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ZMĚNY ČSN PRO VNITŘNÍ VODOVODY  

 

Abstract 

Czech Republic become upright member European standards committee (CEN) in the 1997. It 

follows duty take over and right together - create European specification.  
 

ÚVOD 
V roce 1997 se Česká republika stala řádným členem Evropské normalizační komise (CEN). 

Z toho vyplývá povinnost přejímat a právo spoluvytvářet evropské normy. Všechny normy, které tato 

komise schválí, se stávají obecně platnými ve všech zemích, které jsou členy CEN.Tyto země jsou 

povinny harmonizovat svoje technické předpisy se schválenými normami CEN a to z toho dŧvodu, ţe 

jsou zpracovány tak, aby obsahovaly obecná ustanovení. Proto by jednotlivé národní normalizační 

orgány měly následně zpracovat podrobnější ustanovení. 
 

OZNAČENÍ NOREM 
Základní evropské normy mají označení EN a příslušné číslo normy. 

Harmonizované české technické normy mají označení ČSN EN a příslušné číslo evropské 

normy. Obsah je převzat z práva Evropských společenství. Harmonizovanou normou se mŧţe stát 

pouze norma, která přejímá harmonizovanou evropskou normu. Harmonizované české technické 

normy nejsou závazné. 

České technické normy mají označení ČSN a příslušné číslo. Jsou to dokumenty schválené 

pověřenou právnickou osobou (pověřuje Ministerstvo prŧmyslu a obchodu ČR) pro opakované nebo 

stálé pouţití. Tyto dokumenty jsou vytvořené podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky a vydání bylo oznámeno ve Věstníku ÚNMZ. (Věstník Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká technická norma není obecně 

závazná. 

Podle platného zákona č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky,  sice normy 

nejsou závazné, ale jsou platné. Jejich platnost se zajišťuje jinými legislativními předpisy. ( zákon č. 

102/2001 Sb.,          o obecné bezpečnosti výrobkŧ, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 

65/1965 Sb., zákoník práce). 

Na rozdíl od minulosti, kdy byly československé normy závazné a odchylka od popsaného 

řešení byla moţná pouze na základě udělení výjimky a tím taky byla stanovena zároveň i míra 

odpovědnosti, dnes mŧţe kaţdý subjekt svobodně rozhodnout o stupni respektování poţadavkŧ 

platných ČSN a tím i o své míře odpovědnosti, kterou bude muset nést v případě vzniku škodné 

události. 

Pro navrhování a provádění vv v čr platí 

 Směrnice Rady č.98/83/ES ze dne listopadu 1998 o kvalitě vody pro lidskou spotřebu 

 Vyhláška Ministerstva prŧmyslu a obchodu ČR č. 152/2001 Sb., kterou stanoví pravidla pro 

vytápění a dodávku teplé uţitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro 
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přípravu teplé uţitkové vody a poţadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 

přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelŧm 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

 Zákon č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisŧ (změna 

342/2006Sb.) 

 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou vodu a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (změna 293/2006Sb.) 

 ČSN 01 3450  Technické výkresy- Instalace- Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 

(2006) 

 ČSN 06 0320  Ohřívání uţitkové vody – Navrhování a projektování (1998) (v revizi) 

 ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání uţitkové vody (1996) 

 ČSN 73 0873  Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou (2003) 

 ČSN 73 6655  Výpočet vnútorných vodovodov (1985) 

 ČSN EN 806 – 1 (73 6660)  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

Část 1: Všeobecně (2002) 

 ČSN EN 806 – 2 (75 5410)  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

Část 2: Navrhování (2005) 

 ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody (1984), změny – Z1 (1994), Z2 (2006) 

 ČSN EN 1717 (75 5462)  Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech                     

a všeobecné poţadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným prŧtokem (2002) 

 ČSN  EN 805 (75 5011)  Vodárenství – Poţadavky na vnější sítě a jejich součásti (2001) 

 ČSN 75 5490  Stavby pro hospodářská zvířata – Vnitřní stájový vodovod (2001) 

 ČSN 75 5411  Vodárenství – Vodovodní přípojky (2006) 

