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Úvod

1.

Technické standardy pro sí ve ejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány spole ností Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a. s. (dále jen VAK HK) jako závazný podklad projektant m, investor m a
dodavatelským firmám pro navrhování a realizaci kanaliza ních stok v Hradci Králové a po celém území
regionální p sobnosti VAK HK. Sou ástí t chto standard je i vzorový návrh n kterých objekt a za ízení na
kanaliza ní síti. Tyto standardy jsou závazné pro:
•

návrhy technických ešení (projektové dokumentace pro územní, stavební ízení a pro provád ní
stavby) a realizaci stavby ve ejné kanalizace ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích, která
je ve vlastnictví VAK HK

•

návrhy technických ešení (projektové dokumentace pro územní, stavební ízení a pro provád ní
stavby) a realizaci stavby ve ejné kanalizace ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích, která
není ve vlastnictví VAK HK, ale bude provozována Královéhradeckou provozní, a.s. na základ
smlouvy o nájmu a provozování. V tomto p ípad není stavebníkem a investorem VAK HK, nýbrž
jiná osoba (dále jen Jiný stavebník)

•

návrhy technických ešení (projektové dokumentace pro územní, stavební ízení a pro provád ní
stavby) a realizaci staveb kanaliza ních p ípojek, které budou p ipojeny na ve ejnou kanalizaci ve
vlastnictví VAK HK, a která je provozována Královéhradeckou provozní, a.s. (déle jen KHP) na základ
smlouvy o nájmu a provozování

Pro stavby ve ejných kanalizací jiných investor nejsou tyto standardy závazné, pokud je prokazatelné, že po
celou dobu své existence nebude VAK HK tuto kanalizaci vlastnit nebo že nebude na základ smlouvy o nájmu
a provozování KHP provozována.
D vody a cíle zpracování standard :
•

docílit dlouhé životnosti nov budované i rekonstruované kanaliza ní sít p i úm rných investi ních
nákladech a vhodném pom ru investi ních a provozních náklad ; docílit minimální životnosti 50 let

•

nep ipustit zabudování stavebních materiál nízké kvality, vykazující krátkou životnost, v d sledku
které by bylo nutné relativn brzy investovat do obnovy a rekonstrukce kanaliza ní sít

•

docílit standardizace n kterých parametr ve ejné kanalizace

•

poskytnout projektant m a stavebním firmám díl í technický návod k projektování a budování staveb
kanaliza ních sítí za ú elem dosažení jednotnosti vybudovaných staveb

Nebylo snahou VAK HK za adit do standard všechny aspekty navrhování a realizace kanalizací. Je t eba je
považovat jako základní p íru ku stavebníka (investor, projektant nebo zhotovitel), ve které jsou jednozna n
nebo variantn zodpov zeny nej ast ji se opakující otázky spojené s procesem návrhu a výstavby ve ejné
kanalizace. Z tohoto d vodu VAK HK uvítá jakýkoliv nám t na vylepšení v cného i formálního obsahu této
publikace.

2.

Model provozování vodovod a kanalizací na Královéhradecku

Vlastnictví vodohospodá ské infrastruktury a její provoz od roku 1993 do roku 2005
Akciová spole nost VAK HK vznikla v roce 1993 a jejím posláním bylo zajiš ovat dodávky pitné vody a
odkanalizovaní na území okresu Hradec Králové. VAK HK byl vodárenskou spole ností smíšeného typu, tj.
vlastníkem vodohospodá ské infrastruktury a zárove jejím provozovatelem. Majoritními vlastníky VAK HK
byly od samotného po átku obce okresu Hradec Králové.
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Vlastnictví vodohospodá ské infrastruktury a její provoz po roce 2005
K 30.09. roku 2005 došlo ke vzniku nového provozního modelu. Vznikla spole nost Královéhradecká provozní,
a.s., která je lenem skupiny VEOLIA VODA. Od té doby p sobí na Královéhradecku v oblasti
vodohospodá ské infrastruktury následující subjekty:
•

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen VAK HK) – vlastnická spole nost, která
vlastní vodohospodá skou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, úpravny vody, OV) a tu pronajala
na dobu 30 let Královéhradecké provozní, a.s.. Mezi innosti VAK HK pat í správa vodovod a
kanalizací, zajiš ování p ípravy a realizace obnovy vodohospodá ské infrastruktury a její rozvoj, dále
pak kontrolní innost provozovatele a rozhodování o cen vodného a sto ného, 99 % vlastníkem
spole nosti jsou obce.

•

Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen KHP) – vodohospodá ská spole nost, jejíž p evážnou
inností je provozování pronajaté vodohospodá ské infrastruktury, prodej vody odb ratel m všech
kategorii, prodej vodárenského materiálu, innost laborato e pitných vod a zárove odvád ní odpadní
vody a provozovaní komunálních istíren, stavební výroba. 66 % vlastníkem je spole nost VEOLIA
VODA s.a. a 34 % vlastníkem je VAK HK.

Poskytování informací o kanaliza ním systému
vyjad ovací agenda k projektové dokumentaci

3.

a

3.1. Poskytování podklad projektant m
Informace o trasách a parametrech stávajících kanalizací v majetku VAK HK jsou k dispozici na tomto
pracovišti: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, odd lení vodohospodá ského rozvoje (v budov
zákaznického centra Královéhradecké provozní, a.s. na adrese Hradec Králové, 500 03 Víta Nejedlého 893).
Pracovníci zde poskytují informace o trasách kanalizací na celém území provozovaném spole ností KHP.
Jsou zde rovn ž poskytovány podklady pro napojení kanaliza ních p ípojek a pro veškeré stavby (tzn. RD,
areály podnik , inženýrských sítí, komunikací, bytových jednotek, opravy koryt tok , rekultivace apod.) v
digitální výjime n v papírové form .
V sou asné dob je možné získat tyto informace ze systému Vyjad ovací služby, který je k dispozici na tomto
odkazu: https://marushka.vakhk.cz/zvsti
Žádost se automaticky odešle k vyjád ení na VAK HK. K žádosti musí být p iložena projektová dokumentace
v digitální form . Dokon ené vyjád ení k projektové dokumentaci se odešle e-mailem žadateli.
V systému Vyjad ovací služby lze požádat o následující:
•
•
•
•
•
•
•

Sd lení k existenci sítí
Sd lení k existenci hydrantu
Poskytnutí digitálních dat sítí
Vyjád ení k vodovodním a kanaliza ním p ípojkám
Vyjád ení ke stavbám vodovod a kanalizací
Vyjád ení k dopravním stavbám
Vyjád ení ke stavbám (krom výše uvedeným)

Sd lení k existenci sítí se zpracovává automaticky a odešle se spolu s informa ním zákresem do n kolika
minut po podání žádosti.
Pro Sd lení k existenci hydrantu je t eba p esn ur it místo, ke kterému se žádost vztahuje tj. katastrální
území a íslo parcely.
Pro Poskytnutí digitálních dat sítí je t eba správn vyzna it požadovaný polygon v map , která je v žádosti
ve Vyjad ovací služb .
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3.2. Schvalování projektových dokumentací a vydávání stanovisek k nim
Návrh technického ešení kanalizace je stavebník povinen p edložit k odsouhlasení odd lení
vodohospodá ského rozvoje VAK HK. Toto odd lení po posouzení, zda je navrhovaná kanalizace svou trasou,
dimenzí a kapacitou v souladu s generelem kanaliza ní sít m sta Hradce Králové a s dlouhodobým plánem
obnovy a rozvoje kanaliza ní infrastruktury m sta HK a celé regionální p sobnosti VAK HK, vydá písemná
stanoviska, pop . stanoví podmínky, p i jejichž spln ní bude možné zám r výstavby p edm tné kanalizace
realizovat.
Žádost o vyjád ení k projektové dokumentaci je t eba podat p es systém Vyjad ovací služby, který je
k dispozici na tomto odkazu: https://marushka.vakhk.cz/zvsti.
VAK HK, odd lení vodohospodá ského rozvoje vydává na žádost stavebníka v rámci územního souhlasu
nebo územního a stavebního ízení stanoviska k jednotlivým stup m projektové dokumentace staveb kanalizací a kanaliza ních p ípojek, jsou-li sou ástí PD výstavby nové kanalizace.
Stanoviska ke stavbám nových kanalizací budou sou ástí tzv. „Smlouva o umožn ní napojení budoucí
kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví VAK HK“, která bude se stavebníkem sepsána již ve fázi
územního ízení a bude specifikovat povinnosti stavebníka v etn lh t spln ní. V rámci dalšího stupn
stavebního ízení je sepsán dodatek této smlouvy.
Pokud bude podepsána smlouva, která obsahuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
nebude vydáno další vyjád ení.
Smlouva se uzavírá pro pot eby p ípravy plánovací smlouvy dle p íslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb.,
stavební zákon a p ílohy . 13 vyhlášky . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, dále pak pro spln ní podmínek ustanovení
zákona .274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn ní novel, § 8, odst. (3) a/nebo § 24, odst. (2) a
dále pro spln ní podmínky zákona .183/2006 Sb., stavební zákon, § 161, odst. (1). Tato smlouva slouží pro
komunikaci s ú ady.
Stanoviska k p eložkám stávajících kanalizací, budou sou ástí tzv. „Smlouva o umožn ní provedení
p eložky na stávající infrastruktu e ve vlastnictví VAK HK“, která bude se stavebníkem sepsána ve fázi
územního ízení a bude specifikovat povinnosti stavebníka v etn lh t spln ní.

3.3. Požadavky na v cný rozsah projektové dokumentace k vyjád ení
Níže je uveden p ehled ástí projektové dokumentace požadovaných za ú elem vydání stanoviska majitele a
provozovatele vodohospodá ské infrastruktury.
Minimální v cný rozsah dokument k návrhu stavby prodloužení i p eložky ve ejných kanalizací nebo
výstavby nových kanaliza ních ad v rámci územního ízení:
•
•
•
•

technická zpráva
situace v m ítku katastrální mapy se zákresem navrhovaných sítí v . ostatních sítí
hydrotechnický výpo et
podélný profil

Minimální v cný rozsah dokument k návrhu stavby prodloužení i p eložky ve ejných kanalizací nebo
výstavby nových kanaliza ních ad v rámci stavebního ízení:
•
•
•
•
•
•
•

technická zpráva
situace v m ítku 1 : 1000 (1 : 500)
podrobné podélné profily
vzorové p í né ezy uložení potrubí
statický výpo et (kontrolovatelný)
výkresy objekt
situaci se zákresem sítí v digitální podob (bude zaneseno do GISu)

V p ípad slou eného ízení je nutné p edložit všechny výše uvedené dokumenty.
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Textové p ílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické p ílohy ve formátu PDF. Koordina ní situaci
je t eba p iložit ve formátu JPG nebo PNG. Bez povinných p íloh v požadovaných formátech nebude možné
žádost akceptovat.
Vydané vyjád ení je odesláno elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou v žádosti.
Minimální v cný rozsah dokument k návrhu stavby kanaliza ní p ípojky, k ostatním stavbám (vyjma
staveb vodovod , kanalizací) a stavbám, které mohou ovlivnit kvalitu a vydatnost zdroj vod:
•
•
•
•

technická zpráva
koordina ní situace
podélný profil (pro kanaliza ní p ípojky)
hydrogeologický posudek (stavby, které mohou ovlivnit kvalitu a vydatnost zdroj vody)

Textové p ílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické p ílohy ve formátu PDF. Koordina ní situaci
je t eba p iložit ve formátu JPG nebo PNG. Bez povinných p íloh v požadovaných formátech nebude možné
žádost akceptovat.
Vydané vyjád ení je odesláno elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

4. Pojmy, podmínky a požadavky k návrhu kanaliza ní sít
•

M stskou kanalizací lze odvád t na OV jen odpadní vody odpovídající svým zne išt ním vodám,
které spl ují požadavky kanaliza ního ádu p íslušné OV a které lze bez v tších problém vy istit.

•

Stokové sít je t eba navrhnout ve vztahu k dlouhodobé životnosti stokové sít , obtížnosti sana ních
prací a výhledovému stavu odkanalizovaného území.

•

Stoky odvád jí odpadní vody z odvod ovaného území p ednostn gravita n .

•

Tlaková splašková kanalizace se navrhuje v p ípadech, kdy není možné, hospodárné nebo z jiných
d vod p ijatelné ešit odvedení splaškových vod gravita n .

•

Sklon a profil gravita ní kanalizace se navrhuje tak, aby nedocházelo k zanášení stok.

•

Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provád t jako vodot sné konstrukce.

•

Vodot snost kanaliza ního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot ( SN
75 6909 Zkoušky vodot snosti stok).

