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Předmluva
Nakládání s dešťovými odtoky ve stokové síti je relativně mladým odvětvím, jehož cesta začala zhruba
před 40 lety. Vzhledem k nedostatku zkušeností tehdy existovalo jen velmi málo předpisů. V průběhu
let však tento obor zaznamenal obrovský rozvoj. V roce 2007 bylo v Německu na stokové síti
provozováno kolem 45 500 nejrůznějších objektů. V současné době konečně existuje dostatek
praktických poznatků, které umožňují doplnění technických předpisů o provozu, údržbě a obnově
strojního a elektrotechnického vybavení.
První technické vybavení většiny objektů na úpravu dešťových vod dosáhlo konce své provozní
životnosti, takže vzniká zvýšená potřeba jeho obnovy.
V rámci norem VDMA toto téma poprvé zpracovává sjednocující norma VDMA Strojně technologické
vybavení objektů pro centrální nakládání a retenci dešťových vod na stokové síti – pokyny k provozu,
údržbě a obnově. Cílem tohoto předpisu je přispět ke zlepšení procesu projektování, instalace,
uvedení do provozu, samotného provozu, údržby a obnovy technického vybavení. V popředí zájmu
přitom stojí údržba. Jsou zde navrženy intervaly pro vizuální kontrolu, zkoušky funkčnosti, přesnosti a
účinnosti, údržbu a očekávanou provozní životnost.
Tento předpis se nezabývá hydrologickým a hydraulickým návrhem, studiemi, ani projektováním
objektů na stokové síti. Tato témata zpracovávají normy DWA.

Úvod
Tento předpis se orientuje především na projektanty a provozovatele a nabízí přehled k posouzení
jednotlivých částí a systémů objektů na stokové síti. Autoři si nenárokují právo na úplnost, ani přesný
výklad stávajících právních předpisů. Používání tohoto předpisu nenahrazuje studium odpovídajících
směrnic, zákonů a nařízení. Kromě toho je nutné vzít v úvahu zvláštnosti jednotlivých produktů
technického vybavení objektů na stokové síti a možnosti jejich různého využití. Proto je mimo postupy
uváděné v tomto předpisu možné použít i celou řadu jiných řešení.

1 Předmět normy
Tento předpis VDMA se v zásadě vztahuje na strojní a elektrotechnické součásti a systémy objektů
k nakládání s dešťovým odtokem a jeho retenci v jednotném a oddílném systému veřejné kanalizace.

2 Normativní odkazy
Pro používání tohoto předpisu je nutné přihlédnout k níže uvedeným citovaným dokumentům. U
dokumentů s uvedeným datem vydání, platí konkrétní vydání. U nedatovaných dokumentů platí
aktuální znění daného předpisu včetně všech změn.
ATV-A 128 (1992), Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in
Mischwasserkanälen. (Směrnice pro návrh a konstrukci objektů k odlehčení dešťové vody na jednotné
kanalizaci.)
ATV-DVWK-M 177 (2001), Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in
Mischwasserkanälen - Erläuterungen und Beispiele. (Návrh a konstrukce objektů k odlehčení dešťové
vody na jednotné kanalizaci – komentář a příklady.)
ATV-DVWK-A 198 (2003), Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für
Abwasseranlagen. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2010), Arbeitshilfen
Abwasser, www.arbeitshilfenabwasser.de (Sjednocení a odvození návrhových hodnot pro kanalizační
objekty. Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a urbanizace. (2010), Pomůcky pro stokování,
www.arbeitshilfenabwasser.de)
DIN EN 752 (2008), Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. (Venkovní odvodnění budov.)
DIN EN 13306 (2010), Begriffe der Instandhaltung. (Termíny a definice údržby.)
DIN 19569-4 (2000), Baugrundsätze für Bauwerke und technische Ausrüstung. Besondere
Baugrundsätze für gehäuselose Absperrorgane. (Stavební zásady pro stavby a technické vybavení.
Zvláštní předpisy pro bezplášťové uzávěry.)
DIN 31051 (2012), Grundlagen der Instandhaltung. (Základy údržby.)
DIN EN 60204-1, VDE 0113-1 (2007), Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von
Maschinen - Teil 1. (Bezpečnost přístrojů – elektrické vybavení strojů, část 1.)
DWA-A 111 (2010), DWA-A 111 (2010), Hydraulische Dimensionierung und betrieblicher
Leistungsnachweis von Anlagen zur Abfluss- und Wasserstandsbegrenzung in
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Entwässerungssystemen. (Hydraulický výpočet a provozní hodnocení odtokových a odlehčovacích
objektů v odvodňovacích systémech.)
DWA-A 147 (2005), Betriebsaufwand für die Kanalisation - Betriebsaufgaben und Häufigkeiten.
(Provozní opotřebení kanalizace – provozní úkoly a intervaly.)
DWA-A 166 (2012), Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung, konstruktive
Gestaltungund Ausrüstung. (Stavební objekty na stokové síti – konstrukční řešení a vybavení.)
DWA-M 176 (2012), Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrüstung von Bauwerken der
zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung. (Pokyny ke konstrukčnímu řešení a vybavení
objektů na stokové síti.)
DWA-M 181 (2011), Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwässerungssystemen. (Měření
stavu vody a průtoku v odvodňovacích systémech.)
DWA-A 199-1 (2011), Dienst- und Betriebsanweisungen für das Personal von Abwasseranlagen. Teil
1: Dienstanweisung für das Personal von Abwasseranlagen. (Služební a provozní pokyny pro
personál odvodňovacích objektů. Část 1: Služební pokyny pro obsluhu odvodňovacích objektů.)
DWA-A 199-2 (2007), Dienst- und Betriebsanweisung für das Personal von Abwasseranlagen, Teil 2:
Betriebsanweisung für das Personal von Kanalnetzen und Regenwasserbehandlungsanlagen.
(Služební a provozní pokyny pro personál odvodňovacích objektů. Část 2: Provozní pokyny pro
obsluhu kanalizačních sítí a objektů k nakládání s dešťovými vodami.)
DWA-M 207 (2007), Informations- und Kommunikationsnetzwerke für die Abwassertechnik.
(Informační a komunikační sítě pro odvodňovací systémy.)
DWA-M 253 (2011), Leit- und Automatisierungstechnik auf Abwasseranlagen. (Řídicí a automatizační
technika pro odvodňovací objekty.)
VDI 2884 (2005), Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung von Produktionsmitteln unter Anwendung
von Life Cycle Costing (LCC). Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Richtlinien, Beuth Verlag, Berlin.
(Pořizování, provoz a údržba výrobních prostředků v souladu s náklady životního cyklu. Sdružení
německých inženýrů, směrnice VDI, Nakladatelství Beuth, Berlín.)
VDMA-Einheitsblatt 34160 (2006), Prognosemodell für die Lebenszykluskosten von Maschinen und
Anlagen. (Model k odhadu nákladů životního cyklu strojního vybavení a objektů.)
VOB Část A (2009), Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen, siehe auch DIN
1960. (Všeobecné zásady pro předávání stavebního díla, viz též DIN 1960.)
VOB Teil B (2009), Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, siehe
auch DIN 1961.(Všeobecné smluvní podmínky pro realizaci stavebního díla, viz také DIN 1961.)

3 Termíny a definice
V rámci tohoto předpisu platí následující termíny a definice.
3.1
Inspekce
Opatření ke zjištění a posouzení stávajícího stavu jednotky včetně určení příčiny opotřebení
a vyvození nutných důsledků pro další používání.
3.2
Kalibrace
Uvedení technického vybavení na předepsanou úroveň.
3.3
Modernizace
Kombinace všech technických a administrativních opatření, vč. opatření managementu ke zvýšení
spolehlivosti a/nebo odolnosti a/nebo bezpečnosti jednotky, aniž by byla změněna její původní funkce.
3.4
Objekty na stokové síti
Objekty k nakládání s dešťovým odtokem a k jeho retenci na jednotné a oddílné kanalizaci vč.
přelivných objektů.
3.5
Obnova
Výměna nefunkčního nebo starého vybavení za nové, jehož výkon je minimálně srovnatelný
s výkonem starého vybavení.
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3.6
Odpadní voda
Odpadní vodou se rozumí voda, jejíž vlastnosti byly změněny používáním v domácnosti, průmyslu,
zemědělství nebo jiným způsobem, a odtéká při bezdeštném počasí i srážkách (dešťová voda) ze
zastavěných a zpevněných ploch.
3.7
Oprava
Fyzická opatření, která se provádějí k opětovnému nastolení funkce porouchané jednotky.
3.8
Vizuální kontrola
Krátké posouzení stavu vybavení pohledem. Vizuální kontrola může zahrnovat i posouzení průtoku
odpadní vody, která je v kontaktu s technickým vybavením.
3.9
Procesní řídicí a dálkové systémy
Řízení, automatizace, sběr provozních dat, kontrola provozu a hlášení poruch technických procesů
včetně dokumentace a archivace.
3.10
Provedení díla
Konstrukce, zhotovení a uvedení do provozu strojního nebo elektrotechnického zařízení, jež následují
po zadání úkolu podle již existujícího nebo nově vypracovaného konceptu zhotovení.
3.11
Provoz
Činnosti, které se provádějí v průběhu běžného používání odvodňovacího systému.
3.12
Provozní řídicí systém
Program elektronického zpracování dat k přípravě, řízení a vyhodnocení jednotlivých procesů provozu
a údržby prvků infrastruktury. Sleduje se i vynaložení zdrojů.
3.13
Provozní životnost
Pro účely plánování očekávaná životnost části zařízení.
3.14
Provozovatel
Pověřená osoba, která zodpovídá za celé zařízení všeobecně i při komunikaci s kontrolními orgány.
3.15
Předání
Označuje všeobecně prohlášení, že nějaká záležitost nebo stav odpovídá určitým požadavkům,
především, že je nějaká práce prohlášena za hotovou.
3.16
Servis
Opatření vedoucí k minimalizaci opotřebení.
3.17
Spolehlivost funkčnosti
Zastřešující termín k popsání disponibility a faktorů, které ji ovlivňují: spolehlivost, odolnost a
opravitelnost.
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3.18
Údržba
Kombinace všech technických, administrativních a řídicích opatření během životního cyklu jednotky,
která slouží k udržení nebo obnově funkčního stavu.
3.19
Uvedení do pořádku
Fyzické opatření, které se provádí, aby byla vadná jednotka uvedena zpět do funkčního stavu.
3.20
Uvedení do provozu
První spuštění a vypnutí stroje nebo zařízení provozovatelem.
3.21
Vybavení
Technické zařízení pro provoz zvláštních stavebních objektů k nakládání s dešťovými vodami a jejich
retenci.
3.22
Vyplachovací klapka
Zařízení k vytvoření krátkodobě výrazně zvýšeného odtoku k odstranění ucpávek a nánosů.
3.23
Zkušební provoz
Zkouška funkčnosti zařízení v reálném provozu včetně opravných opatření.
3.24
Zkouška funkčnosti
Zjištění funkčnosti stavu technického vybavení.
3.25
Zkouška přesnosti
Zjištění odchylky stávajících hodnot od předepsaných hodnot.
3.26
Zkouška účinnosti
Zjištění stávající účinnosti v porovnání s požadovaným stavem.

