŠit na
0,7 MPa.
pfi zástavtě do dvou nadzemních podhží hydrodplamid<ý pHlak v rozvodné síti
musí být v místě napojení vodovdní pňpojky nejméně 0,15 MPa- Př zástavbě nad
€vě ndzemní podlaží nejmárě 0,25 MPa

Veškeré vodorrĚmé, rcdukční a armafumí šachty na vodovodeďt musí být
zabezpečeny proti vniknutí re§stot, podzemní a povlďlové vody a musí být
odvěSány a pfistupny_ Dále provederry tak, aby armatury v niďr umístěné byly
dgstatečně ďtráněny před mrazem.

Vodovodní potrubí vŇvodu se nesmí propojovat s potrubím uáťtové a pmvozní
vody a ani s vodovodním poťrrbím z jiného zdroje yody, který by mohl ohrozit jakost
vody a píolíoz vodovodního systému.

Na vdovodním potrubí bude prcve&na taková zkouška vodan dle ĎSN 75 5911 a u
vŇvodníďr nádží zkouška vodotěsnosti dle ČSru ZS O9O5, u ktelé bude vŽdy
přtomen provozovatel.

provozovatet dovodu bude dále pňtorren u konťrolníďr dnŮ, předání provedené
stavŤy vodoyodu a s tím souťsejícíďr objektŮ a kolattdace.

oďrranná pásma vodovodu pro rreřejrrcu pořebu jsou vymezena vodorovrpu
rrzdábmstí od vnějšího líce stěny potrubí na kďdou stranu

a} u vodovdníď! řadů do průměru 500 mm vfuhě, 't,5 m,
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b) u yodovodních řadŮ nad prŮměr S}O rnm, 2,5 m

c) u yodoyodních řadů, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným pvrchem, se vzdálenostizvyŠují o 't,0 m.

V oďrranném pásmu vodovodního hdu lze provádět zemní práce, stavby, umÍ§ťoyd
konsúr.rkce nebo jiná podobná zaíizeni ó provádět činnosti, kteé omezují přstup
k vodovodnímu řadu, nebo které by rrCIhly ohrozit je|iú teónický §av nebo plynulé
ptovozování, vysazová trvalé poros§t, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
provádá terénní úpnavy, jen s gísemným souhlasem vlashíka, popfrpadě
provozovatele vodovod u.

V oďlranném pásmu vodovodŮ musí býtzemní prá€ prováděny ručně.

Přd vydáním rozhodnutí, souhlasů atd. je nutné pbdložit k odsouhlasení jednoťivé
stupně prcjektové dokumenbce.

U nově budovanýďr vodovodŮ 1ZTV), kde mají být vyvdeny vodovodní přípojky na
jednoťivé pozemlgt, budou pňpoiky na okrajíďr těchto pozemkŮ opařeny
vodoměrreu šaďrtou {viz. kapitola 2. Vgdovodní přpojka}-

Vodovody musí být navrženy a prcvedeny tak, aby bylo zabezpe&no dostdeřté
množství zdravotně nezávadné piíré vody pro veřejnou pofebu ve vymezeném
území a aby byla zabezpečena nepřeHitostdodávky pŤřté vody pro dběratele.

Vodovody musí být ďlráněny prcti zamrznrrtí, poškozaní vnějšími v|ivy, vnější a
vni$rrí korozi a proti vnikání škodIiťch mikeorganismŮ, ďtemackých a jiných láek
zhotšu,iící kvalitu pitté vody.

Rozvodná vodovodní síť může plnit funkci požárního rrodovodu. Z toho dŮvodu však
nelze připustit zvětšování profilu navĚeného pofrubí, neboť pfi návrhu většího profilu
plo požámí účely zejména v koncodďr úsecíďr síĚ docházi za normálního provozu
ke stagnaci vody v potrubí, což má negativní vliv na jako§ vody,

2, Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a kňžení podzemních
sítí dle CSN 73 6005:
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. souběh potlzemníďl sítí

Druil síti

Silo# kaberydo 1 kV
Silové kabely do 10 kV
Si|ové kabely do 35 kV
Silové kabely do 220 kV
Stlělgvaci kabely
Ptynovcdní pobubí do O,fi}5 MPa
Plynorcdní potrubí do 0,3 MPa
Yodovodní sítě a přpojky
Tepelné sítě
}€belovody
Stokové sítě a kanalizační pňpoity
Potrubní poša
Kgl=ktor

. křížení podzemníďt sítí

va*álmmt od vodovodní sffi a
pňpoi*yíml

o,4{l
0,40
0,40
0,4o
0,{o
0,50
o,5{,
o,60
í,00
0,60
0,60
o,5{l
0,60
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Dnrh sftí

Silové kabely do 1 kV
Silové kabe$ do 't0 kV
Silové kabely do 35 kV
Silové kabelydo 220 kV
§děloymí kabely
Plynovodní pobubí do 0,005 tiPa
P}ynovodní púůubí do 0,3 MPa
Yodovodní§tě a Époiky
Tepelné sftě
l{abelovody
§okové sítě a kanalizační pňpojky
Potrubní po§a
Kolektor
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vzdákno§ d vodovodní sítě a
pfipojkyím}

0,4o / 0,20
0,40 J 0,20
o,40l0,20
o,4{l
0.20
B,15
0,15

0,20
§,20
0,13
o,2o
0,20

3, Seznam souvisejících dokumentů:
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Zákon Č-2342ffi1 §b-, zákon o vodáďl a o změně něktenýďr zákonů {vodní zákon)
Zákon Š.27#2ag1 Sb., o vodovodeďt a kana|iacíďr pro veřejnou poSebu {zalicng vdovdeďl a kanalizacíďl}, v plařrěm mění
Zákon č. 258€O0O Sb., o oďrmrĚ vebinéřn zdraví
YYhláŠka Ministersfua zemědělsfuí č.428žm1 Sb_, kterou se plovádí zákan
Č- 274r2ffi'l Sb., o vodovodech a kanalizacíďt pro veřejnou potřeiu a o změně
některých zákonů {zákon o yodovodeďt a kanalizacíďr), v p|aťlém znění
CSN 75 5411 Vodovodní přpojky
§stl ls ffi Vnitřní voddvodý 

-

ČSru zS 5911 Tlakové zkoušký vodovodního a závlahového pobrrbí
čsN zs s05 zkoušky vodotě-snostivodovodníďt a kanalizačních nádĚí
Čstt 

=N 
8o+3 ř§ 5410) Vnitřní vodovod pro rozrrod vody určené k lidské spořebě -Cást 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená meioda

ČSN zS 54§1 Navrhování vdavodního poťubí
ČSN zs 54B2 Vístavba wdovodního potubí
&SN EN 1717 {75 54S2) Gďrrana prcti zneě§*rí pi*rá vody ve vnitřníďr yodoyodeďt
a vŠeobecné poŽadavky tte zařizerzí na oďtrantl poti me§štění zpetným průtokem
CSN 73 6úO5 Prostorové uspořádání síť teďrnické}p vybavení
§sN zs 5455 yý@et vni§rrích vdovodů
CSN 73 0873 Poární bapďcrnsl stayeb - ásobování požámí vodou
Obďpdní Smínky pro ddávku vody o odyádění odpadní vody
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Dne:1.1.2312
Zpmoval: Jiň Luňák

Sďtváli!: lng- Josef Jansa,
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