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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14654-3:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 165 „Inženýrství
odpadních vod“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2021 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2021.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.
Tento dokument spolu s EN 14654-1:2021 nahrazuje EN 14654-1:2014.
Změny textu v tomto dokumentu jsou převážně redakční a souvisí s přesunutím opakovaného textu do
EN 14654-1:2021.
EN 14654, Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností se skládá
z následujících částí:
– Část 1: Obecné požadavky;
– Část 2: Sanace;
– Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek (tento dokument);
– Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů.
Později mohou být přidány další části, týkající se dalších činností.
Při zpracování této části EN 14654 byly brány v úvahu další dostupné normy, zejména EN 752
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému a EN 13508 Zjišťování
a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky na řízení a kontrolu činností v odvodňovacích a stokových
systémech vně budov a specifikuje požadavky na vývoj a zavádění pracovních programů a výběr
technologií.
Tento dokument zahrnuje řízení a kontrolu čištění stok a kanalizačních přípojek.
Tento dokument je použitelný pro systémy stok a kanalizačních přípojek od místa, kde odpadní vody
opouštějí objekt, vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde
jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu.
Kanalizační přípojky a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí
vnitřní kanalizace těchto budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

