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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá návrhem jednotné stokové sítě v městské části 

Liberce. Nejdříve je rozebrán současný stav kanalizace, z něhož se poté vychází 

při výběru vhodné varianty řešení. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které 

jsou v práci použity, a dále je vysvětlena celá problematika stokování. Při výběru 

vhodného návrhu jsou uvažovány tři návrhy, přičemž vybrán je právě jeden návrh, 

o kterém je v praktické části dále psáno. Celý návrh je podložen přílohami, které 

tvoří výkresová část a tabulky s hydraulickými výpočty. Vše je zhodnoceno také 

z ekonomického hlediska. 

 

Klíčová slova: kanalizace, jednotná stoková síť, stokování, odpadní vody 

 

Annotation  

This thesis deal with the koncept of single – pipe system in town part Liberec. 

First, tehere is attend to current sewer system abd then reset from this to choose 

suitable alternates of resolutions. In theoretically part are explain concepts, that 

are using in this thesis later. Next, there is explain whole problematics of 

sewerage. In choosing suitable concept, there is speculation about three concepts, 

and then is choosingg only one alternace. Later, there is writting only about this 

concept. Whole concept is underlay by insertions, which is set up from drawing 

part and figures with hydraulic celculations. Everything is valorize from economic 

viewpoint too. 

 

Keywords:  sewer system, single – pipe system, sewerage, sewerage water



  

 

Obsah 

Seznam použitých zkratek ............................................................................................................. 6 

1. Úvod .......................................................................................................................................... 1 

2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů ............................................................. 2 

2.1. Odvedení a čištění odpadních vod ............................................................................... 2 

3. Vytipování problémů ............................................................................................................... 4 

4. Principy řešení ......................................................................................................................... 5 

4.1. Použité termíny ................................................................................................................ 5 

4.1.1. Odpadní vody ........................................................................................................... 5 

4.1.2. Srážkové vody.......................................................................................................... 5 

4.1.3. Kanalizační povodí .................................................................................................. 6 

4.1.4. Kanalizační okrsek .................................................................................................. 6 

4.1.5. Čistírna odpadních vod ........................................................................................... 6 

4.1.6. Recipient ................................................................................................................... 6 

4.2. Kanalizační soustavy podle hydraulického řešení ..................................................... 7 

4.2.1. Gravitační kanalizační soustava ........................................................................... 7 

4.2.2. Tlaková stoka ........................................................................................................... 7 

4.3. Součásti stokové sítě ...................................................................................................... 7 

4.3.1. Potrubí ....................................................................................................................... 8 

4.3.2. Vstupní šachta ......................................................................................................... 8 

4.3.3. Odlehčovací komora ............................................................................................... 9 

4.3.4. Čerpací stanice ........................................................................................................ 9 

4.3.5. Spadiště .................................................................................................................... 9 

4.3.6. Skluz .......................................................................................................................... 9 

4.4. Požadavky na stokovou síť .......................................................................................... 10 

4.5. Návrh stokové sítě ......................................................................................................... 10 

4.5.1. Trasování stok........................................................................................................ 10 

4.5.2. Směrové a výškové vedení stok ......................................................................... 10 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty řešení ........ 12 

5.1. Možné varianty řešení .................................................................................................. 12 

5.1.1. Stoková síť oddílná (Varianta 1) ......................................................................... 12 

5.1.2. Jednotná stoková síť s výstavbou nové ČOV (Varianta 2) ............................. 12 

5.1.3. Jednotná stoková síť s výtlakem č. 3 do stoky A2 (Varianta 3) ..................... 13 



  

 

5.2. Rozpracování doporučené varianty řešení ................................................................ 14 

5.2.1. Situace .................................................................................................................... 14 

5.2.2. Hydrotechnická situace ........................................................................................ 18 

5.2.3. Podélné profily ....................................................................................................... 18 

5.2.4. Vzorové hektary ..................................................................................................... 19 

5.2.5. Hydrotechnické výpočty ........................................................................................ 20 

5.3. Odhad investičních nákladů ......................................................................................... 28 

Náklady na vybudování kanalizace .................................................................................... 28 

Náklady na samotné potrubí ................................................................................................ 29 

Náklady na čerpací stanice .................................................................................................. 30 

Náklady na odlehčovací komoru ......................................................................................... 30 

Náklady na betonové šachty................................................................................................ 30 

Celkové investiční náklady ................................................................................................... 30 

6. Závěr ....................................................................................................................................... 31 

Seznam použité literatury a norem ............................................................................................. 33 

Seznam příloh ................................................................................................................................ 34 

 



  

 

Seznam použitých zkratek 
 

a.s. – akciová společnost 

cca – přibližně 

č. – číslo 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČS – čerpací stanice 

DN – světlost potrubí 

např. – například 

obr. – obrázek 

odst. – odstavec 

OK – odlehčovací komora 

PE – polyetylen 

PP – polypropylen 

Pozn. – poznámka 

popř. – popřípadě 

PVC – polyvinylchlorid 

Sb. - sbírka zákonů České republiky 

spol. s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tab. – tabulka
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1. Úvod 

Předmětem bakalářské práce je návrh nové kanalizace v městské části 

Liberce, která zahrnuje tyto ulice: část ulice Kunratická, ulici Olbrachtova, Aloisina 

výšina a ulice Sněhurčina. Podkladem pro návrh stokové sítě bylo situační 

zaměření získané ve firmě Dopravní projektování spol. s.r.o. V práci je nejprve 

přiblížena celá problematika stokování, která má vysvětlit hlavně pojmy, které jsou 

pro tuto práci důležité a stěžejní.  

Bylo uvažováno několik návrhů. Při výběru vhodného návrhu bylo přihlíženo 

ke spádovým poměrům a vše bylo posuzováno jak z hlediska ekonomického, tak 

také z hlediska ekologického. Nejprve jsou rozepsány tři různé návrhy řešení, 

přičemž dále je již popsána pouze vybraná varianta. Stoková síť bude mít za úkol 

odvedení odpadních vod z domácností, obchodních domů, sportovních areálů, 

škol a dalších budov, které se v dané lokalitě nacházejí.  

