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Anotace 

Voda patří k základním složkám životního prostředí nejen člověka, ale i všech 

rostlinných a živočišných ekosystémů. Je nezbytně nutná ve výrobní sféře i při 

zabezpečování potřeb člověka. 

 Cílem této diplomové práce pak bude zpracování předběžné studie 

proveditelnosti kanalizace obce Baška. Je nutná pro rozhodování zastupitelstva obce 

Baška. 

 

Annotation of Thesis 

The water belong to basic components of life enviroment of man, vegetable and 

animal ecosystems. She is necessary in production spere and for arrangement of demand 

of man. 

The main object of this thesis is making Pre- feasibility Study of Investment 

Project „Sewer Systém of city Baška“. She is nacessary for deciding embassy of city 

Baška.
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Seznam použitých zkratek 

PP - polypropylen  

PE - polyetylen 

PVC - polyvinylchlorid 

ČOV – čistička odpadních vod 

ČS – čerpací stanice 

DN –  vnitřní průměr 

SN – kruhová tuhost (kN/m2) 

ČD – České dráhy 

SO – stavební objekt 

PO – provozní objekt



1. Úvod  

Voda patří k základním složkám životního prostředí nejen člověka, ale i všech 

rostlinných a živočišných ekosystémů. Je nezbytně nutná ve výrobní sféře i při 

zabezpečování potřeb člověka.Z celkového počtu potřebného množství vody je nutné 

k zajištění průmyslové výroby asi 90 %, 10 % je množství, které je nutné k zajištění 

osobních potřeb lidí.  

Pokud nahlédneme do Zákonu o vodách (č. 254/2001 Sb.), zjistíme následující: 

„Vodním zdrojem jsou povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány pro 

uspokojení potřeb člověka zejména pro pitné účely. Při využívání vody dochází k jejímu 

znečišťování, tzn. ke změnám fyzikálně – chemických vlastností . Závažným ekologickým 

problémem je ochrana podzemních a povrchových vod. Cílem ochrany vod je zajištění 

ochrany, zlepšení stavu,dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu,dobrého 

chemického stavu,snížení jejich znečištění nebezpečnými látkami, zastavení nebo postupné 

odstraňování emisí, vypouštění a únik nebezpečných látek.“[ <http://www.zakony.cz>]  

Voda používaná v průmyslu a domácnosti musí být odvedena do čističek odpadních 

vod. K transportu vody od znečišťovatele k čistírně odpadních vod slouží kanalizační síť, 

potažmo kanalizace. „Kanalizace je soustava umělých vodotečí ( kanalizačních sítí ), která 

slouží ke shromažďování a transportu odpadních vod včetně vstupních šachet,čerpacích 

stanic a čistíren odpadních vod. Navrhuje se a dlouhodobě se plánuje tak, aby celá zájmová 

oblast byla podle postupného růstu aglomerace na kanalizaci připojitelná.“  

[<http://www.wikipedia.cz>] 

Dříve se používala kanalizace povrchová chápána jako soustava otevřených stružek a 

dlážděných příkopů. Nyní se používá kanalizace splachovací, kdy dochází k transportu 

odpadních hmot ve vodním prostředí v podzemních stokách. Všechny druhy odpadních 

vod se směšují v jedné transportní stoce ( tzv. kanalizace jednotná ) nebo existují 

samostatné stokové sítě na odpadní vody silně znečištěné, vody z domácností,dešťové 

vody a jiné málo znečištěné vody ( kanalizace oddílná ). 

Užívání kanalizace se řídí kanalizačním řádem a provoz kanalizace se řídí provozním 

řádem. Oba tyto řády vznikají při výstavbě kanalizace a schvaluje je vodoprávní úřad. 

Zákon o vodách č. 254 / 2001 Sb., ukládá povinnost všem majitelům domů zabezpečit 
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nezávadnou likvidaci odpadních vod.Obec může uložit vlastníkům stavebního pozemku 

nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody povinnost připojit se 

na kanalizaci, kdy je to technicky možné dle zákona č. 274 / 2001 Sb., a jeho novely č. 76 / 

2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 3 odst. 8.  

Vlastník kanalizace nebo provozovatel může požadovat úplatu ( stočné ) za odvádění 

a čištění,případně zneškodňování odpadních vod dle zákona 274 / 2001 Sb., a jeho novely 

č.276 / 2001 Sb..Majitel nemovitosti,který provádí zneškodňování odpadních vod 

vyvážením na pole,zahrady nebo vypouštěních do vodních toků se tak dopouští přestupku 

proti zákonu a může mu být uložena vysoká sankce od vodoprávního orgánu nebo 

inspekce ministerstva životního prostředí  a to ve výši od 10 000,- až do 1000 000,- Kč. 

Dle zákona je pak povolené znečišťování odpadních vod chápáno vypouštěním 

odpadních vod do obecní nebo domovní kanalizace ukončené odpovídající čistírnou 

odpadních vod nebo další možností je pak mít vybudovanou nepropustnou a 

zkolaudovanou jímku na odpadní vody, kde se ale majitel nemovitosti musí věrohodně 

prokázat vyvážením této jímky nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a 

nezávadné likvidaci odpadních vod. 

Cílem této diplomové práce pak bude zpracování předběžné studie proveditelnosti 

kanalizace obce Baška , která je nutná pro posouzení z hlediska technicko – ekonomického 

zhodnocení jako podklad pro rozhodování zastupitelstva obce Baška. 
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2. Charakteristika projektu 

 Výstavba tlakové kanalizace bude probíhat ve veřejných pozemcích v katastru obcí 

Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky. Stavbou budou zasaženy katastrální území Místek 

a Staré Město. Jedná se o novostavbu v odvětví vodního hospodářství – kanalizace. 

Investorem je obec Baška. 

Obrázek 1: letecký snímek Bašky 

 

Zdroj: 

Stavba tlakové kanalizace je členěna dle následující struktury: 

1. Výstavba gravitační kanalizace PP – UR2 DN 400 – 562,2 m 

2. Výstavba gravitační kanalizace PP – UR2 DN 300 – 30 586,7 m 

3. Výtlačné řády HDPE D 110 – 1592,7 m 

4. Přeložka plynovodu HDPE D 50 – 79,5 m 

5. Rušení stávající kanalizace – 240 m 

6. Nové čerpací stanice – 6 ks 

7. Oprava čerpací stanice – 1 ks 

8. Betonový kolektor o vnitřní světlosti 1800 mm a délce 115 m 
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2.1. Náznak řešení v hrubých rysech 

„Vlivem stavby nebudou dotčeny nadzemní sítě technické vybavenosti (vedení NN, 

veřejné osvětlení, vedení VN, VVN). Stavbou budou dotčeny podzemní sítě technické 

vybavenosti – vodovod, oblastní ostravský vodovod, plynovod.Trasa navržené kanalizace 

kříží trať Valašské Meziříčí – Frýdek – Místek výtlakem V2 v drážním km 108,322 a 

křížení stokou C1 v drážním km 107,939“[4]. 

„Vlivem realizace stavby dojde k dotčení pozemních komunikací – rychlostní 

komunikace R56, krajské silnice II/477, III/48425, III/48412, místní komunikace zpevněné 

a nezpevněné. Krajské silnice budou dotčeny uložením navržené kanalizace a příčným 

křížením. Část kanalizačních řádů bude uložena do zelených doprovodných pásů 

komunikací“ [4]. 

„Stavbou kanalizace dojde ke křížení vodních toků. Křížení jsou navržena 

bezvýkopovou technologií. Výjimku tvoří křížení řeky Ostravice výtlakem V2 a křížení 

bystrého potoka výtlakem V5, kdy výtlaky V2 a V5 budou zavěšeny na konstrukci 

stávajících mostních objektů tak, aby potrubí nezasahovalo do průtočného profilu. 

Vzhledem k očekávanému riziku vysokého přítoku podzemních vod do výkopu (stavební 

jámy čerpací stanice) spojené s rizikem vyplavování jemných částic a tvorbě kaveren je 

navrženo snižování hladiny podzemní vody formou čerpacích vrtů.Z důvodu konfliktů se 

soukromými pozemky je nutné část křížení vodních toků realizovat pod stávajícími 

betonovými mostky“ [4]. 

„Vlivem stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělské půdy. Část trasy 

kanalizace je navržena do pozemků, které v dnešní době slouží jako cesty – lávka pro pěší“ 

[4]. 

Určité negativní účinky přinese realizace stavby – provoz nákladních aut, stavebních 

mechanismů. 
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2.2. Obec Baška 

Baška je obec vzdálená asi 3 km od Frýdku – Místku.Vznikla v roce 1960 sloučením 

původně samostatných obcí  - Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky v jednu samostatnou 

obec. 

2.3. Statistické údaje    

Celková rozloha obce Baška je 1283 ha. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 

301 až 430 m n.m. 

