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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MĚSTO DOKSY – PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

 

1. Identifikační údaje 

  
  

 Objednatel:   Svazek obcí Máchův kraj 

    Náměstí republiky 193 

    472 01 Doksy 

    IČ: 71202056 

 

 Zhotovitel:  MK Consult, v.o.s. 

    Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem 

 

 Město:   Doksy 

 Katastrální území: Doksy u Máchova jezera [628212] 

    Zbyny [791971] 

    Žďár v Podbezdězí [795143]   

 

2. Úvod  
 

 Tento dokument představuje tištěnou podobu zpracované veřejné zakázky "Pasport dešťové 

kanalizace ve městě Doksy", část 6.  

 Objednatelem zakázky je svazek obcí Máchův kraj s podporou fondu EU (Evropský sociální fond - 

operační program Zaměstnanost). Cílem zakázky je zpracování pasportu (tj. evidence) dešťové 

kanalizační sítě v rámci území města Doksy.  

 Pasport je proveden na základě dostupných projektových dokumentací a podrobného místního 

šetření na celém území. Městem byl dodán pasport dešťové kanalizace prováděný v roce 2010, ze 

kterého bylo možné čerpat informace. Podkladová data byla doplněna daty správce splaškové kanalizační 

sítě SČVAK a.s., která sloužila pro správnou orientaci v terénu. Tato získaná data byla použita především 

v lokalitě Staré Splavy, kde se jedná pouze o jednotnou kanalizaci. V datech pasportu pak bylo doplněno 

do sloupce „zdroj dat“ hodnota „ostatní“, vzhledem k neznámosti původu dat majitele SČVAK a.s. 
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 Nalezené prvky kanalizační sítě (šachty, vpustě,...) jsou zaneseny do digitální mapy včetně 

popisných informací.  

Vlastní zpracováni bylo provedeno v databázovém GIS Kompas 5:  

 
ukázka z prostředí programu Kompas 5 

 Datové výstupy jsou vytvořeny pomocí exportu do příslušných formátů.  

 

 Ve smyslu zadávacích podmínek, resp. uzavřené smlouvy o dílo, jsou výstupy zpracovány ve třech 

podobách:  

  

• Tištěný dokument (3x)  

• Elektronická verze tištěné PDF a fotodokumentace (1x na DVD nosiči)  

• Digitální formát pro implementaci do GIS obce (formát SHP, DWG v souřadném systému JTSK)  

  
 Vlastní obsah pasportu kanalizační sítě je na následujících stranách vytištěn ve formě seznamu 

prvků kanalizační sítě se základními údaji a mapových příloh, kde jsou jednotlivé prvky znázorněny nad 

katastrální mapou. Šachty a ostatní zařízení (vpustě,..) jsou v grafické části označeny identifikačním 

číslem KID, které je rovněž v tabulkové části pasportu, aby bylo dosaženo provázání dat mezi tabulkovou 

a grafickou formou pasportu. Jednotlivé stoky dešťové kanalizace byly označeny písmeny A, B, C, D, E, F, 

G, H, J, K, L, M, N, O a P, kdy se dále dělí navazující větve na na X.1, X.2, případně X.1y.  

 

  

2. Popis území 
   

Město Doksy se rozléhá jihovýchodně od České Lípy v nadmořské výšce 260 m.n.m.. Územně 

spadá do okresu Česká Lípa a náleží pod Liberecký kraj a příslušnou obcí s rozšířenou působností je město 

Česká Lípa. Doksy čítají celkem 5178 obyvatel.    

Jedná se o poměrně kopcovité území, které je odvodněno systémem dešťových vpustí 

napojených na dešťovou kanalizační síť zaústěnou do místní vodoteče. Sběrnou vodoteč tvoří místní 

Robečský potok.  

 

3. Popis stokové sítě  
 

Město Doksy je rozděleno do několika sekcí, co se týká odvodnění. Celkem je 12 hlavních 

výustních objektů. Hlavní řad „A“ odvodňuje severní oblast města ulici Máchovu. Sběrač je proveden 

z trub zkameniny DN400. Stoka probíhá vedle stávající splaškové kanalizace a vyústění je provedeno za 

objektem Penny s označením „V1“. Na stoku navazují krátké větve A.1 a A.2 rovněž z kameniny. 