Práce obsahuje textovou část a dále výkresovou část. Zpracování 

výkresové situační části bylo provedeno programem Autocad. Pro vytvoření 

podélných profilů byl použit software Winplan. Vše je podloženo výpočtovou částí 

s hydrotechnickými tabulkami. 
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2. Popis stávajícího stavu a hydrologických pom ěrů 

Liberec je krajské město na severu České republiky. Leží v údolí řeky Nisy 

mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem. Území města je rozděleno do 33 

městských částí.  

Z hlediska vodohospodářského má město Liberec specifické poměry, které 

nemají obdoby v jiném velkém městě ČR. Tato místní specifičnost je dána 

konfigurací terénu širokého okolí a vlastní polohou města. Město leží v údolí řeky 

Lužická Nisa s velkým počtem přítoků, mezi které patří Černá Nisa, Ostašovský 

potok, Jizerský potok, Františkovský potok, Janovodolský potok, Harcovský potok, 

Slunný potok, Plátenický potok a Doubský potok. Pro lokalitu Vratislavice nad 

Nisou a Kunratice je stanoveno ochranné pásmo I. a II. Stupně zdrojů přírodních 

minerálních vod [12]. 

 

2.1. Odvedení a čišt ění odpadních vod 

V roce 1977 bylo rozhodnuto o společném čištění odpadních vod z Liberce i 

Jablonce nad Nisou v centrální čistírně odpadních vod v Liberci, což spojilo obě 

města v jeden kanalizační celek [12]. 

 

Základní systém tvoří: 

- Centrální ČOV Liberec v Růždole I 

- Sběrač A – Liberec, který vede po pravém břehu Nisy v Liberci a odvádí odpadní 

vody z části Liberce 

- Sběrač B – Liberec – Jablonec nad Nisou, který přivádí veškeré odpadní vody 

z Jablonce nad Nisou a z části Liberce na levém břehu Nisy 

- Na sběrač B se v Jablonci napojuje sběrač A – Jablonec nad Nisou, který prochází 

centrem celého Jablonce podél Nisy a je na něj napojeno celé město včetně 

sousední obce Lučany a Nové Vsi [12]. 
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Na tyto tři kanalizační sběrače jsou postupně napojeny hlavní stoky 

kanalizační sítě z obou měst, je to celkem 32 hlavních stok. V městě Liberci je 

napojeno na kanalizaci 86% obyvatel, v Jablonci 95% obyvatel [12]. 

Stávající odvedení splašků je gravitační. Kanalizační síť je v majetku 

Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Na kanalizaci je napojeno 84 439 

obyvatel. Celková délka sítě je 267,172 km. Pro oddělení srážkových vod je na 

stokách osazeno celkem 65 odlehčovacích komor. Průmyslové odpadní vody, 

které mají charakter komunálních odpadních vod, jsou zaústěny do kanalizace pro 

veřejnou potřebu [12], 

Na obrázku 1 vidíme letecký snímek území, ve kterém bude nová 

kanalizace navržena. 

 

Obr. 1 Letecký snímek území, ve kterém bude navržen a nová kanalizace 
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3. Vytipování problém ů 

Celé území má realizovanou jednotnou kanalizační soustavu s 23,5 km 

kanalizačních sběračů a s 37 km hlavních kanalizačních stok a s rozsáhlou 

desítky kilometry dlouhou uliční sítí kanalizačních stok. Výjimku s oddílnou 

kanalizací tvoří pouze malá území či jednotlivé ulice v obou městech [12]. 

V Liberci je to například sídliště Broumovská, část sídliště Kunratická atd. 

U nově navrhované zástavby na okrajích města je také většinou uvažováno 

s oddílnou kanalizací. Jsou to plochy pro výstavbu rodinných domů Nový Harcov, 

Horní Hanychov, u Pavlovického stadionu atd. [12]. 

Stávající kanalizační soustava města má vybudovány základní předpoklady 

pro dobrou funkci a zajištění odkanalizování města Liberce a Jablonce nad Nisou. 

Bude však nutné se věnovat postupné rekonstrukci a dostavbě kanalizační sítě. 

Současný stav kanalizační sítě není zcela vyhovující. Řada stok je na hranici své 

životnosti a bude nutná rozsáhlá rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rovněž 

nová výstavba v oblastech dosud bez odkanalizování [12]. 

Proto bude potřeba v ulicích Kunratická, Olbrachtova, Aloisina výšina a 

Sněhurčina vybudovat novou kanalizaci.  

Území je svažitého charakteru, což v některých místech neumožňuje 

svedení odpadních vod tam, kam by bylo třeba. V některých úsecích bude tedy 

nutné svést splašky gravitačně do místa s nejmenší nadmořskou výškou, kde 

budou pomocí čerpací stanice čerpány a déle odváděny pomocí výtlačného 

potrubí. 
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4. Principy řešení 

 

4.1. Použité termíny 

 

4.1.1. Odpadní vody 

Odpadní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. jsou: 

Vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a 

jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití 

změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod [9]. 

Odpadní vody podle nařízení vlády č. 63/2001 Sb.: 

Uvádějí se tzv. „městské odpadní vody“ z domácností a služeb, vznikající 

převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech (splašky), 

popřípadě jejich směs s průmyslovými odpadními vodami nebo se srážkovými 

vodami [1]. 

 

4.1.2. Srážkové vody 

Srážkové vody na povrchu území mohou být neznečištěné, pokud přitékají 

po relativně čistém povrchu, např. z parků, travních porostů, letišť, střech a 

komunikací s nízkou intenzitou provozu. Tyto vody nejsou vodami odpadními, 

dokud nejsou stokovány. Znečištěné mohou být srážkové vody ronem po dobu 

oplachu znečištění povrchů pozemních komunikací, průmyslových a 

zemědělských areálů. Znečištěné srážkové odpadní vody mají být odváděny do 

stok, popř. čištěny. Všechny vody odváděné krytými stokami jsou vodami 

odpadními [1]. 
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4.1.3. Kanaliza ční povodí 

Plochu kanalizačního povodí získáme zakreslením hranice odvodňovaného 

území, kterou tvoří obrys situace stávající a výhledové zástavby, komunikací 

apod. 

 

4.1.4. Kanaliza ční okrsek 

Získáme metodou tzv. ideálních střech, kdy se půlí úhly v uzlech (šachtách) 

a lomech. 

