
D.  PŘEHLED OPATŘENÍ A ZÁVAZNÉ PRIORITY

OZNAČENÍ V 

SITUACI

Akce pod bodem 

B.2.1.
POPIS OPATŘENÍ

 

POŘIZOVATE

L

PRIORI

TA
NÁKLADY   tis. Kč

OK21 a)

Odlehčení OK21 "U Raka" - nově projektovaný nevyhoví z hlediska počtu přepadů z

důvodu zmenšení původního profilu následného úseku z DN400 na DN300 (nejspíše

nutností použití bezvýkopové technologie)

Ponechání původní dimenze s využitím technologie "GRUNDOBURST"

nebo jí podobné

VHS 1
v rozpočtu hotové 

PD - diference mezi 

technologiemi  

300tisKč

OK5 b)

Odlehčení v Sobotecké OK 5 - nevyhoví kritériím z důvodu velkých průtoku ze 

Sobotecké, které nelze již více omezit předřazenými odlehčovači. Napojení DN600 z 

nové úpravy podél Stebénky do DN1000a hydraulicky naprosto nevhodného 

odlehčovače nelze připustit, protože odlehčovač v žádném případě nevyhoví 

kriteriím. 

V rámci PD, která počítá s provedením spojné komory DN1000a

DN600 do DN1000 k odlehčovači provést přepojení DN600 až za

odlehčovač kde se rozšiřuje DN600 na DN1000 a tuto stoku odlehčí

dnes "jalový" odlehčovač u Jizery OK8. V rámci této úpravy musí být

zkontrolován tento odlehčovač a nastaven dle parametrů bodu

B.2.1.b Generelu

VHS 2
doplnění PD (popř 

změna před 

dokončením) 500tis 

Kč

OK22 c)

Odlehčení OK 22 u Malé Jizery by splnil kriteria pro odlehčení, ale následná škrtící

trať DN300 k další šachtě 513106 v délce 34 m v malém spádu omezuje nátok na

ČOV natolik, že odlehčovač nevyhovuje. 

Je nutné provést výměnu tohoto úseku za DN 400, který je v dalších

úsecích. Doporučuji osazení regulačního systému (nuty, kanal.šoup.,

stavítko apod.) Model uvažuje s odtokem 65 l/s na ČOV. Upravený OK

22 bude regulačními prvky nastaven na počátek odlehčování při 65

l/s. Dle informací je počítano s rekonstrukcí celého úseku podél Malé

Jizery - zahrnout do oprav.

VHS 3 250tis.Kč

OK9 c)

OK 9 na téže stoce jako OK22 v dolním úseku před napojením na „C“ je také silně

omezen odtokovou DN200 v délce 12m, proto také nevyhovuje.  

. Vzhledem ke složitosti uzlu v napojení této DN200 na škrtící potrubí

DN300 z OK 8 před shybkou 2x DN200 je nutná projektová příprava

úprav. Z OK 9 je nutné odvádět na ČOV při zahájení odlehčování 90

l/s, což stávající škrtící potrubí nedovoluje. Pro projektovou přípravu

doporučuji hydrometrické měření, při návrhu opět dodržet parametry

z GO tento bod.

VHS 4 200tis. Kč

OK14 d)

OK 14  na stoce "CB"  opět má škrtící úsek velice dlouhý a v malém spádu, takže při 

zahájení odlehčování má velice malé průtoky na ČOV - nevyhoví kritériu počtu 

přepadů.

Zde se musí zvětšit dimenze škrtících úseků za OK k následující 

šachtě

OK14 cca 35m z DN250 na DN400

Opět doporučuji osazení regulačních prvků.

Model uvažuje odtok z oddělovačů při zahájení odlehčování

z OK14 ….. 90 l/s

VHS 5 300tis. Kč



OK15 d)

OK 15 na stoce "CB"  opět má škrtící úsek velice dlouhý a v malém spádu, takže při 

zahájení odlehčování má velice malé průtoky na ČOV - nevyhoví kritériu počtu 

přepadů.

Zde se musí zvětšit dimenze škrtících úseků za OK k následující 

šachtě

OK15 cca 20m z DN250 na DN400

Opět doporučuji osazení regulačních prvků.

Model uvažuje odtok z oddělovačů při zahájení odlehčování

z Ok 15……140 l/s

VHS 6 300tis.Kč

OK13 e)
Odlehčení OK 13 je v dnešním stavu na pokraji vyhovujícího stavu. Rozvoj oblasti 

vyžaduje úpravu - opět je zde omezení odtoku na ČOV 20 m dlouhým úsekem DN200 

v malém spádu.

Je nutné tento úsek zkapacitnit na DN300 jako je v následujících 

úsecích. Model uvažuje 90 l/s. VHS 7 200tis. Kč

OK6 e)
Odlehčení OK 6 níže na téže stoce "CD" v dnešním stavu nevyhovuje kritériu počtu 

přepadů.

OK 6 níže na téže stoce "CD" je třeba upravit  a osadit regulačním 

prvkem tak , aby na ČOV natékalo při zahájení odlehčování 220 l/s, 

jinak není možné splnit kritérium počtu přepadů
SČVK 8 provoz

OK2 f)

Odlehčení OK 2 níže na  stoce "CF" v dnešním stavu nevyhovuje kritériu počtu 

přepadů.

Vyřešení odlehčení obou odlehčovacích komor vhodným 

hydraulickým napojením odlehčovacích potrubí. Tato úprava si vyžádá 

opravu zaklenutí Odolenovického potoka a jeho případné rozšíření 

pro zkapacitnění o nátoková OK 2 je třeba osadit regulačním prvkem a 

zvýšit přelivnou hranu o 7 cm, aby na ČOV natékalo při zahájení 

odlehčování 174 l/s.

SČVK 9 provoz

KÁR kap.C.2.

Poslední úsek dnešní stoky "CB" je  v délce cca 173 m proveden v DN300, přičemž 

poslední úseky jsou umístěny na soukromých pozemcích. Pro navrženou variantu 

odkanalizování severní části Károvska tento úsek nevyhoví

Pro výstavbu odvodnění s pžadovaným zdržením a přípravou na další 

zástavbu je nutné tento úsek zkapacitnit ve délce 120m na DN400

MĚSTO 10 960tis. Kč

Poznámka: v rámci projektové přípravy a před zásahy do jednotlivých OK doporučuji doplnění provedené pasportizace objektů o hydrometrická ověření funkce navržených úprav 


