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Předmluva
Poškozená potrubí odpadních vod a kanálů představují pro životní prostředí možná ohrožení pro spodní vody a půdy. K
sanaci škod, způsobené renovací jsou k dispozici bohaté zkušenosti pro použití metody vložkování trubkami
vytvrzovanými na místě.
V části 3 tohoto návodu DWA-M 144 jsou k dispozici pro tuto metodu renovace kanálů harmonizované ,
standardizované doplňkové technické podmínky. Byly použity následující pojmy, v souladu s DIN EN 752
„Odvodňovací systémy vně staveb“.
Obecné
Sdružení certifikovaných poradců pro sanaci odvodňovacích systémů e.V.(VSB)se v minulých letech vypracovala k
osvědčeným metodám vnitřní sanace odvodňovacích systémů doporučení jako „Dodatečné technické smluvní
podmínky“ pro podporu zadavatele nebo pro druhy použití.
Pro zpracování řady návodů DWA-M 144 „Dodatečné technické smluvní podmínky (DTSP) pro sanaci odvodňovacích
systémů mimo budovy“ představují tato doporučení VSB směrodatný základ.
Pro zajištění v budoucnosti jednotných dodatečných technických smluvních podmínek (DTSP) pro uživatele, DWA a
VSB se rozhodli ke vzájemné spolupráci. Samostatná pracovní skupina proto zajišťuje, aby osvědčené a dále vyvinuté
obsahy DTSP byly zveřejněny v souladu s platnými pravidly DWA, v příslušných návodech, které byly zveřejněny DWA.
S vydáním věstníků DWA vlastní doporučení VSB (DTSP) pozbývají platnosti.

Dřívější vydání
Doporučení VSB č. 5 „Lining v kanálech“
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Pokyn pro uživatele
Tento věstník je výsledkem čestné, technické vědecko-hospodářské spolupráce, který vznikl podle příslušných
platných principů (stanovy, jednací řád DWA a pracovního listu DWA-A-400). Podle právního výkladu existuje
skutečná domněnka o tom, že je tento výsledek obsahově i odborně správný.
Použití tohoto věstníku je dobrovolné. Povinné užití však může plynout z právních nebo správních předpisů, smlouvy
nebo jiného právního důvodu.
Tento věstník je důležitým, nikoliv však jediným zdrojem poznatků pro odborná řešení. Jeho použití nikoho nezbavuje
odpovědnosti za vlastní jednání nebo za správnou aplikaci v konkrétním případě; toto platí obzvláště pro tolerance,
které vyplývají z odborného používání podle věstníku.

1

Rozsah použití

Dodatečné technické smluvní podmínky pro vložkování
trubkami vytvrzovanými na místě (dále pouze „DTSP
vložkování rukávci“) upravují renovaci potrubí pro
odpadní vody a kanály mimo budovy, které fungují jako
potrubí s volnou hladinou. Jsou zaměřeny na to, že
součástí předmětu zadání a smlouvy o dílo- Díl C - jsou:
Obecné technické smluvní podmínky pro stavební
činnosti (ATV) a obzvláště:

 ATV DIN 18299 „Obecná pravidla pro provádění

2

Platí definice pojmů

 podle DIN EN 752,
 pracovního listu DWA-A 143-31),
 věstníku ATV-M 127-2,

3

všech stavebních činností“ a

 ATV DIN 18326 „Práce, prováděné při renovaci
odvodňovacích kanálů“
Součástí smlouvy o provedení stavby jsou:
Pokud je DTSP vložkování rukávci součástí smlouvy o
dílo, představuje text, s normálním typem písma,
„Dodatečné technické smluvní podmínky“ ve smyslu
§ 1, číslo 2.4 VOB díl B – DIN 1961.
V textu kurzívou zvýrazněné odstavce jsou „směrnice“;
je nutno je zadavatelem respektovat při zpracování
popisu činností, kontrole a přejímce stavebních činností.
Všechny normy, platné pro tuto metodu a pravidla
DWA, jsou součástí smlouvy, pokud tento dokument
nereguluje nic jiného.
Pokud má výrobce systému/uživatel nabízeného
rukávce požadavky na jeho využití, které překračuje
požadavky tohoto DTSP, jsou tyto směrodatné a je
nutno s nimi také počítat.

Pojmy

Pokyny pro
vyhlašovatele veřejné
soutěže

Pokyny pro sestavení popisu výkonů a vyhotovení
tendru jsou uvedeny ve věstníku DWA-M 144-1.

4

Materiály

Pokud by byly k dále uvedeným požadavkům
vyžadovány další kontroly, je nutno je stanovit v popisu
výkonů.

4.1

Požadavky na materiál

4.1.1

Pryskyřičné systémy

Musí být používány pryskyřičné systémy, uvedené v
pracovním listu DWA-A 143-3 (viz tabulka 1). Musí být
provedeno osvědčení o způsobilosti. Musí v nich být
uvedeno i složení. Uvedením charakteru odpadních vod
určuje vyhlašovatel pryskyřičný systém, který je nutno
zvolit. Pokud se vypisuje charakter odpadních vod

1) V okamžiku vydání tiskem věstníku DWA-M 144-3 byl k
dispozici návrh DWA-A 143-3. Platí poslední vydání
pracovního listu DWA-A 143-3 (včetně všech změn).
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