Tabulka 1: Základní charakteristické údaje obce 

Souhrnné informace 

Status: Obec 

Typ města: Ostatní obce 

ZUJ (kód obce): 598011 

NUTS5: CZ0802598011 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0802 - Frýdek-Místek 

NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj 

NUTS2: CZ08 - Moravskoslezsko 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Frýdek-Místek 

Obec s rozšířenou působností: Frýdek-Místek 

Katastrální plocha (ha): 1 283 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2008: 3 418 

Nadmořská výška (m n.m.): 313 

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 18° 22' 20'' N , 49° 38' 45'' E 

První písemná zpráva (rok): 1 402 

Počet katastrů: 3 

Počet územně technických jednotek: 3 

Počet částí obce: 3 

PSČ: 73901 

Zdroj: www.risy.cz 

 



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 6 

Obec Baška má v současné době 1700 obyvatel, Hodoňovice 669 obyvatel a 

Kunčičky u Bašky 1078 obyvatel. Celkem v obcích žije 3447 obyvatel.V rekreační sezóně 

vzrůstá počet obyvatel cca o 100 osob vlivem využívání objektů rekreačního bydlení. Dále 

je v letní sezóně kemp s ubytovací kapacitou 300 osob. 

Obrázek 2: Přehrada Baška 

„Jednou z dominant Bašky je stejnojmenná vodní 

nádrž Baška s vodní plochou 33 ha, která láká v letních 

měsících turisty ke koupání,rybolovu. Nedaleko od pláže se 

nabízí možnost ubytování v autokempu a využití nově 

vybudovaných sportovních hřišť pro nohejbal, voleyball a 

tenisové kurty. Tato vodní nádrž vznikla na místech, kde se 

dříve nacházel rybník o rozloze 20 ha na toku potoku Baštice. Do doby zahájení budování 

přehrady se zde nalézalo bohaté jíloviště pro výrobu kvalitních bašťanských cihel“. [ 

<http://www.baska.cz>] 

Zájmové území výstavby gravitační splaškové kanalizace zahrnuje celé zastavěné 

území uvedených obcí. Zástavba celoročního bydlení je tvořena převážně domy rodinného 

typu. V Obci Baška byly realizovány 3 bytové domy s celkovou kapacitou 22 bytů. 

V Bašce se dále nachází 2 restaurace,mateřská škola,základní škola do 

5.třídy,několik drobných provozoven a slévárna. V Hodoňovicích je penzion s kapacitou 

10 lůžek, škola a bývalý tábor sloužící k soustředění různých sportovních oddílů. 

V Kunčičkách u Bašky je základní škola s kapacitou 100 žáků. 

Mezi obcemi prochází státní silnice I.třídy R 36 ( Frýdek – Místek – Frýdlant nad 

Ostravicí ) a trať ČD Frýdek – Místek – Valašské Meziřící. 
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3. Technické řešení projektu 

3.1. Možnosti řešení 

Jestliže se rozhodneme stavět nový dům nebo rekonstruovat starší nemovitost na 

základě stavebního povolení, musíme podle stavebního zákona prokázat způsob likvidace 

odpadních vod. 

Na výběr máme tyto možnosti: 

� Jímka (žumpa) na vyvážení odpadních vod 

� Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod 

� Domovní čistička odpadních vod 

� Domovní čistička odpadních vod se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu 

Jímka (žumpa) na vyvážení odpadních vod 

Jde o vodotěsnou bezodtokovou nádrž. Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. 

Předpokládá se, že žumpa je vyvážena na čistírnu odpadních vod. Vyvážet žumpu na 

zemědělské nebo jiné pozemky je nezákonné. 

Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod 

Septiky bez dočištění se dnes již nepovolují, a to z důvodu nedostatečné 30 % 

účinnosti čištění. 

Domovní čistička odpadních vod 

Dochází k odtoku vyčištěné vody do povrchových vod (potok,rybník), dešťové 

kanalizace nebo k zasakování do vod podzemních. Povolení tohoto vodního díla přísluší 

patřičnému odboru životního prostředí u pověřených stavebních úřadů. 

Domovní čistička odpadních vod se zásobní nádrží na vyčištěnou vodu 

Vznikla spojením domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu. 

Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. 
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Obrázek 3: ČOV TOPAS s retenční nádrží na vyčištěnou vodu 

 

Zdroj: www.topolwater.cz 

„V lokalitách s rozptýlenou zástavbou není investičně největší problém centrální 

čistička odpadních vod, ale výstavba kanalizace. Alternativami snížení nákladů na 

kanalizaci jsou žumpy na vyvážení na ČOV, tlaková, podtlaková kanalizace, systém TOP – 

PRESS.“ [ <http://www.topolwater.cz>] 

Obrázek 4: systém TOP PRESS 

 

Zdroj: www.topolwater.cz 

Navržená splašková kanalizace má za úkol řešit odvádění splašků z obcí 

Bašky,Kunčiček u Bašky a Hodoňovic na čističku odpadních vod ( čov ) Sviadnov. 

Navrženo je gravitační odkanalizování doplněné o čerpací stanice,čistící stanice a 

navazující výtlačné řády. Výtlačné řády jsou zaústěny do navržené gravitační kanalizace. 
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Trasa navržené kanalizace kříží vodní toky,trať ČD Valašské Meziříčí – Frýdek – 

Místek a rychlostní komunikaci R 36. 

3.2. Zemní práce 

„Kanalizační řády včetně vývodů pro domovní kanalizační přípojky budou 

prováděny v otevřené zemní rýze. Významná část stavby kanalizačních řádů bude 

prováděna ve veliké hloubce pod hladinou podzemní vody, proto je nutné předpokládat 

zabezpečení výkopu proti sesunutí zátažným pažením.Šířka výkopu  je 1,2 m. Vykopaná 

zemina bude ukládána na pozemku investora v zájmové lokalitě. Přebytečná zemina a 

materiál budou odváženy na skládku do vzdálenosti cca 30 km. Výkopové práce budou 

prováděny strojně“[4]. 

3.3. Gravitační řády 

Obrázek 5: potrubí DN 300 mm, SN8 

 „Gravitační kanalizace je navržena z PP – UR2 ,z 

profilu DN 300,SN8. Jednotlivé trouby jsou spojovány 

převlečeným spojem těsněným gumovým proužkem. 

V případě výskytu podzemní vody bude do dna výkopu 

položen drenážní štěrk s drenážní troubou DN 100. 

Takto bude vytvořena drenážní vrstva, na níž bude 

položen a urovnán hutněný pískový posyp v minimální výšce 100 mm. V místech,kde se 

nevyskytne spodní voda je možné realizovat urovnaný pískový podsyp 200 mm, na něm 

bude položena kanalizační roura,aby byla podepřena v celé délce. V místě hrdlových spojů 

bude vytvořena prohlubeň, aby bylo zamezeno nežádoucím nadzdvihnutím potrubí. Po 

pokladení potrubí a vyrovnání do požadovaného sklonu bude proveden obsyp potrubí, 

který musí být realizován až ke stěně výkopu a do výšky minimálně 200 mm na vrchol 

potrubí. Obsyp musí být důkladně hutněn. Do výšky 500 mm nad pískový obsyp bude 

proveden zásyp potrubí tříděnou zeminou maximální zrnitosti 20 mm. Hutnění zeminy 

musí být prováděno po vrstvách maximální výšky 300 mm, v komunikacích 200 mm. Není 

dovoleno zásypový materiál vyklápět přímo do výkopu. 

Před uvedením úseku kanalizace do provozu musí být provedena tlaková zkouška, 

nejlépe před zásypem potrubí“[4]. 
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3.4. Revizní šachty 

Obrázek 6: kanal. šachta Maincor DN 300 mm 

 „Na stokách jsou navrženy v maximální vzdálenosti 50 m a 

ve všech směrových,výškových lomech revizní šachty. Revizní 

šachty budou provedeny z typových prefabrikovaných kusů 

dodávaných výrobci Betonika plus, Skanska. 

V místě revizní šachty bude do dna výkopu provedena 100 

m vysoká vrstva z drenážního štěrku, na níž bude následně 

provedena 150 mm vysoká podkladní vrstva z prostého betonu C12 / 15. Na takto 

připravený podklad bude osazen spodek šachty. Podkladní vrstva musí být provedena 

vodorovně v patřičné výšce. 

Spodek šachty je proveden z železobetonového prefabrikátu, na kterých jsou osazeny 

rovné skruže průměru 1000 mm a na ně je osazen přechodový konus 1000 / 600. V případě 

nízkého nadloží železobetonová deska s otvorem průměrem 600 mm. 

Poklopy budou použity dle ČSN – EN 124 třídy D 400 , světlosti DN 625 mm, 

kruhový s dosedací plochou víka rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584“[4]. 

3.5. Zaústění výtlačných řádů do gravitační kanalizace 

„Výtlačné řády budou zaústěny do revizních šachet gravitační kanalizace. Šachty 

S 127, S 281, S 592,S 552, S 578, S 734 budou provedeny jako prosté revizní šachty. 

Šachtové dno uvedených šachet bude provedeno z vodostavebného betonu a obloženo 

žulovými kostkami. Do šachtového dna bude kromě přítokového a odtokového potrubí 

zaústěno HDPE potrubí zakončené litinovým kolenem k 90°, jehož vypustní otvor bude 

otočen do průtočného profilu dna šachty. Může být použito prefabrikované plastové dno se 

sklolaminátovou vložkou a nárazovou PEHD stěnou“[4].   
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3.6. Spádišťové šachty 

Obrázek 7: příklad vnitřního a venkovního spádiště 

„V případě převýšení napojení stok o více 

než 1 m jsou z důvodu úspory výkopových prací 

navrženy spádišťové šachty z typových 

prefabrikovaných kusů dodávaných výrobcem 

Betonika plus. 

