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•• V�souV�souččasnasnéé dobdoběě platplatíí vvššechny�echny�ččáásti�sti�
ČČSN�EN�806�pro�vnitSN�EN�806�pro�vnitřřnníí vodovody�(tedy�vodovody�(tedy�
ččáásti�1�asti�1�ažž 5)5)
•• ČČáást�5�st�5�ČČSN�EN�806�platnSN�EN�806�platnáá pro�provoz�a�pro�provoz�a�
úúdrdržžbu�vnitbu�vnitřřnníích�vodovodch�vodovodůů byla�vydbyla�vydáána�v�na�v�
ččervenci�2012ervenci�2012
•• ČČSN�EN�806�klade�velký�dSN�EN�806�klade�velký�důůraz�na�raz�na�
hygienický�provoz�vnithygienický�provoz�vnitřřnníích�vodovodch�vodovodůů



PoPožžadavky�adavky�ČČSN�EN�806SN�EN�806��55
•• PPřři�pi�přřerueruššeneníí provozu�vnitprovozu�vnitřřnníího�vodovodu�na�ho�vodovodu�na�

dobu�deldobu�delšíší nenežž 7�dn7�dnůů nebo�v�pnebo�v�přříípadech,�kdy�padech,�kdy�
vnitvnitřřnníí vodovod�nebude�do�7�dnvodovod�nebude�do�7�dnůů po�dokonpo�dokonččeneníí
uveden�do�provozu�musuveden�do�provozu�musíí být�vnitbýt�vnitřřnníí vodovod�vodovod�
vypuvypuššttěěn�nebo�pravidelnn�nebo�pravidelněě proplachovproplachováán�vodou.�n�vodou.�

•• VodovodnVodovodníí ppřříípojky,�kterpojky,�kteréé nejsou�uvedeny�do�nejsou�uvedeny�do�
provozu�ihned�po�jejich�dokonprovozu�ihned�po�jejich�dokonččeneníí nebo�jsou�nebo�jsou�
dodoččasnasněě mimo�provoz,�musmimo�provoz,�musíí být�v�mbýt�v�mííststěě napojennapojeníí
na�vodovodnna�vodovodníí řřad�uzavad�uzavřřeny.�eny.�

•• PPřři�obnoveni�obnoveníí doddodáávky�je�nutnvky�je�nutnéé proplproplááchnutchnutíí,�a�,�a�
poppopřř.�dezinfekce�vnit.�dezinfekce�vnitřřnníích�vodovodch�vodovodůů..



LegionelyLegionely

•• NachNacháázejzejíí se�v�kase�v�kažžddéé vodvoděě
•• Vedle�Legionelly�pn.�je�znVedle�Legionelly�pn.�je�znáámo�vmo�vííce�nece�nežž 50�50�
daldalšíších�druhch�druhůů

•• Legionelly�pn.�zpLegionelly�pn.�způůsobujsobujíí legionlegionáářřskou�skou�
nemoc�nebo�pontiackou�horenemoc�nebo�pontiackou�horeččkuku

•• ZvýZvýššenenéé riziko�infekce�majriziko�infekce�majíí osoby�s�velmi�osoby�s�velmi�
oslabenou�imunitou,�naposlabenou�imunitou,�napřř.�po�transplantaci.�po�transplantaci



TechnickTechnickáá zprzprááva�CEN/TR�16355va�CEN/TR�16355

•• UvUvááddíí informace�a�doporuinformace�a�doporuččeneníí k�zamezenk�zamezeníí
rrůůstu�Legionelly�pn.�ve�vnitstu�Legionelly�pn.�ve�vnitřřnníích�ch�
vodovodechvodovodech

•• Je�pJe�přříílohou�k�EN�806lohou�k�EN�806
•• Byla�vydByla�vydáána�v�na�v�ččervnu�2012�a�nenervnu�2012�a�neníí zatzatíím�m�
ppřřeloeložžena�do�ena�do�ččeskeskéého�jazykaho�jazyka

•• Do�soustavy�Do�soustavy�ČČSN�bude�zavedena�jako�SN�bude�zavedena�jako�
technicktechnickáá normalizanormalizaččnníí informace�(TNI)informace�(TNI)



VhodnVhodnéé podmpodmíínky�pro�nnky�pro�náárrůůst�st�
Legionelly�pn.�ve�vodovodechLegionelly�pn.�ve�vodovodech

•• Teplota�vody�25�aTeplota�vody�25�ažž 50�50�°°CC
•• Stagnace�vodyStagnace�vody
•• Biofilm�a�sedimenty�uvnitBiofilm�a�sedimenty�uvnitřř potrubpotrubíí a�a�
ohohřříívavačůčů vodyvody



