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Pro potřeby vypracování této studie bylo použito podkladu – situace z územního plánu obce, 
ortofoto z portálu Google a mapový podklad z portálu ČÚZK. 
 
Studie dle objednávky navrhuje podtlakovou kanalizaci v obci Boleradice (městys) na 
podkladu jednání se zastupiteli v obci, podrobné prohlídky obce, podkladů od obce a 
územního plánu. Některé údaje byly použité ze studie odkanalizování obce zpracované 
společností ProVenkov. 
 
Množství odpadních vod : 
počet obyvatel EO                    950,00    

roční množství OV m3              34 200,00    

Qd l/s                         1,08    

Qh max l/s                         4,88    

 
                                  4,75    l/s - dle německé normy pro podtlak 

 
 

STRUČNÝ POPIS PODTLAKOVÉHO KANALIZAČNCHO SYSTÉMU 
 
Kanalizace musí být přísně oddílná tj. určená pouze pro odvedení splaškových odpadních 
vod od producentů. 
Podtlaková kanalizace v obci Boleradice je navržena z potrubí tlakové PVC PN10 v min. 
profilu d90 mm a max. profilu 200 mm, převládající profily jsou d90 a d110 mm. Sklony 
potrubí jsou dány „pilovitým profilem“ kde vždy min. spád je 0,2% mezi „skoky“. Na stokové 
síti musí být zřízeny inspekční šachty ve vzdálenosti max. 100 m. Vzhledem ke konfiguraci 
terénu v obci a státní silnice procházející obcí doporučujeme uložení potrubí do zeleného 
pásu podél silnice popř. do krajnice, což by znamenalo minimální obnovu povrchu silnice, 
pokud správce komunikace dá k tomuto zásahu souhlas. Přesné umístění stok bude řešeno 
v dalších stupních PD na základě skutečného umístění stávajících inženýrských sítí. 
V centru obce, kde je již zrealizována oddílná gravitační splašková kanalizace s čerpáním 
bude návaznost této kanalizace na podtlakovou stokovou síť řešená pomocí sběrných šachet 
navazujících na čerpací jímku, která bude sloužit jako případná akumulace pro zachycení 
nadměrných kumulovaných přítoků. Detailní řešení bude v dalších stupních PD. 
 
Obecný popis podtlakové kanalizace 
Podtlaková kanalizace pracuje na principu vyvození podtlaku 0,3 – 0,8 baru ve stokové síti a 
nasáváním splašků (rychlost v potrubí dosahuje až 5 m/s) od zdrojů do podtlakových tanků, 
odkud jsou splašky čerpány do místa čištění, v tomto případě přímo z podtlakové stanice na 
ČOV Boleradice. 
 
Stoková síť je řešena z tlakového potrubí PVC v profilech d90 – d200 mm, po úsecích 50 – 
100 m jsou místěny inspekční šachty DN 80 – 125 mm pro potřebu kontroly a zjišťování 
poruch na síti. Každá větev popř. i úseky hlavní větve jsou osazeny a uzavírány sekčními 
šoupaty. 
V ČR je pro návrh, realizaci a provoz podtlakových kanalizací platná norma ČSN EN 16932-3. 
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Podtlakovou kanalizaci tvoří tyto objekty : 
Podtlaková stanice-PS 
Je řešena jako přízemní objekt velikosti cca 4 x 6 m, ve kterém je osazena technologie PS vč. 
elektrorozvodů a řízení. Technologii PS tvoří : 

• Vakuová čerpadla 

• Kontrolní a řídící panel 

• Sběrné tanky 

• Tlaková čerpadla 

• Spojovací a výfukové potrubí a potrubní rozvody 
V případě řešení obce Boleradice může být objekt PS vyřešen jako součást areálu ČOV. 
 
Sběrné šachty - SŠ 
Tvoří propojení mezi podtlakovou stokovou sítí a gravitačním odtokem z nemovitostí. SŠ jsou 
řešeny jako plastové objekty osazené akumulačním prostorem pro přítok splašků, ventilem a 
řídící jednotkou pro ovládání odtoku (bez potřeby elektrické energie) uloženými 
v samostatném prostoru – tělu SŠ nebo přímo v akumulačním prostoru šachty. 
SŠ se umisťují samostatně pro každou nemovitost podle požadavku vlastníka nemovitosti, SŠ 
lze sdružovat tzn., že na jednu DPŠ může být připojeno více nemovitostí. SŠ jsou k hlavnímu 
řadu připojeny podtlakovou částí přípojky DN 65-80 mm. 
SŠ jsou standardně 2 typů – typ G-50 – 2“ pro připojení 1 až 2 rodinných domů (akumulace20 
l) a typ G-65 – 2,5“ (akumulace 40 l) pro připojení větších zdrojů odpadních vod popř. 4-6 
rodinných domů. 
 