 ČSN 73 4301  Obytné budovy (2004) 
 

ČSN 013450 TECHNICKÉ VÝKRESY – INSTALACE – ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ A 

PLYNOVODNÍ INSTALACE 
Od března 2006 vstoupila v platnost revidovaná norma ČSN 01 3450 Technické výkresy – 

Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace, která nahrazuje normu ČSN 01 3450 (1984) 

Výkresy ve stavebnictví – Výkresy zdravotních instalací. Při revizi byla norma zcela přepracována a 

to proto, aby se zásady pro zakreslování a označování zdravotnětechnických instalací pouţívané v ČR 

sjednotily se zásadami podle zavedených mezinárodních norem ISO. V normě jsou uvedeny základní 

poţadavky pro zhotovování výkresové dokumentace vnitřních vodovodŧ, vnitřní kanalizace, 

odběrných plynových zařízení a prŧmyslových plynovodŧ. V této normě se předpokládá zhotovování 

projektové dokumentace především pomocí CAD systémŧ.  

((ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování 

hladin v CAD – Část  1: Přehled a základní pravidla, ČSN EN ISO 11442 – 1 (01 3196) Technická 

dokumentace výrobkŧ – Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači – Část 1: Bezpečnostní 

poţadavky)) 

Některé změny: 

 poţadavky na výkresy – měřítko, popisové pole, ….(uvedené příklady jsou zobrazeny 

v přílohách) 
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 zobrazování a označování – rozsah technických dat se určuje znakem tři tečky, např. 

1MPa…5MPa 

 velikost sklonu se kótuje v procentech, promilích, poměrem 

 

označení sklonu potrubí 

 Označování potrubí – vţdy definováno ve vysvětlivkách na výkrese, označení DN nebo  se     

u jednotlivých  rozměrŧ nemusí uvádět. Za označením prŧměru potrubí lze za pomlčkou uvést 

jeho materiál, tepelnou izolaci (zkratka TI), délku atd., např.  25x4,2- PPR, PN 20 – TI. 

 Odlišné označení trubek, tvarovek a armatur se mŧţe pouţít jen pokud odpovídá označení 

těchto výrobkŧ v technické dokumentaci (katalogu) výrobce. 

 

vnitřní vodovod, podlaţí 1NP (pŧdorys) 
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 Minimální rozsah projektové dokumentace – rozsah projektové dokumentace v rŧzných 

stupních projektu je zpracována v příloze E, kde je uveden minimální rozsah projektové 

dokumentace zdravotnětechnických a plynovodních instalací a uvádí nutné podklady pro 

zpracování rŧzných stupňŧ projektu. 
 

ČSN EN 806  VNITŘNÍ VODOVOD PRO ROZVOD VODY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ  
V současné době probíhají práce na vytvoření evropské normy pr EN 806. Norma je rozdělena 

do pěti částí. První a druhá část je jiţ schválena a převzata překladem. (ČSN EN 806 – 1 (73 6660)  

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně (2002) a ČSN EN 

806 – 2 (75 5410)  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování 

(2005)) 

Další část souboru norem ČSN EN 806 – 3, ve které jsou uvedeny zásady zjednodušeného 

dimenzování potrubí vnitřních vodovodŧ, se nyní nachází  ve stádium konečného návrhu a po 

schválení bude zavedena do soustavy ČSN. Zavedení této normy vyvolá revizi ČSN 73 6655. 

Normy EN 806 – 4 a 5, které se týkají montáţe, provozu a údrţby vnitřního vodovodu jsou 

zatím ve stádium návrhu.  

