
 

 

 

 

 

 

 

 

Vodojem
x nezasypaný-mimo provoz (dočasně)
y podzemní-mimo provoz (dočasně)
z věžový-mimo provoz (dočasně)
x nezasypaný-neprovoz.PVK
y podzemní-neprovoz.PVK
z věžový-neprovoz.PVK
x nezasypaný-provoz.PVK
y podzemní-provoz.PVK
z věžový-provoz.PVK

Úpravna vody
g provoz.PVK
g neprovoz.PVK
g mimo provoz (dočasně)

Čerpací stanice vodovodu
b mimo provoz-dočasně
b neprovoz.PVK
b provoz.PVK

Hydrant vodovodu (PVK,provoz)
d průmyslová voda, nadzemní hydrant
d pitná voda, nadzemní hydrant
c pitná voda, podzemní hydrant
c průmyslová voda, podzemní hydrant

Hydrant vodovodu(nePVK,doč.mp)
d mimo provoz (dočasně), nadzemní hydrant
c mimo provoz (dočasně), podzemní hydrant
d obj. před kolaudací(nepřevzato), nadzemní hydrant; v provozu, nadzemní hydrant
c obj. před kolaudací(nepřevzato), podzemní hydrant; v provozu, podzemní hydrant

Povrchový objekt vodovodu
7 vstup do šachty vodovodu-poklop
_ vstup do šachty vodovodu-nadzemní objekt
` vstup do kolektoru
a orientační sloupek
7 mimo provoz (dočasně)-vstup do šachty vodovodu-poklop
_ mimo provoz (dočasně)-vstup do šachty vodovodu-nadzemní objekt
` mimo provoz (dočasně)-vstup do kolektoru
a mimo provoz (dočasně)-orientační sloupek

Armaturní šachta vodovodu
"= mimo provoz (dočasně)
"= provoz.PVK
"= neprovoz.PVK

Průtokoměr vodovodu
f provoz.PVK
f neprovoz.PVK
f mimo provoz (dočasně)
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Uzávěr vodovodu
i neidentifikováno
i přípojkový-šoupě, neprovoz.PVK
i přípojkový-šoupě, mimo provoz(dočasně)
j přípojkový-klapka, neprovoz.PVK
j přípojkový-klapka, mimo provoz(dočasně)
l přípojkový-kohout/ventil/kužel.uz., neprovoz.PVK
l přípojkový-kohout/ventil/kužel.uz., mimo provoz(dočasně)
h hydrantový, neprovoz.PVK
h hydrantový-šoupě, mimo provoz(dočasně)
h výpustní/řadový, neprovoz.PVK
h výpustní/řadový-šoupě, mimo provoz(dočasně)
j řadový-klapka, neprovoz.PVK
j řadový-klapka, mimo provoz(dočasně)
k řadový-zpětná klapka, neprovoz.PVK
k řadový-zpětná klapka, mimo provoz(dočasně)
l řadový-kohout/ventil/kužel.uz., neprovoz.PVK
l řadový-kohout/ventil/kužel.uz., mimo provoz(dočasně)
m pásmový-šoupě, neprovoz.PVK
m pásmový-šoupě, mimo provoz(dočasně)
n pásmový-klapka, neprovoz.PVK
n pásmový-klapka, mimo provoz(dočasně)
o uzávěr redukované oblasti, neprovoz.PVK
o uzávěr redukované oblasti, mimo provoz(dočasně)
i přípojkový-šoupě, pitná, provoz.PVK
i přípojkový-šoupě, průmyslová, provoz.PVK
j přípojkový-klapka, pitná, provoz.PVK
j přípojkový-klapka, průmyslová, provoz.PVK
l přípojkový-kohout/ventil/kužel.uz., pitná, provoz.PVK
l přípojkový-kohout/ventil/kužel.uz., průmyslová, provoz.PVK
h hydrantový-pitná, provoz.PVK
h hydrantový-průmyslová, provoz.PVK
h výpustní/řadový-pitná, provoz.PVK
h výpustní/řadový-průmyslová, provoz.PVK
j řadový-klapka, pitná, provoz.PVK
j řadový-klapka, průmyslová, provoz.PVK
k řadový-zpětná klapka, pitná, provoz.PVK
k řadový-zpětná klapka, průmyslová, provoz.PVK
l řadový-kohout/ventil/kuž.uz., pitná, provoz.PVK
l řadový-kohout/ventil/kuž.uz., průmyslová, provoz.PVK
m pásmový-šoupě, pitná, provoz.PVK
m pásmový-šoupě, průmyslová, provoz.PVK
n pásmový-klapka, pitná, provoz.PVK
n pásmový-klapka, průmyslová, provoz.PVK
o uzávěr redukované oblasti, provoz.PVK
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Vodní zdroj
 Povrchové jímání
 Pramen
h Sběrná studna
g Studna
 Vrt
i Vsakovací objekt