Stavební provedení spádišťových šachet 

bude totožné jako revizní šachty. Spodek je z železobetonového nebo betonového 

prefabrikátu se sklolaminátovou vložkou a PEHD fólií. Sklolaminátová vložka a PEHD 

folie mají význam nárazové stěny, která musí překrývat jednotlivé skruže vnitřního 

prostoru spádišťové šachty do výšky 150 mm nad vrchol převýšeného přítokového potrubí. 

Převýšené přítokové potrubí je zaústěno do plastové spádišťové hlavy vybavené 

přímým zaústěním do vnitřního prostoru šachty a spodním vývodem pro spádišťový 

odtok.Svislá část spádišťového obtoku je tvořena svislým PVC potrubím zaústěným do 

spodku šachty 90° kolenem. Spádišťový obtok umístěný vně šachty bude po sestavení 

obetonován prostým betonem C 12 / 25. Betonáž bude provedena od podkladní vrstvy 

spádišťové šachty do výšky alespoň 300 mm nad vrchol hlavy spádiště“[4]. 

3.7. Výtlačné řády 

Obrázek 8: hutnění obsypu 

„Profily výtlačných řádů odvádějících splaškové 

vody z čistících stanic ( ČS ) do gravitačních řádů jsou 

navrženy jednotně z HDPE D 110 pevnostní skupiny 

minimálně PE 80. Barevné provedení trub je černá 

s hnědými pruhy. Polyetylénová trouba bude uložena na 

hutněný pískový podsyp o výšce 100 mm. V případě 

výskytu podzemní vody bude pod pískovým podsypem 

realizována drenážní vrstva. Ve směrových lomech bude zajištěno potrubí proti posuvu 

betonovými opěrnými bloky. Obsyp bude proveden pískem do výšky minimálně 200 mm 
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nad vrchol potrubí a při provádění bude dokonale hutněn. Zásyp zemní rýhy bude 

proveden tříděnou zeminou maximální zrnitosti 20 mm. 

Před obsypáním musí být na vrchol potrubí uložen signální vodič s izolací do země 

Y 1,5 mm pro pozdější vyhledávání přesné polohy řádu. Vodiče budou upevněny pod 

matice armatur v čerpací stanici ( vodivý spoj ).  

Trouby budou spojovány svařováním elektrotvarovkami. Veškerý PE materiál 

použitý na stavbu řádu podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál musí být 

vzájemně svařitelný. 

Před uvedením řádu do provozu musí být provedena tlaková zkouška, nejlépe před 

zásypem potrubí“[4]. 

3.8. Čerpací stanice 

„Součástí výstavby kanalizace je osm čerpacích stanic 

ČS1,ČS2,ČS3,ČS4,ČS5,ČS6,ČS7,ČS8.  

Jde o podzemní kruhové železobetonové jímky o vnitřním průměru 2,2 m a 

proměnné hloubce od 2,43 m ( ČS7 ) do 6,03 m ( ČS3 ) navržené z prefabrikovaných dílců 

XZY firmy Betonika plus“[4]. 

Obrázek 9: schéma čističky odpadní vody 
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3.9. Čerpací stanice ČS1  

„Leží v jižní části Hodoňovic, v části s novými vilovými rodinnými domy na stoce A 

24. Čerpací stanice bude založena v hloubce 4 m pod terénem na jílovci třídy R6 

s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 200 kPa. 

 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,90 m pod terénem na kótě 322,91 m 

n.m. Výkop pro čerpací stanici bude proveden zcela pod úrovní podzemní vody. Snížení 

hladiny na požadovanou úroveň lze provést zajištěním výkopu nepropustnými stěnami 

provedenými minimálně v intervalu výskytu štěrku a zavázanými do předkvartérního 

podloží“[4]. 

3.9.1. Čerpací stanice ČS2 

„Leží na severním konci Bašky u železniční stanice na stoce B1. Tato čerpací stanice 

bude založena v hloubce 5,70 m pod terénem na pískovci třídy R4 s tabulkovou 

výpočtovou únosností Rdt = 400 kPa. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,30 m pod terénem na kótě 304,34 m 

n.m. Výkop pro čerpací stanici bude hlouben zcela pod úrovní podzemní vody. Pro účinné 

snížení hladiny na požadovanou úroveň čerpáním z jímky bude nutno zajistit výkop 

nepropustnými stěnami zavázanými do předkvartérního podloží“[4]. 

3.9.2. Čerpací stanice ČS3, ČS5, ČS6, ČS7 

„Leží ve střední a jižní části Bašky po obou březích Bystrého potoka na stokách C, 

B11, B13 a B9. Čerpací stanice ČS3 v hloubce 6 m pod terénem a ČS v hloubce 4,80 m 

pod terénem budou založeny na pískovci třídy R4 s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 

400 kPa. Čerpací stanice ČS6 v hloubce 4 m pod terénem a ČS7 v hloubce 2,8 m pod 

terénem budou založeny na štěrku třídy G3 s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 450 

kPa pro základ široký 1 m. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce okolo 2 – 3 m pod terénem. Výkopy 

pro všechny čerpací stanice budou zasahovat pod hladinu podzemní vody, kterou bude 

nutno snížit čerpáním pro zajištění stěn výkopů“[4]. 
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3.9.3. Čerpací stanice ČS4 

„Leží na východním konci Bašky v blízkosti vodní nádrže na stoce B7-1. Čerpací 

stanice se základovou spárou v hloubce 3,90 m pod terénem bude založena na štěrcích G3 

s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 450 kPa pro základ široký 1 m. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 1,60 m pod terénem na kótě 319,25 m 

n.m. Výkop pro čerpací stanici bude hlouben pod úrovní podzemní vody. Snížení hladiny 

na požadovanou úroveň nelze provést bez zajištění výkopu nepropustnými stěnami. Teprve 

pak bude možné snížit hladinu podzemní vody čerpáním z jímky ve dně výkopu“[4]. 

3.9.4. Čerpací stanice ČS8 

Leží ve východní části Šunčiček u fotbalového hřiště na stoce A1.  

„V závislosti na hloubce založení ČS lze předpokládat, že pokud bude základová 

spára v hloubce menší než 3,50 m pod terénem, bude založena na štercích G3 s tabulkovou 

výpočtovou únosností Rdt = 450 kPa pro základ široký 1 m. Když bude hlouběji než 3,50 

m, bude ČS založena na jílovci třídy R6 s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 200 kPa. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 2 m pod terénem na kótě 303,20 m 

n.m. Snížení hladiny lze provést zajištěním výkopu nepropustnými stěnami zavázanými do 

podložního jílovce. Pak lze snížit hladinu podzemní vody čerpáním z jímky ve dně 

výkopu“[4].  

3.10. Technologické vybavení čerpacích stanic 

V ČS budou vždy instalovány 2 čerpadla, z toho jedno jako 100 % záloha. Navržena 

jsou čerpadla Hydrostal se spouštěcím zařízením.  

V rámci ovládání čerpadel musí být zajištěno: 

� Automatické zapínání čerpadla při dosažení maximální hladiny 

� Automatické vypínání čerpadla při dosažení minimální hladiny 

� Světelná signalizace na rozvaděči havarijní hladiny 

� V rozvaděči ČS bude signalizace havarijní hladiny, signalizace funkce čerpadla 

� Součtové hodiny pro každé čerpadlo 

� Ultrazvukové ovládání čerpadel 
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� Možnost připojení mobilního zdroje el.energie 

� Ruční ovládání ( spouštění a vypínání čerpadel ) 

� Vyvedení napětí 24 V v rozvaděči 

� Signalizaci funkce ČS do velina provozovatele dálkovým přenosem dat, 

technologie GRPS. Rozsah nutných automatických hlášení: 

• Čerpadlo č.1 – chod, porucha 

• Čerpadlo č.2 – chod, porucha 

• Maximální hladina provozní 

• Maximální hladina porucha 

• Ztráta napětí 

• Sdružená porucha 

• Vstup do objektu 

• Minimální hladina 

• Havarijní hladina 

Součástí technologické dodávky ČS je kompletní vybavení skládající se z: 

Čerpadla   - 2 ks 

Zpětná klapka  - 2 ks 

Uzávěr na výtlaku - 2 ks 

Spojovací potrubí 

„Vzhledem k charakteru výtlačného potrubí a malé statistické výšce není nutná 

protirázová ochrana čerpadel. Výtlačné potrubí včetně armatur je navrženo na jmenovitý 

tlak PN 10. 

Jako ochrana čerpadel před ucpáním je pro ČS2 a ČS3 navržen česlicový koš. 

Výměna a vyčištění koše se předpokládá 1x za týden. Pro manipulaci s košem je navrženo 

zdvihací zařízení“[4].   
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3.11. Křížení projektovaného obchvatu Frýdku – Místku 

„V úseku pod projektovaným obchvatem Frýdku – Místku nebudou na úseku cca 115 

m realizovány revizní šachty. Důvodem je nadměrná výška nadloží tvořená násypem 

předpolí mostu na trase obchvatu. 

Obrázek 10: objímka 

Potrubí kanalizace bude v úseku křížení obchvatu centricky 

uloženo do ocelové chráničky profilu DN 500. Vystředění potrubí 

bude provedeno kluznými středícími objímkami. Ocelová 

chránička bude do výkopu uložena dle týchž stavebních zásad jako 

potrubí gravitační kanalizace. Ocelová chránička bude provedena 

s antikorozním povlakem tloušťky 15 mm“[4]. 