ČSN EN 806 – 1 (73 6660)  vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

část 1: všeobecně (2002) 

Touto normou se mění značky pro kreslení potrubí a armatur ve výkresech vnitřních vodovodŧ 

uvedené v ČSN 01 3450 (1994) a to tabulka 3 a 4). Vyvolaná změna Z1 ČSN 01 3450, omezovala 

platnost pouţití tabulek do prosince 2004. Bylo moţno pouţít souběţně obě normy. Dnes, po revizi 

normy ČSN 01 3450 (2006) by měla být upřednostňována pro kreslení značek vnitřních vodovodŧ 

právě tato norma. 

ukázka změn značek kreslení vnitřního vodovodu dle EN 
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ČSN EN 806 – 2 (75 5410)  vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

část 2: navrhování (2005) 

Norma byla zpracována jako technický předpis a proto je hodně obsáhlá (54 stran textu 

s několika obrázky). Jsou v ní uvedeny doporučení a poţadavky na návrh vodovodŧ uvnitř budov a 

také vně budov, ale pouze v rámci nemovitosti. Podzemní vedení vně budov musí splňovat také 

poţadavky ČSN EN 805 a ostatních norem, které platí pro vodovodní řády a přípojky. Vnitřní 

vodovod navrţen podle této normy mŧţe být zásobován jak vodovodní přípojkou z vodovodu pro 

veřejnou potřebu, tak z vlastního zdroje. 

Některé změny:  

Norma rozlišuje dva typy instalací: 

 instalace typu A – uzavřený systém rozvodu vody (pouţívaný u nás) 

 instalace typu B – nízkotlaký otevřený systém vnitřního vodovodu (pouţívaný ve Velké 

Británii) 

V normě se stanovuje minimální provozní podmínky pro trubky a jejich spoje, zkušební 

přetlak, který musí být nejméně 1,5násobek přípustného provozního přetlaku 

Provozní teplota - při úplném otevření armatury nemá být teplota vody po uplynutí 30 s u 

studené vody vyšší neţ 25°C a u teplé vody niţší neţ 60°C.(Pokud není v národních nebo 

místních předpisech uvedeno jinak. V ČR vyhláška  MPO ČR č. 152/2001 Sb.(45 aţ 60°C), 

v ČSN 06 0320 (ve stavbách pro bydlení 50 aţ 55°C krátkodobě min. 45°C), v ČSN 73 6660 

(pro ústřední přípravu teplé vody max. 55°C, vyšší teplota jen u místní přípravy)). 

Aby bylo minimalizováno riziko opaření (např. v nemocnicích, domovech pro seniory,..), je 

nutné navrhnou termostatické směšovací armatury nebo baterie se zařízením pro omezení 

nejvyšší teploty. Maximální doporučená teplota je 43°C. V mateřských školkách a speciálních 

odděleních pečovatelských domovŧ, teplota nesmí překročit 38°C. Pouţití směšovacích 

armatur bez termostatické regulace teploty vody pro zásobování více výtokŧ se nepřipouští. U 

směšovacích armatur s uzavíratelným společným výtokem musí být na přívodu obou potrubí 

instalovány zpětné armatury. 

Z dŧvodu nutnosti pouţití termické dezinfekce, vnitřní vodovody teplé vody musí být 

navrhovány tak, aby bylo moţno dosáhnou teploty 70°C. 

Pokud je u teplé vody navrţeno cirkulační potrubí, smí být rozdíl teploty mezi výstupem 

z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače vody nejvýše 5 K. 

Norma dále uvádí v příloze A přípustné materiály (olověné trubky jsou nepřípustné). 

Uzavírací armatura musí být umístěna: 

 v kaţdé budově nebo její části, která má samostatné měření odběru vody, a vţdy ve všech 

bytech 

 před kaţdým zařízením (akumulační nádrţ, pračka,..) 

 na potrubí zásobující vodou dva a více bytŧ nebo účelových jednotek (musí být přístupná pro 

kaţdého uţivatele 

Výtoková armatura pro odběr pitné vody o malém objemu nebo zřídka pouţívaná nesmí být 

napojena na konci dlouhého potrubí. Výtoky nepitné vody se musí označit slovy „nepitná 

voda“, nebo symbolem. 

Při připojení ohřívačů vody se musí dbát na zabezpečovací zařízení dle zvyklostí, je zde 

uvedeno zařízení v ČR nepouţívané teplotní pojistné armatury, které při překročení nastavené 

teploty vypouští teplou vodu z ohřívače odtokovým potrubím do kanalizace a potom je 
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ohřívač doplněn vodou studenou a teplota vody v ohřívači klesá. Pokud navrhneme mezi 

zpětný ventil a ohřívač vody expanzní nádobu, musí tato nádoba pokrýt nejméně 4% 

celkového objemu vody v ohřívači. 