PoPožžadavky�na�teplotu�vody�adavky�na�teplotu�vody�
podle�CEN/TR�16355podle�CEN/TR�16355

•• Teplota�studenTeplota�studenéé vody�nemvody�nemáá být�vybýt�vyššíšší nenežž
25�25�°°CC

•• Teplota�teplTeplota�tepléé vody�v�cirkulavody�v�cirkulaččnníím�okruhu�m�okruhu�
nemnemáá klesnout�pod�55�klesnout�pod�55�°°CC

•• 30�s�po�30�s�po�úúplnplnéém�otevm�otevřřeneníí výtokovvýtokovéé
armatury�musarmatury�musíí vytvytéékat�teplkat�tepláá voda�o�voda�o�
teplotteplotěě 60�60�°°C�nebo�jinC�nebo�jinéé teplotteplotěě podle�podle�
nnáárodnrodníích�pch�přředpisedpisůů



Teplota�teplTeplota�tepléé vody�v�vody�v�ČČRR

•• 50�a50�ažž 55�55�°°C�(výjimeC�(výjimeččnněě 45�a45�ažž 60�60�°°C)�podle�C)�podle�
ČČSN�06�0320SN�06�0320

•• 45�a45�ažž 60�60�°°C�s�výjimkou�moC�s�výjimkou�možžnosti�nosti�
krkráátkodobtkodobéého�poklesu�v�dobho�poklesu�v�doběě odbodběěrových�rových�
ššpipičček�podle�vyhlek�podle�vyhlášášky�ky�čč.�194/2007�Sb..�194/2007�Sb.



Max.�objem�teplMax.�objem�tepléé vody�v�vody�v�
potrubpotrubíí bez�cirkulacebez�cirkulace

•• PoPožžadavek�CEN/TR�16355�a�adavek�CEN/TR�16355�a�ČČSN�EN�806SN�EN�806II2�2�
na�dobu�pna�dobu�přříítoku�tepltoku�tepléé vody�do�30�svody�do�30�s

•• Objem�teplObjem�tepléé vody�v�potrubvody�v�potrubíí bez�cirkulace�bez�cirkulace�
podle�CEN/TR�16355�max.�3�lpodle�CEN/TR�16355�max.�3�l

•• U�potrubU�potrubíí k�umyvadlk�umyvadlůům,�umývm,�umýváátktkůům,�m,�
ddřřezezůům�a�bidetm�a�bidetůům�doporum�doporuččuji�objem�vody�uji�objem�vody�
do�2�l�do�2�l�





VnVněějjšíší vlivy�na�teplotu�vodyvlivy�na�teplotu�vody

•• TepelnTepelnáá izolace�potrubizolace�potrubíí tepltepléé vody�s�cirkulacvody�s�cirkulacíí a�potruba�potrubíí
studenstudenéé vodyvody

•• PotrubPotrubíí tepltepléé vody�bez�cirkulace�nemvody�bez�cirkulace�nemáá být�izolovbýt�izolováánono
•• PotrubPotrubíí studenstudenéé vody�nemajvody�nemajíí být�vedena�v�prostorbýt�vedena�v�prostoráách�s�ch�s�

teplotou�nad�25�teplotou�nad�25�°°CC
•• Mezi�potrubMezi�potrubíím�studenm�studenéé vody�a�potrubvody�a�potrubíím�teplm�tepléé vody�a�vody�a�ÚÚT�T�

majmajíí být�dostatebýt�dostateččnnéé vzdvzdáálenosti�lenosti�
•• V�podhledech�a�instalaV�podhledech�a�instalaččnníích�ch�ššachtachtáách�mch�máá být�potrubbýt�potrubíí

studenstudenéé vody,�teplvody,�tepléé vody�a�vody�a�ÚÚT�vhodnT�vhodněě uspouspořřááddááno�tak,�no�tak,�
aby�nedochaby�nedocháázelo�k�ohzelo�k�ohřřevu�studenevu�studenéé vody�vody�



Stagnace�vodyStagnace�vody

•• Voda�v�potrubVoda�v�potrubíí se�mse�máá vymvyměěnit�alesponit�alespoňň
jednou�za�týdenjednou�za�týden

•• ZaslepenZaslepenéé odboodboččky�a�odboky�a�odboččky�k�uzky�k�uzáávvěěrrůům�m�
odstavených�potrubodstavených�potrubíí nemajnemajíí být�delbýt�delšíší nenežž
dvojndvojnáásobek�svsobek�svěětlosti�potrubtlosti�potrubíí

•• MMáálo�poulo�použžíívanvanáá potrubpotrubíí majmajíí být�uzavbýt�uzavřřena�ena�
nebo�alesponebo�alespoňň jednou�za�týden�jednou�za�týden�
proplproplááchnuta�vodouchnuta�vodou