 Druhou oblast na severu města odvodňuje páteřní stoka „B“ z kameniny DN300, která je 

historickou stokou a na ni je nově připojen úsek v ulici Jiráskova. Stoka sbírá vodu z pozemku základní 

školy a také z části ulice Valdštejnská s vyústěním V2 v Tyršovych sadech. 

Tyršovy sady jsou odvodněny z části rekonstruovanou stokou „C“, která je vyústěna poblíž domu 

č.p. 295. Na tuto stoku jsou napojeny řady z ulice Josefská. 

Stoka D se rozprostírá na západní část města až k bývalým JZD objektům, kde je proveden nátok 

v rygolu vedle silnice. Tato stoka je propojena s historickou částí stoky kolem místního zámku, která je 

provedena jako zděná v hloubce cca 4,0 m. Ta pak navazuje na zatrubněnou stoku DN400 v ulici 

Valdštejnská a následně přes vajcovité průřezy stoky 900/600 je vyústěna poblíž domu č.p. 927 do místní 

vodoteče. Stoka sbírá vodu také z ulice Družstevní a ulice Nad školou. Vzhledem k napojení stoky E do 

stoky D v místě u objektu č.p. 150, je toto místo v době prudkých dešťů problematické.  

Stoka „E“ zabírá velkou část území v jižní části města. Jedná se především o oblast kolem bytových 

domů, odkud je voda stahována do zmíněné stoky „D“. Stoka E je provedena převážně z kameniny DN300 

s rozšířením v místě soutoku na betonovou DN500. 

Směrem od náměstí na jižní stranu odvádí vodu stoka „F“, která je vyústěna u objektu č.p. 15 do 

místní vodoteče. 

Celou ulici Hálkova a na ni navazující komunikace odvodňuje stoka „G“, která se dále větví na 

stoky G.1-G.12. Řad je proveden převážně z kameniny DN300 s vyústěním z PVC DN400 u domu č.p. 231 

v ulici 5.května.  

Nově je vybudována dešťová kanalizace v ulicích Jižní a Seifertova, která je provedena z PVC 

DN300 s vyústěním do místního rybníka v ulici 5.května. Tato stoka je označena písmenem „H“ 

s navazujícími větvemi H.1-H.3. 

Východní část města nad hřbitovem odvodňuje stoka „K“ s vyústěním v ulici Nerudova do místní 

vodoteče. V této oblasti jsou často napojeny uliční vpustě do splaškové kanalizace a proto jsou 

v pasportu zobrazeny pouze přípojky a případně šachta splaškové kanalizace, do které je vpusť připojena. 

Ulice Mimoňská je ve spodní části odvodněna pomocí vpustí, které jsou připojeny na aktivní 

zatrubněný potok s pramenem v areálu bývalého kláštera. Tato stoka „O“ je vyústěna společně se 

stokami „N“ a „M“ v ulici Ke Klůčku. 
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Místní část Staré Splavy je odvodněna soustavou uličních vpustí, které jsou napojeny do splaškové 

kanalizace v majetku společnosti SČVAK, a.s. 

 

Celková délka kanalizačních dešťových hlavních řadů je 19,637 km. 

 

3. Průzkum v terénu 

 

 V rámci terénního průzkumu byly vyhledávány šachty stokové sítě a také dešťové vpustě, které 

jsou připojeny na dešťovou kanalizační síť. Zaměřovala se hloubka šachet a určovala jejich pozice do 

katastrálních map. Při otevření poklopu šachty se zjišťoval průběh stok, popř. zaústění přípojek do 

šachty. Následně byl proveden kamerový průzkum firmou Patok a.s. na předem určených stokách. 

V datech je pak ve sloupci „poznámka“ uvedena hodnota „kamera“ pro stoky, na nichž se průzkum 

prováděl. Získaná data z terénu v kombinaci s kamerovými průzkumy byla zpracována v programu GIS. 

 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

 

 

  

 

Ing. Miroslav Šikula   
ředitel         
V Ústí nad Labem 28. 3. 2022                 
                                  