•

P ehled n kterých dalších norem týkajících se této problematiky:
SN 75 6101 Stokové sít a kanaliza ní p ípojky
SN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
SN 75 6909 Zkoušky vodot snosti stok a kanaliza ních p ípojek
SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok
TNV 75 6911 Provozní ád kanalizace
TNV 75 6910 Zkoušky kanaliza ních objekt a za ízení

•

Legislativní záležitosti správy a provozování ve ejných vodovod , jakožto i práva a povinnosti jsou
ešeny v zákon
. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n
n kterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) a provád cím p edpisu, kterým je vyhláška
.428/2001 Sb.

•

V míst napojení nové kanalizace na stávající stokovou sí v majetku VAK HK musí být navrženo
p edávací místo. V p ípad , že stavebník a VAK HK uzav ou smlouvu o p evodu vlastnictví nové
kanalizace, bude VAK HK souhlasit se zm nou technického ešení spo ívající v tom, že p edávací
místo mezi novou a stávající kanalizací nebude muset být provedeno. VAK HK k tomu vydá
stavebníkovi písemný souhlas sou asn s podpisem darovací smlouvy
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Zásady pro ešení odvád ní deš ových vod
Základním dokumentem je zákon .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
který p edepisuje obecné zásady územního plánování a v konkrétních bodech odkazuje na provád cí
vyhlášky. Ve vztahu k hospoda ení s deš ovou vodou je d ležitá zejména vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která je provád cí vyhláškou k § 43 stavebního zákona a týká se
územního plánování.
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby pak v § 6 odst. 4 na izuje stejný princip
stavebníkovi.
Pro ešení odvodn ní lokalit výstavby rodinných dom a bytových dom stanovujeme následující:
•

deš ové vody ze st ech budou likvidovány vsakováním na míst , do kanalizace budou vypoušt ny
pouze výjime n se souhlasem VAK HK

•

odvád ní deš ových vod do deš ových stok oddílné stokové soustavy nebo stok jednotné stokové
soustavy bude využívat zpomaleného odtoku, vody budou akumulovány pomocí retence jak plošné
povrchové (p íkopy, prohlubn ), tak i odvod ovacím systém

•

odtok deš ových vod z vozovek a zpevn ných ploch v rámci lokalit bude ešen tak, aby vody
neodtékaly p ímo do kanalizace, bude využíván zpomalený odtok, p ednostn budou odpadní vody
vsakovány

D vodem tohoto ešení je snaha zachovat vodní režim v krajin a odleh it stokovým sítím, které jsou již ve
svých spodních úsecích kapacitn vy erpány.
Hydraulické posouzení navrhované kanalizace
Výpo et se provádí dle SN 75 6101 Stokové sít a kanaliza ní p ípojky. Posouzení návrhu bude provedeno
u obcí Hradec Králové, T ebechovice, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Smi ice a Nechanice pomocí
srážkového modelu MIKE URBAN na dešt skute né nebo um lé (upravený Schifald v déš z Truplových
tabulek) s periodicitou 0,5 nebo 0,2.

5. Návrh trasy kanaliza ního potrubí
5.1. Situa ní vedení kanalizace
a) Trasa kanalizace bude vedena tak, aby byl zajišt n další rozvoj území.
b) Trasa kanalizace bude navrhována p ednostn po ve ejn p ístupných pozemcích, tj. po pozemcích obce,
eventuáln státu. Bude-li nutné uložit kanaliza ní stoku do soukromého pozemku, budou vztahy mezi
vlastníkem pozemku a vlastníkem kanalizace upraveny smlouvou o v cném b emeni s p esnou specifikací
podmínek. Od vlastníka pozemku a jakéhokoliv p ípadného stavebníka je nutné v rámci této smlouvy
požadovat:
•

dodržování ochranného pásma kanalizace. Ochranné pásmo je v souladu s ustanovením §23 zákona
.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném zn ní vymezeno vodorovnou vzdáleností od
vn jšího líce st ny kanaliza ní stoky na každou stranu:
a) 1,5 m u kanaliza ních stok do DN 500 mm v etn
b) 2,5 m u kanaliza ních stok s DN vyšším než 500 mm
c) je-li dno stoky v hloubce v tší než 2,5 m, zv tšuje se ochranné pásmo o 1,0 m

•

aby bez p edchozího písemného souhlasu KHP neprovád l v ochranném pásmu kanalizace zemní
práce, neumís oval konstrukce nebo jiné podobné za ízení, neprovád l innosti, které omezují p ístup
ke kanaliza ní stoce nebo které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování

•

aby bez p edchozího souhlasu KHP v ochranném pásmu nevysazoval trvalé porosty, neprovád l
skládky ani terénní úpravy

•

aby kanaliza ní stoka v etn ochranného pásma nebyla oplocena, pokud to bude z technického a
majetko-právního hlediska proveditelné, a byl k ní zajišt n pro pracovníky VAK HK a KHP trvalý p ístup
(pokud možno v etn p íjezdu mechanizace za ú elem opravy poruch). Pracovníci VAK HK a KHP
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budou oprávn ni na soukromý pozemek vstupovat za ú elem opravy poruch, provád ní údržby a
kontroly provozního stavu kanaliza ních stok. Toto právo musí být vykonáváno tak, aby co nejmén
zasahovalo do práv vlastníka pozemku. Za tímto ú elem KHP p edem vstup na pozemek jeho
vlastníkovi oznámí a po skon ení prací pozemek uvede do p edchozího stavu, pokud se s vlastníkem
nedohodne jinak. Ustanovení o p edchozím oznámení vstupu na pozemek vlastníkovi neplatí v
p ípad havarijních stav
c) P i dodržení priority bodu b) této kapitoly bude trasa kanalizace p ednostn navrhována v intravilánu m sta
nebo obce na ve ejných pozemcích. Bude dodržovat zejména SN 75 6101 – Stokové sít a kanaliza ní
p ípojky, normu prostorového uspo ádání sítí technického vybavení SN 73 6005, ochranná pásma
kanalizace, vyhlášku o ve ejné zeleni apod.
d) Kanaliza ní stoky budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak p i oprav poruch, tak i
dodate ných výkopových pracích (odbo ky, p ípojky, osazování m idel, obnovy vnit ních výstelek apod.),
tak i p i vým n stok.
e) U kanaliza ních stok nepr lezných a pr lezných je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními šachtami
nejvýše 50 m. U stok pr chozích m že být vzdálenost mezi šachtami navržena do 100 m. V tší vzdálenosti
nejsou p ípustné.
f) Úseky mezi šachtami u stok nepr lezných a pr lezných se navrhují výlu n v p ímé trase.
g) U stok pr chozích m že být zm na sm ru ešena obloukem, který musí mít na za átku i na konci revizní
šachtu. Polom r oblouku musí být min. p tinásobek DN navrhované stoky.
h) Všude tam, kde to místní podmínky dovolí, je nutné navrhnout slepé propojení, tj. prodloužit koncový úsek
kanalizace až do vstupní šachty sousední kanalizace. Zp sob výškového propojení je nutné projednat
s vlastníkem a provozovatelem stokové sít .
i) U nov navržených ulic a p i rekonstrukcích kanalizací se trasa stok navrhuje tak, aby st edy vstupních
poklop byly umíst ny v ose jízdního pruhu.
j) V blokovém typu zástavby se navrhuje stokový systém min. 5 m od vn jšího líce budov.
k) V území s oddílným systémem kanalizace se navrhují trasy deš ové a splaškové kanalizace soub žn .
Osová vzdálenost obou v tví je dána možností realizovat vstupní šachty, avšak p i dodržení SN 73 6005.
l) Spojné šachty dvou stok se eší zásadn tak, aby pr tok jedné nemohl zbrzdit odtok odpadních vod z druhé
stoky. V p ípad výrazn jších rozdíl spádových pom r obou stok je vhodné volit pokud možno napojení
tangenciální, nebo s rozdílným výškovým zaúst ním.
m) Zam ení stok musí být provedeno v sou adnicovém systému JTSK, zam eny musí být osy kanalizace,
osy vstupních poklop a vnit ní obrysy atypických objekt (šachet, deš ových odleh ovacích komor, výustí,
odbo ek apod.).
n) P ímé úseky mezi dv ma šachtami kanalizace mohou mít sm rovou odchylku od p ímého sm ru nejvýše
50 mm (p i vnit ním pr m ru potrubí do 500 mm v etn ), u v tších pr m r nejvýše 80 mm.
o)

íslování šachet – za átek íselné ady p edá zástupce KHP v rámci kamerové prohlídky dokon eného
díla.

5.2. Výškové vedení kanalizací
a) Poloha navrhované kanalizace musí ve vztahu k ostatním sítím (k ížení a soub hy) spl ovat normu
technického uspo ádání sítí technického vybavení SN 73 6005.
b) Vedení kanaliza ního potrubí musí být navrženo tak, aby se minimalizovalo zp tné vzdutí.
c) Sklon nivelety potrubí hlavních stok musí být pokud možno plynulý, bez výškových stup
soutokových šachtách.

ve vstupních a

d) Mezi dv ma sousedními vstupními šachtami musí být navržen jednotný spád nivelety potrubí.
e) Minimální tlouš ka krytí stoky je 1,5 m. Uložení stok musí zaru ovat možnost uložení vodovodu a plynovodu
v etn p ípojek nad stokovým systémem.
f) Výškové uložení stoky musí zaru ovat spolehlivé odvedení odpadních vod z jejího povodí. Menší krytí než
1,5m m že být navrženo pouze v od vodn ných p ípadech a po p edchozím souhlasu VAKu HK.
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g) Nejvýše p ípustná rychlost ve stoce je 5m/sec. Zmír ování sklon v p ípadech velkých rychlostí (nad 5m/s)
se navrhuje v objektech spadiš . Návrh skluz je možný pouze ve výjime ných p ípadech, a to pouze po
p edchozím souhlasu VAK HK. V mimo ádných p ípadech je možné ešit úseky s rychlostmi v rozmezí 8 10 m/s návrhem materiálu odolávajícího daným podmínkám. I toto ešení musí být p edem odsouhlaseno
VAKem HK.
h) P i soub hu splaškové a deš ové kanalizace se splašková stoka umis uje hloub ji, aby umož ovala
napojení všech p ípojek kanaliza ního systému.
i) Trasa bude navržena tak, aby její sklony nebyly menší než hodnoty pro jednotnou a deš ovou kanalizaci
uvedené v SN 75 6101 Stokové sít a kanaliza ní p ípojky, l. 4.4.2.5.
j) Profily kanaliza ní sít je nutné navrhovat tak, aby byly zajišt ny minimální unášecí rychlosti, p i kterých
nedochází k zanášení potrubí. Hodnoty min. sklon , p i kterých nedochází k zanášení potrubí:
DN(mm) minimální sklon stoky(‰)
250

6,5

300

5,4

400

4,63

500

4,43

600

4,27

800

4,03

1000

3,85

Pokud by nebylo možné dodržet výše uvedené spády, je nutné navrhnout hydraulicky výhodn jší profil
(vej itý, kruhový s kynetou), navržený sklon však nesmí být menší než sklon uvedený v SN 75 6101
Stokové sít a kanaliza ní p ípojky. V tomto p ípad je nutné ur it etnost proplach .
k) Pro splaškové stoky platí, že menší sklon než 3 ‰ není p ípustný ani u stok v tších profil .
l) Výškové zam ení stok musí být provedeno zásadn ve výškovém systému Bpv. Zam ená musí být dna
p ítok a odtok v šachtách technickou nivelací.
m) P i sklonu potrubí do 10 promile m že být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše plus minus 10 mm, p i
sklonu nad 10 promile pak plus minus 30 mm oproti kót dna ur ené projektovou dokumentací. Na potrubí
nesmí vzniknout protisklon. Pokud by se tak stalo, zástupce VAK HK dílo nep evezme do vlastnictví ani
provozu.

5.3. Rušení nefunk ní kanaliza ní stoky
Zp sob zrušeni staré nefunk ní kanaliza ní stoky musí být uveden v projektové dokumentaci stavby a
odsouhlasen VAK HK, KHP a vlastníkem (p ípadn i uživatelem) pozemku.
P ednostn bude kanaliza ní stoka demontována. Bude-li se souhlasem VAK HK nutné ponechat zrušenou
kanalizaci v zemi, musí být zajišt no vypln ní celého profilu kanalizace v etn prostoru šachet. Stávající
poklopy v etn rám musí být odstran ny a p edány provozovateli kanalizace.
Na zapln ní prostoru kanalizace musí být použity materiály nestla itelné, které mají atesty pro použití do
podzemí (nap . cemento-popilková sm s). Zapln ní prostoru stok musí být provedeno tak, aby nevznikla ve
starých profilech nezapln ná místa, která by mohla být p í inou pokles nebo havárií.

