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1 Úvod
Problém nedostatku vody v Boleveckém rybníku trápí Plzeň již třetím rokem, na začátku roku 2019 bylo jasné,
že problémy jsou dlouhodobějšího rázu. V Plzeňském tisku se čas od času objevily zprávy nebo diskuze nad
některými „zaručenými“ způsoby, kterými by mohl být tento problém vyřešen.
Mezi diskutované možnosti patřil odběr vody z Plzeňské čistírny odpadních vod nebo využití vody z řeky
Berounky. Nicméně všechny tyto „zaručené“ způsoby jsou sice jednoduché z pohledu laické veřejnosti –
potřebou dostat vodu do Boleveckého rybníka. Jenže v tomto případě je potřeba dané řešení vnímat jako vliv
na celkem unikátní a uzavřený ekosystém, který se podařilo v Bolevecké soustavě vybudovat.
Proto je potřeba určité možnosti prověřit do větších detailů a odpovědně se zamyslet nad mnoha otázkami,
které jednotlivé způsoby přinášejí (obsah solí a vysoký zbytkový obsah živin ve vodách z ČOV i z Berounky,
jejich vliv na výskyt sinic; vnos „nevyčistitelných“ látek jako jsou rezidua antibiotik a jejich vliv ve stojatých
vodách; přenos račího moru….)
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla oslovena společnost DHI, aby se podrobněji věnovala
prověření možností zlepšení vodohospodářské bilance povodí Boleveckého potoka. DHI předložila nabídku
zpracování studie možností zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníka, kde bylo po
diskusích se zadavatelem stanoveno 5 variant možností vylepšení vodohospodářské bilance Boleveckého
rybníka.
Všechny varianty budou obsahovat závěrečné vyhodnocení: klady, zápory a rizika vzhledem k jejich
realizovatelnosti pro město Plzeň a předpoklad finanční náročnosti. Všechny varianty budou v rámci
zpracování studie předjednány s dotčenými organizacemi (orgány ochrany přírody, Povodí Vltavy s. p, atd.).
Navrhovaná opatření (převedení vod, retenční nádrže, průlehy, tůně, zařízení pro čištění vody,…) budou
přednostně umisťovány na pozemky v majetku města Plzně.
Ve variantě A – odvedení dešťových vod z horních částí povodí budou v mapovém pokladu vyznačena místa
přirozeného odtoku srážkových vod (pokud nebudou odváděny do jednotné kanalizace), budou navrženy
možnosti převedení těchto vod do přirozené vodoteče nebo vodní nádrže. Varianta A bude dále obsahovat
modelový příklad – návrh vhodného odvodnění ulic čtvrti rodinných domků „Zavadilka“ a převedení srážkových
vod z této lokality do litorálu Velkého boleveckého rybníka.
Varianta B - využití podzemní vody (podchycení pramene pod 4. ZŠ) bude obsahovat též jednoduchý výčet
pozemků, které by byly dotčeny převáděním vod od zdroje až do přirozené vodoteče (povodí Boleveckého
potoka).
Varianta C – využití vody z Berounky zahrnuje možnost jímání vody z infiltrační tůně vybudované v nivě
Berounky a jímání vody z povrchového vrtu, který bude využívat přirozenou infiltraci z půdního horizontu.
Varianta D – využití vyčištěných vod z ČOV – bude prověřena možnost využití těchto vod
Varianta E – stanovení přirozených svodnic v rozvojových lokalitách ÚP v povodí Boleveckého potoka bude,
pokud možno, zohledňovat pozemky ve vlastnictví města Plzně, případně bude obsahovat výčet pozemků,
které by byly potřebnými svodnicemi dotčeny. Stanovení svodnic bude provedeno s ohledem na to, aby mohly
být následně v ÚP vymezeny jako nezastavitelné území, respektive veřejně prospěšné stavby.

5

2 Podklady
Pro účely studie byly použity následující podklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Výškopis DMR 5G
Územní plán města Plzně
Územní studie lokality Malý Bolevec, U Jacht klubu – UKRMP; 6/2018
Územní studie lokality Zavadilka a Nad Roudenskými lomy – A.S. S. A Architekti
s.r.o.;10/2017
PDSP komunikace I/20 a II/231 Plaská, Na Roudné, Chrástecká – 2. etapa – SUDOP Praha
a.s.;10/2017)
DUR úprava MK na Zavadilce – Woring s.r.o.; 3/2018
Technické konzultace se společností ENVI-PUR
Měsíční srážkové úhrny a výpar za období 10 let (ČHMU 5/2019)
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3 Vodní bilance – výpar z vodní hladiny, srážky a teplota na území
Boleveckého rybníka
Předpokladem stanovení, kolik vody v delším období v Boleveckém rybníce (resp. v Bolevecké soustavě)
chybí, je základní analýza mezi tím, kolik srážek do soustavy přiteče a kolik vody se ze soustavy vypaří. Výpar
je sledován na stanici Mikulka, a to většinou v období duben až říjen, protože v ostatních měsících může být
ovlivněn teplotami (zamrzlá hladina). Teploty a srážky jsou sledovány jak na stanici Mikulka, tak přímo na
stanici Bolevec, která se nachází přímo v zájmové lokalitě.
Základní

bilanční

rovnice

je:

𝐻𝑠 = 𝐻𝑜 + 𝐻𝑣 ± 𝐻𝑟 ± 𝐻𝑢
𝐻𝑠 … . . 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑠𝑟áž𝑒𝑘 𝐻𝑜 … . . 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘𝑢 𝐻𝑣 … . . 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑢
𝐻𝑟 … . . 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑑í 𝐻𝑢 … 𝑣ý𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑𝑛í𝑚 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑑í𝑚

3.1 Vodní plochy
Rybníky v povodí Boleveckého potoka zaujímají plochu 0,72 km 2. Rybníky s největší rozlohou jsou Velký a
Malý Bolevecký, Senecký, Kamenný rybník a Košinář.
název
Velký Bolevecký rybník
Senecký rybník
Kamenný rybník
Košinář
Malý Bolevecký rybník
Třemošenský rybník
Šidlovský rybník
Strženka
Vydymáček
Nováček
bezejmenný u Košutky
Rozkopaný rybník
bezejmenný u Košutky
bezejmenný u Košutky

Plocha
(m2)
421 521
58 280
57 046
49 533
38 231
32 274
26 136
15 383
7 381
6 698
2 873
2 058
1 604
1 055

Tab. 1 – Rybníky a jejich plocha v povodí Boleveckého rybníka.