4 Stanovení cíle
Cílem tohoto předpisu je dosažení dlouhodobého, bezpečného, funkčního a hospodárného provozu
strojního a elektrotechnického vybavení objektů na stokové síti a tedy ochrana povrchových vod.
Za tím účelem by se:
– měla v rámci procesu projektování zlepšit komunikace mezi projektanty, provozovateli a
stavebními firmami, aby bylo možné vybrat co nejvhodnější zařízení,
– měl optimální údržbou zlepšit provoz a provozní bezpečnost,
– měla zvýšit provozní životnost technického vybavení a zároveň by se měly snížit celkové
náklady
– měly sjednotit termíny a stanovené limity opatření údržby.

5 Nakládání s dešťovými vodami a jejich retence
Postupy nakládání s dešťovými vodami a jejich retence mají v Německu své kořeny na začátku 20.
století. Teprve od r. 1972 však vyvstala potřeba jejich rozvětveného a systematického zpracování.
Tehdy došlo k vyšší míře napojení obyvatel na kanalizaci a ČOV, čímž se výrazně zhoršila kvalita
vody v Bodamském jezeře. První německá směrnice o nakládání s dešťovými vodami v jednotné
kanalizaci se objevila v roce 1977. Naposledy byla přepracována v roce 1992 viz ATV-A 128 (1992) a
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Znovusjednocení 3. 10. 1990.
Hodnoty z předešlého období
se vztahují na staré spolkové
území.

platí dodnes. Směrnice ATV-DVWK-M 177 (2001) a ATV-DVWK-A 198 (2003) ji doplňují.
Nejdůležitější normy o konstrukčním řešení a technickém vybavení objektů na stokové síti jsou DWAA 166 (2012) a DWA-M 176 (2012).
Ve výše uvedené směrnici ATV-A 128 (1992) byly úkoly a cíle nakládání s dešťovými vodami
v jednotné kanalizaci stanoveny následovně:
Úkolem nakládání s dešťovými vodami je omezit dešťový odtok na ČOV do takové míry, aby
byly dodrženy požadované limity znečištění na odtoku a zároveň aby se v rozumném rozsahu
udržela nárazová zatížení toků z dešťových oddělovačů. Cílem nakládání s dešťovými vodami
je maximální možné snížení celkových emisí z dešťových oddělovačů a ČOV v rámci
vodohospodářských požadavků.
Směrnice z roku 1972 rozpoutala v bývalé NSR od r. 1983 nebývalý rozvoj (viz obr. 1) nejdříve na
jednotné kanalizaci. Bylo postaveno velké množství nových retenčních nádrží a objektů trubní retence.
Výstavba retenčních nádrží na oddílné kanalizaci začala o deset let později. Na konci roku 2007 se ve
znovu spojeném Německu nacházelo cca 45 500 objektů na stokové síti buď ve vlastnictví obcí, nebo
svazků, např. retenční nádrže s přelivem, dešťové zdrže s čisticím účinkem a trubní retence. Dešťové
oddělovače a ČOV nejsou do tohoto čísla zahrnuty. Dodnes se v Německu do nakládání s dešťovými
vodami investovalo 50 miliard EUR, viz Brombach 2010. V celosvětovém měřítku je úroveň nakládání
s dešťovými vodami v kanalizační síti na velmi vysoké úrovni a slouží jako vzor pro ostatní.

Počet

22 let

2010 Nový census

Rok

RÜB – záchytné a průtočné nádrže (nádrže s přelivnou hranou), SK – trubní retence, MS – jednotný systém, RRA – zařízení k retenci dešťových
vod, RKB – dešťová zdrž s čisticím účinkem, TS – oddílný systém, RÜ – dešťový oddělovač, KA – ČOV celkem, Schatzung - odhad

Obr. 1
Vývoj počtu objektů na stokové síti v Německu, Brombach (2010)
Zpočátku byla základním prvkem tohoto oboru stavební díla. Nelze však přehlédnout, že přibývá
automatizace a strojně technologických vybavení. Tyto nové prvky, např. řízení plnění a čištění,
hlášení provozního stavu a poruch, dálkový dohled prostřednictvím řídicích dálkových systémů,
vyžadují stále více výkonných strojů a elektroniky.
Polovina z 24 000 retenčních nádrží s přelivnou hranou a trubní retence na jednotné kanalizaci má
více jak 22 let. Velká část strojně technologického vybavení dosáhla konce své normální provozní
životnosti, čímž se zvýšila potřeba oprav a obnov.
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6 Strojně technologické vybavení
Za účelem lepší přehlednosti a členění byly v souladu s DWA-A 166 (2012) nejčastější typy vybavení
objektů na stokové síti uspořádány do tříd a skupin (viz níže tab. 1)

Třída

Tabulka 1 – Rozdělení strojně technologického vybavení podle tříd a skupin
Číslo VDMA Skupina

1 Regulace odtoku

2 Regulace hladiny vody

1.1

Škrtící zařízení bez pohyblivých částí a
pohonu elektrickou energií

1.2

Škrtící zařízení s pohyblivými částmi bez
pohonu elektrickou energií

1.3

Škrtící zařízení s pohyblivými částmi
s pohonem elektrickou energií
Pevné a nastavitelné přelivné hrany bez
pohyblivých částí a pohonu elektrickou
energií
Samočinná pohyblivá zařízení na přelivu
bez pohonu elektrickou energií

2.1

2.2
2.3

Samočinná pohyblivá zařízení na přelivu
s pohonem elektrickou energií

3.1

Vyplachovací klapky

3.2

Proudové ejektory

4 Zařízení mechanického
předčištění

4

Česle a síta k zachycení
plovoucích nečistot

hrubých

5 Norné stěny

5

Norné stěny
nečistot

plovoucích

6 Ochrana proti zpětnému vzdutí

6

Zpětné klapky

7 Čerpadla

7

Čerpadla

8 Armatury

8.1

Armatury na ruční pohon

8.2

Armatury na motorový pohon

9

Měřicí, řídící a regulační technika

3 Čisticí zařízení

9 Elektronika

k zachycení

a

Několik let se v retenčních nádržích používá lamelový usazovák k zachycení sedimentujících látek.
Toto zařízení patří pod Zařízení mechanického předčištění. Vzhledem k tomu že jej zatím využívá jen
málo objektů a neexistují žádné dlouhodobé zkušenosti, nebyly usazováky do tab. 1 zařazeny.

7 Projektování, provádění a uvedení do provozu
7.1 Účastníci a platné předpisy
Projektování a provádění objektů na stokové síti včetně vybavení strojně technologickým zařízením a
elektronikou je složitý a dynamický proces. Každý projekt je jiný, protože má jiné vstupní podmínky –
zadání, účastníky a pracovní členění, viz obr. 2.
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Vodní rámcová směrnice
EU, Zákon o vodním
hospodářství

Občanský zákoník, Obchodní
zákoník, Vyhláška o zakázkách a
smlouvách ve stavebnictví

Zemská MŽP, zemské
zákony, směrnice a dotace

Technické předpisy EN, DIN,
DWA, VDMA, VDEW, VDI

Město, obec,
odvodňovací spolek

Vyhláška o honorářích pro
architekty a inženýry

Univerzity –
základní výzkum

Místní vodoprávní
úřady

Projektant,
projektová kancelář,
stavební dozor

Projekt, tendr,
stavba, vybavení,
uvedení do provozu,
servis, údržba

Stavební firma

Obchodník

Technický pracovník
Průmysl

Investor
Výzkum, vývoj nových
produktů a postupů

Výrobní firmy
Obr. 2 – Účastníci a platné předpisy při projektování, provádění a vybavení objektů na stokové
síti
Kromě toho je třeba vzít v úvahu širokou paletu technických předpisů, např. DIN, DWA, VDI, VDE a
VDMA, směrnice, nařízení a zákony spolkových zemí, spolkové vlády a Evropské unie. Finanční
podpora dotacemi se může vázat na specifické místní předpisy, které také mohou obsahovat
technické podmínky. Projektování a pozdější provoz spadají pod dohled příslušných vodoprávních
úřadů.
.