6. Trubní materiál pro výstavbu ve ejných kanalizací
Ve stokové síti ve správ vlastnictví VAK HK je použita celá ada trubních materiál , podle období, kdy byla
kanalizace zhotovena, podle intenzity dopravního zatížení komunikací, zp sobu uložení, agresivity prost edí,
provozní d ležitosti kanalizace apod.
Materiály kanaliza ního potrubí u VAK HK a.s. musí spl ovat požadavky
kanaliza ní p ípojky a § 19 a 20 vyhlášky .428/2001 Sb.
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Všeobecn platí:
•
•
•
•

výrobky musí být vyráb ny podle platných evropských, p ípadn eských norem
výrobky musí být certifikovány pro eskou republiku
kontrola kvality je požadována podle druh výrobk , p i emž výroba musí být ízena dle ISO 9002
výrobky musí spl ovat specifické požadavky správce a provozovatele v rámci jejich kompetence

Materiál stok je nutné volit podle ú elu a plánované životnosti díla. Materiál musí být vodot sný a bezpe n
odolný proti chemickým biologickým a jiným vliv m protékajících odpadních vod a proti agresivním ú ink m
okolního prost edí. Sou asn má umožnit bezpe né a ú inné išt ní stok.

6.1. Požadavky na materiály stok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.1.1.

statická únosnost stok a jejich flexibilita v i podloží
chemická odolnost proti vlivu protékající látky
chemická odolnost proti okolnímu prost edí
mechanická odolnost v i okolnímu prost edí
odolnost proti obrusu
t snost spoj
vysoká životnost
hydraulická hladkost vnit ního povrchu trub
vyhovující sortiment tvarovek
jednoduchost provád ní (minimalizace rizika ohrožení kvality díla b hem provád ní stavebních prací)
nízká investi ní náro nost – ekonomická vhodnost z hlediska celého životního cyklu potrubní sít
Statická únosnost trub – základní požadavek na jakékoliv trubní systémy

Podle chování trub v
•
•
•

i vn jšímu zatížení se trouby rozd lují do 3 základních skupin:

Trouby tuhé (potrubí železobetonové, betonové, kameninové a edi ové)
Trouby polotuhé (potrubí z tvárné litiny)
Trouby pružné (potrubí z PVC, PP, PE, sklolaminátu)

Požadavky na projektovou dokumentaci (PD) pro stavební ízení (S ) a provád ní stavby (PS):
• sou ástí PD musí být kontrolovatelný statický výpo et
•

v intravilánu se trouby tuhé nesmí navrhovat s uložením pouze do hutn ného pískového nebo
št rkopískového lože a to ani v p ípad , kdy statický výpo et prokáže jeho použitelnost (vlivem asu
m že dojít ke zm n výchozích p edpoklad , za kterých byly trouby do zem ukládány, nap .
k vyplavení zeminy p i poruše výše položeného vodovodu, zm n statického podmínek apod.); tuhé
trouby se kladou do betonových sedel na betonovou desku

•

v p ípad použití polotuhých trub jsou tyto v souladu s výrobní normou SN EN 598 s minimální
kruhovou tuhostí podle DN - od SN 66 (66 kN/m²) pro DN 250 mm do SN 16 (16 kN/m²) pro DN 2000
mm. Uložení trub a výška krytí budou v souladu s P ílohou D.2 normy SN EN 598.

•

v p ípad použití pružných trub musí být stanoveny hodnoty míry zhutn ní lože a bo ního
obsypu potrubí; musí být p edepsáno hutn ní lože, bo ního a krycího obsypu po vrstvách
(max. 15 cm p i profilu menším i rovno DN 600, max. 25 cm p i profilu v tším než DN 600)

•

v p ípad použití pružných trub musí být stanovena maximální hodnota deformace profilu
potrubí (k termínu dokon ení díla a k termínu p ed ukon ením reklama ní lh ty, cca po 4-5 letech)

•

podrobný popis technologie provád ní

Požadavky na realizaci:
•

výstavba bude probíhat v souladu s podrobným popisem technologie provád ní daným výrobcem a
projektovou dokumentací

•

v p ípad použití tuhých trub musí být kladen d raz zejména na kvalitní provedení jejich uložení a
na podkladní konstrukce (betonová sedla, betonové desky)

•

v p ípad použití pružných trub je nutné použít trouby s co nejv tší kruhovou tuhostí (SN10 a
výše); je nezbytné docílit zhutn ní lože a bo ního obsypu v souladu s hodnotami projektové
dokumentace; hutn ní lože, bo ního a krycího obsypu musí být provád no po vrstvách (max.
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15cm p i profilu menším i rovno DN 600, max. 25cm p i profilu v tším než DN 600); p i nedodržení
t chto podmínek by se mohlo pružné potrubí pod tlakem zeminy nadloží a p etížení z povrchu terénu
i vozovky deformovat; kvalitu provád ní hutn ní prokáže kamerová prohlídka potrubí realizovaného
díla, kterou provede KHP p i stavb nebo po jejím dokon ení, a jejíž protokol musí být p edložen
zhotovitelem p i p edávání díla
v p ípad použití pružných trub nesmí být sjednána záru ní lh ta na jakost provedených prací kratší
než 5 let

Vhodnost použití trub z hlediska statické únosnosti trub:
Nejvhodn jší: trouby z tvárné litiny
Vhodné:
trouby železobetonové, kameninové, edi ové,
Mén vhodné: trouby z PVC, PP, PE, sklolaminátové, betonové
6.1.2.

Chemická odolnost proti vlivu protékající látky

Charakter odpadních vod podle jejich p vodu:
• splaškové (odpadní vody z domácností, z technické ob anské vybavenosti a z živností)
• pr myslové (odpadní vody z technických provoz , které musí být p ed zaúst ním do kanalizace
p ed išt ny do limit stanovených kanaliza ním ádem nebo musí být išt ny samostatn )
• infek ní (odpadní vody z infek ních odd lení nemocnic, mikrobiologických laborato í apod. – p ed
vypušt ním do ve ejné kanalizace musí být zbaveny choroboplodných zárodk )
• deš ové vody zne išt né (ze silnic s vysokou intenzitou provozu, pr myslových areál apod.)
• deš ové vody nezne išt né (z p ších zón, park , st ech a silni ních komunikací s malou intenzitou
provozu, deš ové vody odtékající ze zne išt ných povrch po skon ení oplachového pr toku)
• balastní vody (podzemní vody prosakující do kanalizace její net sností, p ipojené drenážní vody,
erpané ze stavebních jam do kanalizace, poto ní vody zaúst né do kanalizace, atd.)
Faktory ovliv ující korozi:
• nedostate né p irozené v trání stok (rovinaté území, jakým je nap . m sto Hradec Králové)
• malé pr to né rychlosti, zp sobující ukládání nános
• dlouhá doba zdržení v anaerobních zónách
• teplota
• vyšší organické zne išt ní
Požadavky na postup p i návrhu trubního materiálu:
• projektová dokumentace bude obsahovat soupis pr myslových podnik i menších provozoven v
povodí dané stoky a posouzení rizika vypoušt ní odpadních vod do stokové sít za stavu, kdy
p ed isticí za ízení nemá dostate nou ú innost nebo je mimo svoji funkci (p ípad havárie daného
podniku)
• stoky musí být navrženy v dostate ném sklonu s proud ním o dostate né unášecí síle
• navrhovat v tratelné poklopy šachet
Vhodnost použití trub z hlediska chemické odolnosti proti vlivu protékající látky:
Nejvhodn jší: trouby kameninové, železobetonové s edi ovou i keramickou výstelkou 180°, zd né
z kanaliza ních cihel
Vhodné:
trouby z tvárné litiny s výstelkou – zejména PUR, trouby z PVC, PE-HD, PP, sklolaminátové
Nevhodné:
trouby betonové bez sekundární ochrany povrchu
6.1.3.

Chemická odolnost proti okolnímu prost edí

N které podzemní vody rozrušují hmoty, s nimiž p icházejí do styku, zejména kovy, slitiny železa, malty a
betony. Podle chemické povahy se rozlišují:
•
•

m kké agresivní vody (s nízkým obsahem minerálních látek, m kké vody kyselé, m kké vody
obsahující agresivní CO2)
siln mineralizované agresivní vody (síranové, uhli itanové)

Požadavky na získání podklad p ed projektovými pracemi:
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p ed projektovými pracemi je nutné provést hydrogeologický pr zkum, který ur í výšku hladiny
podzemní vody, její složení, agresivitu p dy a podzemní vody.

•

Požadavky na projektovou dokumentaci pro stavební ízení:
•
•
•

kanalizace bude pokud možno výškov navržena nad hladinu podzemní vody
v p ípad , kdy nelze navrhnout kanaliza ní potrubí nad horizont spodní vody, bude proveden rozbor
kvality vody a pro kanalizaci použit materiál, který je chemicky odolný proti této vod
v p ípad použití trub z tvárné litiny je nutné provést korozní pr zkum a odborné posouzení podle
SN EN 598 P íloha B a na základ záv r navržena vhodná vn jší ochrana proti korozi.

Vhodnost použití trub z hlediska chemické odolnosti proti okolnímu prost edí:
Nejvhodn jší: trouby kameninové, zd né z kanaliza ních cihel
Vhodné:
PVC, PE, PP, trouby z tvárné litiny s ochranou vn jšího povrchu PE nebo PUR, sklolaminát
Mén vhodné: trouby betonové
6.1.4.

Mechanické odolnosti proti okolnímu prost edí

Tato vlastnost je d ležitá jednak p i manipulaci s potrubím a jednak p i p sobení lokálního (bodového)
zatížení. Týká se p edevším trub pružných s malou tlouš kou st ny potrubí.
Vhodnost použití trub z hlediska mechanické odolnosti:
Nejvhodn jší: trouby železobetonové, kameninové, edi ové, z tvárné litiny, vícevrstvé PP SN >=10
Vhodné:
PP korugované
Mén vhodné: PP a PE-HD žebrované, betonové
6.1.5.

Odolnost proti obrusu

Tato vlastnost je p edevším d ležitá p i návrhu stok jednotné kanaliza ní soustavy a stok deš ové kanalizace
(tyto vody mají vyšší obsah suspendovaných látek). Velice významný parametr p i rychlostech vody v
kanalizaci vyšších než 3-5 m/sec.
Vhodnost použití trub z hlediska odolnosti proti obrusu:
Nejvhodn jší: trouby železobetonové s edi ovou výstelkou, trouby z tvárné litiny s cementovou výstelkou
PE-HD, PP, kameninové glazované
Vhodné:
trouby z tvárné litiny s vrstvou PUR, sklolaminátové (odst ediv lité), PVC, kameninové
neglazované
Mén vhodné: trouby betonové, sklolaminátové (navíjené)
6.1.6.

T snost trub a t snost spoj

Tyto vlastnosti pat í k základním parametr m.
V sou asné dob vyhovují všechny trouby dostupné na trhu.
6.1.7.

Vysoká provozní životnost

Na výstavbu stok musí být používány trouby s co možná nejdelší provozní životností. Z dlouhodobého pohledu
je to nejekonomi t jší p ístup, oddalující nutnost obnovy sít a snižující provozní náklady.
Vhodnost použití trub z hlediska provozní životnosti:
Nejvhodn jší: kameninové
Vhodné:
železobetonové s ochranou vnit ního povrchu, trouby z tvárné litiny, betonové s ochranou
vnit ního povrchu, sklolaminátové (odst ediv lité)
Mén vhodné: PVC, trouby betonové bez ochrany povrchu, PE-HD, sklolaminátové (navíjené), PP
6.1.8.

Vyhovující sortiment tvarovek

P i návrhu trubního materiálu je nutné posuzovat i zp soby, které trubní systém umož uje použít p i
dodate ném napojování p ípojek na stoky. Je nutné používat pouze ty systémy, které zaru ují dlouhodobou
t snost spoje napojení.
Vhodnost použití trub z hlediska sortimentu tvarovek:
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Mén vhodné:
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trouby z PVC, PP, PE–HD, z tvárné litiny
trouby kameninové
trouby sklolaminátové, železobetonové, betonové

Jednoduchost provád ní

P i návrhu trubního materiálu je nutné použít takové materiály, které minimalizují riziko provád ní stavebních
prací na kvalitu a jeho životnost.
Vhodnost použití trub z hlediska jednoduchosti provád ní:
Nejvhodn jší: trouby z tvárné litiny
Vhodné:
trouby železobetonové, betonové, kameninové, edi ové
Mén vhodné: trouby z PVC, PP, PE, sklolaminátové
6.1.10. Nízká investi ní náro nost
P i posuzování ceny kanalizace je nutné posuzovat cenu díla a nikoli pouze cenu výrobku. P i srovnávání
cen kanalizace z r zných druh materiál je rovn ž nutné zahrnout do t chto srovnání parametr jejich provozní
životnosti a hledisko náklad celého životního cyklu s využitím provozních zkušeností, referen ních hodnot a
odborných zdroj .
Podrobnosti o jednotlivých materiálech a odkazy na výrobce jsou uvedeny v listech materiál v ásti
„C. P ílohy“.