3.12. Podzemní křížení vodních toků 

„V místě křížení vodních toků bude potrubí uloženo do chráničky. V případě křížení, 

kde je možné osadit chráničku kratší než 6 m , je možné realizovat plastové chráničky 

z PP, PVC. 

Jednotlivá křížení jsou navržena tak, aby vrchol chráničky byl vzdálen od dna toku 

více jak 1200 mm. Délka chráničky je navržena tak, aby břehovou čáru toku přesahovala 

alespoň o 1500 mm. 

Stoka A1c2, šachtu S 173 je nutné z majetkoprávních důvodů uložit do vzdálenosti 

od břehové čáry menší než požadovaných 6 m. Poklop šachty bude proveden v úrovni 

stávajícího terénu, proto nebude překážkou pojezdu techniky při údržbě toku. 

Potrubí budou do chráničky uložena centricky pomocí plastových kluzných 

podložek. Navrženy jsou ocelové chráničky profilu DN 400. Křížení stokou A1c2 je do 

chráničky s gravitačním potrubím uloženo potrubí výtlačných řádů V2 a V8.V tomto 

případě je navržena chránička profilu DN 500, do níž bude na dno uložena gravitační 

trouba. Tato bude následně zafoukána pískem do úrovně vrcholu potrubí, čímž bude 

vytvořeno pískové lože pro uložení výtlačných řádů, které budou v potrubí následně 

fixovány zafoukáváním pískem“[4]. 
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3.13. Souběh potrubí s vodotečí 

„Souběh trasy kanalizace s vodním tokem je nutný z důvodu konfliktu se 

soukromým pozemkem, respektive z důvodu zajištění minimálního sklonu dna potrubí 6 

‰ při zohlednění nároků na minimalizaci výkopových prací. Prodloužením trasy v případě 

obchvatu kritického úseku bude neúměrně zvětšena délka a snížen sklon. 

V místě blízkého souběhu potrubí s vodotečí bude v celé délce úseku provedeno 

opevnění koryta. K opevnění bude použit lomový kámen charakteristické velikosti zrna 

500 mm. Při provádění opevnění je nutné kameny v požadovaném rozsahu do koryta 

důkladně urovnat, aby byla minimalizována mezerovitost. Dolní okraj v těsné blízkosti 

betonových mostků bude do výšky 300 mm od spodní hrany fixován betonem C30/37. 

Výšku 300 mm je nutné dodržet z důvodu zajištění dostatečného prostoru pro naplavení 

substrátu umožňujícího rozvoj bentických společenstev. Třída betonu je zvolena tak, aby 

nedošlo k porušení vlivem působení vody a mrazu. Po pokládce a fixaci kameniva rozměru 

500 mm bude provedeno vyklínování opevnění zarážením kamenných štěpů 

odpovídajících rozměrů“[4]. 

3.14. Nadzemní křížení vodních toků 

3.14.1. Výtlak V2 – Ostravice 

Obrázek 11: koleno 

„Překonání řeky Ostravice výtlačným řádem V2 je 

navrženo zavěšením na stávající lávku pro pěší. Potrubí 

výtlačného řádu bude připevněno pod lávku, odkud bude 90 

kolenem zajištěným opěrným blokem proti posunutí 

nasměrováno vzhůru. Pod lávkou bude na potrubí opět osazeno 

90 koleno, které potrubí nasměruje do požadovaného směru. 

Svislé potrubí bude uloženo do chráničky z tvárné litiny. Svislá 

chránička musí zasahovat alespoň 1 m pod terén zásypu výkopu. Potrubí v chráničce bude 

tepelně izolováno proti zamrznutí vrstvou  alespoň 50 mm. Tepelně izolováno bude i 

potrubí zavěšené na lávce pro pěší. Mimo litinovou chráničku bude potrubí chráněno proti 

mechanickému porušení a dešti opláštěním z navíjeného pozinkovaného plechu. Plech 

bude následně opatřen ochranným nátěrem“[4]. 
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„Opláštěné potrubí bude na lávku zavěšeno pomocí ocelových závěsů přivařených ke 

konstrukci mostu.V místě podepření lávky pro pěší bude potrubí pomocí tvarovek 

převedeno na podporu lávky, kde bude uchyceno pomocí ocelového příchytného 

přípravku. Příchytné přípravky a závěsy budou provedeny z nerezové oceli nebo musí být 

ošetřeny povrchovým nátěrem“[4]. 

3.14.2. Výtlak V5 – Bystrý potok 

Obrázek 12: koleno 

„Přechod bystrého potoka je navržen zavěšením na boční 

stranu stávajícího betonového mostku. Svislé potrubí bude pod 

zemí ve směrových lomech stabilizováno opěrným blokem a svislá 

část bude uložena do chráničky z tvárné litiny. Na straně čerpací 

stanice bude nadzemní část potrubí podepřena podpěrným 

sloupem. Sloup bude proveden z betonové trouby profilu DN 300 

vyplněného prostým betonem C12/15. Připevnění potrubí 

k podpůrnému sloupku bude provedeno jako v případě připevnění potrubí na betonové 

podpory lávky pro pěší. K mostu bude potrubí připevněno ocelovými závěsy provedenými 

z nerezu nebo opatřeny ochranným nátěrem. Na straně protilehlé čerpací stanici bude 

proveden otvor v betonovém opevnění koryta, kterým bude následovně potrubí, včetně 

tepelné izolace a ochranného pláště provedeno do 90° kolene, kterým bude obráceno 

směrem dolů. Svislá část bude opět tepelně izolována a uložená v chráničce z tvárné litiny. 

Prostor mezi betonovým opevněním koryta a opláštěním potrubí bude vyplněn prostým 

betonem“[4]. 

3.14.3. Podchod pod mostky  

„Z důvodu konfliktu se stávajícími inženýrskými sítěmi, respektive z důvodu 

konfliktu se soukromými pozemky bylo nutné v rámci návrhu trasy kanalizace navrhnout 

podchody se stávajícími mostky na obecních komunikacích. 

Jednotlivé podchody pod mostky jsou označeny jménem stoky a označením 

revizních šachet příslušného úseku. Celkem je stavbou dotčeno 7 mostků“[4]. 
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Obrázek 13: objímka 

 „Na základě podrobného průzkumu dotčených mostků byla 

délka základu mostku uvažována hodnotou 1000 mm. Hloubka 

založení mostků byla z důvodu příklonu na stranu bezpečnosti 

uvažována 1500 mm. V případech, kdy bylo možné uložení 

kanalizace do vzdálenosti > 1500 mm od dna vodoteče není 

předpokládán konflikt se základy mostku a podchod bude realizován bezvýkopovou 

technologií. Pod základ mostku bude uložena ocelová chránička, do níž bude následně 

pomocí kluzných objímek uložena PP trouba kanalizace. Tento případ nastane u křížení 

stokou A2: S238-S239 a stokou A10: S315-S314. 

V případě křížení stokami A6: S266-S286, A7: S292-S291, A20: S427-S430 a 

výtlakem V1 byla hloubka uložení uvažována 1000 mm. V případě stoky A1-5: S179-S312 

hodnotou 900 mm. U jmenovaných podchodů je možné předpokládat konflikt se základy 

mostku. V takových případech bude nutné odstranění stávající mostovky a realizace 

nového základu mostku, v němž bude zřízen prostup pro ocelovou chráničku“[4].  

3.14.4. Křížení rychlostní komunikace R56 

Obrázek 14: bezvýkopová technologie - řízená vrtací souprava Grundobit 40 

„Při návrhu trasy kanalizace bylo 

nutné navrhnout z důvodu zajištění 

odvádění splašků z celého katastru 

řešených obcí na čtyřech místech křížení 

stávající rychlostní komunikace R56. 

Bezvýkopovou technologií bude do prostoru pod komunikaci uložená ocelová 

chránička, do níž bude pomocí kluzných středících objímek zatažena kanalizační trouba. 

Ve všech případech je vzdálenost vrcholu chráničky od nivelety komunikace > 3m. 

Startovací a cílovou jámu je ve všech případech možné zřídit mimo násep komunikace“[4]. 
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3.14.5. Přeložka plynovodu 

Obrázek 15: technika pro měření tlakové zkoušky 

„Přeložka středotlakého plynovodu bude provedena 

z HDPE téhož profilu, jako je stávající potrubí. Na plynovodu 

bude uložen v celé délce identifikační vodič CYKY o min. 

průřezu 1,5 mm2. Stavební provedení plynovodního řádu bude 

totožné jako v případě výtlačných řádů. 

Po dokončení montážních prací provede dodavatel za účasti provozovatele hlavní 

tlakovou zkoušku v souladu s ČSN EN 12327 dle schváleného technologického postupu 

dodavatele stlačeným vzduchem o přetlaku 0,56 – 0,6 MPa. 

Doba trvání tlakové zkoušky je odvislá od vodního objemu potrubí. 

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo 

k poklesu přetlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Zkouší se 

deformačním tlakoměrem“[4]. 

3.14.6. Křížení trati ČD 

„Navržená trasa kanalizace dvakrát kříží trať ČD Valašské Meziříčí – Frýdek – 

Místek. Jednou je trať křížena gravitačním potrubím stoky C1 – drážní km 107,939, 

podruhé je trať křížena v prostoru nádraží výtlačným řádem V2 – drážní km 108,322. 