 

4.1.5. Čistírna odpadních vod 

ČOV je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. 

Povinnost čistit odpadní vody před jejich vypouštěním do recipientu udává 

zákon č. 254/2001 Sb. 

ČOV má být umístěna na území s nejnižší polohou a blízko k odvodněnému 

území. 

Čistění odpadních vod jsou technologické postupy, kterými se odstraňují 

nebo pozměňují příměsi obsažené ve vodě v daném místě a čase, nežádoucí 

z hlediska člověka v zájmu vlastním i ostatních organismů. Čistění vod je 

mechanické, chemicko – fyzikální a biologické. Tyto procesy vedou k získání vody 

takové kvality, kdy už je možné vodu vypustit do recipientu.  

 

4.1.6. Recipient 

Vodní recipient je každý vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody 

nebo znečištěné odpadní vody. V rámci procesu čištění odpadních vod se takto 

označuje vodní útvar, který slouží k dočistění odpadních vod. Využívá se zde 

samočisticí schopnost recipientu, která spočívá ve schopnosti recipientu zbavit se 

přirozenými procesy znečistění [13]. 
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4.2. Kanaliza ční soustavy podle hydraulického řešení 

4.2.1. Gravita ční kanaliza ční soustava 

Využívá gravitační sílu, kdy se voda pohybuje směrem k bodu s nižší 

nadmořskou výškou. Proto musí mít stoky dostatečný sklon nivelety dna dolů 

směrem k odlehčovací komoře, čerpací stanici či čistírně odpadních vod. Při 

návrhu musí být dodrženy minimální i maximální rychlostní poměry toku odpadní 

vody (viz dále).  

Tato soustava patří mezi nejčastější způsob odvodnění [1]. 

4.2.2. Tlaková stoka 

Výtlačný řád kanalizace je využíván v případech, kdy je např. u gravitační 

kanalizační soustavy nutné překonat výškový rozdíl, který vznikl díky konfiguraci 

terénu. Pokud je to možné, navrhuje se tak, aby se výtlačným potrubím tlačily 

pouze splašky. Toto je umožněno v případech, kdy je poblíž recipient, do kterého 

bychom mohli stoku odlehčit, tzn. umístit před čerpací stanici odlehčovací komoru 

(viz dále) [1]. 

 

4.3. Součásti stokové sít ě 

Objekty na stokové síti mají umožnit správnou funkci stokové sítě a práce 

pro provoz, čistění a údržbu stok. Objekty se provádějí z betonu nebo 

železobetonu na místě nebo z prefabrikátů, kanalizačních cihel a plastů [1]. 

Vstupní otvory objektů musí být vybaveny poklopy, kruhovými s min. 

průměrem 600 mm nebo čtvercovými min. 600 mm/600 mm se závěsy. Vstupy se 

řeší stupadly, výjimečně žebříkem, při velkých hloubkách i schodištěm. Výšková 

odchylka poklopu od okolní úrovně komunikace může být podle normy – 5 mm a + 

0 mm. Mimo komunikaci mají poklopy vyčnívat nad terén v intravilánu 100 mm a 

v extravilánu 300 – 500 mm. Na silnicích v extravilánu a na dálnicích nemají být 

objekty umísťovány do vozovky [1]. 

Pozn.:  Intravilánem rozumíme zastavěné plochy obcí, popř. plochy určené k zástavbě. 

           Extravilánem rozumíme plochy mimo obce, kde se nenachází zástavba. 
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4.3.1. Potrubí 

Příčný profil potrubí může mít několik tvarů: 

- Kruhový 

- Vejčitý 

- Tlamový 

 

Výběr tvaru potrubí stok závisí na hydraulických a dalších podmínkách. 

Vejčitý tvar má nejlepší schopnost koncentrovat malé průtoky ve dně stoky.  

Pro kanalizační přípojky se doporučuje používat přednostně kruhový tvar příčného 

profilu. 

Kruhový profil je definován jmenovitou světlostí DN a řídí se normou ČSN 

75 6101. 

Materiál pro stoky musí být odolný proti mechanickým, chemickým, 

biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním 

účinkům okolního prostředí. 

Může být použita kamenina, čedič (např. pro chemickou kanalizaci), šedá 

nebo tvárná litina (pro extrémní podmínky podchodů řek), prostý beton (pro 

nenáročné dešťové stoky), polymerbeton, železobeton, vláknocement, 

polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polyetylen (PE) (pro výtlačné potrubí), 

sklolaminát [1]. 

 

4.3.2. Vstupní šachta 

Vstupní šachtou se rozumí svislá vodotěsná konstrukce prováděná na 

změně směru osy stoky nebo sklonu nivelety jejího dna, na změně materiálu nebo 

profilu stok a na spojích a na koncích stok. 

Vzdálenost vstupních šachet v přímé trati byla navrhována max. 50 m. 

V místě spojení stok nesmí být úhel směru přítoku a odtoku menší než 90°[1]. 
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4.3.3. Odlehčovací komora 

Odlehčovací komory se také nazývají srážkové oddělovače. Při přívalových 

deštích po dosažení určitého poměru ředění splaškových odpadních vod 

k srážkovým 1:n začne odpadní voda zčásti odtékat odlehčovací komorou do 

recipientu a zbytek odtéká sběračem nebo kmenovou stokou dále směrem 

k čistírně odpadních vod. Výpočet ředícího poměru 1:n se provádí různými 

metodami s ohledem na životní prostředí a na jakost vody v recipientu. Většinou je 

n větší než 1. Ředění odlehčovaných odpadních vod musí odpovídat hygienickým 

předpisům. Odlehčení stok má být v provozu pouze v intervalu odvádění 

přívalového deště po dosažení navrženého ředění. Aby se zabránilo zpětnému 

vzdutí vod do stok za povodní, se na výustí odlehčovací stoky osazuje uzávěr – 

zpětná klapka nebo se vyústění vybavuje povodňovou čerpací stanicí [1]. 

 

4.3.4. Čerpací stanice 

Čerpací stanice se navrhuje tam, kde nejsou ve stoce dostatečné spádové 

poměry, a je nutné dostat splašky do místa s vyšší nadmořskou výškou. To je 

provedeno pomocí výtlačného potrubí. 