3.2 Výpar – evapotranspirace
Evapotranspirace (ET) je celkový výpar ze zemského povrchu do atmosféry, který se vztahuje k určitému
území. Tento celkový výpar se skládá z fyzikálního výparu (evaporace) a fyziologického (transpirace).
Evaporace zahrnuje pohyb vody do vzduchu ze zdrojů jako půda, vodní plochy a dešťová voda zachycená na
vegetaci (intercepce srážek). Transpirace je výdej vody vegetací zejména listy.
Hodnoty měřené ČHMU a definované jako výpar v podstatě udávají hodnotu evaporace, neboť výpar je měřen
poklesem z volné hladiny. Tato hodnota je pro orientační stanovení výparu dostatečná.

7

Nejvyšší rozptyl měsíčních sum výparu z vodní hladiny na stanici Plzeň – Mikulka v jednotlivých letech nastává
v srpnu, červnu a červenci (Obr. 1). Průměrná evaporace stejně tak jako kumulativní výpar z vodní hladiny je
nejvyšší v červenci (103 mm, 1035,3 mm), červnu a srpnu, nejnižší v říjnu (Obr. 2). Roční průměrný výpar je
472,3 mm v období od dubna do října v období 2009-2018. Nejvyšší hodnota výparu byla naměřena v červnu
roku
2017
a
to
145,9
mm.
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Obr. 1: Měsíční sumy výparu z vodní hladiny ve stanici Plzeň – Mikulka v období 2009 – 2018.
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Obr. 2: Kumulativní výpar z vodní hladiny ve stanici Plzeň – Mikulka v období 2009 – 2018.
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3.3 Srážky a teplota
Roční průměr srážek je 548,2 mm za sledované období. Z Obr. 3 je patrný mírně klesající trend úhrnů srážek.
V červenci spadne nejvíce srážek, průměrný úhrn činí 81,6 mm. Jedná se ale většinou o srážky s velkou
intenzitou, které nemají výrazný vliv na dotaci půdního horizontu. Nejvyšší úhrny srážek jsou pozorovány
v červenci, červnu, srpnu a květnu (průměrná hodnota 81,6; 72,8; 70,7 a 68,4 mm, Obr. 4).
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Obr. 3: Měsíční úhrn srážek (modře) a teploty vzduchu (červeně) ve stanici Plzeň – Mikulka v období 2009
– 2018.
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Obr. 4: Kumulativní měsíční úhrn srážek ve stanici Plzeň – Mikulka v období 2009 – 2018.
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3.4 Vodní bilance
Základní

bilanční

rovnice

je:

𝐻𝑠 = 𝐻𝑜 + 𝐻𝑣 ± 𝐻𝑟 ± 𝐻𝑢
𝐻𝑠 … . . 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑠𝑟áž𝑒𝑘 𝐻𝑜 … . . 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑜𝑑𝑡𝑜𝑘𝑢 𝐻𝑣 … . . 𝑟𝑜č𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑣ý𝑝𝑎𝑟𝑢
𝐻𝑟 … . . 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑑í 𝐻𝑢 … 𝑣ý𝑚ě𝑛𝑎 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑒𝑑𝑛í𝑚 𝑝𝑜𝑣𝑜𝑑í𝑚
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Pakliže pro zjednodušení pomineme změny a výměny v povodí a odečteme výšky srážek a výparu z vodní
hladiny zjistíme bilanci v povodí Boleveckého potoka. Je zřejmý deficit srážek v období od května do září (Obr.
5). Nejvyšší rozdíl 245 mm byl dosažen v červnu, 219 mm v červenci a 213 mm v srpnu.
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Obr. 5: Deficit srážek v jednotlivých měsících ve stanici Plzeň – Mikulka v období 2009 – 2018.
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V měsíčním měřítku v období 2009 – 2018 hodnoty oscilují, avšak lze pozorovat mírně klesající trendJe
zřejmé, že zatímco v období 2009 – 2014 docházelo ve vegetačním období v některých měsících k pozitivní
bilanci srážek, tak v období 2015 – 2018 (s výjimkou roku 2016) je již bilance pouze negativní (Obr. 6). Nejvyšší
rozdíly srážek a evaporace byly pozorovány v roce 2015 (Obr. 7).. Červenec, srpen a červen jsou měsíce s
nejvyšší výparností, naopak nejmenší výpar je v dubnu a říjnu (Obr. 8).

datum
Obr. 6: Rozdíl srážek a výparu z vodní hladiny (modře), teplota (červeně).
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Obr. 8: Průměrná teplota a výpar z vodní hladiny ve stanici Plzeň – Mikulka v období 2009 – 2018

3.4.1 Potřebné množství vody pro dotaci deficitu vodní bilance
Na základě zjednodušení je možné konstatovat, že v průběhu měsíců červen – srpen dochází k průměrnému
výparu na hodnotě 225 mm. Při ploše Boleveckého rybníka 42,15 ha (odvozeno z velikosti polygonu
definujícího Bolevecký rybník) to představuje měsíčně, v případě nulového nátoku do nádrže, deficit vody ve
výši 95 tis. m3. Pokud bychom uvažovali s neoficiálně udávanou hodnotou 5000 m 3 při 1 cm výšky vody, pak
by tento deficit představoval až 112 tis. m3.
V případě vyrovnání průměrného vodního deficitu pouze v těchto třech měsících je nutné najít zdroj vhodné
vody o vydatnosti 35 – 42 l/s. To je velmi obtížná úloha, neboť jediným potenciálně vhodným zdrojem při
tomto množství je voda z řeky Berounky nebo voda z ČOV Plzeň.
Samozřejmě je možné, a z hlediska technologického vybavení i vhodné, deficit vodní bilance „dorovnávat“
v průběhu celého roku. V tom případě by byl dostatečný zdroj řádově na ¼ výše uvedených hodnot, cca 810 l/s.

