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Společnost CHEVAK
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• Založena v roce 1994 na základě 

privatizačního projektu, vlastníkem 

i provozovatel vodohospodářské 

infrastruktury

• Působnost v okrese Cheb  

v zásobované oblasti 40 měst a obcí 

(přibližně 85 000 obyvatel)

• 154 zaměstnanců

• Obrat cca 400 mil. Kč

• Více než 15 200 smluvních odběratelů

Společnost CHEVAK
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• Zpracování a aktualizace 

Generelů kanalizace od roku 2005

• Zpracována velká města

− Cheb a Františkovy Lázně

− Mariánské Lázně

− Aš

− Lázně Kynžvart

•

Společnost CHEVAK



• Ceny pro vodné a stočné pro rok 2020 

Společnost CHEVAK

#5



#6

• Úpravna vody Nebanice

• Čistírna odpadních vod 

v Chebu

Společnost CHEVAK
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Začlenění systémů hospodaření s dešťovou 

vodou do Generelů kanalizace
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• Generel kanalizace

− Zjištění kritických míst funkce kanalizačních systémů (přetížení, vliv na recipient)

− Definování koncepce rozvoje kanalizace v střednědobém horizontu  

(připojení nových ploch, rekonstrukce a úpravy na síti apod,) 

− Stanovení podmínek odvodnění zástavby, odpojování nepropustných 

zpevněných ploch od jednotné kanalizace…

• Hospodaření s dešťovou vodou 

− HDV je základním prvkem pří návrhu opatření v rámci 

řešení výhledového stavu Generelu kanalizace

− Potenciální přínosy zavedení HDV 

• zmírnění přetížení stokové sítě

• zmenšení látkového a hydraulického zatížení toků

• snížení četnosti extrémních jevů

Generel Kanalizace a Hospodaření s Dešťovou Vodou
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• Stanovit potenciál HDV v povodí

• Začlenit HDV při změně využití stavby či změně stavby 

(např. formou standardů)

• Identifikovat prioritní lokality pro zavedení HDV z hlediska redukce 

přepadů na OK a pro redukci hydraulického přetížení kanalizace

Začlení HDV v rámci GK ve stávající zástavbě 
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• Stanovit podmínky odvodnění HDV pro výhledovou zástavbu 

• Identifikace recipientu pro dešťové vody  

• Regulace odtoku 3 l/s.ha z ploch napojených na kanalizace

• Vytipování lokalit pro opatření HDV (např. při řetězení opatření)

• Stanovit orientační podmínky pro zasakování dešťových vod

• Stanovit vliv celkového dosažitelného potenciálu HDV na chování kanalizace

• Návrh opatření v přetížených úsecích

• odpojení dešťových vod z jednotné kanalizace

• rekonstrukce stávající sítě 

• regulace odtoku a retence na síti

• Doplnění HDV do rozpracovaných investičních akcí

Začlení HDV v rámci GK ve výhledové zástavbě 
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Aplikace systémů hospodařená s dešťovou 

vodou v rámci CHEVAK 
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• Aktivní podíl na vodohospodářské části ÚP jednotlivých lokalit

• Stanovení limitu odtoku napojení do jednotné kanalizace 

• Výstavba oddílné kanalizace a odpojování dešťových vod od jednotné 

kanalizace

• Dobrá komunikace a spolupráce s jednotlivými městy při řešení odvodnění

Příspěvek CHEVAKU na zavádění HDV
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Příklad 1

Řešení problematických odlehčovacích komor

Generel kanalizace Cheb
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• Vyhodnoceno všech 15 OK (z pohledu poměru ředění a počtu přepadů)

3 OK vyhodnoceny jako problematické  

• OK2A (ulice Cechovní/Kamenná)