 

4.3.5. Spadišt ě 

Je objekt, který umožňuje strmý sklon terénu překonat stupněm, aby se 

v stokách nepřekračovaly maximální možné průtočné rychlosti. Konstrukci 

spadiště tvoří běžná vstupní šachta, přítokové potrubí (mohou být až tři), vlastní 

spadiště a odtokové potrubí [4]. 

Maximální výška spadiště je 4 m (doporučuje se 2 – 2,5 m). 

 

4.3.6. Skluz 

Skluzem se nazývá úsek stoky se strmým sklonem a s průtokovou rychlostí 

5 – 10 m.s-1. Skluzová trať se zřizuje tam, kde by stavba soustavy spadišť byla 

nákladná a obtížně proveditelná, případně nemožná [4]. 
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4.4. Požadavky na stokovou sí ť 

- Spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odvedení odpadních vod.  

- Podle zákona č. 274/2001 Sb. Musí být kanalizace navrženy a provedeny tak, aby 

negativně neovlivnily životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita 

pro odvádění a čistění odpadních vod a aby bylo zabezpečeno nepřetržité 

odvádění odpadních vod od odběratelů vody. 

- Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné konstrukce, musí být chráněny 

proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. 

- Stoky pro odvádění odpadních vod musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji 

než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. 

- V souvislosti se zákony 254/2001 Sb. a 17/1992 Sb. je nutno čistit odpadní vody 

před jejich vypouštěním do recipientu na odpovídající kvalitu. 

 

4.5. Návrh stokové sít ě 

Podkladem pro návrh stokové sítě je především zákon č. 274/2001 Sb. [10]. 

Zásady řešení stokové sítě uvádí norma ČSN 75 6101 [7]. 

 

4.5.1. Trasování stok 

Dle ČSN 73 6005 mají být stoky veřejné kanalizace ukládány do veřejných 

ploch a pozemních komunikací [6]. 

 

4.5.2. Směrové a výškové vedení stok 

Stoky se mezi sousedními kanalizačními šachtami nebo jinými objekty 

vedou v přímé trase. 

Hloubkové uložení stok – pod silniční komunikací má být minimální krytí 

1,80 m, v přidruženém dopravním prostoru a ve volném terénu 1,00 m, při křížení 

dráhy a pozemní komunikace 1,50 m. Největší hloubka uličních stok je obvykle 6 

m. 
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Vzdálenost stok od budov se řídí požadavkem (ČSN 75 6101) na 

bezpečnou vzdálenost dna výkopu rýhy pro stoku od základu budovy podle obr. 2, 

podle kterého má být úhel ϕ  menší než úhel vnitřního tření zeminy v daném místě 

podle ČSN 73 1001, např. pro jíl zcela vyschlý je 40°, pro vlhký jíl 15°, pro volně 

sypaný štěrk a štěrkopísek 35° [1]. 

 

 

Obr. 2 Řez základem zdi budovy a rýhou pod kanaliza ční stoku 

L … vzdálenost v metrech 

H … hloubka dna rýhy od obrysu základu budovy v metrech 

tg ϕ = L

H
 

 

Navrhovat stoky pod stromy nebo ve vzdálenosti menší než 1,50 m od 

okraje potrubí není dovoleno. Podle zákona č. 274/2001 Sb. jsou ochranná pásma 

stok do světlosti 500 mm v šířce 1,50 m od okraje potrubí, nad DN 500 jsou 2,50 

m [1]. 

Stoky se navrhují podzemní, zakryté, s uzavřeným příčným profilem. 

Podzemní stoky se budují buď v otevřeném výkopu zemní rýhy, nebo štolováním 

(cca pod 6 m hloubky). Po odzkoušení vodotěsnosti potrubí se zemní rýha zasype, 

zásyp se po vrstvách hutní. Pro zvětšení únosnosti trub se použije jejich částečné 

nebo úplné obetonování. Hrdlové trouby betonové a železobetonové se ukládají 

na podkladní beton na dně rýhy a na podložku ze dvou betonových kvádrů (prahů) 

pod každou troubou. Pak se trouby podbetonují tzv. sedlem [1]. 
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5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 

doporu čené varianty řešení 

Při navrhování stokové sítě bylo uvažováno několik možností. Tyto jsou zde 

stručně rozepsány. 

 

5.1. Možné varianty řešení 

 

5.1.1. Stoková sí ť oddílná (Varianta 1) 

Má dvě sítě, přičemž jedna odvádí splaškové vody a druhá vody srážkové. 

Od tohoto návrhu bylo upuštěno z toho důvodu, že by mohlo docházet k ucpávání 

potrubí splašky z důvodu nedostatečného průtoku v potrubí a výstavba by byla 

stavebně nákladná. 

 

5.1.2. Jednotná stoková sí ť s výstavbou nové ČOV (Varianta 2) 

Mezi šachtou Š71 a Š105 by byla vybudována nová čistírna odpadních vod, 

která by vyčištěnou vodu ze stok D a E vypouštěla do recipientu. 

Tento návrh by předešel výstavbě výtlaku č. 3, přičemž by se ušetřilo 457 m 

potrubí. Čistírna by však byla nákladnější na výstavbu a nebylo by ekonomické 

stavět novou ČOV pouze pro dvě stoky (viz obr. 3). 
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Obr. 3 J ednotná stoková sí ť s výstavbou nové čistírny odpadních vod pro stoky D a E 

 

5.1.3. Jednotná stoková sí ť s výtlakem č. 3 do stoky A2 (Varianta 3) 

Stoka D a E budou gravitačně svedeny do odlehčovací komory OK 1, ve 

které bude oddělena splašková voda od srážkové. Srážková voda bude vypuštěna 

do recipientu a splašky budou čerpány čerpací stanicí ČS 3 do výtlačného potrubí 

č. 3, které bude napojeno na stoku A2. 

Bylo rozhodnuto, že tento návrh bude nejekonomičtější (viz obr. 4) 

 

 

Obr. 4 Jednotná stoková sí ť s výtlakem č. 3 do stoky A2 
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5.2. Rozpracování doporu čené varianty řešení 

Doporučenou variantou řešení je varianta 1 - jednotná stoková síť 

s výtlakem č. 3 do stoky A2. Vše se opírá a výkresovou část, která obsahuje 

situaci, hydrotechnickou situaci, podélné profily jednotlivých stok a vzorové 

hektary. Dále jsou v příloze obsaženy tabulky s hydrotechnickými výpočty. 