Jímání liniové
Jímací štola
Vodorovný vrt

k Zářez
Ukončení přípojky vodovodu

7 v provozu,platné OM
7 mimo provoz
7 platné bez OM

Výustní objekt vodovodu
7 šachta-mimo provoz (dočasně)
| výust-mimo provoz (dočasně)
{ neznámý objekt-mimo provoz (dočasně)
7 šachta-provoz.PVK
| výust-provoz.PVK
{ neznámý objekt-provoz.PVK
7 šachta-neprovoz.PVK
| výust-neprovoz.PVK
{ neznámý objekt-neprovoz.PVK

Odposlouchávací tyč
e mimo provoz (dočasně)
e ostatní v provozu

Ventil
v neidentifikováno
v vzdušnící - mimo provoz (dočasně)
w regulační - mimo provoz (dočasně)
v vzdušnící - neprovoz.PVK
w regulační - neprovoz.PVK
v vzdušnící - pitná, provoz.PVK
v vzdušnící - průmyslová, provoz.PVK
w regulační - pitná, provoz.PVK
w regulační - průmyslová, provoz.PVK

Zaslepení vodovodu
} zaslepení řadu-mimo provoz (dočasně)
~ zaslepení přípojky-mimo provoz (dočasně)
} zaslepení řadu
~ zaslepení přípojky

Nepropojené křížení
Ø Nepropojené křížení

Doplňkový popis vodovodu
E Doplňkový popis vodovodu
*! Nedořešené místo vodovodu
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Uzel vodovodní sítě
J vazební uzel-mimo provoz (dočasně)
p lomový bod-mimo provoz (dočasně)
7 topologický uzel-mimo provoz (dočasně)
r změna vlastností: změna profilu
q výškový lom- mimo provoz (dočasně)
s změna vlastností: změna materiálu
t změna vlastností: změna uložení
u změna vlastností: změna stáří
J vazební uzel
p lomový bod
7 topologický uzel
q výškový lom
r změna vlastnosti: změna profilu
s změna vlastnosti: změna materiálu
t změna vlastnosti: změna uložení
u změna vlastnosti: změna stáří

Chránička vodovodní
mimo provoz (dočasně)
provoz.PVK
neprovoz.PVK

Úsek vodovodní přípojky
neidentifikováno
mimo provoz (dočasně)
jiné uložení, neprovoz.PVK
ul.v zemi-geodet.zam./ověř.poloha, neprovoz.PVK
ul.v zemi-neověř.poloha, neprovoz.PVK
pitná, jiné uložení, provoz.PVK
pitná, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
pitná, ul.v zemi, ověřená poloha, provoz.PVK
pitná, ul.v zemi, neověřená poloha, provoz.PVK
průmyslová, jiné uložení, provoz.PVK
průmyslová, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
průmyslová, ul.v zemi, ověřená poloha, provoz.PVK
průmyslová, ul.v zemi, neověřená poloha, provoz.PVK