11

12

studie_bolevecký_rybnik_dhi_po_připomínkách.docx / DH / 2019-08-28

4 Varianta A – odvedení dešťových vod z horních částí povodí
Město Plzeň, stejně jako většina měst v České republice, prošla vývojem odkanalizování zastavěných území
a nových rozvojových ploch. Zatímco na počátku rozvoje těchto měst žádné odvodnění v podstatě neexistovalo
nebo se využívalo přirozeného odvedení dešťových vod z území, se vzrůstající zástavbou mnohé přirozené
svodnice zmizely, došlo ke zvýšení nepropustných ploch v území a nutnosti srážkové a splaškové vody odvést.
To se dělo převážně společně pomocí jednotné kanalizace.
To je však dlouhodobě neudržitelný vývoj, který způsobuje přetížení stokové sítě, zatěžování ČOV a
v neposlední řadě výskyt „rychlých“ povodní zejména na malých vodních tocích, pokud tam jsou zaústěny
přepady z odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci.
V současné době je tak možné konstatovat, že většina dešťových vod na území města Plzně a jejich přilehlých
povodích je napojena na jednotnou kanalizaci a v dlouhodobém horizontu bude docházet k jejich postupnému
odpojování. Většina horního povodí Boleveckého potoka tvoří přirozený odtok (přes lesní porosty). V rámci
zjištění potenciálu odpojení srážkových vod od jednotné kanalizace v dolní části povodí byla provedena
analýza území, ze kterého nedochází k přirozenému odtoku do vodního toku a je napojeno na jednotnou
kanalizaci. Lze tak vytipovat místa, kde je vodu možné přirozeně akumulovat a částečně odlehčit nátoku do
jednotné kanalizace.
Celková plocha Boleveckého potoka je 16,73 km 2. V povodí Boleveckého potoka plochy s přirozeným odtokem
činí 78 % (13,04 km2), do jednotné a splaškové kanalizace je odvodňováno 16,6 % (2,78 km2), 0,78 % je
odváděno do oddílné dešťové kanalizace (0,13 km2) a zastavěné území bez informace o kanalizaci v daném
území v GISu Vodárny Plzeň a.s. je na 4,62 % území (Obr. 9).

Obr. 9: Typy ploch odvedení dešťových vod v povodí Boleveckého potoka.
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4.1 Lokalita Zavadilka – hospodaření s dešťovými vodami (HDV)
V lokalitě Zavadilka se v současné době připravují opravy místních pozemních komunikací a související drobné
stavební úpravy, a to v ulicích Lidická, Mozartova, Pod Stráží a France Liszta zpracované společností Woring
s.r.o. (Obr. 10). Celková délka úpravy je 2,4 km. Odvodnění komunikací je plánováno k silničním obrubám,
kde je voda zachycována do silničních vpustí a následně je vedena do jednotné kanalizace. Celkové
vodohospodářské řešení není předmětem stavby. Návrh uvažuje, že stávající zeleň je třeba co v největším
rozsahu ponechat, ke kácení dojde jen ze zdravotního důvodu či s ohledem na úpravu uličního prostoru,
kácená zeleň má být nahrazena náhradní výsadbou.
Další projektová dokumentace je zpracovaná v ulici Pod Stráží (WH Projekt s.r.o.) prochází stoka jednotné
kanalizace, pokračující k Boleveckému sběrači. Pro řešené lokality se uvažuje výstavba oddělené dešťové a
splaškové stoky. Dešťové vody mají být svedeny do Boleveckého potoka. Odtok dešťových vod z komunikací
má být regulován pomocí retence. Dešťové vody ze střech nově navrhovaných domů budou řešeny v rámci
pozemku.

Obr. 10: Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě na Zavadilce.

Cílem vegetačních úprav bylo doplnění zeleně v dopravních řešeních – komunikací, chodníků, parkovišť a
dalších přidružených ploch. Podkladem pro návrh je dendrologický průzkum. Vzrostlé hodnotnější dřeviny byly
v návrhu ponechány a doplněny vhodnými výsadbami alejových stromů či keřů na kmínku.
Ve vegetačních plochách a ostrůvcích jsou na místech, kde to umožňují prostorové parametry a uložení
inženýrských sítí, navrženy výsadby listnatých stromů ve formě stromořadí. V místech, kde není možné dodržet
ochranná pásma sítí, jsou navrženy keře na kmínku, popř. bude mezi navrhované stromy a IS instalována
protikořenová folie. Výsadby dřevin v doprovodu komunikací jsou zároveň navrženy tak, aby jejich cílové
koruny nezasahovaly do průjezdného profilu vozovek. Při návrhu byly rovněž respektovány rozhledové
poměry.
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Zvolená taxonomická skladba navrhovaných dřevin byla odvozena ze stávajících výsadeb na lokalitě. Ve
většině případů se jedná buď o dosadby stávajících stromořadí či založení nových segmentů alejí pomocí
totožného taxonu, který se již v dané ulici vyskytuje (sjednocení výsadeb). Ve vybraných částech ulic byl s
ohledem na omezené prostorové možnosti výsadeb vybrán taxon nový, pomocí kterého budou nově založeny
ucelené segmenty alejí. Vesměs jsou do uličních stromořadí navrhovány méně vzrostné kultivary stromů
odolné městskému prostředí (malokorunné a úzkokorunné kultivary dřevin – např. javoru babyky, habru
obecného, višně křovité apod.)