7.2 Komunikační proces
Projektant spočítá a navrhne v souladu se zadáním pozdějšího provozovatele, např. obce nebo
kanalizačního a vodovodního spolku celý objekt s ohledem na technické, ekonomické, ekologické a
provozní podmínky. Přitom dbá na dodržení všeobecných pravidel techniky a současného stavu
znalostí. Projekt vyhotoví vč. strojně technologického vybavení, předloží jej příslušnému
vodoprávnímu úřadu ke schválení a zohlední přitom aktuální spolkový vodní zákon (WHG 2009) a
specifické místní podmínky, např. LUA NRW 2003.
Projektant musí podle Směrnice o zadávání zakázek ve stavebnictví, viz VOB, část A a B (2009)
stavební práce vypsat objektivně a podle stavu techniky. Neustálým vývojem techniky, zákonů,
předpisů, patentů a ochranných práv se stav techniky neustále mění. Kvalifikovaná stavební firma má
díky řadě realizovaných zakázek přehled o odborných poznatcích v oblasti strojírenství a
elektrotechniky a nakládání s dešťovými vodami vč. souvisejících norem, směrnic a předpisů.
Projektant si tyto informace zjišťuje různým způsobem u výrobců vybavení.
Díky tomuto předpisu by se měla zlepšit doposud nedostačující nebo pozdní komunikace (viz také obr.
3) mezi projektanty, provozovateli a stavebními firmami.

7.3 Časový průběh a ovlivnitelnost nákladů
Časová náročnost projektování a realizace závisí na samotném průběhu, stupni obtížnosti, termínu
odevzdání a dostupnosti financí. Obvykle se pohybuje mezi jedním a více lety. Podle pracovní zprávy
ATV-DVWK Arbeitsbericht (2003) se rozlišuje více fází projektu. Ovlivnitelnost nákladů je v prvních
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fázích největší a směrem k realizaci se snižuje. Po uvedení do provozu se může vyskytnout další
špička ovlivnitelnosti nákladů, když při optimalizaci provozu – obvykle během zkušebního provozu –
vyvstane potřeba změn a modernizace. Na obr. 3 je jasně vidět, že strojně technologické a
elektrotechnické vybavení se osazuje těsně před uvedením do provozu, ale informace o něm jsou
nutné již v projektové fázi.
Fáze projektu podle Směrnice o honorářích
pro architekty a inženýry
Shromažďování
podkladů

Předběžné
plánování

Návrh a projekt pro
stavební povolení

Výběrové řízení,
zadání zakázky

Projekt pro provedení stavby

vysoká

Stavební a autorský
dozor

Ovlivnitelnost nákladů
projektu

Provoz

Ovlivnění projektováním

střední

Provedení
stavby

Výměna
informací
Vliv možností
alternativního
zadání zakázky

Strojně technologické
vybavení

Zkušební
provoz

Dodávka

Uvedení do provozu,
optimalizace provozu

Zamítnutí
změn

nízká
Zhotovení

Trvání projektu

Obr. 3 – Ovlivnitelnost nákladů při projektování, realizaci a provozu objektů na stokové síti –
upraveno podle pracovní zprávy ATV-DVWK Arbeitsbericht (2003)

7.4 Specifikace dodacích podmínek
Pokud není předmět zakázky popsán funkčně (funkční popis předmětu zakázky spočívá v popsání
konečného výsledku, zhotovitel si např. sám vypracuje projekt, rozhodne, z jakých materiálů se bude
stavět atd.) má zadavatel povinnost podrobně popsat rozsah předmětu plnění. Zhotovitel by měl být i
přes obvyklou složitost a obsáhlost zadávací dokumentace schopen pochopit rámcové podmínky a
rizika vyplývající z ručení za předmět plnění.
Za účelem zjednodušení komunikace mezi projektantem a dodavatelem strojně technologického a
elektrotechnického vybavení, je do přílohy A zařazen dotazník týkající se nejdůležitějších výchozích
podmínek a veličin.

7.5 Vyhodnocení nabídek a zadání zakázky
Vyhodnocení nabídek je v zásadě popsáno ve VOB. Podle VOB, část A (2009), § 16 Analýza a
vyhodnocení nabídek, odst. 6.3 se do „užšího výběru dostávají jen takové nabídky, u kterých se dá při
zohlednění běžného stavebního provozu a hospodárného vedení stavby očekávat bezchybné
provedení včetně ručení za odstranění vad. Zakázka by měla být přidělena té nabídce, která se
s přihlédnutím k hlavním bodům, např. kvalitě, ceně, technickému významu, estetice, účelovosti,
ohleduplnosti k životnímu prostředí, provozním a dalším nákladům, rentabilitě, zákaznické a technické
podpoře nebo termínům dodání, jeví jako nejekonomičtější. Nejnižší cena není rozhodující“. Při
udělení zakázky se jak v kapitole 9, tak v HOAI 2009, ve směrnici VDI 2884 (2005) a také VOB, části
A jasně klade velký důraz na náklady související s životním cyklem.
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7.6 Instalace, předání a uvedení do provozu
7.6.1 Instalace
Aby mohl zhotovitel plnit dodací a pracovní podmínky, potřebuje následující:
- Rozměry stavebního díla odpovídají projektu
- Plnění předmětu zakázky se uskuteční až po závazném zaměření a zadání zadavatelem
- Bezproblémový přístup na staveniště a ke stavbě
- Dodávka materiálu na místo instalace je možná bez jeřábu
- Opatření bezpečnosti dopravy zajišťuje zadavatel
- Přístup na provozní pozemky a do provozních budov
- Zadavatel zajistí zdvižná zařízení k montáži
- Odběr a připojení k elektrické energii na místě
- Položeny kabelové krytky s napínacím drátem
- Zajištěny jádrové vrty popř. otvory ve zdi
- Zadavatel zajišťuje zemní a betonovací práce, stavbu zdí
- Přítoky do objektu jsou bez vody, popř. uzavřeny
- Stavební dílo je čisté a suché
- Montážní a vstupní otvory jsou přístupné
- Osazena uzemňovací svorka a je zavedena do patky skříňového rozvaděče
- Patka vnějšího pláště skříňového rozvaděče je osazena a připravena
Funkční zkouška technického vybavení se provádí po instalaci dle pokynů provozu a údržby
zhotovitele.
7.6.2 Předání
Po ukončení instalace a úspěšné zkoušce funkčnosti obvykle probíhá společné předání díla mezi
zadavatelem a zhotovitelem, popř. jeho zástupcem dle VOB, části B (2009) § 12, odst. 5. Pokud
nedojde k formálnímu předání díla, platí:
„Pokud není vyžadováno formální předání, považuje se dílo za předané 12 dnů po písemném
oznámení o zhotovení díla.
- Pokud není vyžadováno formální předání a zadavatel již dílo nebo jeho část používá, pak se
dílo považuje za předané po uplynutí 6 pracovních dnů od začátku používání, pokud nebylo
ujednáno jinak. Používání částí stavebního objektu za účelem dalších prací se nepovažuje za
předání díla.
- Výhrady vůči známým vadám nebo smluvním pokutám musí zadavatel oznámit nejpozději
v termínech uvedených v bodě 1 a 2.“
Podle VOB, části B (2009) § 12, odst. 6 platí: „Převzetí díla znamená předání zodpovědnosti na
zadavatele, pokud ji již podle § 7 nenese.“
Předávací protokol viz také právní pomůcka VDMA-Recht: Vzor předávacího protokolu, by měl
obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- Místo a datum předání
- Adresu staveniště – místo instalace
- Název a adresa zadavatele
- Název a číslo projektu
- Datum a číslo zakázky
- Označení předávaného díla
- Seznam účastníků předání
- Přesné označení vad zjištěných při předání
- Uvedení lhůty pro odstranění zjištěných závad
- Doba trvání záruky/odpovědnosti za vady
- Odkaz na smlouvu o údržbě dle VOB, část B, § 13, odst. 4, věta 2
- Místo k podpisu zadavatele a zhotovitele.
7.6.3 Uvedení do provozu
Uvedením do provozu začínají provozovateli povinnosti uvedené v DWA-A 199-1 (2011) a DWA-A
199-2 (2007). Od uvedení do provozu je nutné dbát na to, že dle Vyhlášky o provozní bezpečnosti
(2010) mohou být všechny pracovní prostředky (nářadí, přístroje, stroje nebo zařízení) a jejich
součásti provozovány, pokud je uvedeno v Dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV), že tyto
prostředky mohou být používány v oblastech, ve kterých hrozí zvýšené riziko exploze.
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8 Provoz a údržba
8.1 Podklady
K zajištění řádného a hospodárného provozu objektů na stokové síti a dosažení co možná nejdelší
provozní životnosti je bezpodmínečná pravidelná údržba strojně technologického vybavení.
Tabulka 2 – Údržba a obnova technického vybavení objektů na stokové síti – struktura a
vysvětlení.
Základní opatření
Typ opatření
Vysvětlení

Údržba

Inspekce

Opatření ke zjištění a posouzení
stavu technického vybavení

Vizuální inspekce

Místní kontrola technického
vybavení v činnosti, taktéž
kontrola průtoku odpadní vody,
inspekce pohledem

Zkouška funkčnosti

Zjištění funkčnosti technického
vybavení

Zkouška přesnosti a
účinnosti

Zjištění rozdílu mezi
současnými a normativními
hodnotami, resp. zjištění
účinnosti

Servis

Opatření ke zpomalení
opotřebení technického
vybavení
Čištění

Odstranění nežádoucích
nečistot

Výměna a doplnění
prostředků nutných pro
provoz

Naplnění, naložení a obnova
provozních a pomocných
prostředků, výměna
opotřebovaných dílů
Nastavení, dotažení, napnutí
součástek, kalibrace regulátorů
odtoku a senzorů úrovně
hladiny vody, odtoku atd.
Uvedení technického vybavení
do funkčního stavu

Kalibrace a seřízení
komponentů vybavení

Uvedení do pořádku

Oprava

Modernizace

Obnova

Proces, při kterém se
porouchané vybavení uvede do
funkčního stavu
Opatření ke zvýšení
spolehlivosti technického
vybavení
Výměna starého nebo
nefunkčního vybavení za nové,
které vykonává alespoň takové
funkce jako předchozí. Začátek
nového životního cyklu.
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Norma DIN 31051 (2012) definuje údržbu jako „kombinaci všech technických a administrativních
opatření vč. opatření managementu během životního cyklu jednotky, které slouží k tomu, aby byl
zachován nebo obnoven její funkční stav za účelem vykonávání požadovaných funkcí“. Norma
rozděluje údržbu technického vybavení (jednotka), viz také tab. 2, na čtyři základní činnosti: servis,
inspekci, opravu a modernizaci.
.
Na základě specifických podmínek objektů na stokové síti (zpravidla stavební díla s různým
technickým vybavením, která nemají neustálou obsluhu, a existuje zvýšené riziko ohrožení životního
prostředí) se inspekce stanovuje jinak, než je uvedeno v DIN 31051 (2012), a to včasně před
servisem.
Pro potřeby tohoto předpisu jsou fáze údržby rozděleny a popsány tak jako v tab. 2. Obnova není
součástí DIN 31051 (2012), ale pro úplnost je do tab. 2 zahrnuta. Prostor je jí však věnován až
v kapitole 9.