Vlivy�na�tvorbu�biofilmuVlivy�na�tvorbu�biofilmu

•• TeplotaTeplota
•• ÚÚprava�vodyprava�vody
•• MateriMateriáály�ly�
•• PrPrůůtok�vodytok�vody
•• Doba�stagnace�vodyDoba�stagnace�vody



SedimentySedimenty

•• Mohou�podporovat�rMohou�podporovat�růůst�Legionelly�pn.st�Legionelly�pn.
•• Z�ohZ�ohřříívavačůčů,�z,�záásobnsobnííkkůů tepltepléé vody�a�vody�a�
expanznexpanzníích�nch�náádob�majdob�majíí být�odstrabýt�odstraňňovováány�ny�
alespoalespoňň jednou�za�rokjednou�za�rok

•• SprSpráávným�dimenzovvným�dimenzováánníím�zabrm�zabráánit�tvorbnit�tvorběě
sedimentsedimentůů v�potrubv�potrubíí



DoporuDoporuččeneníí k�zamezenk�zamezeníí
rrůůstu�Legionelly�pn.stu�Legionelly�pn.

•• Nenavrhovat�rozvody�se�smNenavrhovat�rozvody�se�smíísenou�vodou,�napsenou�vodou,�napřř.�.�
u�hromadných�sprchu�hromadných�sprch

•• Teplota�teplTeplota�tepléé vody�v�potrubvody�v�potrubíí min.�50�min.�50�°°CC
•• Teplota�teplTeplota�tepléé vody�v�ohvody�v�ohřříívavačči�min.�55�i�min.�55�°°CC
•• Objem�teplObjem�tepléé vody�v�potr.�bez�cirkulace�max.�3�lvody�v�potr.�bez�cirkulace�max.�3�l
•• NejmNejméénněě jednou�rojednou�roččnněě odstranit�sedimenty�ze�odstranit�sedimenty�ze�

zzáásobnsobnííku�teplku�tepléé vodyvody



DezinfekceDezinfekce

•• ChemickChemickáá
•• TermickTermickáá
•• TechnickTechnickáá zprzprááva�CEN/TR�16355�se�va�CEN/TR�16355�se�
podrobnpodrobněěji�zabývji�zabýváá pouze�termickou�pouze�termickou�
dezinfekcdezinfekcíí,�kter,�kteráá se�mse�máá provprováádděět�pt�přři�i�
nedodrnedodržženeníí teplot�50�resp.�55�teplot�50�resp.�55�°°C�C�
uvedených�na�puvedených�na�přředchozedchozíím�snm�sníímkumku



TermickTermickáá dezinfekcedezinfekce

•• Vodou�o�teplotVodou�o�teplotěě 60�60�°°C�po�dobu�20�minC�po�dobu�20�min
•• Vodou�o�teplotVodou�o�teplotěě 65�65�°°C�po�dobu�10�minC�po�dobu�10�min
•• Vodou�o�teplotVodou�o�teplotěě 70�70�°°C�po�dobu�5�minC�po�dobu�5�min
•• ProvProváádděět�nejmt�nejméénněě jednou�týdnjednou�týdněě
•• Nutnost�odpustit�vodu�u�kaNutnost�odpustit�vodu�u�kažžddéého�odbho�odběěrnrnéého�ho�

mmíístasta
•• NebezpeNebezpeččíí opaopařřeneníí
•• VelkVelkáá energetickenergetickáá nnáároroččnost�ohnost�ohřřevu�vody�a�evu�vody�a�

spotspotřřeba�vodyeba�vody



Revize�Revize�ČČSN�73�6660SN�73�6660

•• ProvProvááddíí se�v�souvislosti�se�zavedense�v�souvislosti�se�zavedeníím�celm�celéé EN�EN�
806�do�soustavy�806�do�soustavy�ČČSNSN

•• Bude�rovnBude�rovněžěž řřeeššit�problematiku�Legionelly�pn.it�problematiku�Legionelly�pn.
•• Bude�se�zabývat�prevencBude�se�zabývat�prevencíí mikrobiologickmikrobiologickéé

kolonizace�vnitkolonizace�vnitřřnníích�vodovodch�vodovodůů a�provozem�a�provozem�
vnitvnitřřnníího�vodovodu�v�budovho�vodovodu�v�budováách�s�rizikem�v�ch�s�rizikem�v�
ppřříípadpaděě mikrobiologickmikrobiologickéé kolonizace�vody�(ve�kolonizace�vody�(ve�
zdravotnických�a�ubytovaczdravotnických�a�ubytovacíích�zach�zařříízenzeníích�a�ch�a�
sprchsprcháách�u�vech�u�veřřejných�bazejných�bazéénnůů)��)��



DDĚĚKUJI�ZA�POZORNOSTKUJI�ZA�POZORNOST