4.1.1 Možnosti zasakování v lokalitě
V rámci podkladů pro tuto studii byl využit i mapový podklad zpracovaný pro Koncepci odvodnění Plzně, a to
hydrogeologická mapa. V oblasti Zavadilky je možné konstatovat, že v horní části povodí Zavadilky je typ
možnosti povrchového vsakování (do hloubky 1 m) definován jako „vhodný“, směrem k Boleveckému rybníku
pak jako „podmíněně vhodný“. Co se týká možnosti hloubkového vsakování (hloubka 1-3 m), je horní část
(určená k revitalizaci uliční sítě) povodí zařazena do typu „podmíněně vhodný“ a dolní část jako typ „vhodný“
(Obr. 11).

Obr. 11: Výřez hydrogeologické mapy.
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4.2 Stavby s možností přímého dopadu na vodní deficit
4.2.1 Výstavba komunikace I20 a II/231
Z hlediska současně běžících projektů se v Plzni plánuje výstavba silnic I/20 v délce 1,381 km a II/231 0,378
km v ulicích Plaská, Na Roudné, Chrástecká, 2. etapa zpracované SUDOP GROUP RS PROJEKTY 2015.
V daném projektu je odvodnění komunikací řešeno svedením do dešťové kanalizace a následné napojení na
stoku vyústěné do Berounky. Dešťové vody z vozovek mají být zachyceny uličními vpusti umístěných u
obrubníků odvedených do dešťové kanalizace přípojkami. Do dešťové kanalizace mají být odvodněny i
nezpevněné přilehlé plochy, což jsou například zatravněné svahy protihlukového valu, zelené pásy v lokalitě
na Roudné, jež mají být zachyceny v rigolech, prostřednictvím horských vpustí. V úseku mezi ulicí Na
Zavadilce a Na Roudné je výhledově dle územního plánu uvažována především residenční výstavba a rezerva
pro zástavbu (Obr. 12). Při realizaci stavby silnice I/20 bude odtok dešťových vod z přilehlých povodí řešen
navržením dvou retenčních nádrží, suchých poldrů, v technické zprávě celkového vodohospodářského řešení
označených jako SO 340 a SO 341, které zpomalí odtok vody z povodí. Technická zpráva uvažuje toto řešení
jako dočasné, nicméně jelikož se jedná o území, kde se stékají svodnice a akumuluje voda, je třeba suché
poldry zanechat. Retenční nádrže s Qmax na odtoku= 40 l.s-1 s objemem ovladatelného prostoru 1800 m 3 (SO
340) a Qmax = 25 l.s-1, objem ovladatelného prostoru je 770 m 3 (SO 341) jsou lokalizované na 0,5 km a 1,2
km silnice I/20 (v pořadí již zmíněném, Obr. 13). Parametry nádrže jsou v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření
se srážkovými vodami na pětiletý návrhový déšť.

4.2.2 Navazující územní studie
Na území města Plzně byla vypracována územní studie pro lokalitu Zavadilka a Nad Roudenskými lomy. Toto
území je vymezené lokalitou Zavadilka, železniční tratí Plzeň-Žatec a ulicí Na Roudné. Zpracovateli projektu
je firma A.S.S.A architekti s.r.o. (Obr. 13).

Obr. 12: Uzemní studie typů využití ploch lokality Zavadilka a Nad Roudenskými lomy.
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Obr. 13: Výkres řešení urbanistické situace varianta A.

4.3 Doporučené vodohospodářské řešení lokality
Základním principem řešení lokality Zavadilka je v co největší možné míře aplikovat principy hospodaření
s dešťovými vodami (HDV) a to takovým způsobem, aby dešťová voda byla z daného území bezpečně
odvedena a pokud možno byla využita pro zlepšení klimatu v dané lokalitě.
V současné době je zpracována DÚR pro opravy ulic v celém jejich profilu. Odvedení srážkových vod pomocí
mělkých průlehů v zelených pásech a jejich retence v retenční nádrži s regulací odtoku a bezpečnostním
přepadem do jednotné kanalizace je možné a žádoucí zapracovat do projektové přípravy v dalším stupni
(DSP). Jako nejvýhodnější místo pro umístění podzemní retenční nádrže se jeví prostor pod stávajícím
dětským hřištěm v ulici Franze Liszta. Limitou bude podzemní kanalizační stoka a nadzemní vedení VN.
S odvedením srážkových vod ze širší lokality souvisí také převedení vod přes nově realizovanou komunikaci
I/20 (zahájena stavba). V rámci komunikace I/20 mají být jižně od tělesa komunikace vystavěny k zachytávání
srážkových vod dva poldry (o objemech 1 500 m3 a 900 m3). Vodu z většího z těchto poldrů je možné provést
pod nově budovanou komunikací a odvést do litorálu Velkého Boleveckého rybníka.