 

5.2.1. Situace 

 Situace je první přílohou práce. Jedná se o výkres vytvořený v Autocadu, ve 

kterém je zanesen návrh kanalizace. Před vlastním návrhem byly nejdříve 

zhodnoceny výškové poměry na území. Poté byla navržena kanalizace. Při návrhu 

se dbalo na to, aby byly šachty od sebe vzdálené maximálně 50 m, aby byly 

vzdálenosti v celých metrech a aby se vedlejší stoky nenapojovaly na hlavní stoku 

pod ostrým úhlem. Šachty byly číslovány od stoky A a vždy proti směru toku 

odpadních vod. 

Kanalizace bude sestávat z pěti hlavních stok: stoky A, stoky B, stoky C, 

stoky D a stoky E. Spádové poměry neumožňují pouze gravitační svedení a tudíž 

bude nutné vystavět tři výtlaky. Nová stoková síť bude napojena na stávající 

stokovou síť v šachtě Š0. Kanalizace povede převážně pod místní komunikací a 

pod chodníky. Místy bude částečně zasahovat do zeleně. Bude nutno vykácet 6 

stromů rostoucích v trase výtlačnému potrubí č. 3.  

 

Stoka A  

Stoka A bude vedena dolů směrem od obchodního centra Luna, dále bude 

odbočovat vlevo na ulici Kunratickou, povede směrem dolů na ulici Olbrachtovu, 

kde se v šachtě Š0 napojí na stávající kanalizaci.  

Na stoku A se napojují stoky A1, A2 a A3. 

 

Stoka A1  

Napojuje se na stoku A v šachtě Š12 pod úhlem 90°.  
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Stoka A2  

Bude napojena na hlavní stoku v šachtě Š16 pod úhlem  174,06°. 

Na tuto stoku je v šachtě Š27 napojeno výtlačné potrubí č. 3, které tlačí splašky ze 

stok D a E. 

 

Stoka A3  

Je napojena na stoku A v šachtě Š17 pod úhlem 90°.  

 

Stoka B  

Odvádí splašky a srážkovou vodu především z Aloisiny výšiny. Teče 

gravitačně směrem k čerpací stanici ČS 2, odkud je čerpaná do výtlačného potrubí 

č. 2 do stoky C1-1.  

 

Stoka B1  

Teče gravitačně do stoky B, na kterou je napojena v šachtě Š33 pod úhlem 

90°. 

 

Stoka C  

Teče gravitačně ulicí Olbrachtova a u supermarketu EDEKA je čerpána 

čerpací stanicí ČS1 do výtlačného potrubí č. 1 v šachtě Š1 stoky A. 

Na stoku C se napojují stoky C1 a C2. 

 

Stoka C1  

Je gravitačně odváděna do šachty Š50 stoky C pod úhlem 90°. Na tuto 

stoku je napojena stoka C1-1.  
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Stoka C2  

Vede gravitačně směrem do stoky C, na kterou se napojuje v šachtě Š53 

pod úhlem 90°.  

 

Stoka C1-1  

Vtéká gravitačně do stoky C1 v šachtě Š59 pod úhlem 90°.  

 

Stoka C2-1  

Opět teče gravitačně do šachty Š66 stoky C2 pod úhlem 90°.  

Stoka D  

Obtéká mateřskou školu Korálek a dále teče gravitačně ulicí Sněhurčina do 

odlehčovací komory OK 1 a splašky jsou dále čerpány čerpací stanicí ČS 3 do 

výtlačného potrubí č. 3.  

Stoka E  

Její počátek je v šachtě Š90 a teče gravitačně druhou částí ulice 

Sněhurčina opět do odlehčovací komory OK 1, přičemž splašky jsou pak čerpány 

čerpací stanicí ČS 3 do výtlačného potrubí č. 3 

 

Jako materiál byl pro všechny stoky A – E použit polypropylen PP. Byl 

zvolen kruhový tvar potrubí. 

 

Ze situace je možno vyčíst délky stok i počet šachet v dané stoce. Viz tabulka 1. 
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Název stoky  Délka stoky [m]  Počet šachet  

A 629 19 

A1 100 3 

A2 102 5 

A3 56 3 

B 342 11 

B1 172 6 

C 283 10 

C1 126 4 

C1-1 91 3 

C2 101 3 

C2-1 95 3 

D 594 19 

E 438 16 

 

Tab.  1: Délky jednotlivých stok a po čet šachet. 

Výtlak 1  

 Tlačí odpadní vody ze stoky C, která je napojena na čerpací stanici ČS1, do 

šachty Š1 stoky A. Délka tohoto výtlačného potrubí je 60 m a povede pod 

asfaltovou vozovkou. 

 

Výtlak 2  

 Odvádí odpadní vody ze stoky B, jenž ústí do čerpací stanice ČS2, do 

šachty Š64 stoky C1 – 1. Délka potrubí činí 38 m a povede pod travnatým 

porostem. 

 

Výtlak 3  

 Tlačí splašky ze stoky D a E pomocí čerpací stanice ČS3 do šachty Š27 

stoky A2. Toto výtlačné potrubí povede částečně pod komunikací (v délce 357 m) 

a částečně v travnatém porostu (v délce 100 m). Právě kvůli tomuto výtlaku bude 

potřeba vykácet 6 stromů rostoucích v místech, kudy výtlak povede.  
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Jako materiál pro všechny tři výtlaky byl použit polyetylen PE. 

 

5.2.2. Hydrotechnická situace 

 Hydrotechnická situace je přílohou číslo 2. Jsou v ní vyneseny pouze 

jednotlivé stoky a jejich kanalizační okrsky. Nejdříve bylo zakresleno kanalizační 

povodí, které zahrnuje veškeré důležité objekty výkresu. Poté byla použita metoda 

ideálních střech, kde docházelo k půlení úhlů ve spojných šachtách. Kanalizační 

okrsky jsou navrženy tak, aby nebyly větší než 1 ha. Kanalizačních okrsků je 

celkem 38 a celková plocha povodí bude 18,97 ha. Kanalizační okrsky jsou 

číslovány od stoky A po směru toku odpadních vod s tím, že pokud přitéká vedlejší 

stoka, je nejdříve očíslována tato a poté se pokračuje v číslování hlavní stoky. 