7. Objekty na stokové síti
7.1. Šachty
7.1.1.

Vstupní šachty

Vstupní šachty – vstupní ást
Vstupní ást kanaliza ní šachty navazuje na manipula ní ást (typy popsány v dalším textu). Vstupní ást je
tvo ena komínem z rovných betonových (železobetonových) kanaliza ních skruží DN 1000 mm s pryžovým
nebo integrovaným t sn ním a p echodovou skruží 1000/600(800). V p ípad malého krytí m že být
p echodová skruž nahrazena p echodovou deskou. Vstupní ást je ukon ena vyrovnávacím v ncem
zakon eným litinovým poklopem se znakem VAK HK (pro území regionální p sobnosti VAK HK) nebo se
znakem m sta Hradec Králové a logem VAK HK (pro území m sta Hradec Králové) - viz výkresová ást.
Vstup do šachet je umožn n pomocí 1 ks kapsového stupadla v kónické skruži a níže umíst ných šachtových
stupadel (ocelových potažených plastem)
Ve zpevn ných plochách poklop lícuje s povrchem zpevn né plochy.
V zelených plochách v intravilánu je nutné zvýšení poklopu proti okolnímu terénu o 10 cm s obetonováním
nad terén 1,5 x 1,5 m.
V zelených plochách v extravilánu, nebo v tších zelených plochách intravilánu je nutné zvýšení o 30 – 50 cm
s následným obetonováním poklop a kónus 1,5 x 1,5 m.
U vstupní šachty je nutno osadit na stran vstupu výstražnou ty dlouhou 2 m, nat enou st ídav hn dou a
bílou barvou po 20 cm .
Pokud je komín vyšší než 9 m, je nutné osadit pod poklop oko z nerezové oceli pro možnost p ipoutání p i
vstupu do šachty
Vstupní šachty – manipula ní ást
Vstupní šachty na profilech DN 200 – DN 600 mm
Spodní betonová ást šachty (prefabrikovaná nebo výjime n monolitická) je založena na št rkopískový
podsyp. V celé délce šachty je navržen stejný materiál pro vystrojení dna jako v p ilehlých úsecích kanaliza ní
stoky. V šacht je provedený žlábek z výroby, p ípadn uložena polovina profilu potrubí provedeného již ve
výrobn prefabrikovaného spodního dílu šachty, výjime n lze provést dno na stavb . Poch zná ást šachty
je z tvrzeného betonu (s p ím sí edi ového kameniva) nebo z edi ové dlažby. P i zm n profilu v šacht
probíhá celým profilem šachty v tší profil dolního úseku.
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Vstupní šachty na profilech DN 700 – DN 1200 mm
P dorysné rozm ry šachty jsou závislé na profilech p ítokového a odtokového potrubí. Pod vstupním komínem
je nutné zajistit podestu v ší ce min. 0,6 m. P i vstupu do stoky profilu v tšího než 60 cm je nutné umístit do
ásti mezi podestou a dnem jedno a více kapsových stupadel.
Pro p ímé trasy je možné navrhovat prefabrikované šachty DN 1200 – 1500. P i vhodných hydraulických
podmínkách je možné do t chto šachet napojovat stoky do DN 600 mm.
Pro betonové šachty platí všeobecn

SN EN 1917.

Do mén frekventovaných lokalit s nízkým stupn m provozu lze po konzultaci a se souhlasem vlastníka
kanalizace, pop ípad provozovatele, použít typové plastové šachty.
Vzorový výkres šachet je uveden v p ílohách B.6, B.7, B.8.
7.1.2.

Revizní šachty

U kanaliza ních stok nepr lezných a pr lezných je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními vstupy max. 50
m. U stok pr chozích m že být vzdálenost mezi vstupy navržena do vzdálenosti 200 m. Do pr m ru potrubí
DN 1200 se používají prefabrikované díly kruhové DN 1000–1500, u DN nad 1200 mm se použijí monolitické
konstrukce obdélníkového tvaru s p echodovou železobetonovou monolitickou deskou. Pr tokové žlaby musí
být ochrán ny shodným druhem materiálu, ze kterého je zhotoveno samotné potrubí, p ípadn obloženy jiným
obrusuvzdorným materiálem ( edi , kamenina) nebo ot ruvzdorným betonem (BETONIKA PLUS). Sv tlá
výška od poch zného dna i podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, minimáln 1000 (p i malém krytí
potrubí).
V p ípadech koncových úsek stok a se souhlasem VAK HK lze použít plastové revizní šachty odpovídajících
profil .
7.1.3.

Spojné šachty

Spojné objekty se navrhují na soutoku dvou a více stok. Do pr m ru spojovaných stok 400 mm se p ednostn
použijí prefabrikované díly DN 1000 – 1500 mm. Spojení stok o pr m ru DN 500 a v tším je ešeno
individuáln spojnou komorou. Použijí se monolitické konstrukce obdélníkového nebo více úhelníkového tvaru
s p echodovou (stropní) železobetonovou monolitickou deskou. Pro dodržení hydraulických parametr platí,
že polom r p ipojovacího oblouku bude minimáln 10 – ti násobkem pr m ru p ipojovaného profilu. Menší
polom r je možné navrhnout pouze v od vodn ných p ípadech a se souhlasem VAK HK. P i návrhu soutoku
musí být zajišt n plynulý odtok odpadních vod ze všech p ítokových stok. Nesmí docházet ke vzdutí
p ítokových vod.
Bo ní p ítokové potrubí musí být napojeno obloukem po sm ru toku na pr b žnou trasu. Sv tlá výška od
poch zného dna i podesty po stropní konstrukci má být 1800 mm, minimáln však 1000 mm (p i malém krytí
potrubí). Dno stoky ve spojné šacht
i komo e musí být ochrán no proti obrusu a nep íznivému vlivu
protékajícího média obkladem ( edi , žula, apod.).
V p ípad požadavku uzav ení nebo regulace odtoku odpadních vod bude v šacht
šoupátko na kruhovou st nu s kulatým prahem.

osazeno v etenové

Pro zajišt ní ádného provozu komory bude navržen jeden nebo více vstup , z toho jeden vstup bude umíst n
pro pot eby išt ní p ibližn v pr se íku os spojovaných stok a druhý bude umož ovat bezpe ný vstup
obsluhy.
7.1.4.

Lomové šachty

Lomové komory jsou používány p i zm n sm ru stoky. Pro stoky do DN 600 mm se použijí p evážn
prefabrikované díly DN 1000 – 1500. Pro potrubí DN 800 – DN 1200 mm a zm nu sm ru do 150 se použijí
prefabrikované díly DN 1500 mm.
Sm r trasy kanalizace DN 1200 se m ní kruhovým obloukem ve stoce nebo v monolitické šacht . Vstupní
šachta oblouku se umís uje na za átek a na konec oblouku. Pro dodržení hydraulických parametr je nutné,
aby polom r oblouku byl navržen jako min. 10 – ti násobek pr m ru ší ky p í ného profilu. Menší polom r je
možné navrhnout pouze v od vodn ných p ípadech a se souhlasem VAK HK (minimáln však 5-ti násobek
ší ky p í ného profilu potrubí). Sv tlá výška od poch zného dna i podesty po stropní konstrukci má být 1800
mm, minimáln 1000 mm (p i malém krytí potrubí).
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ádný provoz komory zajistí jeden nebo více vstup . Jeden vstup bude umíst n pro pot eby išt ní p ibližn
v pr se íku os stoky. Dno stoky v lomové komo e musí být vhodn ochrán no proti obrusu.

7.2. Objekty na zm nu nivelety dna
Spadišt
Spadišt se navrhují na stoce tam, kde je sklon terénu v tší než sklon stoky p i maximální možné pr to né
rychlosti. Výška spadišt nesmí p esáhnout 4 m p i profilu stoky DN 250 až DN 400 a 3 m p i profilu stoky DN
500 až DN 600. Spadišt pro stoky profilu DN 700 a více se navrhují individuáln po dohod s VAK HK.
Opevn ní nárazové st ny bude provedeno z obklad edi e, žuly apod. Pro vstup do spadiš platí obecná
ustanovení pro šachty. Vstupní ást bude umíst na nad odtokovou ástí spadiš ové šachty. U profil nad DN
600 mm bude realizována d lící st na.
P íklad ešení spadišt je uveden v p íloze B.10.
Skluzy
Skluzy se navrhují v p ípad velmi strmých p ímých úsek stok, kde by vybudování soustavy spadiš bylo
velmi nákladné nebo obtížn proveditelné. Skluz musí být na svém za átku a konci opat en vstupní šachtou.
Rychlost proud ní odpadní vody ve skluzu nesmí p esáhnout 10,0 m/s. Hydraulický výpo et musí vzít v úvahu
navýšení pr toku provzdušn ním odpadní vody. V od vodn ných p ípadech, zejména u zvláš dlouhých a
strmých úsek , nebo p i velkém pr toku odpadních vod se skluz ukon uje objektem na tlumení p ebyte né
pohybové energie. Návrh skluzu musí být schválen VAK HK.

7.3. Objekty na odleh ení odpadních vod
Objekty na odleh ení odpadních vod je možné navrhnout pouze ve výjime ných p ípadech, pokud lze jasn
prokázat, že takové ešení je nejlepší s ohledem na technickou, provozní a ekonomickou stránku v ci. Zám r
za adit odleh ovací komoru i separátoru do kanaliza ního systému musí být p edem odsouhlasen VAK HK.
Odleh ovací komory a separátory
Odleh ovací komory a separátory navržené na jednotném kanaliza ním systému musí zajistit odd lení
deš ových vod v daném pom ru ed ní dle hydraulického výpo tu, projednaného a odsouhlaseného v
projektové dokumentaci, v návaznosti na schválený generel stokové sít . Do istírny odpadních vod musí být
spolehliv p iveden pr tok rovnající se minimáln trojnásobnému množství maximálního hodinového pr toku
splašk .
Množství vod p itékajících p ed odleh ovací komoru je nutné stanovit na základ
všechny typy vod (splaškové, deš ové, atd.).

bilan ních výpo t

pro

Návrh odleh ovacích komor tam, kde není vytvo en hydraulický model sít , bude proveden na základ
hydrotechnického výpo tu kanaliza ní sít .
Odtok odpadních vod z odleh ovací komory i separátoru do odleh ovací komory a do toku se ur uje
podle požadavku na ochranu jakosti vody ve vodním recipientu na základ :
edícího pom ru (násobek max. hodinového pr toku splašk )
- odtoku mezního dešt
- dovolené koncentrace zne išt ní odleh ovaných vod
- hodnoty stanovené v bilan ním výpo tu
Konstrukce odleh ovací komory musí umož ovat manipulaci s pr toky. P epadová hrana bude navržena tak,
aby bylo možné jednoduchým zp sobem její zvýšení, snížení, nebo její eventuální vyhrazení. Jako hradící
prvky se používají dubové dluže s osazením do U nebo I profil s možností hrazení po 10 cm výšky, max.
délka jednoho pole je 1,5 m .
Na odtoku z odleh ovací komory do další trasy kanaliza ní sít bude navrženo vždy hrazení. Jako hradící
prvky budou rovn ž dubové dluže, p ípadn kanálové šoupátko. P epad odleh ovací komory bude zajišt n
eslemi. Pro vstup do komory budou navrženy podle velikosti odleh ovací komory dva i více vstupní komíny.
P íklad deš ového odd lova e je uveden v p íloze B.11.
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7.4. M rné šachty
M rné šachty na stokách
Na základ požadavku VAK HK se na n kterých stokách kanaliza ní sít navrhují objekty, ve kterých je možné
m it pr tok odpadních vod. Tyto objekty se zpravidla umís ují na odtoku z ucelených povodí a v
odleh ovacích komorách tak, aby bylo možné m it pr tok všech odpadních vod odtékajících ze stokové sít
(nezbytné údaje jsou o stavu kanaliza ní sít v povodí za bezdeštných pr tok , s cílem identifikovat p ítok
balastních vod, a chování kanaliza ní sít p i srážkové události).
M rné šachty na kanaliza ních p ípojkách
Na kanaliza ních p ípojkách se z izují m rné objekty tam, kde je nezbytné m it množství odpadních vod.
Jedná se hlavn o p ípojky producent s více druhy odpadních vod a vlastními zdroji vody. M rné objekty
z izuje vlastník p ípojky (producent, zákazník) na vlastní náklady.
K m ení množství odpadních vod se používá m rných žlab (Parshall v, Venturiho a pod), m rných p eliv
s ultrazvukovým sníma em hladiny, pr tokom r apod..
Technické ešení m rné šachty musí být vždy individuáln projednáno a odsouhlaseno VAKem HK.

