
Několik technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:  

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z 

kuchyně, koupelny, WC apod.). Je zakázáno do nové splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!!! 

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří:  

• biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů, včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a dalších 

potravin (patří do kompostérů, nádob na biologický odpad) · tuky, oleje, fritovací oleje z 

domácností (patří na sběrný dvůr, sběrné nádoby) · veškeré hygienické potřeby (nádoby na 

směsný komunální odpad) · chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, 

roztoky neznámého původu, lepidla, zbytky čistících prostředků, obsah baterií a ostatní 

nebezpečné látky, mazadla, oleje a ropné látky (patří na sběrný dvůr) · domácí i zahradní 

chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky (patří na sběrný dvůr, případně 

spalovna) · veškeré léky a léčiva (lékárna) · odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro 

dobytek apod., · hadry na umývání podlahy, peří z odrané drůbeže, ostříhané vlasy apod. · 

dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.  

2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. Více domovních přípojek se povoluje ve 

výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky 

bránící jinému technickému řešení apod.).  

3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní 

přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit 

čistící kus. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena 

jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu přípojky, do které je domovní 

přípojka zaústěna. 

4. Náklady na realizaci napojení kanalizační přípojky na kanalizaci hradí z části vlastník, jemuž je 

umožněno napojení. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci (dar) na vybudování přípojky vodovodu a 

kanalizace pro rodinné domy na soukromých pozemcích. Výše daru je určena takto: dar získá vlastník 

nemovitosti, na 1 rodinný dům s jedním trvale bydlícím občanem ve výši 7000,-- Kč a za každého 

dalšího trvale bydlícího občana v rodinném domě 1000,-- Kč.  

V případě odběru vody z obecního vodovodu minimálně 15 m3 ročně po dobu 5ti let, bude uživateli 

uhrazena také montáž vodoměru a vodoměr (montáž vodoměru zajišťuje p. Fortelný). Dar bude 

vyplacen na účet, který občané nahlásí při sepsání darovací smlouvy na OÚ. Dar se nevztahuje na 

majitele rekreačních domů a chat, pokud nemají v obci hlášený trvalý pobyt. 

5. Veřejná část domovních přípojek je pro rodinné domy vybudována jednotně o průměru DN 150 z 

PVC. Další pokračování potrubí do domů může být také z kameniny nebo z PVC. Doporučuje se 

minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální 

přechodový kus, nestačí obetonování, nebo zatmelení.  

6. Sklon domovní přípojky DN 150 mm musí být minimálně 2%. Menší sklon může způsobit ucpání 

potrubí usazeninami. Maximální sklon odbočení je 40%. 

7. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb.). Při 

přepojování domovní kanalizace na novou splaškovou kanalizaci není možné přečerpat domovní 

septik do kanalizačního řadu! Septik je nutné vyčerpat pouze fekálním vozem a kal likvidovat v 

souladu se zákonem, např. svozem do fekální jímky vhodné ČOV. (Majitel nemovitosti provádějící 

zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se 



dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního úřadu nebo 

inspekce životního prostředí). 

8. Kanalizační přípojka musí žumpu nebo septik obejít, v případě, že bude procházet žumpou nebo 

septikem, musí být žumpa nebo septik vyčerpány a zasypány nezávadným materiálem (pískem, 

štěrkem apod.). Případně pokud technický stav původního septiku, jímky bude stavebně vyhovující, je 

možno využít např. k akumulaci dešťové vody k zalévání zahrady. 

 

Vodovodní přípojka 

Upozorňujeme, že vodovodní přípojka obecního vodovodu nesmí být trvale propojena s jiným 

zdrojem vody (např. soukromá studna, jiný zdroj vody apod.) 