V obou případech bude pod dotčenou trať bezvýkopovou technologií uložena 

ocelová chránička, do níž do níž bude provedena druhá plastová chránička. Mezikruží  

mezi vnitřní stěnou ocelové chráničky a vnější stěnou plastové chráničky bude vyplněno 

prostým betonem C12/15. Tloušťka betonového mezikruží bude minimálně 200 mm. 

Uložení ocelové chráničky je navrženo tak, aby vrchol potrubí byl vzdálen od železničního 

spodku > 1200 mm“[4]. 
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3.14.7. Uložení kanalizace do komunikací 

Obrázek 16: poklop revizní šachty 

 

Vlivem stavby budou vedle místních komunikací dotčeny krajské silnice: 

• II/477 Ostrava – Frýdek – Baška 

• III/48425 Baška – Pržno – Frýdlant nad Ostravicí 

• III/48412 Kunčičky u Bašky – Hodoňovice 

 

„V případech, kdy dojde k uložení kanalizace do krajské silnice, musí být poklopy 

revizních šachet uloženy vždy ve středu jízdního pruhu. 

Dále je správou silnic Moravskoslezského kraje požadováno situování kanalizace 

minimálně 3 m od čel propustků a 5 m od objektu mostů. V případě stoky A11 není možné 

uvedenému požadavku vyhovět z důvodu konfliktu se stávajícím mostkem. Při křížení 

vodního toku stokou A11 bude použita bezvýkopová technologie. Startovací respektive 

cílová jáma budou zajištěny tak, aby nedošlo k sesunutí mostu. Živičný povrch 

komunikace bude odfrézován a v celé šíři jednoho jízdního pruhu a po provedení výkopů, 

pokládce kanalizace a provedení hutněných zásypů bude souvisle v celé šíři jízdního pruhu 

provedena nová obrusná vrstva. Spáry napojení starého a nového povrchu budou zality 

asfaltovou emulzí“[4]. 

3.15. Rozdělení stavby na stavební soubory 

Stavební objekty 

SO 01 Povodí kmenového sběrače A 

SO 01.1 Kmenový sběrač A 
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SO 01.2 Stoky A1c1,A1-1,A1-2,A1-2-1,A2,A2-1,A2-2,A2-3,A2-4,A3,A4,A5,A6,  

A6-1,A7,A8,A9,A10,A11,A11-1,A12 

SO 01.3 Stoky A13,A14,A15,A16,A16-1,A16-1-1,A16-2,A17,A17-1, 

A17- 2,A18,A19, 

A20,A21,A22,A22-1,A22-1-1,A22-2,A23 

SO 01.4 Stoky A1c2,A1-4,A1-5,A1-6,A1-7,A1-8,ČS8,výtlak V8 

SO 01.5 Stoky A24,A24-1,A24-1-1,A24-1-2,A24-2, ČS1,výtlak V1 

SO 02 Povodí kmenového sběrače B 

SO 02.1 ČS2, výtlak V2 

SO 02.2 Kmenový sběrač B 

SO 02.3 Stoky B1,B2,B3,B4,B5,B6,B8,B9,B9-1,B9-2,B12,B12-1 

SO 02.4 Stoky B7,B7-1,B7-1-1,B7-1-1-1,B7-1-1-2,B7-1-2,B7-1-2-1,B7-1-2-1- 

1,ČS4, výtlak V4 

SO 02.5 Stoky B10,B10-1,B10-1-1,B10-1-2,B10-1-3,ČS7,výtlak V7 

SO 02.6 Stoky B11,B11-1,B11-1-1,B11-2,B11-2-1,B11-3,B11-4,ČS5,výtlak V5 

SO 02.7 Stoky B13,B13-1,ČS6,výtlak V6 

SO 03 Povodí sběrače C   

SO 03.1 ČS3,výtlak V3 

SO 03.2 Kmenový sběrač C 

SO 03.3 Stoky C1,C1-1,C2,C3,C4.C4-1 

Provozní soubory 

PS 01 technologické vybavení ČS1 

PS 02 technologické vybavení ČS2 

PS 03 technologické vybavení ČS3 
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PS 04 technologické vybavení ČS4 

PS 05 technologické vybavení ČS5 

PS 06 technologické vybavení ČS6 

PS 07 technologické vybavení ČS7 

PS 08 technologické vybavení ČS8 
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4. Technicko – ekonomické zhodnocení 

4.1. Odhad denní potřeby vody 

Hodnota denní potřeby vody (120 l/os/den) je doporučena vyhláškou ministerstva 

zemědělství č. 428/2001, příloha č. 12 směrná čísla roční potřeby vody. Pro zájmovou 

oblast přicházejí z hlediska návrhu v úvahu kategorie odpovídající bytovému fondu. 

Tabulka 2: Odhad denní potřeby vody 

Odhad denní potřeby vody 
kategorie odpovídající bytovému fondu l/os/den 
výtok,Wc,koupelna s kamny na tuhá paliva 112,33 
výtok,Wc,koupelna s průtokovým ohřívačem 
nebo bojlerem 126,03 
výtok,Wc,koupelna s centrální přípravou teplé 
vody 153,42 

Zdroj:  

Průměrná hodnota z uvedených hodnot denní potřeby vody je 130,59 l/os/den. Na 

jednu bytovou jednotku je uvažováno 3,5 osob. 

Data o spotřebě vody a obyvatelích v zájmovém území získaná od provozovatele 

vodovodní sítě ( Severomoravské vodovody a kanalizace). 

Tabulka 3: Data o spotřebě vody a obyvatelích v zájmovém území 

data o spot řebě vody a obyvatelích v zájmovém území 

  
obyvatel m3/obec/rok m3/obyvatele/rok l/os/den 

Baška 1700 77000 45,29 124,09 

Hodoňovice 669 34000 50,82 139,24 

Kunčičky u 
Bašky 

1078 35000 32,47 88,95 

Zdroj: 

Z těchto poskytnutých dat lze odhadnout celkovou potřebu vody stávajícího stavu a 

stavu výhledového po dokončení tohoto díla. 
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Tabulka 4: Celková potřeba vody 

Celková pot řeba vody 
stávající stav 
Obyvatelstvo   
Baška 1700 os 
Hodoňovice 669 os 
Kunčičky u Bašky 1078 os 
Celkem 3447 os 
Specifická pot řeba obyvatel 120 l/os/den 
Občanská vybavenost 
Kemp Baška - kapacita 300 os 
Specifická pot řeba 
obyvatel   54 l/os/den 

Hospoda u mostku 
4 

zaměstnanci 

Restaurace Kotva 
4 

zaměstnanci 

Specifická pot řeba vody 400 
l/zam/den 

Penzion Hodoňovice 10 lůžek 
Specifická pot řeba vody 100 l/os/den 

Denní produkce vody 434,04 
m3/den 

QMAX DENNÍ 
651,06 
m3/den 

  27,13 m3/h 

  7,54 l/s-1 

Qh MIN 4,52 l/s-1 

Qh MAX 15,47 l/s-1 

Zdroj: 

Z následující tabulky vidíme, že denní produkce vody u stávajícího stavu celkové 

potřeby vody činí 434,04 m3/den a u výhledového stavu 582,12 m3/den. 
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Tabulka 5: Celková potřeba vody 

Celková pot řeba vody 
výhledový stav 

Obyvatelstvo   
Baška 1700 os 

Předpokládaná výstavba Baška 118 OJ 

Obyvatel na OJ 3,5 os/OJ 

Hodoňovice 669 os 
Předpokládaná výstavba 
Hodoňovice 

74 OJ 

Obyvatel na OJ 3,5 os/OJ 

Kunčičky u Bašky 1078 os 
Předpokládaná výstavba 
Kunčičky U Bašky 

142 OJ 

Obyvatel na OJ 3,5 os/OJ 

Celkem 4616 os 

Specifická pot řeba obyvatel 120 l/os/den 

Občanská vybavenost   

Kemp Baška - kapacita 300 os 

Specifická pot řeba obyvatel 80 l/os/den 

Hospoda u mostku 4 zaměstnanci 

Restaurace Kotva 4 zaměstnanci 

Specifická pot řeba vody 400 l/zam/den 

Penzion Hodoňovice 10 lůžek 

Specifická pot řeba vody 100 l/os/den 

Denní produkce vody 582,12 m3/den 

QMAX denní kd = 1,5 873,18 m3/den 

  36,38 m3/h 

  10,11 l/s-1 

Qh MAX kh MAX = 2,05 20,35 l/s-1 

Qh MIN kh MIN = 0,6 6,07 l/s-1 
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4.2. Údaje o spotřebě energií  

Při realizaci stavby dominantní spotřebu energie představuje čerpání podzemních 

vod v průběhu stavby. 

7 vrtů x 5,5 kWh – 38,5 kW/h x 24 h = 924 kWh/den. 

Plný rozsah stavby odevzdaný do užívání 

Potřeba energií je reprezentována zajištěním energie pro čerpací stanice- chod 

čerpadel, řídící jednotky, dálkový přenos dat. Energie pro měření průtoků a dálkový přenos 

dat z předávacích bodů bude zajištěna z baterií osazených v rámci instalace měřidel. 

Z uvedeného důvodu není do bilance potřeby energie uvažována. 