7.5. K ížení stok
7.5.1.

K ížení s vodním tokem

K ížení stok s vodními toky se navrhuje podle SN 75 2130, a to podchodem, shybkou, p evedením po most ,
nebo samostatným p emost ním. U provozn d ležitých stok nebo kanaliza ních výtlak se doporu uje
potrubí zdvojit.
P i podchodu stoky pod vodote í musí být zohledn na ochrana potrubí proti mrazu a svislá vzdálenost mezi
dnem toku a vn jším povrchem potrubí kanalizace (v etn izolace nebo chráni ky) je :
• u nesplavných tok minimáln 0,5 m
• u splavn ných tok (výhledov splavn ných) minimáln 1,2 m
Tam, kde to situace umož uje, lze ešit k ížení podchodem s plynulým gravita ním odtokem odpadní vody
s volnou hladinou. Nad kanalizací pak musí být v koryt toku pevný zához nebo dlažba.
ast jší je k ížení pomocí protlaku s chráni kou. V protlaku nesmí dojít ke zmenšení profilu kanalizace, je
vhodné použít potrubí s jišt nými spoji. Prostor mezi chráni kou a potrubím kanalizace se u malých profil
vyplní, u velkých profil musí být kanaliza ní potrubí ádn zajišt no.
P ed a za podchodem vodote e bude osazena revizní šachta p ístupná pro istící techniku. Osazení šachet
se eší podle místních podmínek po konzultaci s VAK HK.
P íklad podchodu kanalizace pod vodote í je uveden v p íloze B.12.
7.5.2.

K ížení s železnicí a komunikací

K ížení kanaliza ních stok s pozemními komunikacemi v extravilánu a s dráhou se navrhuje podle SN 75
6230 a dle dispozic správce komunikace nebo kolejové trat . Pokud správce t chto komunikací požaduje, aby
byla stoka umíst na uvnit ochranné konstrukce, navrhují se chráni ky nebo štoly.
Podchod pozemní komunikace p ekopem není zpravidla dovolen u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních
místních komunikací. U t chto komunikací se využívá bezvýkopová technologie pro uložení chráni ky, nebo
pokládka potrubí v ochranné štole.
Podchody ostatních komunikací nižší t ídy, kde lze po dobu výstavby nebo opravy adu vylou it nebo omezit
dopravu, se stoky navrhují uložené v zemi, v nezbytných p ípadech v chráni kových podchodech minimální
možné délky. Vzdálenost potrubí kanalizace, nebo jeho ochranné konstrukce od povrchu vozovky musí být
min. 1,5 m (0,6 m pak ode dna odvod ovacího p íkopu komunikace se zohledn ním ochrany proti mrazu).
Podchod kolejových tratí se p ednostn navrhuje uložením potrubí v chráni ce provedené bezvýkopovou
technologií nebo v ochranné štole. Podchod nesmí být veden v prostoru pod pohyblivými ástmi výhybek a
pod kolejovými spojkami železni ních drah. Vzdálenost ochranné konstrukce kanalizace od spodku kolejové
trati musí být min. 1,5 m. P ed i za k ížením kanalizace s železni ní tratí je vhodné na kanalizaci situovat
revizní šachty.
P íklad podchodu kanalizace pod železnicí je uveden v p íloze B.13.
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Shybky

Návrh shybky musí být doložen hydraulickým výpo tem. U hlavních a kmenových stok se zpravidla navrhuje
jako dvouramenná s jedním ramenem splaškovým a druhým deš ovým. Shybka má sestupné a vzestupné
rameno o doporu eném sklonu 1:5. Shybku je d ležité situovat tak, aby byla v p ímém sm ru a p ed nátokem
na shybku došlo k uklidn ní hladiny, tedy bez oblouk , spadiš a lomových šachet. Pro DN300-600 je
uklid ující délka 20x pr m r a pro v tší profily 10x pr m r.
Revizní šachtu p ed shybkou je nutné navrhnout s usazovacím prostorem a situovat ji tak, aby byl k této šacht
umožn n p íjezd pro t žkou techniku.
Každá konkrétní kanaliza ní shybka musí být odsouhlasena vlastníkem (správcem) toku p ípadn vlastníkem
(provozovatelem) komunikace a VAK HK.
7.5.4.

P echody po mostech

Uložení potrubí kanaliza ního výtlaku na mostech se ídí dle SN 73 6201 – l.15.21 (mosty pozemních
komunikací a m stských drah) a l.14.17 (mosty drážní). Z nich mj. vyplývá, že možnost uložení potrubí bude
ov ena výpo tem únosnosti dot ené ásti mostu. Kanaliza ní potrubí na mostech musí být mrazuvzdorn
tepeln izolovány, situovány tak, aby nebránily prohlídkám, údržb i oprav mostu.
Dále musí být zajišt na dilatace potrubí nezávislá na mostní konstrukci, potrubí musí být opat eno výpustmi,
musí být vy ešen odvod vody z nosné konstrukce mostu v p ípad havárie potrubí.
Pro vedení kanaliza ního výtlaku na mostech se používají trouby z tvárné litiny, nerezové oceli, p ípadn
potrubí sklolaminátové.
Obecn platí, že uložení i údržba cizího vedení na most nebo v jeho blízkosti se ídí podmínkami stanovenými
správcem mostu.
P íklad p echodu po most je uveden v p íloze B.14.

7.6. Výustní objekty
Návrh každého výustního objektu z odleh ovací komory jednotné sít
odsouhlasen správcem recipientu, do kterého je výpust navržena.

nebo deš ové kanalizace musí být

Na základ dohody se správcem toku je nutné výpust opat it:
• opevn ním b eh , v tšinou dlažbou z lomového kamene do betonu
• opevn ním dna recipientu rovn ž v tšinou dlažbou z lomového kamene do betonu
• opevn ním protilehlého b ehu (dle množství vypoušt ných vod a ší ky koryta toku)
Konstrukce výustního objektu nesmí zasahovat do pr to ného profilu toku.
U výustních objekt je nutné zabránit zp tnému vzdutí vody z vodote e do kanalizace a to bu výškovým
osazením, nebo zp tnou klapkou.

7.7. Deš ové vpusti a lapáky splavenin
Deš ová vpust v etn p ípojky na ve ejnou kanalizaci je sou ástí komunika ních staveb, její technický a
funk ní stav má však p ímou vazbu na jednotný nebo deš ový kanaliza ní systém.
Podle využití a umíst ní rozeznáváme:
• uli ní vpus – osazuje se v nejnižším míst komunikace p i okraji vozovky
• chodníkovou vpus – osazuje se v okraji chodníku s bo ním vtokem
• odvod ovací žlaby – osazují se soub žn s vozovkou nebo nap í vozovky
• horskou vpus – v místech strmého nezpevn ného terénu
VAK HK preferuje použití uli ní vpusti tzv. „Hradeckého typu“ (viz. p íloha B.15) .
Lapák splavenin – umis uje se tam, kde jsou zaúst ny otev ené p íkopy do trubní sít . Dochází zde
k sedimentaci splavenin a retenci povrchového odtoku.

7.8. Deš ové nádrže
V rámci jednotné stokové sít mají v p ípad „prvního splachu“ zabránit odnosu usazených zne iš ujících látek
ze stokové sít a omezit nadm rné zat žování istíren odpadních vod a recipient .
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Druhy deš ových nádrží dle funkce:
• reten ní
• záchytové
• pr to né
• usazovací
• kombinované
Vybavení deš ových nádrží:
• ovládání deš ového odtoku
•
erpání na vyprázdn ní nádrže (pokud to vyžaduje výškové uspo ádání)
• nornou st nu pro zamezení úniku plovoucích ne istot
• za ízení na odstran ní p ípadných ropných derivát
• odtok nebo za ízení na odvedení p elivných vod
• za ízení na vyplachování a išt ní (shrabovací za ízení, vyplachovací klapka,
• tryskové isti e, ponorná erpadla)
P íklad zasakovací a akumula ní šachty je uveden v p íloze B.16.

8.

erpací stanice

8.1. Obecn
erpací stanice jsou sou ástí stokového systému, slouží pro dopravu vody z níže položených míst do výše
uloženého gravita ního systému zpravidla s odtokem na OV. Obecn se erpací stanice navrhují podle SN
EN 752 ( SN 756110).
Následn jsou uvedeny up es ující požadavky z pohledu pot eb a technologických možností provozovatele
kanalizace, které je t eba respektovat p i návrhu všech erpacích stanic.
Jednotný a úplný podklad pro návrh S stanovit nelze, variabilitu S podle velikosti a dispozice, druhu a typu
erpadel, zp sobu zabezpe ení atd. ovliv uje vždy mnoho lokálních faktor .

8.2. Požadavky na navrhování erpacích stanic
Obecné zásady návrhu:
• vycházet z konfigurace terénu a z dopravní výšky
• minimalizovat nátok balastních a srážkových vod na S u jednotné kanalizace; konkrétní p ípady je
nutné konzultovat s provozovatelem
• používat kalová erpadla s min. pr chodností 65 mm
• respektovat omezení doby zdržení odpadních vod v erpací stanici; doba zdržení splašk v S v
p ípad havárie se doporu uje cca 10 hodin
• navrhnout za ízení a vybavení pro obsluhu a údržbu – zvedací za ízení pro vytahování erpadel
z jímky, pokud možno v p ímém sm ru uzavírání nátoku do jímky, p íjezd a manipula ní plocha pro
vozidla obsluhy apod.
• vždy ešit signalizaci provozních stav na dispe ink
• zohlednit ekonomiku provozu
•
S p ednostn situovat mimo záplavová území a komunikace z d vodu bezpe nosti obsluhy p i
údržb
S, neomezování dopravy a provozu S
•
ešit zabezpe ení objektu S proti projev m vandalismu a krádeží
•
S dimenzovat na stav zástavby daný územním plánem
• centrální S navrhnout dle p ipojených nemovitostí (min 30 RD / 90 EO)
Hydraulické hledisko:
• akumula ní objem erpací jímky se eší individuáln v závislosti na místních podmínkách, významu
S a míry zabezpe ení provozu, a to v rozmezí 5 – 10 hodin p ítoku Q24
•
erpané médium – množství a kvalita
• parametry výtla ného adu
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Stavební ešení:
Varianty provedení S:
• suchá jímka s erpací stanicí se separací tuhých látek
• suchá jímka s erpadly a mokrá jímka pro akumulaci OV
• mokrá jímka s erpadly, vedle armaturní komora s ovládacími prvky
• mokrá jímka s ponornými erpadly umíst nými v jímce
S mohou být navrženy s nadzemním objektem nebo bez n j.
Pro sestup do S se instalují žeb íky z nerezové oceli s perforovanými stupadly proti prokluzu a s výsuvnými
madly. Žeb ík stavební délky nad 3 m musí být opat en ochranným košem.
Poklopy na vstupních i manipula ních otvorech musí být uzamykatelné.
Konstrukci S a návrh erpadel musí vždy Jiný stavebník projednat a odsouhlasit s VAK HK. Z d vodu
provozní spolehlivosti jsou up ednost ovány kompaktní erpací stanice umíst né v suché jímce (výrobce nap .
STRATE, WILLO, KSB apod.).
Rozd lení S podle výkonu (po tu napojených ekvivalentních obyvatel):
• malé do 1 l/s
• st ední 2 - 5 l/s
• velké nad 6 l/s
U S velkých (nad 6 l/s) musí být vždy osazena erpadla se 100% rezervou (1+1), u S malých a st edních
(do 5 l/s) se tato povinnost nevyžaduje (doporu uje se, aby náhradní erpadlo bylo uloženo pro p ípad vým ny
v pohotovostním režimu u provozovatele - KHP).
Zásady pro návrh erpacích stanic:
• automatické spínání erpadel pomocí hladinových spína
• max. provozní hladina je spínací hladinou druhého erpadla
• havarijní hladina navržena na 24 hodinovou rezervu v objemu erpací jímky vypo tené na výhledový
stav splaškové kanalizace v etn akumulace ve stokové síti
• uzáv r pro odstavení p ítoku do S
•
eslicový koš na vtoku do S s vhodným umíst ním pro jeho vytažení a vy išt ní, (u S na splaškové
kanalizaci se eslicový koš nevyžaduje)
• u velkých a st edních S ( nad 2 l/sec) p ed adit lapák písku
• uzáv r potrubí na výtlaku proti vyte ení OV zp t do S p i opravách
• mezipodesty p i hloubkách erpací jímky v tších než 4,0 m
• u velkých S (nad 6 l/sec) dálkový p enos dat do dispe inku KHP pomocí systému GDF nebo jiného,
který je kompatibilní s p enosovou a p íjmovou technologií dispe erského pracovišt KHP
• u st edních S (do 2-5 l/sec) p enos dat na dispe ink využitím GSM sít
• u malých S (do 1 l/sec) p enos dat na dispe ink využitím GSM sít