4.3.1 Základní principy řešení odvodnění
Voda z místních komunikací s velmi nízkou hustotou provozu a z chodníkové zóny bude svedena do
povrchových zelených zón. Jak komunikace, tak chodníky budou vyspádovány směrem k vegetačním plochám
a ostrůvkům.
Tyto zelené zóny budou založeny cca 7-10 cm pod úrovní parkovacích míst a chodníků. V obrubnících
parkovacích míst bude vynechána pravidelná mezera, kterou bude voda z komunikace natékat do vegetační
zóny.
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V případě, že bude zelená zóna založena ve větším spádu (podle hlavního spádu komunikace), doporučuje
se zelenou zónu rozdělit příčnými prahy tak, aby byl co nejvíce využit objem zatopené plochy.
V případě, že ve vegetační zóně bude zachován vzrostlý strom, je doporučeno okolo kořenové zóny vybudovat
dřevěnou palisádu a okolí prohloubil na požadovanou hloubku.
Každá zelená zóna bude zatopena v maximální výšce 7 cm, předpokládá se, že se voda z této zóny vsákne
do půdního horizontu (což by u typu půd vhodných nebo podmínečně vhodných neměl být problém).
Je doporučeno vozovky s menším sklonem (spojné komunikace mezi ulicemi Jana Jakuba Ryby a Pod Stráží)
provést s jiným než asfaltovým povrchem, a to z důvodu možnosti částečného vsaku již na vozovce.
V případě většího množství srážkové vody bude mezi jednotlivými zelenými zónami vedena voda po povrchu.
Vzdálenost jednotlivých křižovatek je cca 100 m. Na tomto úseku budou provedeny 2-3 perforované
zasakovací šachty. Hloubka těchto šachet se předpokládá 2,5 – 3,0 metru. Šachty mohou být umístěny i na
konci zelených zón jako bezpečnostní prvek (s nátokem dešťových vod až po zaplavení zelené zóny (7 cm).
U křižovatek, které budou provedeny jako vyvýšené z důvodu zpomalení místního provozu, bude tako šachta
vybavena dvěma úrovněmi přepadu. Jedna úroveň bude vodu převádět v hlavním směru odtoku, druhá pak
bude sloužit jako bezpečnostní prvek celého odvodnění. Druhá úroveň bude napojena na stávající jednotnou
kanalizaci v území. První úroveň bude provedena s odvodňovacím žlábkem na povrchu.
Voda z první úrovně bude v případě potřeby vedena liniovým odvodňovacím žlabem. Tento liniový
odvodňovací žlab bude realizován i v případě nutnosti vjezdu na pozemky, pokud by hrozil povrchový odtok
směrem do soukromých pozemků.
V případě realizace liniového žlabu na vjezdu je doporučeno jeho zaústění do nejbližší zelené zóny.
Snahou projektanta by mělo být veškeré dešťové vody, které nestačí zachytit výše popsaný systém HDV, svést
(nejlépe povrchově) do křižovatky ulic Franze Liszta a Pod Stráží. V těchto místech je v současné době dětské
hřiště. Dešťová voda může být po předčištění na tomto hřišti využívána jako zdroj vody pro nové vodní prvky,
které by toto hřiště doplnily.
Z hlediska realizace je nutné vybudovat podzemní dvoukomorovou nádrž o objemu cca 30 m3 (nutno ověřit
hydrotechnickým výpočtem), kdy do první sekce/komory o velikosti 10m 3 a s kalovým prostorem budou
zaústěny dešťové vody a dojde k hrubému předčištění. Vody z první sekce budou následně přes síto vedeny
do sekce druhé. V této sekci je možné umístit případné další hygienické zabezpečení.
Z druhé sekce by byly vody čerpány do vodních prvků umístěných na hřišti, odvod těchto vod by byl veden,
přes sedimentační šachtu zpět do druhé sekce a docházelo by tak k recirkulaci vody. Pohon čerpadla by bylo
možné zajistit případně solárním panelem.
V případě, že by nestačil objem podzemní nádrže na akumulaci přebytečných dešťových vod, byla by v první
fázi tato nádrž opatřena bezpečnostním prvkem a vody svedeny do stávající jednotné kanalizace. Předpokládá
se, že využíváním vody na vodních prvcích dojde k jejímu přirozenému úbytku.
Tato první fáze by skončila v době, kdy by byly realizovány rozvojové plochy v oblasti pod Zavadilkou (mezi
stávající zástavbou a novou komunikací I/20. Na obrázku níže je růžovou čerchovanou čárou naznačeno
budoucí vedení povrchového odvodnění nových komunikací, do kterých by bylo možné přebytečné vody
zaústit (Obr. 14). Podmínkou je samozřejmě co nejdéle vést vodu po povrchu, případně v liniovém
odvodňovacím žlabu.
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Obr. 14: Základní koncepce řešení odvedení dešťových vod z území

Jako hlavní prvek pro zadržení těchto „nadbytečných“ vod by následně sloužil suchý poldr, který je budován
jako součást výstavby komunikace I/20.
Součástí projektové dokumentace I/20 je bezpečnostní prvek, kterým je podchod pod touto komunikací (profil
DN 1200). Tento prvek by měl být využit pouze v případě, kdy se poldr zcela naplní dešťovou vodou a
odvodnění komunikace nebude schopné tyto vody (přes regulaci průtoku odvést). Nově budovaná dešťová
kanalizace je ale zaústěna až do Berounky a v podstatě tak dále přispívá k odvedení vody z povodí
Boleveckého potoka.
Proto je navržena změna koncepce odvodnění a to tak, že dešťové vody budou primárně vedeny
„bezpečnostním prvkem“ poldru se škrcením odtoku na Qmax = 30 l/s a až po naplnění poldru budou odtékat
i do dešťové kanalizace odvodňující komunikaci I/20. Bezpečnostní prvek DN 1200 může být zachován, je
však nutné upozornit na to, že není vyřešeno bezpečné odvedení těchto vod pod výustí DN 1200 (v profilu
stávající RN Bolevec. Variantou by mohlo být napojení těchto vod přímo do RN Bolevec a jejich následné
odlehčení na OK 12-1.
Regulované množství vod z poldru (30 l/s) bude nutné napojit do stávající dešťové kanalizace v lokalitě U
Velkého rybníka. Trasa vede přes stávající propustek pod železnicí. Z výškových důvodů se doporučuje vést
vodu od místa vyústění po propustek pod železnicí v uměle vytvořeném „přírodním“ povrchovém korytě.
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4.4 Náklady na variantu A
Vyčíslení nákladů na odpojení dešťových vod od systémů jednotné kanalizace je velmi problematické, záleží
na možnostech odvedení dešťových vod. Například město Mnichov (SRN) se snaží ze svého rozpočtu docílit
odpojení cca 1 % ploch ročně, která jsou na jednotnou kanalizaci připojené, a s odstupem několika let je patrné,
že tento plán je velmi ambiciózní. V povodí Boleveckého potoka je možné provést revitalizaci celých oblastí
(Zavadilka), odpojení srážkových vod z objektů, které jsou ve vlastnictví města, při rekonstrukci komunikací
nebo v rámci revitalizace střech panelových domů.
Panelové domy tvoří podstatnou část nepropustných ploch v povodí Boleveckého potoka, bohužel většina z
nich jsou konstruovány s vnitřními svody, do který jsou již po cestě zapojeny odpady z jednotlivých bytových
jednotek. Odvedení srážkové vody je tak možné pouze při celkové revitalizaci těchto střech. Optimální je
vedení dešťových vod po obvodové stěně tak, aby srážkové vody mohly být následně vedeny co nejdelší dobu
po povrchu do přírodní nebo umělé deprese, ve které dojde k zásaku nebo časovému rozložení odtoku.
V podstatě se ale jedná vždy o vytvoření „paralelní“ dešťové kanalizace. Při nové výstavbě jsou vícenáklady
na zavedení oddílného systému, resp. systému hospodaření s dešťovými vodami (HDV) vyčísleny na 10 %,
v případě „revitalizací“ se pak mohou pohybovat od 5 do 20 % investičních celkových nákladů.
Co se týká provozních nákladů, ty jsou podobné jako u splaškové/jednotné kanalizace s tím, že je nutné
udržovat a kontrolovat více prvků systému HDV. Systémy HDV totiž ze své podstaty nemohou být nikdy
bezúdržbové vyjma případů, kdy jsou v místě optimální podmínky pro zasakování. A i tehdy je potřeba počítat
s tím, že v horizontu cca 20 let dojde k zanesení filtrační vrstvy, přes kterou k zasakování dochází a bude
potřebná její výměna.

