
DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Kanalizační přípojka vede od kanalizačního řadu v ulici na soukromý pozemek domu, kde 
bude ukončena vstupní šachtou ve vzdálenosti do 2,0 m od hranice pozemku.
Část přípojky nacházející se na veřejném prostranství bude provedena se stavbou 
kanalizačního řadu.
Prodloužení přípojky na soukromý pozemek včetně zřízení vstupní šachty realizuje majitel 
nemovitosti.

Požadavky na prodloužení přípojky :

Potrubí musí býti vedeno ve stejném přímém směru a podélném skonu jako již realizovaný 
úsek na veřejném prostranství.

Materiál a profil potrubí :  kamenina – DN200.

Vstupní šachta kruhová vnitřního průměru 1,0 m z betonových přímých skruží a zákrytové 
desky ukončena poklopem DN600 (šachta může býti také zděná světlého půdorysu min. 
0,8x1,0 m).

Dno šachty lze provésti dvojím způsobem :

1.) Zřízením odtokového žlábku DN200 ve dně šachty.

2.) Osazením čisticí tvarovky DN200 ve dně šachty. 
V tomto uspořádání šachta nebude cítit, což u odtokového žlábku nelze při 
nepříznivých klimatických podmínkách vyloučit.  

Napojení domovního rozvodu na vstupní šachtu lze provésti dvojím způsobem :

A.)  Do dna šachty (na odtokový žlábek nebo čisticí tvarovku).

B.)  Na spádový stupeň zřízený u vstupní šachty. 
Toto uspořádání je vhodné v případě, kde rozdíl hloubky šachty a domovního 
rozvodu je relativně velký (cca od 1,5 m). Potom není nezbytné vésti domovní 
kanalizaci ke dnu šachty, ale napojení provésti přes spádový stupeň.

C.)  Za příznivých podmínek lze realizovati prodloužení přípojky na soukromém 
pozemku bez zřízení vstupní šachty a ukončit přípojku ve stávající žumpě, která 
stavbou kanalizace ztrácí funkci akumulace odpadních vod. Za prostupem přípojky 
stěnou bude potrubí ukončeno čisticí tvarovkou DN200. Nad tvarovkou musí býti 
vstupní otvor krytý v úrovni terénu poklopem. V prostoru žumpy bude na čisticí kus 
napojen domovní rozvod kanalizace. Žumpa nemusí býti zasypána a může býti 
využita k jiným účelům. 
Vzdálenost čisticí tvarovky v žumpě od hranice soukromého pozemku může býti do 
4,0 m (výjimečně do 5,0 m).
Požadavky na prodloužení přípojky musí býti dodrženy jako v předchozích případech.

Úpravy na domovním rozvodu kanalizace lze řešit individuálně podle současného stavu 
(profil, materiál potrubí atd.)
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