 

5.2.3. Podélné profily 

 Podélné profily jsou zobrazeny na výkresech 3 – 15. Byly vytvořeny za 

pomocí softwaru Winplan. Nejdříve byly importovány jednotlivé stoky jako polyčáry 

z Autocadu. Pokud je na konci stoky odlehčovací komora nebo čerpací stanice, 

bere se celková délka stoky až k danému objektu. Poté byly vynášeny jednotlivé 

výškové body šachet. Pokud byla mezi šachtami vzdálenost méně jak 25 m, 

vynáší se navíc jeden terén, pokud je vzdálenost 25 – 50 m, jsou mezi šachty 

vynášeny další dva terény. Takto vznikne podélný profil, do kterého se dále 

navrhuje potrubí určitého sklonu. Pomocí součtové metody (viz dále) se poté 

navrhne profil potrubí, který bude vyhovovat průtokům v kanalizaci.  Při návrhu 

jednotlivých podélných profilů je nutno dbát na správné výškové napojení 

vedlejších stok na stoku hlavní. V podélních profilech není řešeno křížení 

kanalizace s inženýrskými sítěmi, jelikož tyto nebyly zakresleny v situačním 

zaměření. Ve stoce B v šachtě Š33 je navrženo 2 m spadiště. V šachtě Š66 stoky 

C2 navrhujeme 3 m spadiště kvůli napojení stoky C2-1. Ve stoce D v šachtě Š74 

je navrženo 3 m spadiště. Spadiště jsou navržena v místech, kde by již nemohl být 

větší sklon, protože by byla rychlost ve stoce příliš vysoká. Pokud by sklon zůstal 

nižší, bylo by nutno hloubit hluboké rýhy pro uložené potrubí, což by technicky 

nebylo možné. Sklony by v po celé délce stoky měly měnit pouze na hranici 
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okrsků. Při navrhování sklonů ve stoce je také nutno dbát na to, aby byl nad 

potrubím dostatečný nadsyp zeminy, který má být v komunikaci minimálně 1,80 m. 

Proto bude potřeba mezi šachtou Š16 a Š23 na stoce A2 provést násyp zeminy 

v asi 20 cm vrstvě. Jednotlivé sklony ve stokách a návrhy světlosti potrubí jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Stoka  Sklon stoky [‰]  Světlost potrubí [mm]  

A 15 - 35 300 - 600 

A1 40 300 

A2 3 300 

A3 45 300 

B 10 - 22 300 - 400 

B1 3 300 

C 18 300 - 500 

C1 30 400 

C1-1 20 400 

C2 45 300 

C2-1 8 300 

D 11 - 45 300 - 400 

E 18 - 35 300 - 400 

 

Tab.  2 Sklony a sv ětlosti potrubí ve stokách 

 

5.2.4. Vzorové hektary 

 Součástí příloh jsou také vzorové hektary A a B. Byly vyneseny v situaci 

pomocí čtverce o straně 100 m. V takto ohraničeném území byl zjištěn sklon pro 

oba vzorové hektary. Znalost sklonu území je důležitá pro výpočet odtokového 

součinitele (viz kapitola 5.2.5. odstavec Odtokový součinitel). 
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5.2.5. Hydrotechnické výpo čty 

Hydrotechnické výpočty jsou podrobně rozepsány v příloze 18 - 22. Při 

výpočtu dimenzování stokové sítě bylo postupováno dle součtové metody.  

Součtová metoda nezohledňuje dobu dotoku odpadních vod do 

dimenzovacích profilů sítě stok, tj. používá konstantní hodnoty intenzity deště pro 

dobu jeho trvání 15 minut. Proto je vhodná pro nepříliš rozsáhlé stokové sítě 

s dobou dotoku k posuzovanému nejnižšímu profilu do 15 min [1].  

Hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v pěti tabulkách. Každá tabulka se 

skládá z celkem 25 ti sloupců, jimiž se budeme postupně zabývat. Nebudou však 

probírány v takovém pořadí, v jakém jsou zaneseny v tabulce. Budou vysvětlovány 

v tom pořadí, v jakém byly do tabulky doplňovány. 

 

Stoka 

Tento sloupec nám udává, o kterou konkrétně stoku se jedná.  

 

Číslo kanaliza čního okrsku 

Vychází z hydrotechnické situace, kdy každá část stoky patří do určitého 

přesně označeného kanalizačního okrsku, který vznikl metodou ideálních střech. 

 

Plocha kanaliza čního okrsku S s 

Byla zjištěna změřením kanalizačního okrsku přímo v Autocadu. Bylo 

dodrženo pravidlo, že by plocha okrsku neměla být větší než 1 ha. 
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Specifický odtok splašk ů qs 

Byl vypočten dle následujícího vzorce: 

37,0
97,18

86400
120.5000

==sq  l.s-1.ha-1 

Kde:  

5000 … počet obyvatel 

120 … spotřeba vody v l.os-1.den-1 

18,97 … celková plocha povodí v ha získaná změřením plochy v Autocadu 

 

Odtokový sou činitel ψ  

Je bezrozměrné číslo, náležící do intervalu 0 až 1, které charakterizuje pro 

konkrétní druh povrchu podíl odtoku ze 100 % srážek. Doporučené hodnoty 

koeficientu ψ uvádí norma ČSN 75 6101 v tabulce číslo 3. Tabulka je rozdělena na 

tři části podle sklonu terénu. Střední součinitel odtoku se vypočítá dle vztahu: 

∑

Ψ++Ψ=Ψ n
nn

S

S

SS

1

1.1 ....
 