4.5 Výhody a nevýhody varianty A
4.5.1 Výhody
Výhody v této variantě nelze jednoznačně kvantifikovat, jedná se též i o environmentální a sociální hledisko,
které má pro každého jedince/město jinou hodnotu.
Jako výhody tohoto řešení je možné definovat:
•

zachování přirozeného systému odvádění dešťových vod (vymezení svodnic)

•

oddělení odpadních a srážkových vod (revitalizace střech, odpojení čistých dešťových vod od jednotné
kanalizace)

•

možnost využití srážkové vody v území (potlačování tepelných ostrovů)

•

redukce znečištění vnášeného přes oddělovací komory na jednotné kanalizaci do vodních toků.

4.5.2 Nevýhody
Nevýhoda této varianty spočívá ve zvýšených investičních (5-15 %), případně provozních nákladech
(udržování zatravněných ploch, ruční systém kosení, údržba prvků HDV).
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5 Varianta B – využití podzemní vody
5.1 Využití podzemní vody z areálu 4. ZŠ
Přirozený zdroj spodní vody se nachází u 4 ZŠ, kde se kontinuálně čerpá voda z podzemních prostor budovy
(bývalý kryt civilní ochrany, který je součástí areálu). Čerpaná voda je nyní zaústěna do areálové přípojky
kanalizace a zaústěna do jednotné stokové sítě v ulici Rabštejnská (Obr. 15).

Obr. 15: Schéma umístění čerpací stanice v areálu 4. ZŠ.

Denní množství čerpané spodní vody ze 4. základní školy se pohybovalo ve sledovaném období v rozmezí od
20–26 m3/den. Průměrná vydatnost vod tedy činí 0,26 l.s-1. Vodárna Plzeň monitoruje hodinovou a denní
spotřebu vody (Obr. 16).
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Obr. 16: Odečet měření realizovaného Vodárnou Plzeň a.s., hodinová spotřeba vody [m3].

V současné době je v podzemních prostorách osazeno ponorné kalové čerpadlo PS15 – 0,75 v provedení
WQD5-15-0,75; výrobce Daxi Wenling City, Zhejiang, Čína; dovozce ALFA Expo, Ing. Jiří Houdek, Fischerova
36, 779 00 Olomouc
Technické údaje čerpadla
jmenovité provozní napětí
elektrický příkon
max dopr. Množství
max. výtlak
max. ponor pod hladinu

V/Ac
W
l/h
m
m

230
750
20 000
15
8

Tab. 2 – technické údaje o čerpadle

Tyto vody je možné podchytit a samostatným potrubím odvést k stávajícímu propustku pod Rabštejnskou ulicí
(Obr. 18) a dále do prostoru bývalého Klotzova rybníčku (pozemek v majetku města p. č. 1679 k. ú. Bolevec),
kde by mohl být dle předchozích záměrů města obnoven rybníček, tůň, případně mokřad.
Tato varianta by využila původní přirozené svodnice, která v těchto místech byla a řešila by její „přirozené“
napájení. Tato svodnice (vodní tok) je vyznačena na ZM ČR (1:10 000). Voda by se pak půdním horizontem,
nebo po povrchu dostala přes pozemek parcelní číslo 1688 (vodní plocha) a parcelní číslo 1690 (zahrada) do
pozemku parcelní číslo 1691 (vodní plocha). V době rekognoskace terénu bylo vizuálně potvrzeno, že do
plochy 1691 dochází k podzemní infiltraci vody z přilehlých pozemků. (Obr. 17).
Převedení vod do povodí Boleveckého potoka je nutné řešit samostatným výtlakem. Pro výtlak je možné využít
stávající čerpadlo, neboť převýšení terénu, které je nutné čerpáním překonat se pohybuje okolo 2 metrů.
V rámci průzkumu v terénu byla zvažována i varianta kde by výtlak byl zaústěn cca 30 metrů od hranice areálu
školy a dále veden „povrchovým“ nově vybudovaným odvodněním komunikace Rabštejnská. Tato varianta
není pro odvedení těchto vod vhodná, neboť ji nelze provozovat bez rizika tvorby námrazy v zimních měsících
(možnost vzniku ledových jazyků) (Obr. 19, 20). Nicméně vody z místní komunikace Rabštejnská a přilehlých
chodníků je možné odpojit a „povrchově“ dovést do profilu bývalého Klotzova rybníčku.
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Obr. 17: Terén před a za propustkem silnice vedoucí ke střelnici

Obr. 18: Výřez z mapové dokumentace, růžově vyznačená navržená trasa vedení výtlaku, žlutě pak možnost
odpojení části dešťových vod.
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Obr. 19: Navržené úpravy odvodnění komunikace Rabštejnská.