Připojení poţárního vodovodu, který je napojený přímo na vnitřní vodovod pitné vody, musí 

být navrţeno dle ČSN EN 1717 ( ochranné jednotky proti zpětnému prŧtoku). 
 

ČSN 06 0320  OHŘÍVÁNÍ UŢITKOVÉ VODY – NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ (1998) 

(V REVIZI – ŘÍJEN 2006) 
 S přijetím  ČSN EN 806 – 1 a ČSN EN 806 – 2 nastal problém s terminologií pro ohřev “teplé 

uţitkové vody“, která se u nás léta pouţívala, tyto normy neznají pojem „teplá uţitková voda“. (Do 

systému vtéká voda pitná nikoli uţitková). ČSN EN 806 – 1 pouţívá pouze termíny „pitná voda“ a 

„nepitná voda“. ČSN EN 806 – 2 pouţívá termín „teplá voda“. Dále se pouţívají termíny ohřívání 

vody, příprava teplé vody a rozvod teplé vody a to dle Z2 ČSN 73 6660.  
 

ČSN 73 6660  VNITŘNÍ VODOVODY (1984), ZMĚNY – Z1 (1994),  Z2 (04/2006) 
Změna Z2 byla vydána i přesto, ţe v současné době se zpracovávají další části  evropské 

normy EN 806. Změna Z2 se týká hlavně zkoušení vnitřních vodovodŧ, ale i dalších článkŧ normy, 

které jsou problémové. 

Změny vyvolané legislativou v energetice, které vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., O 

hospodaření energií a z vyhlášky Ministerstva prŧmyslu a obchodu č. 151/2001 Sb. ze dne 12. Dubna 

2001 („Rozvodné  a  cirkulační potrubí teplé vody musí být tepelně izolováno“). 

Změny vyvolané ČSN EN 1717, které vychází s přijetím normy ČSN EN 1717 (75 5462)  

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné poţadavky na zařízení na 

ochranu proti znečištění zpětným prŧtokem (2002) 

Změny ve zkoušení  vodovodu  

Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích: 

 prohlídka potrubí 

 tlaková zkouška potrubí 

 konečná tlaková zkouška 

Zkoušení vnitřního vodovodu se mŧţe provádět i po částech, vţdy se zpracuje protokol. 

Zpŧsob zkoušení rekonstruované nebo opravované části vnitřního vodovodu se dohodne smluvně. 

Tlaková zkouška potrubí se provádí: 

 vodou 

 suchým vzduchem 

 inertním plynem (např. dusík) 

 potrubí nezakryté 

 před montáţí příslušenství, zařizovacích předmětŧ, přístrojŧ a zařízení 

Třída nejvyššího přípustného provozního přetlaku při tlakové zkoušce potrubí je uveden 

v tabulce 1 (dle ČSN EN 806 – 2). Určí se podle nejvyššího provozního přetlaku, který se vyskytuje 

ve vnitřním vodovodu. 

Konečná tlaková zkouška se provádí: 

 provedena vţdy vodou 

 potrubí propláchnuté vodou 
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 po montáţi všech příslušenství vnitřního vodovodu 

Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Zkouška se provádí 

provozním přetlakem dosaţeným v okamţiku zahájení zkoušky. Zkušební přetlak nesmí po dobu 

jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více neţ 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška 

nevyhovující. 
 

ZÁVĚR 
Soubor norem EN 806 musí být doplněn národními předpisy. Základem předpisŧ bude 

revidovaná norma ČSN 73 6660. Revize této normy bude provedena aţ po zavedení všech pěti částí 

evropské normy. (Při překladu ČSN EN 806 – 2 bylo doplněno 17 národních podmínek a vyšla 

změna Z2 ČSN 73 6660). Dalším předpisem bude technická zpráva TC 164 WI “Technické 

poţadavky pro prevenci před mnoţením Legionelly ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené 

k lidské spotřebě“. 
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