Kde:  

SΨ … střední součinitel odtoku 

Ψ  … součinitel odtoku dle tab. 6 

S … plocha povrchu daného druhu v ha 
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Součinite l odtoku p ři konfiguraci 

území 

Způsob zástavby a druh pozemku  rovinné  svažité  prudce svažité  

pop ř. druh úpravy povrchu  při sklonu  při sklonu  při sklonu  

   do 1 % 1 až 5 % nad 5 % 

Zastav ěné plochy (st řechy) 0,90 0,90 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou 

spár 
0,70 0,80 0,90 

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 

Štěrkové cesty  0,30 0,40 0,50 

Nezastav ěné plochy 0,20 0,25 0,30 

Hřbitovy, sady, h řišt ě 0,10 0,15 0,20 

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

Lesy   0,00 0,05 0,10 

 

Tab.  3 Součinitel odtoku p ři jednotlivých sklonech terénu 

 

Vzorový hektar A 

Jedná se o svažité území při sklonu 1 – 5 %. 

Zastav ěné plochy S1 = 0,141 = 14,1% 1Ψ = 0,9 

Asfaltové vozovky S2 = 0,341 = 34,1 % 2Ψ = 0,8 

Zeleň S3 = 0,518 = 51,8 % 3Ψ = 0,1 

 

Vzorový hektar B 

Jedná se o prudce svažité území při sklonu nad 5 %. 

Zastav ěné plochy S1 = 0,167 = 16,7% 1Ψ = 0,9 

Asfaltové vozovky S2 = 0,084 = 8,4 % 2Ψ = 0,9 

Zeleň S3 = 0,749 = 74,9 % 3Ψ = 0,15 
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Redukovaná plocha díl čí Sd 

Byla vypočítána podle vzorce: 

Sd = Ss . Ψ  [ha] 

Kde: 

Ss … plocha kanalizačního okrsku v ha 

Ψ … odtokový součinitel 

 

Redukovaná plocha celková S c 

Zde jsou sčítány jednotlivé redukované plochy dílčí, podle toho, jakým 

směrem teče hlavní stoka, a ve spojných šachtách jsou připočítány vedlejší stoky, 

jejichž redukované plochy dílčí byly taktéž sčítány po směru jejich toku. 

 

Intenzita redukovaného dešt ě i 

Intenzita redukovaného deště je dána hodnotou 157 l.s-1.ha-1. [3] 

 

Maximální díl čí dešťový pr ůtok Q d 

Pro jednotlivé úseky se vypočetl dle vztahu: 

Qd = Ψ .Ss.i  [l.s
-1] 

Kde: 

Ss … plocha povodí v ha 

Ψ … odtokový součinitel 

i … intenzita redukovaného deště v l.s-1.ha-1 
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Maximální díl čí splaškový pr ůtok Q s 

Výpočet byl proveden dle vztahu: 

Qs= Ss.qs  [l.s
-1] 

Kde: 

Ss … plocha povodí v ha 

qs … specifický odtok splašků v l.s-1.ha-1 

 

Maximální celkový splaškový pr ůtok Q sc 

Byl počítán obdobně jako celková redukovaná plocha. Sčítány však byly 

dílčí splaškové průtoky. 

 

Maximální celkový dimenzovaný pr ůtok Q dim 

Je počítán pro každý okrsek zvlášť podle vztahu: 

Qdim=Qd + Qsc 

Kde: 

Qd … maximální dílčí dešťový průtok [l.s-1] 

Qsc … maximální celkový splaškový průtok [l.s-1] 

Postupuje se opět po toku odpadních vod a ve spojných šachtách se 

k vypočítanému dimenzovanému průtoku připočítávají dimenzované průtoky 

vedlejších stok. 

V místech, kde se na stoku napojuje výtlak, je nutno ke Qdim připočíst i 

průtoky z těchto výtlaků. Pokud čerpací stanicí, která čerpá splašky do výtlačného 

potrubí, umístěna odlehčovací komora, připočítávají se ke Qdim pouze splašky. 

Pokud by tam odlehčovací komora nebyla, připočítávají se jak splašky, tak 

dešťové vody. 
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Sklon dna 

Zjistíme z Winplanu, kde máme vyneseny podélné profily všech stok. Jejich 

výškové body se vynášely pomocí interpolace, jelikož ne každý bod stoky byl 

v situaci přesně zaměřen. Sklon terénu bylo ve Winplanu možno upravit tak, aby 

byly dodrženy minimální a maximální hloubky uložení potrubí. Při navrhování 

podélných profilů stok bylo dbáno na to, aby sklony ve stoce byly takové, aby 

rychlost dle Colebrooka nebyla větší než 5 m.s-1. Sklon dna se v našem případě 

pohybuje od 3 do 45 ‰. 

 

Navržený profil 

Profil potrubí byl navržen podle Hydraulických tabulek [2]. Podle 

navrženého sklonu dna a dimenzovaného průtoku byla zjištěna světlost potrubí, 

která je minimálně 300 mm a pohybuje se po stovkách nahoru, přičemž v našem 

případě byla maximální světlost 600 mm.  

Minimální světlost potrubí 300 mm se volí kvůli zabránění zanášení stok 

sedimenty, měla by však být dodržena i minimální průřezová průtočná rychlost 0,7 

m.s-1 [1]. 

Zjištěné profily potrubí byly poté vyneseny do všech podélných profilů. 

 

Délka úseku s 

Je délka stoky v jednom kanalizačním okrsku. Ty byla změřena v Autocadu. 

 

Kapacitní pr ůtok Q kap 

Je průtokové množství ve stoce při kapacitním plnění. Byl zjištěn 

z Hydraulických tabulek [4] při zjišťování profilu potrubí. 
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Kapacitní rychlost v kap 

Je rychlost ve stoce při kapacitním plnění a je opět zjištěn z Hydraulických 

tabulek [2]. 

 

Součinitel λ  

Tento součinitel byl vypočítán dle vzorce: 

100.dim

kapQ

Q=λ  

Kde: 

Qdim … dimenzovaný průtok v l.s-1 

Qkap … kapacitní průtok v l.s-1 

 

Součinitel κ  

Byl získán interpolací součinitele λ  z Hydraulických tabulek [4]. 