Obr. 20: Navržené úpravy odvodnění komunikace Rabštejnská.
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5.2 Hlubinný vrt – artézská voda nad Košinářským rybníkem
Menší množství vody je také možno čerpat z artézské vody z hlubinného vrtu, jež se nachází nad rybníkem
Košinář na parcele 2144 na území města Plzně s vydatností 1 l. s -1 (Obr. 21). Tento vrt plní funkci havarijního
zdroje užitkové vody pro město Plzeň. Zároveň je část čerpané vody z vrtu (0,5 l s -1 po dobu čtyř měsíců v
roce) využívána k nadlepšování vodní bilance Bolevecké soustavy.
Přívod vody do rybníka je řešen výtlačným potrubím HDPE PN 10 SDR 17 d 40/35 v délce 17,9 m ukončený
výtokovým čelem tvořeným kamennou zídkou. Voda protéká lichoběžníkovým korytem v délce 21,5 m končící
plynule v zátopě rybníka.
Přívod vody pro havarijní zásobování je řešen výtlačným potrubím z HDPE d 125/110 SDR17 PN10 v délce
334,6 m. Vodovodní řad je ukončen odkalovací betonovou prefabrikovanou šachtou DN 1000, kde je vysazen
vzdušník, a na trase se nacházejí dva podzemní hydranty DN 100. Přívod vody slouží jako zdroj užitkové vody
pro havarijní zásobování obyvatelstva v době krizového řízení.
Vrt HV_01 byl vyhlouben roku 2006 a jeho základní parametry jsou:
Parametry vrtu HV-01
hloubka vrtu
vodní sloupec
průměr vrtu
průměr výstroje
doporučené maximální snížení
havarijní snížení bez přetěžení
specifická vydatnost q/1 m snížení

jednotky
100 m
98 m
490 mm
315 mm
10 m
32 m
1 l/sec

Tab. 3 – Parametry vrtu HV-01.

V rámci ověřování vydatnosti vrtu byla provedena devadesáti denní čerpací zkouška s konstantní vydatností
10 l.s-1 po dobu 85 dní a 17 l.s-1 pět dní na závěr čerpání. Hydraulické parametry byly stanoveny metodou
neustáleného proudění na základě dvoudenní stoupací čerpací zkoušky. V průběhu celé čerpací zkoušky
hladina podzemní vody ve vrtu pozvolna klesala z úrovně 2,9 na 9,39 m pod terénem, při vyšším odběru
poklesla až na úroveň 14,96 m. Po devadesáti dnech však nedošlo k ustálení hladiny a hladina se zvýšila
nedostatečně v průběhu 48 hodin, což poukazuje na přečerpání studny a zásah do statických zásob struktury.
V roce 2013 byly provedeny stavební úpravy vrtu, aby bylo možno čerpat podzemní vody z vrtu.
V době zpracování studie se připravovaly nové čerpací zkoušky, které mají prověřit možnost zvýšení množství
čerpání vod.
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Obr. 21: Výřez z mapové dokumentace, hlubinný vrt.

5.3 Náklady na variantu B
V této kapitole jsou vyčísleny pouze náklady na odpojení podzemních vod od kanalizace a jejich dovedení
výtlakem do profilu bývalého Klotzova rybníčku.
Náklady na možnost zvýšení množství čerpání z vrtu Košinář jsou v podstatě dány vyhotovením nové čerpací
zkoušky. Případné zvýšení stabilního odběru z 0,5 l na 1,0 l.s-1 nevyvolá žádné dodatečné investiční náklady.
Pokud dojde k prodloužení doby čerpání ze 4 měsíců na 12 měsíců, přinese to samozřejmě trojnásobné
zvýšení provozních nákladů.
Náklady na variantu B jsou dány délkou trasy položení nového vodovodního potrubí z materiálu PE. Čerpadlo
zůstane beze změn, v místě zaústění bude pouze vybudována ochrana potrubí tak, aby nedošlo k jeho
poškození nebo ucpání.
Pro výpočet dimenze potrubí byly použity obecně platné rovnice.
Bernoulliho rovnice:
𝑝1
𝑣12
𝑝2
𝑣22
𝑧1 +
+∝
= 𝑧2
+∝
+ Σ𝑍
𝜌𝑔
2𝑔
𝜌𝑔
2𝑔
kde
𝑧 … 𝑛𝑎𝑑𝑚𝑜ř𝑠𝑘á 𝑣ýš𝑘𝑎
𝑝 … 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑣 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝜌 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑜𝑣á ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑦
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𝑔 … 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í
𝑣 … 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝑍 … 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑜𝑣á 𝑣ýš𝑘𝑎
Darcy-Weisbachova rovnice:
𝑍𝑓 = λ

𝑙𝑣 2
𝐷2𝑔

kde
𝐷 … 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝑙 … 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝜆 … 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦 𝑡ř𝑒𝑛í𝑚
Název
terén škola
čerpadlo
maximální výška terénu
výška výusti
délka potrubí
průtok profilem
profil potrubí
rychlost

Hodnota
396 m n. m.
392 m n. m.
398 m n. m.
377 m n. m.
700 m (ztráta 1m)
0,25 l.s-1
44 mm (odpovídá PE 50)
0,16 m.s-1

Tab. 4 – Návrh dimenze řadu (podzemní vody – škola).

U výpočtu ceny se jedná se o hrubé stanovení cen jednotlivých navržených opatření, které vychází buď z
ceníků Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů Plány rozvoje vodovodů
a kanalizací (přenásobených koeficientem 1,25 – shodně s plánem obnovy vodovodní sítě) nebo cen známých
k roku 2019. Proto se jedná pouze o ceny orientační a předpokládá se detailní nacenění v dalších stupních
zpracování dokumentace k jednotlivým opatřením.
Položka
jednotková cena PE 50
délka úpravy
celková cena

