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Normy 

Normy STN  pre kanalizáciu 

Kanalizáciu v budove riešia normy STN EN 12056, STN EN 476, STN 76 6760

Kanalizáciu mimo budovy riešia normy STN EN 752, STN EN 476, STN 75 6101
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 6.1.1  
Splašková a zrážková voda sa v budove odvádza samostatnými potrubiami (pozri 4.3 STN EN 12056 -1). 

Splašková kanalizácia

Zrážková (dažďová) kanalizácia
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 6.1.2  b) 

odpadové potrubie splaškovej vody s menovitou svetlosťou najmenej DN 100 musí byť odvetrané nad strechu, 

nie cez pripojené potrubie zrážkovej vody; 
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 4.1 
Kanalizácia v budove musí byť riešená tak, aby nebola porušená stabilita konštrukcie budovy ani pri jej prípadných opravách.

Pri zamurovaní 
rozvodových potrubí 
vody a kanalizačných 
potrubiach sa hluk 
prenáša do stavebnej 
konštrukcie! 
Tým sa znižuje komfort 
bývania.

.
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 6.4.1.3. 

Privzdušňovací ventil sa musí inštalovať na mieste prístupnom pre kontrolu a údržbu, 

pričom musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu. 
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 6.4.1.3. 

Privzdušňovací ventil sa musí inštalovať na mieste prístupnom pre kontrolu a údržbu, pričom musí byť zabezpečený dostatočný
prívod vzduchu. 
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 11.3
Pripájacie potrubia treba viesť voľne v predstenových systémoch alebo nad podhľadmi. 

Výnimočne možno inštalovať pripájacie potrubie:

a) vo vnútornej deliacej konštrukcii, pokiaľ nie je ohrozená jej stabilita a dodrží sa dovolená hladina hluku v chránenej miestnosti;

b) v podlahe, ak menovitá svetlosť potrubia je najviac DN 63 a všetky spoje potrubia sú zvárané;

c) zabetónované v monolitickej stropnej konštrukcii, ak sú všetky spoje potrubia zvárané, a potrubie zaizolované.

Viesť pripájacie potrubie v obvodovej konštrukcii je zakázané!
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Ukážky normy STN 73 6760
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Viesť pripájacie potrubie v obvodovej konštrukcii je zakázané!
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 11.3
Pripájacie potrubia treba viesť voľne v predstenových systémoch alebo nad podhľadmi. 

Výnimočne možno inštalovať pripájacie potrubie:

a) vo vnútornej deliacej konštrukcii, pokiaľ nie je ohrozená jej stabilita a dodrží sa dovolená hladina hluku v chránenej miestnosti;

b) v podlahe, ak menovitá svetlosť potrubia je najviac DN 63 a všetky spoje potrubia sú zvárané;

c) zabetónované v monolitickej stropnej konštrukcii, ak sú všetky spoje potrubia zvárané, a potrubie zaizolované.

Viesť pripájacie potrubie v obvodovej konštrukcii je zakázané!

Pevné zvárané spoje
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 11.4
Splaškové odpadové potrubie musí byť vedené voľne. Ku stavebnej konštrukcii sa pripája objímkou s protihlukovou vložkou najmenej na 

2 miestach na podlaží. Jednu z objímok treba inštalovať v mieste pripojenia pripájacieho potrubia tak, aby sa vylúčila možnosť posunutia 

miesta styku.

Viesť splaškové odpadové potrubie v obvodovej stene je zakázané!
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Ukážky normy STN 73 6760

STN 73 6760 časť 11.5
Zvodové potrubie môže byť voľne zavesené alebo uložené v zemi. Na zavesenom zvodovom potrubí sa musia inštalovať objímky tak, 

aby sa vylúčila možnosť pohybu potrubia a nežiadúcich priehybov.

Viesť pripájacie alebo zvodové potrubie pod stropom obytnej miestnosti je zakázané!
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Ukážky normy STN 73 6760

• Príklad napojenia pripojovacieho potrubia na odpadné potrubie 
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Ukážky normy STN 73 6760

• Zmeny smeru potrubia

• Pokiaľ sa nedá vyhnúť zmenám smeru potrubia (odskoky, „etážky“, 

potrubie zavesené pod stropom...), musia sa urobiť také opatrenia, 

ktorými sa môžu odstrániť nežiadúce vplyvy na pripojené zariaďovacie 

predmety.

• Pri odpadových potrubiach, ktoré prechádzajú najviac troma podlažiami, 

sa môžu zvláštne opatrenia vynechať. 

• Pri odpadových potrubiach, ktoré prechádzajú 4 až 9 podlažiami, sa musí 

zmena smeru na ležaté potrubie (i na zvislé) robiť 2 kolenami 45° s 

medzikusom o dĺžke 250 mm, alebo sa môžu použiť obtokové potrubia, 

ak sa použijú kolená s uhlom cca 90°. 

• Pri odpadových potrubiach, ktoré prechádzajú viac než 9 podlažiami, sa 

musia obtokové potrubia robiť vždy.

• Pri potrebnom zväčšení menovitej svetlosti zvodového potrubia sa 

redukcia svetlosti realizuje osadením redukčnej tvarovky nad prvým 

kolenom.
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Použitie excentrickej redukcie kanalizačných potrubiach

Z výskumu je zrejmé, že pri horizontálnych nevetraných 

pripojovacích potrubiach sa použitím excentrickej redukcie, ktorá 

sa umiestni tak, aby rovný povrch redukcie bol v hornej časti, 
dosiahnu lepšie prietokové podmienky.

Excentrické redukcie majú svoje výhody:

- znižuje sa odsávanie, pretože sa nevytvára žiadne vzdutie vody 

v mieste redukcie a je vždy zabezpečené dostatočné prúdenie 

vzduchu v potrubí

- neprichádza k spätnému prúdeniu a tým sa vylučuje možnosť 

zanášania zápachových uzávierok

Ukážky normy STN 73 6760