Monitoring ventilů 
Monitoring ventilů zajišťuje trvalou kontrolu funkce ventilů a max. hladiny v akumulačním 
prostoru s přenosem informace o jakékoliv poruše na dispečink nebo mobilní telefon 
obsluhy. Je propojen s monitoringem funkce podtlakové stanice. 
 
Funkce podtlakové kanalizace spočívá v tom, že podtlaková čerpadla v PS vyvozují trvalý 
podtlak (0,3-0,8 bar) v podtlakových tancích a odtud se podtlak šíří do celé stokové sítě až 
k SŠ. 
V případě nátoku splašků do akumulačního prostoru SŠ (od 20 l do 60 l) se automaticky 
otevírá ventil a podtlak z hlavního řadu nasaje splašky do stokové sítě, kde jsou rychlostí 3-5 
m/s dopravovány do podtlakových tanků u PS. Z podtlakových tanků jsou pak splašky 
kalovými čerpadly čerpány do místa určení. Celý provoz probíhá automaticky a je řízen 
kontrolním a řídícím panelem umístěným v PS. 
V současné době se jedná o standardní řešení odkanalizování obcí (v ČR je v provozu cca 70 
podtlakových kanalizací a další se připravuje nebo realizují), které mají dispoziční problémy, 
geologicky nepříznivé podmínky, jsou na rovině, mají vysoko hladinu podzemní vody a pro 
zdroje s malými průtoky odpadních vod. U podtlakové kanalizace pracují šachty u objektů 
bez potřeby elektrické energie, jediný zdroje energie je v podtlakové stanici. Celý systém je 
plynotěsně uzavřený, takže nedochází k šíření zápachu a výskytu hlodavců. 
Příprava, výstavba i provoz podtlakové kanalizace vyžaduje od všech účastníků v celém 
procesu vysoce odbornou a profesní spolehlivost. 
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Závěr a doporučení 

 
Závěrem si dovolíme nastínit náš odborný názor na řešení oddílné stokové sítě ve formě 
podtlakové kanalizace pro obec Boleradice : 

- Na základě této studie, kterou jsme zpracovali s technickou podporou techniků 
z Německa od firmy Aqseptence GmbH Hanu doporučujeme pro odkanalizování 
podtlakovou kanalizaci zejména z důvodů výše nákladů, zásahu do celkového 
života obce v době výstavby a následného provozu s odtokem odpadních vod 

- V dalších stupních PD je nutné upřesnit přesné umístění a vedení stok zejména ve 
státních silnicích a dořešit podrobné řešení v centru obce v návaznosti na již 
realizovanou gravitační kanalizace a finalizaci povrchů 

- V dalším stupni je nutné řešit detailně umístění sběrných šachet u nemovitostí – 
nejlépe formou vyplnění letáků od producentů (vlastníků nemovitostí) 
s následným vyhodnocením nebo formou osobní zainteresovanosti zastupitelů 
obce  

- Je nutné, aby obec připravila obyvatele na tu skutečnost, že bude nutné dořešit 
gravitační části přípojek od nemovitostí ke sběrným šachtám a to individuálně pro 
každou nemovitost, což lze pak řešit dílčími jednotnými projekty a společným 
podáním žádosti na územní souhlas 

- Konfigurace terénu v obci a velikost obce jsou typické pro alternativní systémy 
kanalizací, přičemž podtlaková kanalizace je námi doporučována pro přípravu a 
realizaci – nedoporučujeme řešit jakékoliv kombinace systémů 

- Studie neřeší podrobně čistírnu odpadních vod, tady byly převzaté podklady ze 
studie ProVenkov 

Dalším korkem musí být rozhodnutí obce o projektové a inženýrské přípravě této investice. 
Odhadovaná doba na projekt pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí je 9-12 
měsíců, dalších 9 měsíců pak na zpracování projektu pro stavební povolení a vydání 
stavebního povolení. 
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