Tabulka 6: údaje o spotřebě energie 

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ 
ENERGIE 

objekt 

výkon 
čerpadla 
kW 

souběh 
dvou 
čerpadel 
KW 

ČS1 0,75 1,5 

ČS2 3 6 

ČS3 0,75 1,5 

ČS4 0,75 1,5 

ČS5 0,75 1,5 

ČS6 0,75 1,5 

ČS7 0,75 1,5 

ČS8 0,75 1,5 

CEKEM: 8,25 16,5 

Zdroj:  

V této tabulce nalezneme údaje o spotřebě energie čerpacích stanic 1-8 s výkonem 

jednoho čerpadla a souběhem dvou čerpadel. 

V běžném režimu je předpokládán běh jednoho čerpadla, druhé slouží jako 100 % 

záloha. Při překročení hladiny zapínání čerpadel např. následkem výpadku proudu, je 

předpokládán souběh čerpadel. 
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4.3. Předběžné investiční náklady 

Stavba kanalizace je rozdělena na jednotlivé stavební a provozní soubory. Stavební 

soubory představují zřízení jednotlivých stok, provozní soubory pak představují zřízení 8 

ks nových čerpacích stanic. 

Tabulka 7: délky stavebních souborů 

SO 
Délka 
(m) 

SO A 17768,9 

přípojky 2832,3 

SO B 12160,55 

přípojky 1890 

SO C 2370,4 
přípojky 505 

SO 
celkem 32299,85 

přípojky 
celkem 5227,3 

Zdroj: 

Z tabulky můžeme zjistit jednotlivé délky stavebních souborů tvořených 

jednotlivými stokami. Celková délka kanalizace činí 32 299,85 m. 

Investiční náklady na zavedení technologií čerpacích stanic 1 – 8 jsou vyčísleny na 

částku 2 656 735,- Kč. Základní rozpočtové náklady SO 01 – povodí sběrače A, SO 02 – 

povodí sběrače B a SO 03 – povodí sběrače C celkově činí 362 362 722,68,- Kč, z nichž 

SO 01 – povodí sběrače A činí 193 285 156,35,- Kč, SO 02 – povodí sběrače B 133 864 

540,71,- Kč a SO 03 – povodí sběrače C 35 213 025,62,- Kč. 

Projekt kanalizace bude spolufinancován z podpory OPŽP ve výši 242 011 076,- Kč 

a dále pak spolufinancováním ze zdrojů SR – kap.315/SFŽP ve výši 14 235 946,- Kč a 

spolufinancováním ze zdrojů obecních rozpočtů ve výši 28 471 891,- Kč. Maximální výše 

podpory činí 85 %. Zdroje žadatele na realizaci projektu činí celkem 153 941 243,- Kč, 

z toho vlastní zdroje žadatele jsou 77 492 244,- Kč a bankovní výpůjčka činí 76 448 999,- 

Kč. 
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4.4. Provozní náklady 

Provozními náklady rozumíme náklady na provoz díla za období jednoho roku. Pod 

těmito náklady rozumíme především údržbu a provoz kanalizační soustavy (údržba čističek 

odpadních vod a potrubí, osobní náklady, monitoring stavu kanalizační sítě apod.). Pro 

konečné uživatele je cena vodného a stočného stanovena na 54,54 Kč/m3, avšak provozní 

náklady firmy SMVAK jsou 32,50 Kč/m3 za  vodné a stočné. 

Současný stav denní produkce vody v obci Baška je 434,04 m3/den. Po uvedení díla 

kanalizace do provozu bude stav denní produkce vody činit 582,12 m3/den. Při ceně 54,54 

Kč/m3 za vodné a stočné stanovené společností SMVAK a.s. pro rok 2009 budou provozní 

náklady za den pro obec při denní produkci vody 582,12 m3/den činit 31 748,82 Kč a za 

rok 11 588 319,30 Kč. Cena 32,50 Kč/m3 zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem 

kanalizace. 

Při ceně 32,50 Kč/m3 za vodné a stočné stanovené společností SMVAK a.s. pro rok 

2009 budou provozní náklady za den pro obec při denní produkci vody 582,12 m3/den činit 

18 918,90,- Kč a za rok 6 905 398,50,- Kč. 

Zisk společnosti SMVAK a.s. za rok činí 4 682 920,80,- Kč. 



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 30 

5. Organizační zajištění projektu 

5.1. Zařízení staveniště 

„Staveniště pro výstavbu kanalizačního sběrače, stok a přípojek musí být vymezeno 

pracovními pruhy. Jednotlivá dílčí staveništi musí být označena a zabezpečena proti třetím 

osobám, dále musí být zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem během výstavby 

vhodnými lávkami a přechody, které musí být zajištěny ochranným zábradlím. Příjezdy na 

staveniště jsou po stávajících komunikacích“ [4].. Skládky materiálu (potrubí, obsypový 

materiál) pro výstavbu kanalizace, mezideponie výkopku a trvalé deponie pro uložení 

přebytku zeminy z výkopků jsou určeny na následujících parcelách: 

� Skládky a mezideponie: parcely č.: 

� deponie pro trvalé uložení zeminy: bude určena obcí při stavbě podle potřeb a 

kvality zeminy 

 

„Při provádění stavby bude docházet ke kontaktu s provozem na silničních 

komunikacích, proto musí být tento kontakt upraven a zabezpečen dopravním značením.Při 

výstavbě stok je třeba postupovat po krátkých úsecích s uložením kanalizačního potrubí a 

následným zpětným záhozem, aby byla minimalizována možnost vzniku případných 

svahových deformací“ [4]..  

„Připojení neveřejných částí kanalizačních přípojek do revizních šachet jejich 

veřejné části je možné až po zprovoznění čerpacích stanic a napojení výtlaku na sběrač do 

Sviadnova. Stavba bude pak postupně uváděna do provozu. Předpokládá se, že bude 

dodavatel postupovat po úsecích v délce do 100 m, v úzkých ulicích do 50 m (mezi 2 

šachtami), kdy přebytek výkopu odveze na místo trvalé skládky a zbytek na mezideponii 

nebo je bude přemísťovat na úsek již položené a odzkoušené kanalizace. Zkoušky těsnosti 

položené a zasypané kanalizace budou prováděny společně s veřejnou částí domovních 

přípojek po úsecích, které budou určeny stavebním dozorem“ [4].. 

„Vozidla a mechanismy stavby budou v době pracovního klidu přemístěna na plochu 

tomu určenou.Odběr elektrické energie pro výstavbu je možný ze stávajících rozvodů 

v obci po jejich částečné úpravě“ [4].. 
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5.2. Řešení dopravy, napojení na dopravní systém 

„Přísun materiálu bude realizován po stávajících silnicích a místních komunikacích. 

Pro dopravu pro účely stavby budou používané pouze trasy tomu určené. Komunikace 

nesmí být znečištěny. Komunikace sloužící k dopravě na stavbu budou opatřeny 

dopravními značkami“ [4].. 

5.3. Nakládání s odpady 

„Pro nakládání s odpady, jejich klasifikaci a řádnou likvidaci je nutné respektovat 

vyhlášku č. 337/1997 Sb. Stavební a demoliční odpady budou likvidovány skládkováním 

na skládce tříděných odpadů. Ze stavebního odpadu vytříděné kovové části technologie a 

rozebrané kovové konstrukce budou nabídnuty sběrným surovinám“[4]. 

5.4. Předpokládaný počet pracovníků na stavbě 

„Počet pracovníků stavebního a technologického dodavatele bude proměnlivý 

v návaznosti na harmonogram a průbě stavebních a montážních prací a bude se v průměru 

pohybovat od 10 do 50 pracovníků. Sociální zázemí, stravování apod. si zajistí vybraný 

zhotovitel díla na své náklady“[4]. 

5.5. Lhůta výstavby  

„Zahájení realizace díla je podmíněno zajištěním jeho financování a výběrem 

zhotovitele podle příslušných předpisů – předpoklad rok 2009. Lhůta výstavby se 

předpokládá do 31.11.2010“[4]. 

5.6. Harmonogram 

„Po zpracování realizační dokumentace bude realizována stavba. Po následném 12 

měsíčním zkušebním provozu a případném odstranění závad zjištěných při ukončení 

zkušebního provozu je možná kolaudace stavby a její uvedení do trvalého provozu. 

Lhůta výstavby bude dána smlouvou O dílo mezi investorem a vybraným 

dodavatelem stavby. Rozhodující pro zahájení stavby je zajištění finančních prostředků pro 

její realizaci“[4]. 
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5.7. Uvádění stavby do provozu 

„Vzhledem k charakteru, funkci a rozsahu stavby je stavbu možno provádět jako 

celek, popř. rozdělit na jednotlivé dílčí úseky s možností postupného uvádění jednotlivých 

dílčích částí do provozu. V první fázi je nutno vybudovat část navazující kanalizace včetně 

zařízení a zprovoznění souvisejících přípojek. Musí být k dispozici minimálně 30 m3/den 

splaškových odpadních vod. V druhé fázi pak postupně realizovat další kanalizaci včetně 

přípojek.Předání díla investorovi je nutné provést až po jeho úplném dokončení“[4]. 
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování předběžné studie proveditelnosti 

kanalizace obce Baška , která je nutná pro posouzení z hlediska technicko – ekonomického 

zhodnocení jako podklad pro rozhodování zastupitelstva obce Baška. Myslím si, že 

požadovaný cíl byl splněn. 