− poměr ředění: 7

− poměr přepadů: 67

− objem odlehčených OV do recipientu 

cca 13 000 m3 za rok

• Součást řešení 

− Zmenšení přetížení potrubí aniž by došlo k 

výraznému zásahu do stávající kanalizace 

− Doplnění odlehčovacích komor o automaticky 

stírané česle GIWA, sklopné česle nebo norné stěny

Vyhodnocení problematických odlehčovacích komor v Chebu 



#15

• Povodí OK 2A

− Stabilizované území, není mnoho rozvojových ploch 

− Výhledové rozvojové plochy ÚP navrženy s aplikací HDV

• Možnosti redukce nátoku dešťových vod do jednotného kanalizace

− Vybudování oddílné kanalizace

− Odpojení nepropustných ploch - zavedení HDV a MZI, využívání dešťové 

vody pro další účely v místě  

• Vytipování míst pro odpojení dešťových vod

• Odpojení cca 10 % ploch

Vyhodnocení problematických odlehčovacích komor v Chebu
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Vyhodnocení problematických odlehčovacích komor v Chebu 

Vytížení kanalizace
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Vyhodnocení problematických odlehčovacích komor v Chebu

Výhledové rozvojové plochy ÚP



03b

Generel kanalizace Cheb

Příklad 2

Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Skalka
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Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Skalka



#20

• Rozšíření parkovacích míst požadované obyvatelstvem (112 míst)

• Nekapacitní jednotná kanalizace, nutnost eliminace max. průtoků

• Úprava projektové dokumentace

• Retenční nádrž v ulici Přátelství

− betonová nádrž o objemu 58 m3 s regulovaným odtokem 3 l/s do jednotné 

kanalizace a bezpečnostním přepadem. 

− nádrž zmenšuje objem přepadlých vod na OK1A  a redukuje vytížení stoky 

− dešťové vody se předčistí v odlučovači lehkých kapalin (do průtoku 50 l/s)

• Výstavba nové dešťové kanalizace v ulici Lesní, odvodnění ploch pomocí 

uličních vpustí a štěrbinových žlabů.

• Realizováno, v provozu cca 6 let bez problémů

Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Skalka
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Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Skalka
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Příklad 3

Napájení Labutího jezírka

Generel kanalizace Františkovy Lázně
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• Snižování hladiny jezírka 

− požadavek zajistit přítok povrchových vod do jezírka

− doposud bylo napájení jezírka možné pouze  čerpáním vody z  

Slatinného potoka  (zpoplatněno)

• Jednotná stoková síť 

− přetížení kanalizační sítě dešťovými vodami

• Speciální podmínky 

− ochranné pásmo lázeňských vod 

− zasakování prakticky nemožné, 

řešení HDV prostřednictvím regulace či výparu

•

Napájení Labutího jezírka
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• Odpojení dešťových vod od jednotné kanalizace

− vybudování nové dešťové kanalizace v ulici Anglická s odtokem do 

Slatinného potoka ve výhledu by odvodňovala i rozvojové plochy 

(navržena od ulice Májová po ulici Zelenou, profil DN 500 v ulici Anglická)

− vybudování rozdělovacího objektu s regulační funkcí zabezpečující nátok 

do Labutího jezírka při dešťových událostech, 

− vybudování lapáku splavenin a průtočného odlučovače ropných látek pro 

zamezení znečištění jezírka povrchovým odtokem z komunikací

• Stav: v projektové přípravě

Napájení Labutího jezírka
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Napájení Labutího jezírka

Maximální simulovaný průtok

nátok na objekt ORL při návrhovém 

dešti N2
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Napájení Labutího jezírka
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Závěry a budoucí aktivity CHEVAK
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• Společnost CHEVAK dlouhodobě koncepčně přistupuje k řešení srážkových vod. 

• V současné době je již několik realizovaných akcí, kdy aplikace HDV pomohla 

řešit problémy na kanalizační síti  

• Další aktivity v rámci  CHEVAK do budoucna

− Začlenit principy HDV do aktualizací GK

− Stanovit standardy prvků HDV, které převezmou do své správy

• V případě málo kapacitního recipientu v rozvojových plochách doplňovat  

řešení HDV o centrální retenční nádrže

• Podporovat schválení umístění retenčních nádrží jako územní rezervu

− Odpojovat dešťové vody od jednotné kanalizace

− Aktivně prosazovat aplikace HDV a MZI 

v rámci měst spravovaných CHEVAK

Závěry



Děkuji za pozornost
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