8.2 Vývoj stavu technického vybavení
Účinek opatření údržby na stav technického zařízení zdůrazňují křivky na obr. 4. Je zde znázorněn
vývoj stavu zařízení a jeho opotřebení, které probíhají mezi „novým stavem“ (první uvedení do
provozu) a výskytem škod (oprava), ev. zánikem (demontáž, likvidace). Mezi zásadní typy poškození
patří opotřebení, koroze, únava a stárnutí. Opotřebení se podle DIN 31051 (2012) rozumí „soubor
potenciálních plnění, která za daných podmínek technická jednotka na základě výroby, oprav nebo
modernizace vlastní“.
Zobrazená obnova celého zařízení již nepatří k opatřením údržby prvního spuštění. Naopak značí
začátek nového životního cyklu, pro který pak platí opatření údržby podle tab. 2.
Prováděním pravidelné a přiměřené kontroly a servisu lze snížit rychlost opotřebení a dosáhnout
prodloužení bezvadného provozu. Prodloužení provozní životnosti a snížení výskytu poruch a vad
technického vybavení je také v zájmu dodavatele díla viz VDMA-Recht (2008): „Údržba jako součást
zákaznického servisu.“
Stav

Obnova

Nový stav
100 %

Modernizace
Oprava

Požadovaný
stav

Hranice
opotřebitelnosti/
poruchovosti

Opotřebitelnost
Inspekce, servis

Výskyt poruch
Inspekce, servis
Výpadek

Čas

Obr. 4 - Charakteristický vývoj stavu technického zařízení a vývoj opotřebení DIN 31051 (2012)
Dosažením hranice opotřebitelnosti, resp. hranice poruchovosti vznikají na součástkách zařízení
poruchy, které bezprostředně nebo za krátkou dobu mohou vést k zastavení celého zařízení.
V takovém případě je nutné přistoupit k opravě, která zajistí plnou funkčnost nebo alespoň vrátí
zařízení do původního stavu. Opravou v případě poruchy se rozumí oprava vybavení např. seřízením,
svařením nebo výměnou dotčených součástek.
Poruchovost technických zařízení ovlivňuje řada faktorů a má stochastický charakter, viz Beckamnn a
Marx (1994). Na obr. 5 je znázorněna křivka poruchovosti technických zařízení v průběhu jejich
provozní doby. Křivka, která se označuje jako „vanová“, popisuje typický průběh „poruchovosti“
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technických zařízení v průběhu provozní doby. Míra poruchovosti udává pravděpodobnost, se kterou
dojde za určitou dobu k poruše. Rozlišují se tři fáze:
– období častých poruch během zavádění do provozu (období raných poruch, „dětských nemocí“)
– období normálního využívání s občasnými poruchami
– období poruch dožitím ve fázi stárnutí

Míra poruchovosti

Skutečný průběh křivky silně závisí na specifických okolnostech konkrétního technického vybavení a
jeho zatížení.

Časté
poruchy

Občasné poruchy

Poruchy dožitím

Provozní doba

Obr. 5 – „Vanová křivka“ znázorňující typický výskyt poruch technického zařízení dle Adama
(1989)

8.3 Zkušební provoz
Vzhledem k narůstající složitosti technického vybavení objektů na stokové síti a vysokému výskytu
poruch ve fázi zavádění do provozu, viz obr. 5, ale také vzhledem k širokým možnostem modernizace
byl do přepracované směrnice DWA-A 166 (2012), kap. 13, zařazen „zkušební provoz“. Zkušební
provoz se provádí po úspěšné zkoušce funkčnosti a formálním předání a před začátkem fáze
normálního provozu. Obvyklá délka trvání se pohybuje mezi 3 až 6 měsíci.
Zkušební provoz organizuje provozovatel. Pokud se ke zkušebnímu provozu přizve i zhotovitel díla viz
také obr. 3, což se doporučuje, je nutné jeho služby zvlášť objednat a uhradit.
Na základě oficiálních měrných údajů je nutné po několika naplněních nádrže a přepadech zjistit, zda
byly dodrženy předepsané hodnoty škrticích klapek, výšky vzdutí a body spuštění a vypnutí čerpadel.
Dále je třeba si všímat možné nestabilní funkce řídicích zařízení, např. časté pohyby šoupat a
nepotřebné zapínání čerpadel a čisticích jednotek. Dochází-li k odchylkám od předepsaných hodnot,
je třeba řídicí parametry optimalizovat. V ojedinělých případech se může během zkušebního provozu
ukázat, že je nutné technické vybavení doplnit nebo znovu nastavit elektronická data.
Během zkušebního provozu by se měla také zkontrolovat účinnost čistících jednotek. Pokud není
výsledek čištění uspokojivý, je nutné jejich funkci optimalizovat.
Výstupy zkušebního provozu se dokumentují. Zkušební provoz slouží také k tomu, aby se provozní
personál seznámil se zařízením. Všechny plánované zásahy a změny by se měly probírat
s pracovníky obsluhy, kteří všechny změny zaznamenají. Pokud je zkušební fáze úspěšně dokončena,
začíná hlavní fáze normálního provozu.
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8.4 Opatření údržby technického vybavení
8.4.1 Všeobecně
Revize aktuálních technických předpisů o technickém vybavení objektů na stokové síti s ohledem na
typ a rozsah opatření údržby jasně ukazuje, že se definice, opatření a intervaly výrazně liší nebo si
zcela odporují, viz DIN EN 13306 (2010), DIN 31051 (2012), DWA-A 147 (2005), DWA-A 199-2
(2007), Ministerstvo dopravy, výstavby a územního rozvoje (2010), nebo Dettmar a Brombach (2010).
Za účelem nastavení jednotného rámce bylo navrženo upravené členění údržby dle tab. 2.
Kromě toho by měl být zohledněn i stále významnější přístup, který se orientuje na aktuální stav
technického vybavení. Z praktického hlediska to znamená pravidelnou a cílenou kontrolu stavu
technického vybavení. Po porovnání výsledků s ustanoveními DIN 31051 (2012) se následně
doporučí další opatření.
Jako nová doplňková kontrolní opatření jsou uvedena „vizuální inspekce“, „zkouška přesnosti“ a
„zkouška účinnosti“; ze servisních opatření je to „seřízení“ součástek zařízení. Vizuální inspekce by
měla být nejjednodušší, ale zároveň nejčastější kontrolou vybavení. Zkouška přesnosti slouží ke
zjištění aktuálního stavu škrticích zařízení, čerpadel a měřicích přístrojů s přihlédnutím k předepsaným
hodnotám. Na základě výsledků této zkoušky pak může následovat servis přístrojů „seřízením“ a
„kalibrací“ k nastavení přípustných odchylek od předepsaných hodnot. Pokud se i po údržbě zjistí
nedostatky, přistupuje se k opravě. U zařízení, u kterých není možné provést zkoušku přesnosti, např.
u čisticích zařízení, se provádí zkouška účinnosti. Po zkoušce účinnosti může následovat buď servis,
oprava, dovybavení nebo obnova.
O všech provedených opatřeních údržby, např. inspekcích, servisních úkonech a opravách se vedou
záznamy v provozní knize nebo systému. Uvádí se zde místo, datum, čas, výsledek a podpis
pracovníka, který danou činnost prováděl. Zároveň je nutné zdokumentovat, na jaké části vybavení se
opatření provádělo, jakých výsledků bylo dosaženo a jaký je závěr činnosti. Tomu se přizpůsobí typ
opatření a četnost údržby.
8.4.2 Inspekce
Inspekcí se dle DIN 31051 (2012) rozumí „Opatření ke zjištění a posouzení stávajícího stavu vybavení
objektů na stokové síti včetně určení příčin opotřebení a vyvození nutných důsledků pro budoucí
referenci“. Podle DWA-A 147 (2005) slouží inspekce k rozpoznání poruch funkce technického
vybavení, stavebních vad atd. Termín „inspekce“ je z toho důvodu uveden v tab. 2 jako první základní
opatření.
8.4.2.1 Vizuální kontrola
Vizuální kontrolou technického zařízení objektů na stokové síti se rozumí krátká místní kontrola
činného zařízení a průtoku odpadní vody pohledem buď za bezdeštného počasí, nebo při srážce.
Cílem této místní kontroly je zjistit viditelně rozpoznatelné nedostatky, např. výstražné kontrolky na
řídicích jednotkách, mechanická poškození, zpětné vzdutí, ucpání, neobvyklý zápach, nadměrné
množství sedimentu, viditelné znečištění pod dešťovou výpustí nebo známky vandalismu.
Zraková inspekce, tak jak je v tomto předpisu uvedená, je tím nejjednodušším opatřením údržby.
Z toho důvodu by měla být také tím nejčastějším. Ke kvalifikovanému optickému posouzení celého
technického vybavení dešťové zdrže by mělo být věnováno minimálně 15 minut.
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Obr. 6 – Intervaly vizuální inspekce vybavení objektů na stokové síti
Příklad: Vizuální kontrola nezatopeného škrticího zařízení s pohyblivými částmi bez pohonu
elektrickou energií za bezdeštného odtoku
– otevření šachetního vstupu zdrže/škrticího zařízení (např. zvednout poklop), zjištění přítomnosti
plynu a vstup nejdříve do zdrže
– výsledek: zdrž je prázdná, neobvyklý zápach není, nadbytečné nánosy nejsou, splašky proudí,
zpětné vzdutí není, odtok splašků ke škrcení bez překážek, přítok k nouzovému prázdnění volný,
hranice výšky vzdutí viditelná, výstup
– vstup do šachty škrticího zařízení
– pohledem zkontrolovat škrticí zařízení, šachta je dostatečně čistá, škody způsobené zpětným
vzdutím nejsou rozpoznatelné (nánosy, hranice výšky vzdutí), odtok z šachty volný, odtokový kanál
bez vzdutí, pohyblivé části škrticího zařízení v klidovém stavu na doraz a pohyblivé, provozní šoupě
zcela otevřené, šoupě bezpečnostního obtoku zcela uzavřené, odhad průtoku splašků v l/s
– v případě potřeby prohlédnout další časti vybavení, výstup, uzavření přístupových otvorů
– zápis do provozního deníku (místo, čas, výsledek, podpis).
Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti práce. Jsou-li zjištěny
nedostatky, je třeba provést zkoušku funkčnosti nebo servis.
Na obr. 6 jsou znázorněny jednotné intervaly pro provádění optických kontrol různých částí vybavení.
Z praktických důvodů (stejné, jednoduše plánovatelné a doložitelné termíny) se doporučuje rozmezí
optické kontroly jeden až dva měsíce pro všechny součásti technického vybavení. Díky tomu lze
všechny části zařízení stavebního díla zkontrolovat najednou ve stejných měsíčních nebo
dvouměsíčních termínech. Po uvedení do provozu se doporučuje začít s kontrolou jednou za měsíc a
později při bezproblémovém provozu prodloužit interval optických inspekcí na dva měsíce.
Napojení objektu na dálkový řídicí systém může intervaly kontrol prodloužit, ale nikoliv nahradit.
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8.4.2.2 Zkouška funkčnosti
Zkouškou funkčnosti se rozumí „zjištění funkčnosti zařízení“. První zkouška funkčnosti se provádí před
předáním nebo při předání díla. Ve zkušebním provozu, viz kap. 8.3, se provádějí další funkční
zkoušky, jejichž výsledky slouží k optimalizaci chodu zařízení. V hlavní provozní fázi by se měly
zkoušky funkčnosti provádět ve stanovených intervalech. Zkoušky funkčnosti je v zásadě také nutné
provádět po každé opravě.
Na obr. 7 jsou znázorněny intervaly pro provádění zkoušek funkčnosti technického vybavení, tzn., že
by se měly zkoušky provádět v rozmezí půl roku až čtyř let. Velké rozdíly v intervalech u různých
skupin zařízení vyplývají jednak z důležitosti bezvadného fungování celého zařízení a na druhé straně
z jeho sklonu k poruchám.
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Obr. 7 – Intervaly zkoušek funkčnosti technického vybavení objektů na stokové síti
Příklad: Zkouška funkčnosti pevné norné stěny