8.3. Výtlaky
Výtlak z erpací stanice musí být ukon en v gravita ní ásti ve ejné kanalizace v šacht . Výb ru šachty, do
které bude výtlak zaúst n, je t eba v novat náležitou pozornost. Napojení výtlaku bude ešeno tak, aby jeho
vyúst ní bylo „pod vodu“ a tím bylo zabrán no ší ení zápachu v dob erpání. Na konci výtlaku bude navržen
krátký úsek gravita ní kanalizace, v revizní šacht na konci výtla ného potrubí bude pod poklopem v šacht
zav šen pachový biofiltr (viz. p íloha B.10). V šacht na stávající gravita ní kanalizaci bude také zav šen
pachový filtr pro omezení ší ení zápachu z kanalizace.
Výtlak musí být navržen z kvalitního materiálu - z tvárné litiny nebo tlakového plastového potrubí (PVC, HDPE,
PP). Potrubí je nutné doplnit signaliza ním vodi em pro usnadn ní lokalizace.
Výtla ný ad by m l být navržen p ednostn jako vzestupný. V p ípad výškových lom na potrubí musí být
umožn no odvzdušn ní ve vrcholových lomech a odkalení v nejnižších lomech. Minimální profil výtla ného
radu je DN 80 (na základ souhlasu VAK HK lze navrhnout i DN50), minimální rychlost 1,0 m/s.
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erpací stanice s nadzemním objektem umíst ným nad vlastní S

erpací stanice s nadzemním objektem se navrhují podle požadavku VAK HK tam, kde je to z provozního
hlediska nezbytné (vzdálené lokality od provozního st ediska, nutné zázemí pro servis a údržbu, apod.). Jiný
investor si musí vždy vyžádat od VAK HK stanovisko, zda provozovatel bude požadovat nadzemní objekt i
nikoli.
Nadzemní objekt musí obsahovat:
• zvedací za ízení (u velkých hloubek elektrické)
• hygienické za ízení pro obsluhu (WC + umývadlo)
• elektrorozvad
erpadel
• vytáp ní (temperování objektu na +5oC)
• místo pro uložení ná adí (rezervní erpadlo)
• nucené odv trání ventilátorem
• signalizaci poruchových stav pomocí telemetrie

8.5.

erpací stanice bez nadzemního objektu ( erpací šachty)

erpací stanice bez nadzemního objektu se navrhují podle požadavku VAK HK tam, kde nadzemní ást není
z provozního hlediska nezbytná.
Jedná se zejména o tyto p ípady:
• nadzemní objekt nelze navrhnout z prostorových nebo jiných d vod
• kanaliza ní soustava odvádí odpadní vodu z malého povodí
•
erpací stanice se nachází poblíž jiné, která je vybavena nadzemním objektem
Objekt musí obsahovat:
• elektrorozvad
erpadel
• nucené odv trání ventilátorem
• signalizaci poruchových stav pomocí telemetrie
Jiný investor je povinen p edložit návrh typu

S VAKu HK ke schválení.

8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt
K erpacím stanicím, p ípadn k jiným objekt m vyžadujícím pravidelnou údržbu, musí být navržena
p íjezdová komunikace pro t žkou mechanizaci 30t (sací a proplachovací souprava, autoje áb, nákladní
automobil apod.). Ší ka komunikace musí být min. 3,5 m, pr jezdná výška min. 3,8 m.
Veškeré podzemní prostory kanaliza ních objekt musí být vodot sné.
Krytí betoná ské výztuže u železobetonových objekt musí být navrženo minimáln v tlouš ce 4 cm. Skute né
krytí výztuže musí ov eno profometrickým p ístrojem. Zpráva o provedení m ení musí být sou ástí p edávací
dokumentace mezi jiným stavebníkem a VAK HK.
V mokré jímce musí být navržena podesta z nekorodujících materiál pro p ístup obsluhy k ovládání armatur.
Dno mokré jímky se navrhuje se spádem sm rem k erpadl m, pro p ípad nátoku písku do jímky se erpadla
osazují na zvýšený sokl. Pro sestup do erpací jímky se instalují žeb íky s výsuvnými madly z nekorodující
oceli (kompozit ) ukotvené do bok jímky pomocí nerezových šroub .

9. Tlaková kanalizace
Uplat ují se p i specifických podmínkách staveništ , v p ípad
nep íznivých geologických
i
hydrogeologických podmínkách (vysoká hladina spodní vody, skalní horniny, tekoucí písky), p i stísn ných
prostorových podmínkách (velké množství stávajících podzemních sítí, úzký prostor), v plochých územích
(minimální sklon gravita ní stoky by znamenal velké zahloubení) nebo p i odkanalizování za ízení se
sezónním provozem.
P edstavuje princip dopravy odpadní vody na OV tlakovou v tvenou nebo kruhovou stokovou sítí. Provozní
tlak (0,5 – 0,3 MPa) zajiš uje soustava erpadel osazených v domovních erpacích stanicích s akumula ními
jímkami, do kterých natékají odpadní vody gravita n .
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Každá nemovitost má samostatnou p ípojku s jedním uzáv rem v míst napojení na tlakovou kanalizaci,
p ípadn s dalším uzáv rem u domovní erpací stanice.
P edpoklad správné funk nosti celého systému tlakové kanalizace je vybavení nemovitostí stejnou technologií
pro tlakové kanalizace. V n kterých p ípadech se systém vybavuje proplachovacími stanicemi pro ob asné
propláchnutí potrubí sm sí vody a tlakového vzduchu.
Tlaková kanalizace se navrhuje nej ast ji z plastového potrubí (PE RC, PVC, PP) minimální DN 2“ v min.
sklonu 3‰ p i zvýšených požadavcích na zatížení a provoz, pop ípad z tvárné litiny s vnit ní ochranou PUR
nebo termoplastickým polymerem. Požadovaná minimální pr to ná rychlost v porubí je 0,7 m/s.

10. Bezvýkopové technologie
Postupy výstavby nových a oprav stávajících podzemních inženýrských sítí, p i kterých jsou minimální výkopy
na povrchu území s adou významných výhod:
•
•
•
•
•
•

omezení narušení dopravních komunikací
redukuje omezení dopravy a ob an na minimum
snížení objemu zemních prací
zmenšení objemu transportované výkopové zeminy a ložného materiálu
menší spot eba prostoru pro stavbu
nedochází k poškození strom vysázených podél silnice v trase potrubí

10.1. Bezvýkopové rekonstrukce s rozrušením nebo odstran ním p vodního potrubí
Radikáln jší ešení. Používají se tehdy, je-li staré potrubí v tak špatném stavu, že hrozí jeho destrukce vlivem
zatížení zemním tlakem a dopravou nad místem uložení, nebo pokud jeho sv tlost nevyhovuje z provozních
i jiných d vod .
Odstran ní p vodního potrubí:
•
•
•
•
•

roztrháním (berstlining)
roz ezáním s roztla ováním (berstlining)
vytahováním
vytla ováním
formou kombinace p edcházejících postup

10.2. Bezvýkopové rekonstrukce p i ponechání p vodního potrubí
10.2.1. Odstra ování lokálních poruch
•
•
•
•
•

záplaty
injektáž
t sn ní trhlin a vypadaných spár
rovnání deformovaných trub
kombinované metody provád né roboty

10.2.2. Vytvo ení nových vnit ních povrch trub
•

vrstva na vnit ní povrch trub strojním nást ikem
o vrstva cementové malty
o vrstva prysky ice nebo jiné vhodné hmoty

•

vrstva na vnit ní povrch trub
o nanášením nát ru
o omítáním
o obkládáním
o obezdíváním

10.2.3. Využití speciálních konstruk ních prvk aplikovaných do stávajícího potrubí
•

s využitím nových konstruk ních prvk vyrobených pr myslov
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kontinuálním zatahováním nových potrubí do p vodních, p ebírajících funkci chráni ky
(relining 1)
volným p erušovaným zatahováním jednotlivých trub normativních délek, postupn
spojovaných p ed zatažením do p vodních potrubí, které p ebírají funkci chráni ky
(relining 2)
vyvložkováním t sn p iléhajícími troubami s pr myslov deformovaným tvarem p í ného
profilu
vyvložkováním t sn p iléhajícími troubami s deformovaným tvarem p í ného profilu na
stavb
užitím spirálov vinutých prvk

s užitím nových konstruk ních prvk fináln vyrobených až na stavb
o vyvložkováním troubami vytvrzovanými na míst , s využitím speciálních, prysky icí
nasycených rukávc
o

10.3. Realizace nových sítí bezvýkopovými technologiemi
•
•
•
•
•

bez odb ru zeminy (nap . propichováním kladivem, krtkem, protla ováním
s odb rem zeminy (nap . vodorovným beran ním, hdd=vrtáním s proplachováním)
mikrotunelováním
sm rovým vrtáním
pluhováním

10.4. Sanace šachet a objekt na stokové síti
•

lokální sanace
o ut sn ní pracovních spár, spoj trub a šachty a trhlin
o oprava dna šachty ( žlábek, kantovka )
o oprava svislého komínu šachty
o oprava nebo vým na vystrojení šachty (stupadla, poklopy, žeb íky, uzáv ry)
o dopln ní chyb jících ástí zdiva (cihly, beton, kameny, segmenty, bloky)

•

sana ní metody
o spárovací metody ( tmely, spec. malty )
o injektážní metody
o nanášecí metody (nást iky maltou, betonem, epoxid. maltami a pod.)
o vým na vystrojení a konstruk ních ástí šachet a objektu

•

opravy poklopu vstupních šachet
o vým na víka poklopu ( shodný typ víka )
o vým na víka i rámu poklopu ( na kónusu 800/625mm )
o vým na víka a rámu poklopu a kónusu ( provádí se v p ípad kónusu starého typu
800/550mm)

•

dodate né osazování nových stupadel
o do cihelného zdiva
o do betonových konstrukcí

Podrobnosti o n kterých metodách a odkazy na dodavatele bezvýkopových technologií jsou
uvedeny v ásti „C. P ílohy“.

11. Kanaliza ní p ípojky
Kanaliza ní p ípojka je samostatnou stavbou tvo enou úsekem potrubí od vyúst ní vnit ní kanalizace stavby
nebo odvodn ní pozemku k zaúst ní do stokové sít . Kanaliza ní p ípojka není vodním dílem.

Stránka 23 z 30

VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.

Technické standardy ve ejných kanalizací

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

A .Textová ást

11.1. Postup pro z ízení kanaliza ní p ípojky
V tabulce níže je uveden postup pro z izování kanaliza ní p ípojky a dále jsou jednotlivé kroky popsány.
Krok
.

innost

Kde to získáte

Co k tomu pot ebujete

1.

Vyjád ení k existenci sítí a
možnost napojení

https://marushka.vakhk.cz/zvsti
odd lení vodohospodá ského
rozvoje VAK HK

Výtisk katastrální mapy zájmové lokality, p esné
ozna ení zájmového místa

2.

Projektová / technická
dokumentace

Autorizované osoby
(projektanti)

Sd lení k existenci sítí

3.

Vyjád ení k projektové
dokumentaci

https://marushka.vakhk.cz/zvsti
odd lení vodohospodá ského
rozvoje VAK HK

Projektovou / technickou dokumentace

4.

Vydání územního souhlasu

P íslušný stavební ú ad

Vyjád ení k projektové dokumentaci od VAK HK

5.

Žádost o z ízení p ípojky

Formulá KHP – k dispozici na
webových stránkách KHP,
nebo v zákaznickém centru
KHP/VAK HK

1. Územní souhlas/stavební povolení
2. Technická dokumentace p ípojky v etn
vyjád ení od VAK HK
3. Snímek katastrální mapy + vlastnický list

6.

Sjednání smluvního vztahu s KHP

Zákaznické centrum

7.

