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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 14654-1:2021) 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.

Spolu s EN 14654-3:2021 tento dokument nahrazuje EN 14654-1:2014.

Obecný text EN 14654-1, který byl opakován v EN 14654-2:2013, je zahrnut do tohoto dokumentu.
Text zaměřený na sanace byl ponechán v EN 14654-2:2021 a text zaměřený na čištění stok
a kanalizačních přípojek byl přesunut do EN 14654-3:2021.

EN 14654 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností se skládá
z následujících částí:

–    Část 1: Obecné požadavky (tento dokument);

–    Část 2: Sanace;

–    Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek;

–    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.



Úvod
Odvodňovací a stokové systémy jsou součástí kanalizace, která poskytuje služby veřejnosti. Tyto
služby lze stručně popsat jako:

–    odstraňování odpadních vod z nemovitostí z důvodu ochrany veřejného zdraví a hygieny;

–    prevenci před povodněmi v urbanizovaném území;

–    ochranu životního prostředí.

Kanalizace má čtyři na sebe navazující funkce:

–    odvádění;

–    dopravu;

–    čištění;

–    vypouštění.

Odpadní vody mohou být, po případném vyčištění, vypouštěny do životního prostředí nebo opětovně
využívány.

Odvodňovací a stokové systémy zajišťují odvádění a dopravu odpadních vod.

Odvodňovací a stokové systémy byly zřizovány, protože bylo potřebné odstraňovat odpadní vody, a tím
zabraňovat šíření nemocí.

Tradičně byly budovány odvodňovací a stokové systémy, které odváděly a dopravovaly všechny druhy
odpadních vod bez ohledu na jejich původ. Vzhledem ke znečištění vodních toků během maximálních
průtoků v době přívalových dešťů byly zřizovány odlehčovací komory, které odváděly odpadní vody do
povrchových vodních recipientů.

Později bylo uznáno, že oddílné soustavy, odvádějící odděleně odpadní vody a srážkové povrchové
vody, jsou lepší než jednotné soustavy.

I když zpočátku bylo mnoho odvodňovacích a stokových systémů provozováno jako jednotné
soustavy, bylo nutné uvažovat o oddělování odpadních vod od srážkových povrchových vod. Obsah
znečišťujících látek není stejný a oddělování odpadních vod od srážkových povrchových vod umožňuje
jejich odlišné čištění, čímž se mohou uplatňovat řešení příznivá pro ochranu životního prostředí.

Toto pojetí je obsaženo v přístupu integrovaného managementuNP1) stokového systému.

Tento dokument poskytuje rámec pro navrhování, výstavbu, údržbu, provoz a sanaci odvodňovacích
a stokových systémů vně budov. To je znázorněno v horní části obrázku 1. Tento dokument je
podporován podrobnějšími normami pro průzkum (prohlídky), navrhování, provádění, organizaci,
kontrolu a řízení odvodňovacích systémů.

Normy pro průzkum a hodnocení zahrnují:

–    EN 13508 (soubor) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí
a kanalizačních přípojek.



Normy pro navrhování a výstavbu zahrnují:

–    EN 16932 (soubor) Odvodňovací systémy vně budov – Čerpací systémy;

–    EN 16933-2 Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh;

–    EN 1295 (soubor) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky;

–    EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení;

–    EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení;

–    EN 15885 Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních
přípojek.

Normy pro management a řízení zahrnují:

–    EN 14654 (soubor) Řízení a kontrola činností ve stokách a kanalizačních přípojkách.

K lepšímu využívání těchto podrobnějších norem se používají informace ze specifikací vytvořených
jednotlivými  organizacemi pro vlastní  používání.  Normy výrobků mají  také zohledňovat  funkční
požadavky v této normě za použití norem EN 476, EN 13380 a EN 14457.



Obrázek 1 – Pyramidové schéma



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 obecné požadavky na řízení a kontrolu činností.

Tento dokument je použitelný pro odvodňovací a stokové systémy 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 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.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Koordinovaná činnost vedení, řízení a kontroly.