– otevření přístupu do zdrže, např. odklopení poklopu, zjištění přítomnosti plynu a vstup do zdrže
– kontrola norné stěny pohledem - dostatečně čistá, zprohýbaná, uvolněná?
– zkouška uchycení (sešroubování) zatřesením a tlakem na nornou stěnu
– pokud jsou výsledkem optické kontroly pochybnosti, přeměřit na více místech polohu norné stěny vzdálenost od zdi a výšku,

– změřit výšku nejvyšší hranice vzdutí na přední i zadní straně norné stěny a obtáhnout olejovou
křídou, poznamenat k tomu datum
– srovnat maximální návrhovou přepadovou výšku z projektové dokumentace s výškami vzdutí
– výstup, zavření poklopu
– pohled na recipient po proudu od dešťové výpusti – nachází se u břehu neestetické naplaveniny,
nánosy nebo je břeh podemletý?
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– zápis do provozního deníku (místo, datum, čas, výsledek, podpis).
Z bezpečnostního důvodu je třeba dbát příslušných pravidel bezpečnosti práce a provozu. Jsou-li
zjištěny nedostatky, je nutné provést servis a opravy.
8.4.2.3 Zkouška přesnosti a účinnosti
Zkouška přesnosti je definována jako „zjištění odchylek stávajících hodnot od předepsaných“.
Stávající hodnoty je třeba změřit dodatečným a nezávislým měřicím přístrojem nebo postupem.
Zkouška účinnosti je definována jako „zjištění odchylek shledané účinnosti od očekávané účinnosti“.
O každé zkoušce přesnosti i účinnosti je nutné pořídit důkladný záznam. Zkouška přesnosti se
nejčastěji provádí u regulátorů odtoku, protože zde je úloha jasně definovaná a také ji různé zemské
vyhlášky podrobně vyžadují, např. MURL NRW (1995b). Zkoušky přesnosti mohou být také na
základě výše uvedené definice prováděné u čerpadel, průtokoměrů, snímačů hladiny vody a poloh u
armatur a pohyblivých zařízení na přelivu.
Zkouška přesnosti však není určena pro čisticí zařízení, zařízení mechanického předčištění (česle a
síta) a norné stěny. Zjištěný stav se porovnává s očekávanou „účinností“.
U regulátorů hladiny vody, především samočinných pohyblivých zařízení na přelivu a zpětných
klapkách vyvstává ten problém, že jsou dimenzovány pro zatížení, jež nastávají jen velmi zřídka a
jejichž napodobení by bylo velmi nákladné.
Intervaly zkoušek přesnosti a účinnosti jsou sestaveny v analogii k optické inspekci a zkoušce
funkčnosti. V následujícím textu je podrobněji vysvětleno, co tyto zkoušky pro každou skupinu zařízení
obnášejí. Doporučené intervaly jsou znázorněné na obr. 8.
Regulátory odtoku
U regulátorů odtoku se nezávislým měřicím postupem zjišťuje, k jakým aktuálním odchylkám při
naplnění objektu dochází oproti očekávanému odtoku a zda jsou zjištěné rozdíly přijatelné.
Zkouška přesnosti regulátorů odtoku je upravena ve vyhláškách jednotlivých spolkových zemí a
označuje se také jako „hydraulická zkouška“ nebo „kalibrace“. Metody a postupy měření stavu vody a
odtoku v odvodňovacích systémech jsou vysvětleny v DWA-M 181 (2011).
Kritéria pro posouzení regulátorů odtoku, resp. jejich průtokových křivek Qh, a výpočet odchylek jsou
znázorněny a popsány v DWA-A 111 (2010). Odchylky jsou podle DWA-A 166 (2012) a MURL NRW
(1995a) ± 20 % od návrhové křivky odtoku přijatelné, pokud neexistují žádné přísnější místně
specifické požadavky. V některých spolkových zemích má za úkol provádění zkoušek přesnosti
v pevně daných intervalech státem uznaný revizor, viz EÜV Bavorsko (2003).
Pracovní skupina VDMA doporučuje podle potenciálu opotřebení a ohrožení provádět zkoušku
přesnosti regulátorů odtoku v intervalu 3 až 10 let viz obr. 8.
Regulátory hladiny vody
Kontrola účinnosti regulátorů hladiny vody, především samočinných pohyblivých zařízení na přelivu se
neprovádí stanovením termínu kontroly, ale nepřímo prostřednictvím analýzy dlouhodobých měření.
Vzhledem k tomu že se extrémní události objevují jen zřídka, měla by kontrola probíhat minimálně
v průběhu jednoho roku. Důkladně se posuzují množství naměřená na přítoku do regulačního
zařízení. Maximální přepadové hodnoty se porovnávají s návrhovými hodnotami a příslušnými
periodicitami. Pokud se vyskytne nesrovnalost, vychází se z dostatečné hydraulické účinnosti.
Takovéto kontroly by se měly opakovat v rozmezí 5 až 15 let. Platí, že intervaly mezi kontrolami
zařízení s mechanickými částmi nebo poháněné elektrickým proudem jsou kratší než u pevných a
nastavitelných přelivných hran.
Čisticí zařízení
V rámci kontroly čisticích zařízení se zjišťuje účinnost vyplachovacích klapek a proudových ejektorů.
Účinnost těchto zařízení se rozpozná podle toho, zda jsou i po několika naplněních stěny a dno
objektů dostatečně čisté. K posouzení účinnosti proudových ejektorů je třeba odečíst údaje z řídicí
jednotky o tom, jak často, jak dlouho a s jakou spotřebou elektrické energie zařízení funguje. Pokud
není výsledek čištění uspokojivý, je nutné přistoupit k údržbě, opravě, výměně nebo modernizaci.
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V rámci údržby lze u vyklápěcích klapek upravit počet výplachů a u ejektorů délku trvání čisticího
procesu a/nebo polohu.
Důkladnou analýzou provozní dokumentace lze získat důležité podklady pro snížení spotřeby
elektrické energie, např. při provozu ejektorů. Navíc v průtočných retenčních nádržích se ejektory
mohou spínat jen při klesající hladině vody viz DWA-M 176 (2012).
Kontrolu účinnosti se doporučuje provádět v tříletých až osmiletých intervalech.
Zařízení mechanického předčištění
Zařízení mechanického předčištění (česle a síta) mají zachycovat hrubé nečistoty. Při zkoušce
účinnosti těchto zařízení se zjišťuje, zda i přes jejich osazení dochází k vyplavování nečistot.
Vzhledem k tomu že o stupni znečištění přitékající vody a množství zadržených nečistot neexistují
žádné přesné (kvantitativní) údaje, čímž je přímé posouzení znemožněno, přistupuje se k nepřímému
posouzení účinnosti, tzn., že se pozorněji sleduje stav úseku vodního toku pod výpustným objektem
po několika odlehčeních (přepadech). Pokud se na vodních rostlinách a břehovém porostu nenachází
žádné nebo jen minimální znečištění, není nutné podnikat žádná opatření. V opačném případě je
třeba zjistit, zda bylo znečištění způsobeno odlehčením z česlí/síta (kontrola množství naplavenin u
břehu, zanesení česlí/síta) nebo poruchou.
Dojde-li k přepadu z česlí, je nutné hledat příčinu. Tou může být intenzita dešťové události, nízká
výkonnost česlí/síta či chybný hydraulický výpočet (odtoku). Na základě provozní dokumentace je
nutné prověřit, zda byly v provozní praxi dodrženy návrhová doporučení týkající se odlehčovací
četnosti a odlehčovacích veličin (např. hladina vzdutí). Taková posouzení a kontroly se doporučují
provádět každých 6 až 12 let.
Norné stěny
Norné stěny jsou navrženy tak, aby bránily přepadu plovoucích nečistot, ale na rozdíl od zařízení
mechanického předčištění zadržují znečišťující látky jen v omezené míře. Informace o účinnosti a
kontrole jsou stejné jako u mechanického předčištění (viz výše). Pokud, dle subjektivního posouzení,
zachycuje norná stěna příliš málo znečišťujících látek, je vhodné uvažovat o použití zařízení
mechanického předčištění (viz výše), jež jsou na vyšší míru znečištění dimenzována.
U norných stěn je ukazatelem hydraulické účinnosti rozdíl mezi naměřenými stavy vody na horním
toku nad vrchní přelivnou hranou dešťového oddělovače. K získání směrodatných výsledků je nutné
provádět dlouhodobá měření hladiny vody a jejich podrobnou analýzu. Přitom může vyplynout, že je
nutné vzít v potaz jako rušivý faktor ještě i zpětné vzdutí vody na dolním toku nebo že pohyblivé norné
stěny je třeba dovybavit snímači polohy. Pak se zkouška znovu zopakuje. Vzhledem k uvedeným
komplikacím je praktické sledovat účinnost norných stěn každých 10 až 15 let.
Ochrana proti zpětnému vzdutí
Zde lze účinnost sledovat měřením míry netěsnosti dle DIN 19569-4 (2000). Zpětné klapky mezi
kanalizační sítí a recipientem se dají zkontrolovat jen velice zřídka, a to při povodních. Možností by
bylo vytvoření umělého vzdutí instalací provizorní bariéry v odlehčovací stoce. Tento postup je však
náročný a drahý a z praktického hlediska použitelný jednou za 5 až 10 let.
Čerpadla
U čerpadel by se měl zjišťovat skutečný výkon nezávislým měřením v rozmezí 4 až 6 let. V rámci
zkoušky se porovnává spotřeba energie a skutečný výkon s charakteristickou křivkou čerpadla. Pokud
se ukáže, že jsou odchylky příliš velké, je nutné přistoupit k servisu, opravě nebo obnově čerpadla.
Armatury
Armatury se považují za účinné, pokud jsou v uzavřeném stavu vodotěsné a v otevřeném stavu
nebrzdí průtok. Všechny součásti by měly být dobře pohyblivé. Při zkoušce těsnosti se k armatuře
ručně nebo motorově nahání voda a uměle se vytvoří vstupní tlak, např. čerpadlem. Míra netěsnosti,
viz DIN 19569-4 (2000), se dá zjistit pomocí sběrné nádobky. Odpor proudění v otevřeném stavu se
lze zjistit měřením tlakového rozdílu před a za armaturou. K tomu by měla stačit trvalá instalace
manometrů. Vzhledem k tomu že se účinnost armatur příliš nemění, doporučuje se provádět zkoušky
v 5 až 15letých intervalech.
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Měřící, řídicí a regulační technika
Nejkratší intervaly u měřicí a řídicí techniky se doporučují od 1 roku do 2 let. Je to proto, že přesné a
stabilní fungování měřicích přístrojů, např. snímačů hladiny vody, průtokoměrů a snímačů krouticího
momentu, je základním předpokladem bezvadného automatického provozu objektů na stokové síti.
Měřicí přístroje často citlivě reagují na mechanické a tepelné poškození (horko, zima), znečištění,
vlhkost, vzdutí, pavučiny nebo zbytky krysího jídla na kabelech. V rámci zkoušky přesnosti se hodnotí
rozsah měření, škálový faktor, veličina zobrazovaných hodnot, nulová poloha, nastavení limitních
hodnot a odchylky v měření.
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částí a pohonu elektrickou energií