Zhotovení p ípojky dle PD a její
zprovozn ní

KHP

Pro zapo etí zemních výkopových prací je nutné mít: vyjád ení, souhlasy a povolení od ostatních správc sítí,
vyty ení sítí od ostatních správc sítí, uzav enou „Smlouvu o podmínkách ud lení souhlasu k provád ní
výkopových prací“ z p íslušného m stského ú adu (v p ípad , že je vlastníkem dot eného pozemku, souhlas
odboru dopravy p íslušného m stského ú adu, návrh dopravního zna ení, který schvaluje Policie R,
vy ešená v cná b emena s majiteli dot ených pozemk a oznámení o zapo etí záboru pozemku odboru
majetku p íslušného m stského ú adu.
Po ukon ení zemních výkopových prací je nutné: kontaktovat také správce všech ostatních sítí k zp tnému
p evzetí neporušených sítí.
Po ukon ení výkopu pro kanaliza ní p ípojku je nutné provést: p edepsané hutnící zkoušky.
Pokud práce zasahovaly do komunikace, je nutné mít certifikát na kvalitu živi né sm si, dilata ní spáry
(Technické služby m sta Hradec Králové).
Po ukon ení výkopu pro kanaliza ní p ípojku je nutné provést: oznámení o ukon ení záboru pozemku odboru
majetku p íslušného m stského ú adu a kontaktovat odbor majetku p íslušného m stského ú adu k zp tnému
p edání.
11.1.1. Možnosti napojení
Sd lení k existenci sítí je možné získat ze systému Vyjad ovací služby na tomto odkazu.
https://marushka.vakhk.cz/zvsti. Ke sd lení je p iložena situace s polohou vodovodních a kanaliza ních ad ,
aby mohl projektant navrhnout kanaliza ní p ípojku. Složit jší p ípady je možné konzultovat na odd lení
vodohospodá ského rozvoje VAK HK.
11.1.2. Žádost o provedení prací na kanaliza ní p ípojce
Po získání p íslušného povolení ke stavb vyplní žadatel žádost o provedení prací na kanaliza ní p ípojce,
která sou asn slouží jako objednávka prací a služeb u spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. Zákazník
obdrží od Královéhradecké provozní, a.s. orienta ní cenovou nabídku napojení kanaliza ní p ípojky (kone ná
cena se m že lišit dle skute n provedených prací a materiálu). V p ípad pot eby p esného vyty ení možnosti
napojení p ímo na míst stavby kontaktujte, prosím, osoby uvedené na p iložených cenových nabídkách.
11.1.3. Sjednání smluvního vztahu
Sou asn s žádostí o z ízení kanaliza ní p ípojky žadatel dohodne se Zákaznickým útvarem spole nosti
Královéhradecká provozní, a.s. výši a zp sob placení záloh a zp sob hrazení faktur, up esní adresní údaje na
Smlouv o odvád ní odpadních vod ve dvojím provedení. Po potvrzení Smlouvy zákazníkem si zákazník
odnáší jedno vyhotovení Smlouvy, která má odloženou ú innost. Smlouva nabývá ú innosti po zprovozn ní
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p ípojky. Pokud se jedná o zákazníka, který již má vodovodní p ípojku a p idává se kanaliza ní p ípojka, je
datem zprovozn ní kanaliza ní p ípojky datum revize. K datu revize je proveden ode et vodom ru. Po osazení
vodom ru na vodovodní p ípojku, resp. po zprovozn ní kanaliza ní p ípojky je do smlouvy dopln no datum
zprovozn ní p ípojky, které je sou asn datem ú innosti smlouvy. Smlouva je poté potvrzena ze strany
spole nosti a jedno vyhotovení p edáno, p ípadn zasláno zákazníkovi.
11.1.4. Zprovozn ní p ípojky
Po spln ní všech náležitostí, po provedení p ípravných výkopových prací zákazník kontaktuje osoby uvedené
na p iložené cenové nabídce Královéhradecké provozní, a.s. a domluví si termín zprovozn ní p ípojky. Od
okamžiku zhotovení p ípojky a jejího zprovozn ní zákazník hradí sto né. P i zprovozn ní kanaliza ní p ípojky
na ve ejnou kanalizaci je sou asn zjiš ován stav vodom ru (pokud je na odb rném míst fakturováno vodné)
pro p esné asové rozd lení fakturace na vodné a vodné+sto né dle p íslušné sazby.

11.2. Obecné zásady navrhování kanaliza ních p ípojek
•

každá nemovitost p ipojená na stokovou sí musí mít jednu samostatnou domovní kanaliza ní
p ípojku. Odkanalizování dvou nebo více nemovitostí jednou domovní kanaliza ní p ípojkou nebo
odvodn ní rozsáhlé nemovitosti n kolika p ípojkami je možné pouze ve výjime ných p ípadech, a to
se souhlasem VAK HK a KPH

•

trasa kanaliza ní p ípojky má být vedena nejkratším sm rem, vedení p ípojky podéln v komunikaci
je možné pouze ve výjime ných p ípadech a se souhlasem VAK HK a KPH

•

srážkové vody ze st ech objekt a zpevn ných ploch nebudou napojovány do ve ejné kanalizace.
Odvedení srážkových vod do kanalizace je možné pouze ve výjime ných p ípadech, které podléhají
posouzení a souhlasu VAK HK. (nap . po zdržení v akumula ních nádržích, stokách apod.). Tam,
kde je to po geologické stránce možné, doporu ujeme pro srážkové vody ze st ech objekt budovat
zasakovací a akumula ní objekty - šachty. Pro návrh je nutné respektovat § 20 vyhlášky .501/2006
Sb. viz.p íloha B.15.

•

v p ípadech, kdy se p edpokládá vzdouvání vody v uli ní stoce, je vhodné na p ípojce osadit
zp tnou klapku

•

investorem nov z izované nebo rekonstruované kanaliza ní p ípojky je vlastník p ipojované
nemovitosti

•

parametry kanaliza ní p ípojky – DN150 min. spád 2%, DN200 min. spád 1%

•

kanaliza ní p ípojky se zpravidla navrhují z t chto materiál : kamenina, PP nebo PVC

Ochranná pásma kanaliza ních p ípojek
Území nad kanaliza ní p ípojkou v ší ce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu musí být p ístupné po celé
délce, tj. nesmí být zastav no nebo sloužit jako skládka, musí být bez strom a ke . Pozemní komunikace z
tohoto hlediska nep edstavuje p ekážku.

11.3. Podmínky napojování kanaliza ních p ípojek
•

pro napojování kanaliza ních p ípojek se použije p im en norma SN 75 6101 – Stokové sít a
kanaliza ní p ípojky v souladu s § 19 – Požadavky na projektovou dokumentaci vyhlášky Ministerstva
zem d lství R .428/2001 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o vodovodech a
kanalizacích

•

délka kanaliza ní p ípojky má být co možná nejkratší. V p ípad , že by za této podmínky vycházela
vzdálenost mezi zaúst ním p ípojky a revizní šachtou menší než 2m a nebránily by tomu žádné další
okolnosti (nap . umíst ní inženýrských sítí atp.), zaústí se p ípojka do kanaliza ní šachty. V takovémto
p ípad však nesmí být p ípojka zaúst na proti sm ru toku odpadní vody ve ve ejné kanalizaci

•

p ípojka zaúst ná do trasy ve ejné kanalizace mimo revizní šachtu musí být opat ena revizní
šachti kou na hranici pozemku p ipojované nemovitosti

•

napojení p ípojky na kanalizaci musí být provedeno pod úhlem 45° až 90°

•

napojení p ípojky na kanalizaci musí být vodot sné a provádí se prost ednictvím odbo kové tvarovky
nebo p ímým napojením na kanaliza ní potrubí pomocí pryžové manžety k tomu ú elu dodávané p es
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odborn vyfrézovaný otvor. Práce související s napojením kanaliza ní p ípojky na kanaliza ní potrubí
je oprávn n provád t pouze KHP, a.s.
•

výškov se u nepr lezných stok p ípojky zaús ují do horní poloviny profilu stoky, u pr lezných a
pr chozích stok se zaús ují dnem v úrovni hladiny pr m rného bezdeštného pr toku

•

p i návrhu kanaliza ní p ípojky je nutné brát v úvahu možnost tlakového proud ní ve stokové síti a
v p ípad existence rizika zaplavení nemovitosti odpadní vodou z ve ejné kanalizace je nutné
navrhnout ú innou ochranu

11.4. Zrušení napojení na ve ejnou kanalizaci
Každá nemovitost musí mít vlastní kanaliza ní p ípojku. Pro zrušení napojení na ve ejnou kanalizaci musí být
vypracována projektová dokumentace na zrušení kanaliza ní p ípojky a vydán územní souhlas se zrušením
této p ípojky.
Podmínky zrušení smluvního vztahu odb ratel - provozovatel musí být projednány s provozovatelem
kanalizace, kterým je spole nost KHP. Pro zrušení smluvního vztahu se p edpokládá odpojení od ve ejné
kanalizace, stavební zrušení kanaliza ní p ípojky a spln ní podmínek provozovatele.
Bližší informace budou poskytnuty p ímo v KHP.

12. Poklopy vstupních šachet na stokové síti
Pro zakrytí vstupních otvor kanaliza ních objekt je nutné používat poklopy vyráb né dle

SN EN 124.

Podle požadavku na zatížení jsou poklopy rozd leny do t í t íd:
• A15 se používají v dopravních plochách pro p ší nebo cyklistický provoz a v zelených plochách
• B125 se používají v komunikacích pro p ší a v p ších zónách a v plochách pro parkování a stání
osobních vozidel
• D400 se používají v dopravních komunikacích pro provoz a v plochách pro parkování osobních i
nákladních vozidel
Standardn se navrhují poklopy s odv tráním, opodstatn ných p ípadech lze navrhnout plný poklop.
Vstupní otvory objekt na stokové síti v komunikacích budou zaklopeny kruhovými poklopy se znakem VAK
HK (pro území regionální p sobnosti VAK HK) nebo se znakem m sta Hradec Králové a logem VAK HK (pro
území m sta Hradec Králové). Poklopy musí ležet po celém obvodu na rámu – nesmí p i p ejetí vozidlem
„klepat“. Minimální vnit ní pr m r vstupního otvoru poklopu je 600 mm. Rám poklopu musí být pevn spojen
s konstrukcí šachty, v p ípad komunikací m že být použit samonivela ní rám ( SD, SÚS, frekventované
komunikace). Poklop v komunikaci nesmí tvo it p ekážku provozu, musí být osazen v úrovni nivelety vozovky.
Atypické poklopy (nap . nad montážními otvory erpacích stanic, hradidlových komor, vodot sné poklopy
apod.) se navrhují individuáln . V komunikaci doporu ujeme použít kvadratické poklopy z tvárné litiny t ídy
D400 s d leným trojúhelníkovým víkem osazeným na pantech. Ve volném terénu budou použity poklopy
ocelové pozinkované. Konstrukci t chto poklop a systém uzamykání je nutno vždy projednat s
provozovatelem.

13. Elektrická za ízení na kanaliza ní síti
Elektrické za ízení instalované a opravované na majetku VAK HK musí odpovídat stávající legislativ platné
na území R. Za ízení musí být schváleno a p ipomínkováno osobou odpov dnou za elektrické za ízení.
Návrh dokumentace technického ešení musí být p edložen k odsouhlasení manažerovi provozu elektro
spole nosti KHP, po odsouhlasení a dokon ení realizace musí minimáln obsahovat:
•

dokumentaci skute ného provedení v papírové a elektronické podob ,

•

prohlášení o shod na dodávku,

•

protokol o stanovení prost edí,

•

výchozí revizní zprávu elektro – p ípojka nn, technologie, stavební el. instalace, hromosvod,

•

návod na použití v eském jazyce,
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•

nastavovací parametry,

•

zemní zam ení (p i výkopových pracích) kabelových tras p ípojek nn,

•

SW za ízení (pokud obsahuje dodávku),

•

protokol o p edání,

•

fotodokumentaci,

•

technologické celky vždy opat it podružným m ením spot eby el. energie, sou tovými hodinami
provozních hodin,

•

vždy navrhovat za ízení s co nejmenší energetickou náro ností, využívat nových technologií,

•

stavební celky p ipojené na sít
objektu,

•

u provozn d ležitých objekt vždy p ipravit vývod vn objektu pro nouzové p ipojení na náhradní
mobilní zdroj a to bud s ru ním záskokem nebo automatickým,

•

za ízení bude p edáno provozovateli až po dodání všech pot ebných doklad -viz výše uvedené –
teprve pak bude p evedeno odb rné místo na provozovatele.

EZ budou vždy opat eny hlavním jišt ním a m ením vn

14. P ebírání kanaliza ní sít do vlastnictví VAK HK, a.s.
14.1. P evody vlastnictví vodárenského majetku od jiných osob
M sta a obce realizují výstavbu vodárenské infrastruktury s požadavkem následného p evodu tohoto majetku
do spole nosti VAK HK za ú elem zajišt ní odborného provozování za standardních podmínek a jeho budoucí
obnovy. P evod tohoto majetku do vlastnictví naší spole nosti probíhá formou nepen žitého vkladu nebo
darovací smlouvou.