 

Plnění h 

Bylo opět získáno z Hydraulických tabulek [2] v tabulce 5.3.1. pro kruhové 

stoky, kde se opět interpolací κ  získala hodnota plnění h, kterou poté bylo nutno 

vynásobit poloměrem stoky r (v metrech). 
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Skutečná rychlost v sk 

Byla vypočítána podle vzorce: 

kapsk vv .
100

κ=  

Kde: 

κ  … bezrozměrný součinitel 

vsk … skutečná rychlost v m.s-1 

 

Doba pr ůtoku jednotliv ě t j 

Tato byla vypočtena dle vzorce: 

sk
j v

s
t =  

Kde: 

s … délka úseku v m 

vsk … skutečná rychlost v m.s-1 

 

Doba pr ůtoku celkem t c 

Abychom tuto hodnotu získali, načítali se pro každou stoku jednotlivé doby 

průtoku tj, přičemž nejdelší doba průtoku ve stoce činila necelých 8 minut ve stoce 

A. 
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5.3. Odhad investi čních náklad ů 

 

Náklady na vybudování kanalizace 

 

Vybudování jednoho metru kanalizace v asfaltovém povrchu je odhadnuto 

na 9500 Kč [3]. 

Tato částka zahrnuje: 

- Vyřezání asfaltového krytu 

- Vyhloubení stavební rýhy 

- Podsyp 

- Další náklady na přípravu před uložením potrubí 

- Obsyp 

- Zasypání stavební rýhy 

- Hutnění 

- Další náklady vznikající po uložení potrubí 

 

Vybudování jednoho metru kanalizace v rostlém terénu je odhadnuto 7000Kč 

[3]. 

Tato částka zahrnuje: 

- Vyhloubení stavební rýhy 

- Podsyp 

- Další náklady na přípravu před uložením potrubí 

- Obsyp 

- Zasypání stavební rýhy 

- Hutnění 

- Další náklady vznikající po uložení potrubí 
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Náklady na vybudování kanalizace v asfaltovém povrchu 

Délka kanalizace [m] 3479 

Cena za 1 m [Kč] 9 500 

    Náklady:            Ʃ 33 050 500 Kč 

 

Náklady na vybudování kanalizace v travnatém porostu 

Délka kanalizace [m] 200 

Cena za 1 m [Kč] 7 000 

    Náklady:              Ʃ 1 400 000 Kč 

  

Náklady na samotné potrubí 

 

 Při odhadu ceny potrubí bylo vycházeno z [3]. 

V následující tabulce jsou uvedeny ceny potrubí jednotlivých světlostí a 

celková suma nákladů na potrubí, jak pro potrubí z PP, tak pro výtlačné potrubí 

z PE. 

 

DN Délka úseku [m]  Cena za 1 m [K č] Celková cena [K č] 

300 1864 550 1 025 200 

400 1084 870 943 080 

500 208 1 330 276 640 

600 18 1 850 33 300 

80 555 140 77 700 

Náklady:       Ʃ 2 355 920 Kč 
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Náklady na čerpací stanice 

 Celkové náklady na čerpací stanici se pohybují okolo 200 000 Kč. 

Počet čerpacích stanic 3 

Cena 1 čerpací stanice [Kč] 200 000 Kč 

Náklady:                Ʃ 600 000 Kč 

 

Náklady na odleh čovací komoru 

 Celkové náklady na odlehčovací komoru se v praxi pohybují okolo 60 000 

Kč.  

Počet odlehčovacích komor 1 

Cena odlehčovací komory [Kč] 60 000 Kč 

Náklady:                   Ʃ 60 000 Kč 

 

Náklady na betonové šachty 

 Určení ceny jedné betonové šachty bylo provedeno podle [3] na 17 000 Kč 

za kus. 

Počet šachet 105 

Cena jedné šachty [Kč] 17 000 Kč 

     Náklady:           Ʃ 1 785 000 Kč 

Celkové investi ční náklady 

 

Kanalizace v asfaltovém povrchu 33 050 500 Kč 

Kanalizace v travnatém porostu 1 400 000 Kč 

Potrubí 2 355 920 Kč 

Čerpací stanice 600 000 Kč 

Odlehčovací komora 60 000 Kč 

Betonové šachty 1 785 000 Kč 

Celkové náklady:            Ʃ 39 251 420 Kč 
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6. Závěr 

 Cílem bakalářské práce byl návrh stokové sítě v městské části Liberce. 

Nejdříve bylo zjišťováno výškové uspořádání území, z něhož bylo dále vycházeno 

při návrhu vhodné stokové sítě. Byly uvažovány tři varianty, které jsou popsány 

v kap. 5. Vzhledem k tomu, že výškové uspořádání městské části neumožňuje 

pouze gravitační svedení stok, bylo přistoupeno k návrhu jednotné stokové sítě, 

která bude kombinací gravitační kanalizace s výtlačným potrubím, které bude tlačit 

odpadní vody do míst o vyšší nadmořské výšce, aby mohly být splašky dále 

odvedeny. 

 Celý návrh kanalizace se opírá o výkresovou část a hydrotechnické 

výpočty. Výkresová část je tvořena: situací (viz kap. 5.2.1. a příloha č. 1), 

hydrotechnickou situací (viz kap. 5.2.2. a příloha č. 2), 13 ti podélnými profily 

gravitačně navržených stok (viz kap. 5.2.3. a přílohy č. 3 – 15) a dvěma vzorovými 

hektary (viz kap. 5.2.4. a přílohy č. 16 a 17). Ze situace je patrné vedení stokové 

sítě a napojení vedlejších stok, v hydrotechnické situaci vidíme, z jakého území 

daná část kanalizace odvádí odpadní vody. Hydrotechnické výpočty jsou tvořeny 5 

ti tabulkami (viz kap. 5.2.5. a přílohy č. 18 – 22), ze kterých je možno vyčíst 

veškeré údaje potřebné pro návrh vhodného potrubí. Mezi tyto údaje patří např. 

celkový průtok ve stoce, rychlost, dobu průtoku odpadních vod. Díky těmto a 

dalším údajům je možné přesně zjistit, jaká světlost potrubí bude pro danou 

kanalizaci vhodná.  

 Na závěr jsou odhadnuty náklady na výstavbu nové jednotné stokové sítě, 

které budou činit téměř 39 251 420 Kč. Podrobný odhad nákladů na stavbu 

jednotné kanalizační sítě je uveden v kap. 5.3. 

 

 

 

 

 



2009 Stránka 32 

 

Návrh na další etapu: 

- dopracování podélných profilů výtlačných řadů; 

- rozpracování návrhu odlehčovací komory; 

- rozpracování kanalizačních přípojek. 

- Vyřešení křížení kanalizační sítě s inženýrskými sítěmi 
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