3.1

Škrtící zařízení s pohyblivými
částmi bez pohonu elektrickou
energií
Škrtící zařízení s pohyblivými
částmi s pohonem elektrickou
energií
Pevné a nastavitelné přelivné
hrany bez pohyblivých částí a
pohonu elektrickou energií
Samočinná pohyblivá zařízení na
přelivu bez pohonu elektrickou
energií
Samočinná pohyblivá zařízení na
přelivu s pohonem elektrickou
energií
Vyplachovací klapky

3.2

Proudové ejektory

4

Česle a síta k zachycení hrubých
a plovoucích nečistot

5

Norné stěny k zachycení
plovoucích nečistot

6

Zpětné klapky

7

Čerpadla

8.1

Armatury na ruční pohon

8.2

Armatury na motorový pohon

9

Měřicí, řídící a regulační technika

1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Intervaly pro zkoušku přesnosti a účinnosti v letech

Obr. 8 – Intervaly pro zkoušku přesnosti a účinnosti technického zařízení objektů na stokové
síti
Příklad: Zkouška přesnosti nezatopeného škrticího zařízení s pohyblivými částmi s pohonem
elektrickou energií při bezdeštném průtoku
– příprava: prohlédnutí návrhových podkladů: suché splašky, návrhový odtok, nastavitelné rozpětí
návrhového odtoku, odtoková křivka
– měrné místo určit po proudu škrticího zařízení, použít vhodný nezávislý mobilní průtokoměr
– zjistit místní podmínky, např. nacházejí se mezi škrticím zařízením a měrným místem boční přítoky?
– vstup do dešťové zdrže, Vizuální kontrola odtoku ze zdrže, nejsou usazeniny? V případě potřeby
vyčistit, opuštění zdrže
– otevření přístupové šachty škrticího zařízení, zjištění přítomnosti plynu, vstup, vizuální kontrola
všech částí technického vybavení, kontrola rozměrů směrodatného profilu, je odtok z šachty volný?
V případě potřeby vyčistit, výstup
– instalace mobilního průtokoměru na stanoveném měrném místě po proudu
– známky vzdutí na měrném místě viditelné, např. výška vzdutí nebo usazeniny? V případě potřeby
vyčistit
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– instalace mobilního snímače hladiny vody ve zdrži v blízkosti odtoku ze zdrže, měření celé hloubky,
možno také použít kalibrovanou lať, ze které se hodnoty odečítají vícekrát v průběhu zkoušky

– přepnutí automatického provozu na ruční, posunování motorem poháněného regulačního šoupěte,
začíná plnění nádrže, pozorovat stoupání vody, čekat

– změřit stav hladiny vody ve zdrži, je dosaženo min. 2/3 objemu zcela naplněné zdrže?
– přepnutí z ručního ovládání na automatické, škrticí ventil se otevře, dokud se nedosáhne
návrhového odtoku, pak se zastaví. Měření a zaznamenání odtoků a úrovní hladiny vody v průběhu
času – pozorovat, zda je regulace odtoku při klesající hladině vody dostatečně přesná a stabilní.
Reaguje rozvodové šoupě příliš pomalu nebo příliš často? Je proud vody na odtoku ze škrticího
zařízení mírný nebo prudký?
– měření stavu hladiny vody ve zdrži ručně pomocí skládacího metru, např. vzdálenost hladiny vody
k horní hraně šachty na začátku a na konci doby měření pro potřeby pozdějšího ověření naměřených
dat
– výstup, odstranění mobilních měřicích přístrojů, uzavření všech šachet
– celkové vyhodnocení stavu celého škrticího zařízení
– zaprotokolování měření, zápis do provozního deníku (místo, datum, čas, předběžný výsledek,
podpis)
– později psaná zpráva o vyhodnocení výsledků zkoušky přesnosti se závěrem a doporučeními.
Z bezpečnostních důvodů je třeba dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a provozu. Pokud
se zjistí nadlimitní průtokové hodnoty, je třeba přistoupit k včasnému servisu, opravě nebo obnově.
U velkých retenčních objemů a malých škrcených odtoků může naplnění zdrže a přezkoumání
odtokové křivky škrticího zařízení trvat několik hodin.
8.4.3 Servis
Servisem se dle DIN 31051 (2012) rozumí „opatření ke zpomalení opotřebení technického zařízení“.
Obvyklý servis technického vybavení v objektech nakládání s dešťovými vodami lze rozdělit do tří
kategorií:
-

čištění
doplnění a výměna provozních prostředků
nastavení a kalibrace součástek

Potřebná intenzita a četnost servisních úkonů silně závisí na zatížení technického zařízení. Při
projektování se dá jen odhadnout. V praxi se ukázalo, viz Brombach (2012), že:
Objekty k nakládání s dešťovými vodami na jednotné kanalizaci s průměrným chováním se
v dlouhodobém průměru zcela naplní jednou za dva týdny a pak přetečou. Průměrná doba
přepadu je 4 až 8 hodin.
Při takových událostech je technické vybavení celý den maximálně zatížené. Existují však také
zařízení, která i několik měsíců nepřerušeně setrvávají ve stavu částečného nebo maximálního
provozního zatížení či ve stavu pohotovosti.
Skutečné zatížení lze rozpoznat až po uplynutí delší provozní doby, např. na době plnění, počtu
provozních hodin technického vybavení, spotřebě proudu, počtu spínacích cyklů a spotřebě oleje
nebo maziva. Výrobci uvádějí ke každému zařízení v návodu na obsluhu a servis různé údaje
k potřebné údržbě.
Intervaly servisu z obr. 9 se vyznačují poměrně velkým rozpětím, protože se vztahují na všechny tři
druhy servisu, totiž čištění, doplnění provozních prostředků a seřízení. Pokrývají průměrná zatížení.
Vzhledem k tomu že v objektech na stokové síti je zpravidla instalováno více typů technického
zařízení, je ta skupina přístrojů s nejkratší servisní dobou směrodatná pro volbu četnosti údržby.
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Obr. 9 – Intervaly pro servis technických vybavení objektů na stokové síti
Příklad: Servis komorového vyplachovacího zařízení s hydraulicky poháněnou klapkou