Výstavba tlakové kanalizace je jedním ze základních předpokladů zdravého života 

lidstva a ochrany životního prostředí. Tlaková kanalizace nese s sebou řadu výhod, jako 

jsou například tyto: 

� do kanalizace nevnikají žádné balastní vody 

� odpadní vody jsou přiváděny na ČOV rozmělněné v čerpadlech jednotlivých 

čerpacích stanic 

� na stokové síti nemohou vznikat poruchy nebo závady, které ohrožují 

bezpečnost osob nebo při kterých vzniká nebezpečí ohrožení životního 

prostředí 

� trubní síť se dá s výhodou položit bezvýkopovou technologií – řízeným 

horizontálním vrtáním 

Diplomová práce by měla napomoci ke zlepšení stávajícího stavu odkanalizování 

v obci Baška a přispět k ochraně životního prostředí. 

Na konec je důležité dodat, že výstavba tlakové kanalizace v obci Baška výrazně 

zlepší životní prostředí v obci a blízkém okolí. 

 



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 34 

Použitá literatura 

Odborné publikace: 

[1] DVOŘÁČEK,Jaroslav. Analýza hospodářské činnosti. VŠB-TUO,Moravskoslezská 

hornická společnost ČSVTS,1997.I156s. SBN 80-7078-815-2. 

[2]  SYNEK,Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 4.aktual. a rožš. vyd. Praha : 

Grada Publishing, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-192-4. 

[3]  Němec,Vladimír. Projektový management. Praha: Grada Publishing,2002.181s. 

ISBN 80-247-0392-0. 

[4]  Materiály poskytnuté obecním úřadem Baška. 

Použité webové odkazy: 

Základní údaje o Bašce , [cit.2008-12-05].Dostupné na WWW: <http://www.baška.cz> 

Statistické údaje o Bašce, [cit.2008-12-05].Dostupné na WWW: <http://www.risy.cz> 

Pojem kanalizace, [cit.2008-11-18].Dostupné na WWW: <http://www.wikipedia.cz> 

Letecký snímek Bašky, [cit.2008-11-18].Dostupné na WWW: <http://www..cz> 

Zákon o vodách 254/2001 Sb.,[cit.2008-11-10].Dostupné na WWW: 

<http://www.zakony.cz> 

Možnosti technického řešení,[cit.2009-01-10].Dostupné na WWW: 

<http://www.toplwater.cz> 

Základní informace o materiálu,[cit.2009-01-10].Dostupné na WWW: 

<http://www.maincor.cz> 

Základní informace o materiálu,[cit.2009-01-10].Dostupné na WWW: 

<http://www.jokva.cz> 

Základní informace o materiálu,[cit.2009-01-10].Dostupné na WWW: 

<http://www.betonikaplus.cz> 



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 35 

Ceníky jednotlivých materiálů,[cit.2009-02-14].Dostupné na WWW: 

<http://www.maincor.cz> 

Ceníky jednotlivých materiálů,[cit.2009-02-14].Dostupné na WWW: 

<http://www.betonikaplus.cz> 

Ceníky jednotlivých materiálů,[cit.2009-03-17].Dostupné na WWW: 

<http://www.jokva.cz> 

Ceníky jednotlivých materiálů,[cit.2009-03-17].Dostupné na WWW: 

<http://www.dyka.cz> 

Ceníky jednotlivých materiálů,[cit.2009-03-17].Dostupné na WWW: 

<http://www.hidrostal.cz> 

Ceníky betonu, [cit.2009-03-17]. Dostupné na WWW: <http://www.cemex..cz/be/be-

pr.html> 

Ceníky čerpadel, [cit.2009-03-17].Dostupné na WWW: <http://www.cerpadlo.cz/cerpadla-

katalog.php?id=18> 

Ceníky tlakových zkoušek, [cit.2009-04-05].Dostupné na WWW:  

<http://www.hercikaknz.cz/cenik/cenik-tlakove-zkousky>  



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 36 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: letecký snímek Bašky...........................................................................................3 

Obrázek 2: Přehrada Baška..................................................................................................6 

Obrázek 3: ČOV TOPAS s retenční nádrží na vyčištěnou vodu............................................8 

Obrázek 4: systém TOP PRESS.............................................................................................8 

Obrázek 5: potrubí DN 300 mm, SN8....................................................................................9 

Obrázek 6: kanal. šachta Maincor DN 300 mm..................................................................10 

Obrázek 7: příklad vnitřního a venkovního spádiště ...........................................................11 

Obrázek 8: hutnění obsypu..................................................................................................11 

Obrázek 9: schéma čističky odpadní vody...........................................................................12 

Obrázek 10: objímka............................................................................................................16 

Obrázek 11: koleno..............................................................................................................17 

Obrázek 12: koleno..............................................................................................................18 

Obrázek 13: objímka............................................................................................................19 

Obrázek 14: bezvýkopová technologie - řízená vrtací souprava Grundobit 40..................19 

Obrázek 15: technika pro měření tlakové zkoušky..............................................................20 

Obrázek 16: poklop revizní šachty.......................................................................................21 



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 37 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Základní charakteristické údaje obce........................................................5 

Tabulka 2: Odhad denní potřeby vody.......................................................................24 

Tabulka 3: Data o spotřebě vody a obyvatelích v zájmovém území...........................24 

Tabulka 4: Celková potřeba vody..............................................................................25 

Tabulka 5: Celková potřeba vody..............................................................................26 

Tabulka 6: údaje o spotřebě energie..........................................................................27 

Tabulka 7: délky stavebních souborů .........................................................................28 



Bc. Marcela Sobecká : Zpracování předběžné studie proveditelnosti kanalizace obce  Baška 

Ostrava 2009 38 

Seznam příloh 

Příloha 1: Délky jednotlivých stok 

Příloha 2: Technologie čerpacích stanic 

Příloha 3: Ukázka vyčíslení investičních nákladů potrubního vedení stoky A 

Příloha 4: Ukázka vyčíslení investičních nákladů kanalizační přípojky ke stoce A 

Příloha 5: Investiční náklady zemních a ostatních prací jednotlivých stok 

Příloha 6: Sestavení základních rozpočtových nákladů 

Příloha 7: Ganttův graf 

 



Příloha 1: Délky jednotlivých stok 

souhrnná tabulka délek jednotlivých stok 

stoka A 
délka 
(m) 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 4871,9 
přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 908,5 
stoka A1c1-A12 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 4914,8 

přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 776 
stoka A13-A23 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 4384,6 
přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 438,8 
stoka A1c2-A1-8 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 1522,5 
přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 334,5 
stoka A24-A24-2 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 1476,1 
přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 374,5 
ČS2,V2 

montáž potrubí z tl.trubek PE vn.průměru 110 mm 576,6 
montáž potrubí z tl.trubek PE vn.průměru 160 mm 22,4 

 

stoka B 
montáž potrubí z kan. Trub z plastů DN 300 mm 1883,1 

montáž potrubí z kan. Trub z plastů DN 400 mm 591,2 
přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 547,5 
stoka B1 - B12-1 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 2921,6 
přípojky 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 419 
stoka B7 - B7-5 

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 3778 
stoka B11 - B11-4 

trubky PEHD d 110 x  10,0 mm 124,54 
přípojky   

montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 32,5 
ČS3,V3 

montáž potrubí z tl.trubek PE vn.průměru 110 mm 255,6 
trubky PEHD d 110 x  10,0 mm 259,43 
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stoka C 
montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 1033,3 

přípojky 
montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 84 

stoka C1 - C4-1 
montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 300 mm 1337,1 

přípojky 
montáž potrubí z kan.trub z plastů DN 150mm 421 
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Příloha 2: Technologie čerpacích stanic 

č.položky  položka - technologie ČS1 
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 6m kpl. 1 10500 10500 
2 čerpadlo kalové BOBQ - EO1+ BKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 35400 70800 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 16450 32900 
5 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 12700 25400 
6 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
7 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
8 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
9 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
10 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 322040 

č.položky  položka - technologie ČS2 
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 10 m kpl. 1 17500 17500 
2 čerpadlo kalové COBQ - RO1+ CKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 38500 77000 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 3 16450 49350 
5 montážní vložka DN 100 mm v nerez provedení ks 1 8720 8720 
6 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 13400 26800 
7 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
8 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
9 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
10 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
11 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 361810 
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č.položky  položka - technologie ČS3 
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 11 m kpl. 1 19250 19250 
2 čerpadlo kalové COCQ - RO1+ CKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 38500 77000 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 3 16450 49350 
5 montážní vložka DN 100 mm v nerez provedení ks 1 8720 8720 
6 spouštěcí zařízení COCQ ks 2 13400 26800 
7 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
8 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
9 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
10 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
11 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 363560 

č.položky  položka - technologie ČS4 
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 5 m kpl. 1 8750 8750 
2 čerpadlo kalové BOBQ - EO1+ BKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 35400 70800 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 16450 32900 
5 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 12700 25400 
6 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
7 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
8 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
9 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
10 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 320290 
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č.položky  položka - technologie ČS5 
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 8 m kpl. 1 14000 14000 
2 čerpadlo kalové BOBQ - EO1+ BKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 35400 70800 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 16450 32900 
5 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 12700 25400 
6 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
7 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
8 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
9 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
10 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 325540 

č.položky  položka - technologie ČS6technologie ČS6technologie ČS6technologie ČS6    
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 3,5 m kpl. 1 6125 6125 
2 čerpadlo kalové BOBQ - EO1+ BKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 35400 70800 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 16450 32900 
5 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 12700 25400 
6 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
7 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
8 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
9 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
10 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 317665 
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č.položky  položka -  technologie ČS7 technologie ČS7 technologie ČS7 technologie ČS7    
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 5 m kpl. 1 8750 8750 
2 čerpadlo kalové BOBQ - EO1+ BKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 35400 70800 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 16450 32900 
5 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 12700 25400 
6 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
7 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
8 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
9 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
10 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 320290 

