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Předmluva

Tento dokument (EN 14654-1:2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do konce prosince 2014 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 konce prosince 2014.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14654-1:2005.

EN 14654 „Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách“ sestává
z následujících částí:

Část 1: Čištění;●

Část 2: Sanace.●

Další části, týkající se jiných činností, budou doplněny později.

Při tvorbě této části normy EN 14654 byly zohledněny další existující normy, především EN 752 „Odvodňovací
systémy vně budov“ a EN 13508 „Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí
a kanalizačních přípojek“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma pojednává o řízení a kontrole metod čištění odvodňovacích a stokových
systémů. Metody čištění jsou součástí obecných postupů provozu odvodňovacích a stokových
systémů.



Provozovatel (popř. vlastník) stanovuje cíle metod čištění, které jsou vyjádřené terminologií
konečného výsledku, nutného ke splnění provozních požadavků na odvodňovací a stokový systém (viz
EN 752) a vypracovává
strategii k dosažení těchto cílů. Provozovatel (popř. vlastník) také vypracovává popis (specifikace)
metod čištění, v kterých se přihlíží k cílům a strategii, jakož i kritéria pro kontrolu kvality výsledků.

Před vlastním čištěním by provozovatel (popř. vlastník) měl získat podrobné a důkladné znalosti
o odvodňo-
vacím a stokovém systému a o zhodnocení hydraulických podmínek i ostatních významných faktorů
s cílem stanovit druh a četnost nutného čištění (viz EN 752). V některých případech to může vést
k dodatečným
pracovním úkonům pro zjištění těchto informací.

Po skončení čištění se vyhotoví zpráva (protokol) obsahující informace o provedených pracích, jakož
i potížích, odlišnostech a zvláštnostech, na které se při čištění narazilo.

Tyto informace se využívají ke zlepšení řízení provozu odvodňovacích a stokových systémů.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje obecné zásady řízení a kontroly metod provozních činností odvodňovacích
a stokových systémů a specifikuje požadavky na rozvoj a zavádění pracovních programů a výběr
technologií.

Tato část EN 14654 se zabývá managementem a kontrolou čištění.

Používá se pro venkovní odvodňovací a stokové systémy, provozované převážně jako gravitační, od
místa kde odpadní vody opouštějí budovu či systém odvodňování střech nebo kde vtékají do uliční
vpusti, až po místo vyústění do čistírny odpadních vod či vodního recipientu. Odvodnění a stoky
vedené pod budovami se do tohoto systému zahrnují, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace
budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


