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TECHNICKÁ ZPRÁV A 
NELAHOZEVES - PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
OPATŘENÍ NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI 

Identifikační údaje stavby a investora 

Stavba 

StupeňPD: 

Investor 
Datum zpracování 
Zpracovatel : 

Odpovědný projektant : 

Zadání 

Protipovodňová opatření na dešťové 
kanalizaci - Nelahozeves 
Jednostupňová dokumentace 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves 
duben 2014 
VHS PROJEKT - Ing. M. Jakoubek, 
IČ 74643312 
Ing. Martin Jakoubek, AI pro vodohospodářské 
stavby 

Objednatel požaduje návrh opatření na dešťové kanalizaci v části „Vltavská, Zahradní, 
Příčná". Při povodni v roce 2013 nedošlo v Nelahozevsi - ulice Vltavská, Zahradní, Příčná -
pouze shodou okolností k zaplavení vnitřní části zastavěného území zpětným vzdutím 
povodňové vlny v dešťové kanalizaci. K výtoku z nejnižších revizních šachet a uličních 
vpustí nedošlo díky tomu, že voda v kanalizaci zůstala vzdutá jen několik centimetrů pod 
terénem (týká se konce kanalizace ve vnitřní části chráněného území). V roce 2002 ještě 
nebyla tato kanalizace vybudována. Projekt navrhne mechanický uzávěr - vřetenové 

šoupátko v nově vysazené revizní šachtici na stávající trase dešťové kanalizace DN 350. 
Řešení umožní spolehlivé a rychlé uzavření kanalizace. 

Návrh řešení 

Pro zamezení zaplavení zastavěného území při povodních výtokem vody z šachet 
dešťové kanalizace v níže položených místech je navrženo vysazení nové šachty s uzávěrem. 
Poloha navržené šachty je vyznačena v přílohách č. 02, 03 a 04 této PD - jedná se místo na 
pozemku p.č. 360/2, k.ú. Nelahozeves v ulici Nádražní. Vlastníkem pozemku je obec 
Nelahozeves. Šachta Š 11 Oa bude vysazena mezi stávajícími šachtami Š 11 O a Š 1. 

Je navržena šachta z betonových prefabrikovaných skruží kruhového průřezu o 
vnitřním průměru 1200 mm ve spodní části šachty a 800 mm v horní části. Šachtové dno bude 
osazeno na 150 mm vrstvu podkladního betonu. Spoje mezi jednotlivými šachtovými díly 
budou utěsněny systémovými těsnícími pryžemi - šachta musí být vodotěsná. Pro umožnění 
přístupu do šachty budou v její stěně osazena stupadla. Shora bude šachta kryta poklopem o 
vnitřním průměru 800 mm. Přesná skladba šachty je vyznačena v příloze č. 06. V šachtě bude 
osazeno ručně ovládané šoupě SAFOX G DN350. Pro možnost manipulace s uzávěrem bude 
od šoupěte vedeno podél stěny šachty vřeteno zakončené u spodní části jejího poklopu. Šoupě 
bude osazeno tak, aby ve dně šachty nevznikl žádný stupeň, z toho důvodu bude u šoupěte 
těsnící guma (mechovka). Šoupě bude osazeno na stěnu šachty, která je blíže k Vltavě. 
V případě uzavření šoupěte při povodňové situaci tak šachta nebude plněna vodou 
vzdouvající se z Vltavy a bude z ní možné přečerpávat vody přitékající kanalizací z chráněné 
části (vnitřního území). Prefabrikovanou šachtu včetně již zabudovaného šoupěte dodá 
společnost Betonika plus, s.r.o. 
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Šachta bude osazena na stávající potrubí PP DN 350. Stavební jáma bude mít 
půdorysné rozměry 2,0 x 4,0 m a hloubku 5,05 m, bude pažena záporovým pažením. 
Z důvodu blízkosti stávajících sítí technické infrastruktury (jedná se zejména o vodovod a 
plynovod) je nutné v průběhu výkopových prací dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k jejich 
poškození. Poloha sítí bude před započetím prací ověřena předvýkopem. Výkopek bude 
odvezen na skládku, část zeminy bude použita (v případě vhodných parametrů) na zpětný 
hutněný zásyp. Po provedení výkopu bude nejprve nutné vyříznout část stávajícího potrubí. 
Z jedné strany pak bude na potrubí šachta nasunuta, na druhé straně bude do šachty nasunuta 
kratší část nového potrubí, které bude následně na to stávající napojeno pomocí dvojité 
objímky (přesuvky). 

S ohledem na nezbytný zábor v průběhu stavby - velká část šíře komunikace v ulici 
Nádražní - bude nutné část ulice uzavřít. Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolních 
komunikacích. Maximální doba uzavírky (provádění prací) bude 1 týden. Dodavatel stavby 
zajistí DIO a DIR. 

Práce musí být prováděny v bezdeštném období. V průběhu stavby musí být zamezeno 
nátoku vod do stavební jámy - například zahrazením potrubí v šachtě Šl pryžovým vakem a 
přečerpáváním vody z vnitřní části kanalizace do šachty Š 11 O . 

Po dokončení stavby bude povrch komunikace navrácen do původního stavu. 
Šoupě je doporučeno uzavírat při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity - bude 

zapracováno do aktualizace povodňového plánu. 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 30912006 Sb. 

Zabezpečení stavby dle podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví bude zajištěno dodavatelem stavebních úprav. Při návrhu projektu nebylo 
nutno řešit zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebních 
úprav lze bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných 
bezpečnostních předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v 
plném rozsahu. 

Dodavatel stavebních úprav zpracuje plán BOZP podle svých bezpečnostních pravidel 
a technologických postupů. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 
závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany 
zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

-Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
-Zákon č. 30912006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a 
provozu silničních motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z 
prováděných prací vyplývá. Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit 
zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového 
nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to 
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odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný 

pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. Okraje stavební jámy se nesmějí 
zatěžovat. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 
pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
pro jejich práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pracovníků pověřených 
dozorem na pracovišti. Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu 
činnosti stroje. Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor 
podle technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být 
zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu 
jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Vysazením nové šachty s šoupětem na stávající dešťové kanalizaci v ulici Nádražní 
bude v případě povodní umožněno zamezení zaplavení okolních nemovitostí vlivem vzdutí 
vody touto kanalizací z Vltavy. Šoupě bude uzavíratelné ručně z povrchu komunikace po 
otevření poklopu šachty. Uzavření je doporučeno provést při vyhlášení 3. stupně povodňové 
aktivity (průtok cca 1500 m3/s). 

Jakékoliv odchylky od projektové dokumentace musí zhotovitelská firma neprodleně 
konzultovat s projektantem stavby. Odchylky od projektové dokumentace je možné realizovat 
pouze po vzájemné dohodě mezi investorem, dodavatelem a projektantem. 

Vypracovali: Ing. Martin Jakoubek, Ing. Hana Píšová 

V Kralupech nad Vltavou 04/2014 

Příloh v: 

1) Statický výpočet zajištění šachty 

Podklady: 

[1] Geodetické zaměření, Geodetická kancelář Tesařík a Frank, s.r.o, 02/2014 

[2] Geodetické zaměření hladin povodně: povodňové značky na Vltavě (Vltava nad i pod Kralupy) : 
historické údaje i úroveň zaplavení 06/2013, Geodetická kancelář Tesařík a Frank, s.r.o, 06/2013 

[3] Zpráva o povodni 06/2013 - obec Nelahozeves, VHS PROJEKT, 08/2013 
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