Technologická vazba vodovodu
Technologická vazba vodovodu

Podzemní stavba
nadzemní objekt
kolektor
šachta

Ochranné pásmo
Ochranné pásmo 1.stupně
Ochranné pásmo 2.stupně
Ochranné pásmo 3.stupně
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Úsek vodovodního řadu
neidentifikováno
rozváděcí, mimo provoz (dočasně)
rozváděcí, jiné uložení, neprovoz.PVK
rozváděcí, ul.v zemi, geodet.zam./ov.poloha, neprovoz.PVK
rozváděcí, ul.v zemi, neov.poloha, neprovoz.PVK
hlavní, mimo provoz (dočasně)
hlavní, jiné uložení, neprovoz.PVK
hlavní, ul.v zemi, geodet.zam./ov.poloha, neprovoz.PVK
hlavní, ul.v zemi, neov.poloha, neprovoz.PVK
řad přiváděcí/štola, mimo provoz (dočasně)
řad přiváděcí/štola, jiné uložení, neprovoz.PVK
řad přiváděcí/štola, ul.v zemi, geodet.zam./ov.poloha, neprovoz.PVK
řad přiváděcí/štola, ul.v zemi, neov.poloha, neprovoz.PVK
výpustní, mimo provoz (dočasně)
výpustní, jiné uložení, neprovoz.PVK
výpustní, ul.v zemi, geodet.zam./ov.poloha, neprovoz.PVK
výpustní, ul.v zemi, neov.poloha, neprovoz.PVK
rozváděcí, pitná, jiné uložení, provoz.PVK
rozváděcí, pitná, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
rozváděcí, pitná, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
rozváděcí, pitná, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
rozváděcí, průmyslová, jiné uložení, provoz.PVK
rozváděcí, průmyslová, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
rozváděcí, průmyslová, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
rozváděcí, průmyslová, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
hlavní, pitná, jiné uložení, provoz.PVK
hlavní, pitná, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
hlavní, pitná, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
hlavní, pitná, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
hlavní, průmyslová, jiné uložení, provoz.PVK
hlavní, průmyslová, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
hlavní, průmyslová, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
hlavní, průmyslová, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, pitná, jiné uložení, provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, pitná, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, pitná, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, pitná, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, průmyslová, jiné uložení, provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, průmyslová, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, průmyslová, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
řad přiváděcí/štola, průmyslová, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
výpustní, pitná, jiné uložení, provoz.PVK
výpustní, pitná, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
výpustní, pitná, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
výpustní, pitná, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
výpustní, průmyslová, jiné uložení, provoz.PVK
výpustní, průmyslová, ul.v zemi, geodet.zam., provoz.PVK
výpustní, průmyslová, ul.v zemi, ověř.poloha, provoz.PVK
výpustní, průmyslová, ul.v zemi, neov.poloha, provoz.PVK
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ZRUŠENÉ: Vodojem
z věžový
y podzemní; objekt zrušen, PVK a.s., vodojem podzemní
x nezasypaný; objekt zrušen, PVK a.s., vodojem nezasypaný

ZRUŠENÉ: Úpravna vody
g úpravna v.

ZRUŠENÉ: Čerpací stanice vodovodu
b ČSV

ZRUŠENÉ: Hydrant vodovodu
c podzemní hydrant
d nadzemní hydrant

ZRUŠENÉ: Povrchový objekt vodovodu
a orientační sloupek
` vstup do kolektoru
_ vstup do šachty vodovodu-nadzemní objekt
7 vstup do šachty vodovodu-poklop

ZRUŠENÉ: Armaturní šachta vodovodu
"= AŠ

ZRUŠENÉ: Průtokoměr vodovodu
f průtokoměr

ZRUŠENÉ: Uzávěr vodovodu
i přípojkový-šoupě
j přípojkový-klapka
l přípojkový-kohout/ventil/kužel.uz.
h hydrantový uzávěr
h výpustní/řadový(šoupě)
j řadový-klapka
k řadový-zpětná klapka
l řadový-kohout/ventil/kužel.uz.
m pásmový-šoupě
n pásmový-klapka
o uzávěr redukované oblasti

ZRUŠENÉ: Ukončení přípojky vodovodu
7 ukončení příp.

ZRUŠENÉ: Výustní objekt vodovodu
{ neznámý objekt
| výust
7 šachta

ZRUŠENÉ: Odposlouchávací tyč
e odposlouchávací tyč

ZRUŠENÉ: Uzel vodovodní sítě
J vazební uzel
p lomový bod
7 topologický uzel
q výškový lom
r změna vlastnosti: změna profilu
s změna vlastnosti: změna materiálu
t změna vlastnosti: změna uložení
u změna vlastnosti: změna stáří

ZRUŠENÉ: Ventil
v vzdušnící ventil
w regulační ventil

ZRUŠENÉ: Zaslepení vodovodu
} zaslepení řadu
~ zaslepení přípojky

ZRUŠENÉ: Chránička vodovodní
chránička
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ZRUŠENÉ: Úsek vodovodní přípojky
vod.přípojka

ZRUŠENÉ: Úsek vodovodního řadu
rozváděcí, jiné uložení
rozváděcí, ul.v zemi, geodet.zam./ověř.poloha
rozváděcí, ul.v zemi, neov.poloha
hlavní, jiné uložení
hlavní, ul.v zemi, geodet.zam./ověř.poloha
hlavní, ul.v zemi, neov.poloha
řad přiváděcí/štola, jiné uložení
řad přiváděcí/štola, ul.v zemi, geodet.zam./ověř.poloha
řad přiváděcí/štola, ul.v zemi, neov.poloha
výpustní, jiné uložení
výpustní, ul.v zemi, geodet.zam./ověř.poloha
výpustní, ul.v zemi, neov.poloha
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