– otevření vyplachovací klapky, otevření zdrže, vstup
– vizuální kontrola vyplachovací klapky a uzavíracího mechanismu, v případě potřeby vyčistit a
promazat
– vyzkoušet pohyblivost vyplachovací klapky a zámku, jde to snadno?
– vizuální kontrola těsnění vyplachovací klapky, v případě potřeby vyčistit a promazat
– zkontrolovat hydraulická vedení, spojky a šroubové uzávěry
– kontrola hladiny a kvality oleje hydraulického zařízení (dle pokynů výrobce), v případě potřeby
vyměnit olej i olejový filtr
– zkontrolovat připojení k elektrické síti
– zkontrolovat měření hladiny, řízení a kabelové vedení
– v případě potřeby vyčistit snímače hladiny vody
– naplnění komory, vizuální kontrola těsnosti, vypuštění a sledování vlny, je čisticí účinek dostatečný?
– odečtení celkového množství výplachů
– v případě potřeby následovně upravit intervaly servisu nebo doporučit opravu
– dokumentace provedeného servisu (servisní protokol).
Z důvodu bezpečnosti je nutné dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a provozu.
8.4.3.1 Čištění
V rámci čištění by se měly objekty technického vybavení manuálně nebo mechanicky zbavit špíny
pomocí kartáčování, otírání nebo ostříkání. Tímto způsobem by se měla obnovit očekáváná funkčnost
a předejít poškození. Konzervace a impregnace chrání strojně technická zařízení před vnějšími vlivy,
např. korozí, vlhkostí a ulpíváním nečistot.
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8.4.3.2 Doplnění a výměna provozních prostředků
Provoz technického vybavení vyžaduje pravidelné doplňování nebo výměnu pomocných prostředků,
např. ložiskového maziva, oleje převodovky, oleje hydrauliky, chladicího prostředku, reagencií, baterií,
vzduchových a olejových filtrů a součástek opotřebení. Výměna nebo doplnění se provádí podle
pokynů dodavatele.
8.4.3.3 Seřízení a kalibrace součástí zařízení
Motory, ložiska, převodovky, lanové pohony, hydraulické válce, péra, těsnění a pryžové tlumiče
podléhají opotřebení a stárnutí. V důsledku toho dochází v různých provozech k odchylkám a
nepřesnostem. Pryžové části ztuhnou nebo popraskají. Pokud zanedbání kvality těchto komponentů
ohrožuje funkci, lze ji obnovit seřízením, utažením nebo výměnou jednotlivých dílů a opět zvýšit
opotřebitelnost.
Únavou i stárnutím trpí snímače různého typu k měření tlaků, úrovní hladiny vody, poloh armatur a
krouticích momentů, teplot, průtoků, elektrického napětí, proudu a odporu. Důsledkem jsou
nenápadné odchylky od nulové polohy a rozsahu měření, aniž by došlo k náhlému výpadku nebo
signalizaci poruchy. Dlouhodobě se táhnoucí odchylky si provozní personál nemusí všimnout. Teprve
mnohem později při analýze objemů odlehčení nebo nehody, zůstávají otazníky. Vzhledem k tomu že
odchylky měření lze jen stěží zpětně zjistit, měly by se důležité snímače, např. snímač hladiny, při
plnění nádrže pravidelně kontrolovat a v případě potřeby seřídit nebo zcela překalibrovat.
Dokumentace hodnot před a po kalibraci je samozřejmostí, viz také kap. 8.4.2.3.
8.4.3.4 Servisní smlouva
V rámci servisu je třeba rozlišit práce, které provádí sám provozovatel, a zpravidla by také měl, a které
by měl spíše provádět výrobce, resp. dodavatel díla. Jak často by se měl servis provádět, je uvedeno
v provozních a servisních pokynech. Aby byla zajištěna funkce a limitní hodnoty stále složitějších
přístrojů, především měřicí a řídicí techniky, je vhodné jejich servisem pověřit výrobce, resp.
dodavatele. V takovém případě se doporučuje uzavřít servisní smlouvu na 6, 12 nebo 24měsíční
servisní interval. Servisní smlouva prodlužuje dle VOB, části B (2009) § 13, odst. 4/2 záruční dobu.
K diskuzi se nabízí otázka, zda by se do smlouvy měla zahrnout obnova opotřebitelných součástek.
Tento bod by měl být jasný před uzavřením smlouvy. Jednoznačně by se měly také stanovit plnění a
povinnosti objednatele i dodavatele.
Servisní smlouva zahrnuje opatření k prodloužení provozní životnosti. Neobsahuje opravu,
modernizaci a obnovu viz tab. 2 a obr. 4. Může být také rozšířena o další služby, např. vyhodnocení
měrných údajů ke zjištění četnosti odlehčení.
8.4.4 Uvedení do pořádku
Uvedením do pořádku se dle DIN 31051 (2012) rozumí fyzická opatření, která se provádějí ke
znovunastolení funkce vadné jednotky. V tomto předpisu sem patří oprava a modernizace viz tab. 2.
8.4.4.1 Oprava
Pokud se během kontroly nebo servisu zjistí vada, kterou nelze napravit seřízením, kalibrací nebo
výměnou jednotlivých součástek, je nutné přistoupit k opravě. Opravou se dle DIN EN 13306 (2010)
rozumí fyzická opatření, která se provádějí za účelem znovu uvedení vadné jednotky do funkčního
stavu.
Příklad: Oprava armatury na ruční pohon, zlomená vřetenová tyč
– otevření šachetního otvoru, např. poklopu, a vstup
– odstranění zlomeného vřetena
– montáž nové tyče
– kontrola snadnosti ovládání, v případě potřeby promazat
– zjistit, zda lze s armaturou pohybovat do obou koncových poloh (zavřít/otevřít)
– výstup z šachty
– dokumentace, zápis do provozního deníku (místo, datum, čas, výsledek, podpis).
Z bezpečnostních důvodů je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti práce a provozu.
8.4.4.2 Modernizace
Vylepšením se rozumí výměna vadné součástky za novou kvalitnější, která vede ke zlepšení
funkčnosti (viz obr. 4 a tab. 2).

24
VDMA 24657:2012-10
Příklad: Vylepšení armatury s motorovým pohonem
Více než 30 let starý motorový pohon regulační klapky často při velkém zatížení vyhazuje pojistky.

– manuální zkušební provoz – otevřít, zavřít, snadná pohyblivost, jde to nadoraz, těsné?
– změřit příkon proudu
– zkontrolovat pohyb převodovky
– koncový spínač je vadný
– nejsou náhradní díly
– otevření šachetního otvoru, např. poklopu, a vstup
– instalace nového motorového pohonu s dodatečným snímačem krouticího momentu a signalizací
poruch dispečinku

– výstup z šachty
– dokumentace, zápis do provozního deníku (místo, datum, čas, výsledek, podpis).
Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a provozu.

8.5 Provozní pokyny, způsob provádění zápisu, provozní deník a dokumentace
Podle DWA-A 199-2 (2007) by měl mít každý objekt na stokové síti vybaven služebními a provozními
pokyny pro personál. Tato dokumentace by měla být k dispozici nejpozději při předání nebo uvedení
do provozu. Měla by být sestavena tak, aby mohla být později snadno aktualizována, viz DWA-A 166
(2012). O dokumentaci k bezpečnosti elektrického vybavení strojních zařízení se hovoří v DIN EN
60204-1 VDE 0113-1 (2007).
Provozní pokyny je dle DWA-A 199-2 (2007) vhodné členit následovně:
– předmět, předpisy, poučení
– organizace a přiřazení pracovníků
– popis samotného zařízení vč. popisu funkce
– provoz kanalizační sítě a jejích objektů
– údržba
– zpracování a likvidace odpadu
– kontrola provozu
– administrativa provozu
– ekonomické vedení provozu
– nabytí platnosti provozních pokynů.
Výtisk provozních pokynů by měl být k dispozici na místě v dozorně nebo ve venkovním skříňovém
rozvaděči, aby byl pracovníkům volně přístupný a mohli do něj v případě otázek nahlédnout. Rovněž
se doporučuje mít na místě formuláře pro zápis protokolu nebo provozní deník pro ruční záznamy.
Do provozního deníku se zapisují nastavení technického vybavení, např. spuštění nebo zastavení
čisticích zařízení a čerpadel vč. příslušných hladin.