č.položky  položka - technologie ČS8technologie ČS8technologie ČS8technologie ČS8    
měrná 

jednotka množství  cena celkem 

1 potrubí,tarovky,spojovací materiál v nerez provedení - 8 m kpl. 1 14000 14000 
2 čerpadlo kalové BOBQ - EO1+ BKBA4 - GSEQ + NWA2 10 - 0,75 kW ks 2 35400 70800 
3 kulový zpětný ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 12350 24700 
4 uzavírací ventil DN 100 mm v nerez provedení ks 2 16450 32900 
5 spouštěcí zařízení BOBQ ks 2 12700 25400 
6 řetěz pro vytahování čerpadel dl.6 m v nerez provedení m 12 720 8640 
7 vypínání a zapínání čerpadel,signalizace atd. kpl. 1 97000 97000 
8 kontrola vstupu do objektu kpl. 1 7600 7600 
9 doprava a montáž technologie kpl. 1 32000 32000 
10 technická dokumentace,revize,uvedení do provozu kpl. 1 12500 12500 

celkem 325540 
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Příloha 3: Ukázka vyčíslení investičních nákladů potrubního vedení stoky A 

STOKA A  

TRUBNÍ VEDENÍ měrná 
jednotka  množství  cena celkem 

1. montáž potrubí z kanalizačních trub z plastů DN 300 mm m 4871,9 25 121797,5 
2. PP - korugované DN 300 mm, dl.5 m ks 989 4097 4051933 
3. montáž tvarovek na potrubí z trub z kanaliz. Plastů odbočných  DN 300 mm ks 169 91 15379 
4. odbočka kanalizační PP - korugované DN 300 / 150 mm ks 171,54 1417 243072,18 
5. šachta kanalizační  na potrubí DN 300 mm průměrné výšky 401 - 450 cm  ks 119 3571 424949 
8. měření průtoku na potrubí DN 300 mm umístěné v šachtě - měrný žlab kpl. 2 32000 64000 
9. propojení na stávající kanalizaci  1 75000 75000 
10. zkouška těsnosti potrubí DN 300 mm m 4871,9 2499 12174878,1 

17171008,78 
 

Příloha 4: Ukázka vyčíslení investičních nákladů kanalizační přípojky ke stoce A 

STOKA A  
kanaliza ční přípojky m.j.  množství cena celkem 

1. montáž potrubí z kanaliz.trub z plastů DN 150 mm m 908,5 12,5 11356,25 
2. trouby kanal.PP - UR2 DN 150 mm,dl.5 m ks 184,43 1640 302465,2 
3. montáž tvarovek z plastů jednoosých DN 150 mm ks 348 45,5 15834 
4. zátka kanal. PP - UR2 DN 150 mm ks 176,61 91 16071,51 
5. koleno kanal. PP - UR2 DN 150 mm, 45° ks 176,61 165 29140,65 
6. zkouška těsnosti DN 300 mm m 1098 2499 2743902 

3118769,61 
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Příloha 5: Investiční náklady zemních a ostatních prací jednotlivých stok 

stoka náklady 
stoka A   

zemní práce    30 346 977,23     

pokladní konstukce      1 894 826,61     

pozemní komunikace      5 552 791,75     

dokončující práce a konstrukce      1 193 004,24     

ostatní náklady         840 000,00     

stoka A1c1 - A12   

zemní práce    25 870 084,14     

pokladní konstukce      1 081 292,85     

pozemní komunikace      3 059 871,93     
dokončující práce a konstrukce         781 032,86     

ostatní náklady         840 000,00     
stoka A13 - A23   

zemní práce    22 270 330,62     
pokladní konstukce         984 992,90     
pozemní komunikace      3 036 298,77     

dokončující práce a konstrukce         736 006,82     

ostatní náklady         840 000,00     

stoka A1c2 - A1-8   

zemní práce      8 646 079,95     

pokladní konstukce         345 114,50     

pozemní komunikace         913 310,91     

dokončující práce a konstrukce           95 023,68     
ostatní náklady         840 000,00     

stoka A24 - A24-2   

zemní práce      8 163 919,00     

pokladní konstukce         370 549,10     

pozemní komunikace      1 479 824,37     

dokončující práce a konstrukce         392 326,78     
ostatní náklady         840 000,00     
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stoka náklady 
stoka B   

zemní práce    15 747 387,79     
pokladní konstukce         170 695,80     
pozemní komunikace      3 229 470,55     

dokončující práce a konstrukce         690 825,06     
ostatní náklady         840 000,00     

stoka B1 - B12-1   

zemní práce    14 042 652,77     

pokladní konstukce         650 381,50     

pozemní komunikace      2 279 517,42     

dokončující práce a konstrukce         539 594,89     

ostatní náklady         840 000,00     

stoka B7 - B7-5   

zemní práce    20 083 669,84     
pokladní konstukce         856 627,70     
pozemní komunikace      3 658 497,30     
dokončující práce a konstrukce         854 945,55     
ostatní náklady         840 000,00     

stoka B10 - B10-1-3   
zemní práce      1 798 190,26     

pokladní konstukce         106 077,20     
pozemní komunikace         223 497,90     
dokončující práce a konstrukce           45 741,21     
ostatní náklady         840 000,00     

stoka B11 - B11-4   
zemní práce      5 730 502,03     
pokladní konstukce         243 764,20     
pozemní komunikace      1 038 223,24     
dokončující práce a konstrukce         225 976,53     
ostatní náklady         840 000,00     

stoka B13 - B13-1   
zemní práce      1 493 749,09     

pokladní konstukce           80 017,60     

dokončující práce a konstrukce               272,94     

ostatní náklady         840 000,00     

ČS3,V3   

zemní práce         704 981,59     

pokladní konstukce           18 352,00     

pozemní komunikace           18 773,85     

dokončující práce a konstrukce           10 679,63     

ostatní náklady         840 000,00     
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stoka náklady 
stoka C   

zemní práce      6 568 068,23     
pokladní konstukce         233 114,70     

pozemní komunikace      2 695 782,17     

dokončující práce a konstrukce         488 732,12     

ostatní náklady         840 000,00     

stoka C1 - C4-1   
zemní práce      9 164 444,22     

pokladní konstukce         311 263,95     

pozemní komunikace      1 107 454,14     

dokončující práce a konstrukce         262 806,63     
ostatní náklady         840 000,00     
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Příloha 6: Sestavení základních rozpočtových nákladů 

Stavební objekt ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY 
SO 01 - POVODÍ SBĚRAČE A   
SO 01.1 - STOKA A 56 998 608,63 
SO 01.1.. - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE A 3 118 770 
SO 01.2 - STOKA A1C1 - A12 49 028 958,28 
SO 01.2.1  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE A1C1 - A12 2 272 529,00 
SO 01.3 - STOKA A13 - A23 44 545 039,01 
SO 01.3.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE A13 - A23 1 287 082,00 
SO 01.4 - STOKA A1C2 - A1-8 16 547 429,69 
SO 01.4.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE A1C2 - A1-8 972 153,60 
SO 01.5 - STOKA A24 - A24-2 17 432 851,14 
SO 01.5.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE A24 - A24-2 1 081 735,00 
CELKEM POVODÍ SBĚRAČE A  193 285 156,35 
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Stavební objekt ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY 
SO 02 - POVODÍ SBĚRAČE B   
SO 02.1 - STOKA B 30 331 720,20 
SO 02.1.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE B 1 637 007,00 
SO 02.2 - STOKA B1 - B12-1 28 884 343,58 
SO 02.2.1  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE B1 - B12-1 1 226 901,00 
SO 02.3 - STOKA B7 - B7-5 39 880 103,29 
SO 02.3.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE B7 - B7-5 2 025 345,00 
SO 02.4 - STOKA B10 - B10-1-3 13 373 915,47 
SO 02.4.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE B10 - B10-1-3 45 497,61 
SO 02.5 - STOKA B11 - B11-4 12 033 654,43 
SO 02.5.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE B11 - B11-4 521 786,30 
SO 02.6 - STOKA B13 - B13-1 3 808 660,24 
SO 02.6.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE B13-B13-1 95 606,59 
CELKEM POVODÍ SBĚRAČE B 133 864 540,71 

 

Stavební objekt ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY 
SO 03 - POVODÍ SBĚRAČE C   
SO 03.1 - ČS3,V3 2 237 831,67 
SO 03.2 - STOKA C 14 698 917,21 
SO 03.2.1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE C 520 947 
SO 03.3- STOKA C1 - C4-1 16 533 624,94 
SO 03.3.1  - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KE STOCE C1 -C4-1 1 221 705,00 
CELKEM POVODÍ SBĚRAČE C 35 213 025,62 
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Příloha 7: Ganttův graf 

2009 2010 
XI XII I II III IV V VI VII VIII

činnost 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ZEMNÍ 
PRÁCE                                                                             
POKLADNÍ 
KONSTRU
KCE                                                                             
POTRUBNÍ 
VEDENÍ                                                                             
POZEMNÍ 
KOMUNIK
ACE                                                                             
DOKONČU
JÍCÍ 
PRÁCE                                                                             

 

 