14.2. Pravidla pro nabývání vodárenského infrastrukturního majetku do spole nosti od
jiných osob
14.2.1. Obce
Pro obce, sou asné akcioná e VAKHK je up ednost ován zp sob nabytí vkladem infrastrukturního majetku a
následn zapo tení pohledávky obce proti úhrad za upsané akcie.
14.2.2. Fyzické osoby
Pro fyzické osoby je up ednost ován zp sob nabytí darovací smlouvou. V ojedin lých p ípadech m že být
p edstavenstvem schválen jiný zp sob nabytí (nap . vklad obci s následným p evodem na VAK HK dle odst.
2.1).
14.2.3.

Ostatní právnické osoby

Shodný zp sob nabytí jako u fyzických osob.

14.3. Zp soby nabývání infrastrukturního majetku
14.3.1. Nepen žité vklady infrastrukturního majetku vlastn ného obcemi
Nabývání infrastrukturního majetku nepen žitými vklady se týká infrastrukturního majetku vlastn ného
obcemi, které jsou akcioná i spole nosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAKHK), pop . se
akcioná i v budoucnu stanou. Infrastrukturní majetek je vkládán do spole nosti VAKHK v cen obvyklé,
stanovené posudkem znalce. Odsouhlasení vkládaného majetku a následné zapo tení pohledávky obce za
upsané akcie podléhá schválení valné hromady spole nosti. Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele
a iní 1000,- K jmenovité hodnoty upsaných akcií.
Takto nabytý majetek je v ú etnictví evidován v cen vkladu (znaleckého posudku) a náklad souvisejících.
Da ový odpis je uplat ován v souladu se zákonem . 586/1992 Sb., zákon o daních z p íjmu ve zn ní
pozd jších p edpis .
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Nov upsané akcie budou obci p edány až po obdržení a ov ení údaj v Prohlášení vkladatele, který p edá
VAK HK obci po obdržení Usnesení Krajského soudu o schválení úpisu nových akcií nepen žitými vklady.
14.3.2. Nepen žité vklady infrastrukturního majetku p evzatého obcemi od fyzických/ostatních
právnických osob
Tento zp sob nabývání infrastrukturního majetku se týká významného infrastrukturního majetku, kde
fyzická/ostatní právnická osoba využije da ového zvýhodn ní dar ve prosp ch obcí. S nabytím
infrastrukturního majetku musí vyslovit VAK HK p edchozí souhlas. Nabytí infrastrukturního majetku tímto
zp sobem podléhá schválení p edstavenstvem spole nosti, následný proces p evodu majetku z obce na VAK
HK je popsán v odst. 3.1.
14.3.3. Darovací smlouva
Forma nabývání infrastrukturního majetku darovací smlouvou je užívána v p ípad p ebírání infrastrukturního
majetku od fyzických nebo právnických osob vyjma obcí. Majetek je v ú etnictví spole nosti evidován v cen
znaleckého posudku a náklad souvisejících s nabytím. Z této ceny je ú etn odepisován, da ový odpis je
uplatn n, pokud byla hodnota daru zahrnuta do základu dan z p íjmu.

14.4. D vody pro p ebírání infrastrukturního majetku
VAK HK má zájem nabývat infrastrukturní majetek cizích vlastník zejména z t chto d vod :
•

jedná se o infrastrukturní majetek, který je tzv. “uvnit majetku VAK HK“ tj. ve vlastnictví VAK HK jsou
sít p ed a za tímto cizím infrastrukturním majetkem (nebo v budoucnu by mohly být), kdy neodborné
nakládání s cizím infrastrukturním majetkem by v budoucnu mohlo mít za následek selhání, nebo
snížení funk nosti infrastruktury VAK HK,

•

cizím infrastrukturním majetkem jsou objekty (nap . posilovací tlakové stanice na vodovodní síti apod.,
které mají p ímý vliv na provozní parametry sítí VAK HK dané zákonem atp.).

VAK HK nebude mít zájem o nabývání infrastrukturního majetku, který by mohl spole nost po jeho nabytí
jakkoliv zatížit. Jedná se zejména o tyto p ípady:
•

koncová sí s nízkým ekonomickým efektem, na kterou je z ejmé, že již nebude navazovat žádná
další,

•

infrastrukturní majetek ve špatném technickém stavu, nespl ující zákonné požadavky na výstavbu,
technické normové parametry (ve ejného zdraví, požární normy stp.), SN nebo standardy VAK HK.

14.5. Povinný rozsah doklad a dokument , které jsou sou ástí p edávaného
infrastrukturního majetku
•

veškeré doklady z projednání stavby v územním ízení,

•

veškeré doklady z projednání stavby ve stavebním ízení,

•

originál územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci,

•

originál stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci,

•

originál kolauda ního rozhodnutí nebo kolauda ního souhlasu s doložkou nabytí právní moci,

•

povolení k nakládání s vodami, pokud je vydáno,

•

veškeré doklady vydané p i realizaci stavby (stavební deník, doklady prokazující správnou funk nost
stavby jako tlakové zkoušky, zkoušky vodot snosti, výchozí revize vyhrazených za ízení, elektro
revize apod., doklady o použitých materiálech atd.),

•

zápis o p edání a p evzetí stavby mezi vlastníkem majetku a jeho zhotovitelem,

•

geodetické zam ení skute ného provedení stavby v digitální form ,

•

dokumentace skute ného provedení stavby, podepsaná dodavatelem stavby a ov ená investorem
(stavebníkem),

•

kamerová zkouška provedená provozovatelem ne starší než 1 rok ke dni p edání (protokol)

•

doklady z majetkoprávního projednání stavby:
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smlouvy o z ízení v cného b emene ve prosp ch VAK HK (strana oprávn ná) s vyrozum ními
o provedení vkladu v cného b emene do katastru nemovitostí – u infrastrukturního majetku,
který byl zkolaudován po 1.1.2002
souhlasy vlastník dot ených pozemk nebo smlouvy o z ízení v cného b emene ve
prosp ch VAK HK (strana oprávn ná) s vyrozum ními o provedení vkladu v cného b emene
do katastru nemovitostí – u infrastrukturního majetku, který byl zkolaudován p ed 1.1.2002

•

data z majetkové a provozní evidence, provád né dle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích ve zn ní pozd jších p edpis ,

•

smlouva o nájmu a provozování,

•

prohlášení vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace o tom, že veškeré budovy, které jsou sou ástí
p evád ného majetku, jsou v souladu s katastrálním zákonem a související vyhláškou ádn
zaevidovány v katastru nemovitostí (KN). Pokud p edm tem p evodu bude budova, musí být
sou asn p evedeno i vlastnictví k pozemku pod ní. Prohlášení bude doloženo platným výpisem z KN
a pozemkovou (katastrální) mapou.

14.6.

Nabývání pozemk od cizích osob

VAK HK je v oblasti své p sobnosti také vlastníkem nadzemních staveb vodárenského a kanaliza ního
infrastrukturního majetku ( erpací stanice, OV, úpravny vody, vodojemy apod.), které nejsou vždy umíst né
na pozemku ve vlastnictví VAK HK. Protože se jedná o stavby d ležité pro ádné provozování vodárenské a
kanaliza ní infrastruktury, je prioritním zájmem spole nosti získat vlastnictví k pozemk m pod t mito stavbami.
A to v rozsahu nadzemních ástí stavby, pop . v n kterých p ípadech podzemních ástí stavby (podzemní
erpací stanice, armaturní komory apod.) v etn pot ebné manipula ní plochy.
V p ípad pot eby bude požadovaný rozsah odkupovaných pozemk zkonzultován s provozovatelem.
14.6.1. Obce
Pokud VAK HK projeví zájem o nabytí pozemku od obce, která je akcioná em VAK HK, je up ednost ován
zp sob nabytí pozemku vkladem s následným zapo tením pohledávky obce proti úhrad za upsané akcie.
14.6.2. Fyzické osoby
Pro fyzické osoby je up ednost ován zp sob nabytí pozemku kupní smlouvou. Pro V ojedin lých p ípadech
formou p evodu pozemku na obec s následným p evodem na VAK HK dle odst. 6.1.
14.6.3. Ostatní právnické osoby
Pro ostatní právnické osoby je up ednost ován shodný zp sob nabytí pozemku jako pro fyzické osoby.

14.7. Zp sob nabývání pozemk od cizích osob
14.7.1. Nepen žité vklady pozemk vlastn ných obcemi
Nabývání pozemk nepen žitými vklady se týká pozemk vlastn ných obcemi, které jsou akcioná i VAK HK,
pop . se akcioná i v budoucnu stanou. Pozemky jsou vkládány do spole nosti v cen obvyklé stanovené
znaleckým posudkem. Odsouhlasení vkládaných pozemk a následné zapo tení pohledávky obce oproti
úhrad za upsané akcie podléhá schválení valné hromady spole nosti VAK HK. Emisní kurz je shodný pro
všechny upisovatele a iní 1 000,- K jmenovité hodnoty upsaných akcií.
Takto nabyté pozemky jsou v ú etnictví evidovány v cen vkladu (tzn. v cen obvyklé dle znaleckého posudku)
a náklad souvisejících.
14.7.2. Nepen žité vklady pozemk získaných obcemi od fyzických/ostatních právnických osob
Tento zp sob se uplatní v p ípad , kdy fyzická/ostatní právnická osoba nechce jednat o p evodu pozemku
p ímo s VAK HK a nebo v p ípad , kdy je objektivn jednodušší a výhodn jší ešit p evod pozemku
z fyzické/ostatní právnické osoby na obec (da ové zvýhodn ní dar , p evod pozemku od SPÚ, ÚZSVM apod.)
a až následn na VAK HK. S nabytím pozemku musí VAK HK vyslovit p edchozí souhlas. Nabytí pozemku
tímto zp sobem podléhá schválení p edstavenstvem spole nosti.
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14.7.3. Kupní smlouva
Tento zp sob se uplatní v p ípad , kdy je pozemek ve vlastnictví fyzické/ostatní právnické osoby a ve
výjime ných p ípadech u pozemk vlastn ných obcemi. Kupní cena bude ur ena dle znaleckého posudku,
který bude zpracován na náklady VAK HK. O p ípadném navýšení kupní ceny do 20 % (v etn ) nad znalecký
posudek rozhoduje editel spole nosti, o navýšení kupní ceny nad tuto hranici pak rozhoduje p edstavenstvo
spole nosti.

14.8. Zajišt ní p ístupu k pozemk m ve vlastnictví/v budoucím vlastnictví spol. VAK HK
Pokud k pozemku, na kterém je umíst na stavba ve vlastnictví VAK HK a který je ve vlastnictví VAK HK nebo
jehož vlastníkem se VA KHK stane, neexistuje p ístup po ve ejn p ístupné komunikaci, bude p ístup k tomuto
pozemku v p ípad pot eby p ednostn ešen v cným b emenem „in rem“ (pozemkovou služebností cesty).
P ípadné další informace poskytne odd lení správy majetku VAK HK.

15. Ochranná pásma stok
Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprost ední blízkosti kanaliza ních stok, ur ený k zajišt ní jejich
provozuschopnosti. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí
nebo kanaliza ní stoky na každou stranu.
Ochranná pásma kanaliza ních stok dle § 23 zákona 274/2001 Sb. jsou následující:
•

u kanaliza ních stok do pr m ru 500 mm v etn 1,5 m

•

u kanaliza ních stok nad pr m r 500 mm, 2,5 m

•

u kanaliza ních stok o pr m ru nad 200 mm v etn , jejichž dno je uloženo v hloubce v tší než
2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vn jšího líce zvyšují o
1,0 m

Výjimku z ochranného pásma uvedeného v p edcházejícím textu m že povolit v od vodn ných p ípadech
vodoprávní ú ad. Ochrana kanaliza ních p ípojek je popsána v kapitole 11.2.
V ochranném pásmu kanaliza ní stoky lze:
•

provád t zemní práce, stavby, umis ovat konstrukce nebo jiná podobná za ízení i provád t
innosti, které omezují p ístup ke kanaliza ní stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický
stav nebo plynulé provozování

•

vysazovat trvalé porosty

•

provád t skládky mimo jakéhokoliv odpadu

•

provád t terénní úpravy

jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, pop ípad provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy o
provozování. Nezíská-li jej osoba, která hodlá provád t uvedené innosti, m že požádat vodoprávní ú ad o
povolení k t mto innostem.
P i porušení výše uvedených povinností na ídí vodoprávní ú ad obnovit p edešlý stav p íslušný.
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