8.6 Provozní řídicí, kontrolní a dálkové systémy
Pokud to umožňuje technická konfigurace a digitální zpracování dat, je možné služební a provozní
pokyny i provozní dokumentaci zpracovávat, aktualizovat nebo prohlížet pomocí provozních řídicích
systémů. Provozní řídicí systémy jsou zpravidla digitální programy, jejichž prostřednictvím
provozovatel kanalizace a příslušných objektů na stokové síti systematicky plánuje, provádí a
dokumentuje potřebné činnosti na nejrůznějších úrovních. Mezi nejdůležitější funkce provozního
řídicího systému k zajištění hladkého provozu patří centrální vyhotovení, rozdělení, dokumentace a
vyhodnocení záznamů. Cílem používání je následná optimalizace provozu a podpora součinnosti
s dlouhodobým poklesem nákladů.
Provozní řídicí systémy zpravidla nabízejí širokou paletu funkcí jak pro organizaci provozu a údržby
kanalizační sítě, tak i údržbu technického vybavení.
Sdružují v sobě například stávající systémy procesní a dálkové techniky (SCADA: Supervisory
Control and Data Acquisition), finanční a účetní postupy i geografické informační systémy (GIS).
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Procesní a dálkové systémy jsou součásti moderního kontrolního a provozního řízení (managementu).
Slouží například k řízení, koordinaci, sběru dat, archivaci, kontrole vč. poruchového hlášení a
dokumentaci objektů odvodňovacích systémů viz DWAM 207 (2007).
Zvláštní význam v rámci provozu objektů na stokové síti má automatické sledování odlehčení
(přepadů). Přepadová četnost a délka jsou důležité údaje k posouzení účinnosti celého zařízení a
skutečného zatížení recipientu viz kap. 8.4.3, DWA-A 166 (2012) a Brombach (2012). Na základě
těchto čísel se dá po několika měrných letech zjistit, zda a kde existuje prostor pro vylepšení
jednotlivých zařízení a celého systému.

9 Životní cyklus, provozní životnost a obnova
9.1 Životní cyklus a provozní životnost
Životní cyklus technického zařízení popisuje proces výroby, instalace, uvedení do provozu, provozní a
fázi a fázi údržby, vyřazení z provozu, demontáž a likvidaci. Celkové náklady spojené s technickým
zařízením zahrnují kromě pořízení a instalace také peněžní prostředky vynaložené v průběhu provozu.
Označují se jako náklady životního cyklu. Na obr. 10 jsou znázorněny náklady životního cyklu (Life
Cycle Costs, LCC) technického zařízení. Podle předpisu VDMA 34160 (2006) obnášejí náklady
životního cyklu výrobních strojů zpravidla několika násobek pořizovacích a instalačních nákladů.

Podnět

Projekt

Vývoj
Realizace

Likvidace

Provozní
náklady vč.

Předání

Celkové investice

Cílová cenabní náklady

Údržba
Výrobní náklady
Vývojové náklady
Provozovatel

Před uvedením do provozu

V průběhu provozu

Náklady životního cyklu

Výrobce

Po provozní
životnosti

Obr. 10 - Schématické znázornění nákladů životního cyklu. Zdroj obrázku: VDI 2884 (2005)
Velký význam pro plánování a hospodárný provoz objektů na stokové síti má znalost provozních
životností technického vybavení viz také Bäumer (2000). Tento předpis se zabývá objekty technického
vybavení, které se v dnešní době používají v objektech na stokové síti a které jsou uspořádány do
jednotlivých kategorií v tab. 1. Na obr. 11 jsou uvedeny průměrné provozní životnosti skupin
technického vybavení v objektech na stokové síti, které byly zjištěny anketou v pracovní skupině
VDMA. Průměrné provozní životnosti zařízení se v závislosti na typu odhadují na 10 až 50 let. Mezi
jednotlivými skupinami vybavení existují značné rozdíly. Na příklad, provozní životnosti čerpadel a
elektronických zařízení jsou výrazně kratší než u zpětných klapek nebo regulátorů hladiny vody.
Rozdíly existují i v rámci jedné skupiny, např. armatur s ručním pohonem, kdy je rozpětí provozní
životnosti až 30 let, což je důsledkem množství různých typů, způsobu fungování a četnosti používání.
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3.1

Škrtící zařízení bez
pohyblivých částí a pohonu
elektrickou energií
Škrtící zařízení s pohyblivými
částmi bez pohonu
elektrickou energií
Škrtící zařízení s pohyblivými
částmi s pohonem
elektrickou energií
Pevné a nastavitelné přelivné
hrany bez pohyblivých částí
a pohonu elektrickou energií
Samočinná pohyblivá
zařízení na přelivu bez
pohonu elektrickou energií
Samočinná pohyblivá
zařízení na přelivu
s pohonem elektrickou
energií
Vyplachovací klapky

3.2

Proudové ejektory

4

6

Česle a síta k zachycení
hrubých a plovoucích
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Norné stěny k zachycení
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Obr. 11 – Rozpětí průměrných provozních životností technického vybavení objektů na stokové
síti.
Pro elektrotechniku je typický rychlý vývoj, např. přechod ze stykačů na programovatelné logické
automaty. Na výrazné posuny ve vývoji, především v oboru provozních systémů a aplikací se hovoří
v DWAM 253 (2011), viz tab. 3.
Tab. 3 – Životní cyklus komponentů provozních a řídicích systémů podle DWA-M 253 (2011)
Komponent

Typický životní cyklus v letech

Provozní přístroje

15 - 20

Řídicí a regulační zařízení

10 - 15

Komunikační síť

7 - 10

Řídicí systém

5-7

9.2 Obnova
Termín „obnova“ není v DIN 31051 (2012) a DIN EN 13306 (2010) definován. Ve smyslu tohoto
předpisu, který postihuje i dobu po hlavní provozní fázi vybavení, se obnovou rozumí výměna
vadného a/nebo starého vybavení za nové, které bude plnit svoji funkci alespoň tak jako předešlé
zařízení.
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Po obnově začíná nový životní cyklus, viz obr. 4. S obnovou je často spojena i modernizace zařízení.
Staré zařízení se musí, např. sešrotovat. V rámci obnovy technického vybavení by se měly zohlednit
zkušenosti a podněty provozního personálu s dosavadním zařízením.
Opravy na více než 15 až 20 let starých klasických rozvaděčích založených na bázi stykačů už nejsou
hospodárné a přinášejí jen malé zlepšení. Naopak obnova spojená s instalací nové technologie
(proces zvaný migrace), např. napojením na dálkový dohled, přináší provozní a ekonomické výhody.
Dle DIN EN 60204-1 a VDE 0113-1 (2007) však musí takové výrazné obnově měřící, řídicí a regulační
techniky předcházet důkladné přepracování dokumentace. Je nutné také aktualizovat provozní
manuál a manuál údržby, např. rozšířením o nové funkce dálkového dohledu. Je také nutné zaškolit
pracovníky, kteří by sami případně mohli provést zkušební provoz a bedlivě sledovat chování
jednotlivých technických zařízení.
Příklad: Obnova měřicí, řídicí a regulační techniky
Po 15 letech provozní životnosti přestalo fungovat elektrotechnické zařízení na bázi stykačů
instalované v dešťové zdrži s elektricky poháněným regulátorem odtoku a čisticím zařízením, příčina
neznámá – pouze dohady.
– studium schématu elektrického zapojení a technické dokumentace starého elektrotechnického
vybavení
– výběr programovatelného logického automatu (PLC – Programmable Logic Controller)
– úplná demontáž dosavadní staré spínací skříně
– naprogramování nového PLC
– konstrukce nové spínací skříně ve výrobě, funkční test
– montáž nové spínací skříně na místě
– zkouška funkčnosti všech součástí PLC
– napojení na dálkový dohled, zkušební provoz
– dokumentace, záložní kopie programu PLC, nový provozní deník k zápisu budoucích opatření
údržby.
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Příloha A
Dotazník o specifikaci dodávky dle kap. 7.4
Projektové podklady
1
2
3
4

Je k dispozici přehledná situace/projekt stavebního díla
Existují ochranná pásma proti explozi/povodním
Návrhové podklady, hydraulický výpočet
Provozovatel součástí projektování
Odvodňovací systém

5
6

Jednotný systém, oddílný systém, modifikované systémy
Odvodnění: parkoviště, ulice, dálnice, střecha
Typ kanalizace

7
8
9

Jednotná kanalizace
Splašková/dešťová kanalizace v oddílném systému
Drenáž pro balastní vody, povrchové vody
Typ objektu na stokové síti

10
11
12
13
14
15
16

Dešťový oddělovač, dešťová zdrž s přelivnou hranou
Trubní retence se spodním/horním odlehčením
Zemní filtr
Zařízení k retenci dešťové vody
v jednotném systému, v oddílném systému
ve splaškové kanalizaci, v dešťové kanalizaci
Dešťová zdrž s čisticím účinkem se stálou hladinou vody/bez stálé hladiny
vody
Protipovodňová dešťová zdrž
Funkce a uspořádání

17
18
19

Záchytná nádrž, průtočná nádrž, kombinovaná nádrž
Nádrž v hlavním směru, nádrž ve vedlejším směru
Prázdnění nádrže

20
21

Nádrže se stálou hladinou
Prázdnění po dešti: samospádem, čerpadlem
Tvar nádrže

22
23

Pravoúhlá nádrž, kruhová nádrž, kanál
Zemní nádrž, betonová nádrž – podzemní, nadzemní
Strojní a elektrotechnické vybavení

24

Regulátor odtoku: řízení/regulace, pasivní/aktivní, s pohyblivými
částmi/bez pohyblivých částí, s pohonem elektrickou energií/bez pohonu
elektrickou energií,
Regulátory hladiny vody: pevné a nastavitelné přelivné hrany, pohyblivé
zařízení na přelivu, s/bez pohonu elektrickou energií
Čištění: vyplachovací klapky, proudové ejektory
Mechanické předčištění: česle, síta, norné stěny
Zpětné klapky, čerpadla
Armatury na ruční pohon/motorový pohon
Klimatizace
Měřicí, řídicí a regulační technika
Infrastruktura

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Napojení na: elektřinu, telefon, internet, dálkové řízení, vodu
Přístup k: vždy, pouze se zvedákem
Příjezdová cesta k dispozici
Zásoba důležitých součástek zařízení, areál oplocen
Technické veličiny

36
37
38
39
40
41

Akumulační objem V v m3; max. návrhový přítok Q0 v l/s
Bezdeštný odtok QTa,M, škrcený odtok QDr, v l/s
Přítok balastních vod QF v l/s
Návrhový odtok, odlehčení z nádrže QBÜ, odlehčení do recipientu QKÜ v l/s
Návrhová tlaková výška v mWS, návrhový odtok z čerpadel QP v l/s
Ostatní
Datum:
Podpis:

Odpověď
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