Cena
5 440,- Kč/m
(v zástavbě)
700 m
3 808 000 Kč

Tab. 5 – Nacenění u školy (jednotková cena pro profil 0 -110), uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro další dotaci vody v průběhu srážkových událostí by bylo vhodné provést odpojení srážkových vod z části
místních komunikací a chodníků, které je možné spádově (povrchově) pomocí liniových odvodňovacích žlabů
do tohoto místa dovést. Profil odvodňovacích žlabů se předpokládá DN 160. Pro odvedení vody při extrémních
srážkových událostech budou v systému zachovány stávající dešťové vpusti, i když některé bude nutné
pravděpodobně posunout. Součástí tohoto řešení by mělo být i usazovací (sedimentační) zařízení před
vlastním vtokem do rybníčku (tůně, mokřadu).
Položka
jednotková
(materiál)
délka úpravy
celková cena

cena

Cena
cca 7 000,- Kč/m
340 m
2 380 000 Kč

Tab. 6 – Nacenění u školy (jednotková cena pro profil DN 160), uvedené ceny jsou bez DPH.
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5.4 Výhody a nevýhody varianty B
5.4.1 Výhody
Výhodou varianty B (areál 4. ZŠ) je jednoznačné napravení současného nelegálního stavu, kdy jsou podzemní
vody čerpány do kanalizace. Další výhodou je zajištění stabilního zdroje vody s vydatností 0,25 l.s-1 pro bývalý
Klotzův rybníček (pozemek v majetku města p. č. 1679 k. ú. Bolevec), kde by mohl být dle předchozích záměrů
města obnoven rybníček, tůň, případně mokřad.
Výhodou varianty B (vrt Košinář) je, že funkčnost havarijního zdroje pitné vody bude prověřována 365 dní
v roce, a nikoliv pouze v období 4 měsíců. Zvýší se tak jistota dostupnosti tohoto zdroje v případě krizové
situace. Další výhodou této varianty je, že je „v krátkodobém časovém období“ známa reakce ekosystému na
tyto podzemní vody, protože k čerpání vody z vrtu Košinář již dochází.

5.4.2 Nevýhody
Nevýhodou této varianty je, že se jedná o malé množství vody, jež činí 21,6 m3/den z areálu 4. ZŠ a 86,4
m3/den z vrtu Košinář. V současné době chybí v Boleveckém rybníce přibližně 295 000 m3 vody (70 cm), k
doplnění nedostatku z tohoto zdroje by tak bylo třeba 7,5 let bez započítání ztrát výparem.
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6 Varianta C – využití vody z Berounky
Varianta využití vody z Berounky (varianta C) a varianta vody z ČOV (varianta D) byla z odborného hlediska
konzultována na Povodí Vltavy s. p., Oboru životního prostředí MMP a Krajské hygienické stanici. Z konzultací
vyplynulo, že nutným předpokladem pro posouzení této varianty je vypracování hydrogeologického průzkumu,
který ale není součástí této studie. Teprve na základě rozboru vody z vrtu by bylo možné stanovit, odkud voda
pochází a zda musí být před čerpáním do Boleveckého rybníka dále upravována.
Varianta využití vody z Berounky má v podstatě tři podvarianty řešení v závislosti na místě odkud by se voda
odebírala:
1) mělký hydrogeologický vrt
2) infiltrační nádrž/ filtrační galerie
3) jímací (břehové) objekty
Pro první dvě podvarianty připadají v úvahu dva pozemky, na kterých by bylo možné umístit technologické
zařízení. Jeden pozemek p. č. 12589/13 se nachází přímo v areálu ČOV, druhý pozemek p. č. 12589/63 mimo
stávající areál ČOV. Výhodou pozemku p. č. 12589/13 je jeho ochrana před 100 letou vodou (stejně jako
celého areálu ČOV). Oproti tomu pozemek p. č. 12589/63 se nachází v aktivní záplavové zóně a je ovlivněn
již jednoletou povodní.
Z důvodu nutnosti umístit technologické celky mimo aktivní záplavovou zónu se v dalších odstavcích vždy
mluví o pozemku v areálu ČOV p. č. 12589/13.

6.1 Mělký hydrogeologický vrt
Předpokladem této varianty je, že voda z Berounky by se odebírala pomocí vrtané studny umístěné v areálu
ČOV (západní část) poblíž vyústění Boleveckého potoka. Tato plocha, p. č. 12589/13, je v současné době
brána jako rezerva pro potenciální rozšíření ČOV Plzeň.
Mělký hydrogeologický vrt by byl umístěn ve vzdálenosti 100–150 m (Obr. 22) od řeky. Tento vrt by plnila
filtrovaná voda přes půdní profil vodou z řeky Berounky. Je třeba provést hydrogeologický průzkum, který
stanoví, zda a jakým způsobem musí být voda pro dotování Boleveckého rybníku upravována. Je možné, že
s ohledem na depresní kužel zvodně Berounky bude nutné mělký hydrogeologický vrt vybudovat blíže ke
korytu Berounky.
Základní analýza hydrogeologických poměrů v dané lokalitě definuje dva oddělené kolektory. První
představuje skalní podloží, které je z převážné části tvořeno horninami proterozoika. Jedná se spíše o
prostředí, v němž je zvodnění vázáno na přípovrchové rozpukáni, které se vyskytuje zpravidla do hloubek do
50 m pod terénem. V oblasti byly po archivním šetření zjištěny největší přítoky kolem 0,2 l.s-1. Vzhledem k
požadavku přítoku alespoň 7 l.s-1 nebude možné odebírat vodu z daného kolektoru. Na lokalitě se ještě v
okrajové části nalézá vyklínění karbonských pískovců. Na ně je vázáno silné zvodnění v hloubkách kolem 80
m pod terénem. To dokládají nálezy zásobovacích vrtů pro Plzeňský Prazdroj v nedaleké ulici Na Roudné. V
areálu čistírny však karbonské vrstvy vykliňují a jejich mocnost tak nebude dostačující pro zajištění
požadovaného přítoku.
Jediným možným řešením je tak vytvoření soustavy vrtů čerpající svrchní kvartérní horizont. Vzhledem k
potřebám bude třeba vyhloubit řad o 6 vrtech do max. hloubky 8 m. Diskutovaný mělký kvartérní kolektor na
vybraném území dosahuje maximální mocnosti do cca 6 m, přičemž hlavní vrstvy tvoří fluviální štěrky a písky.
Kolektor nebyl v rámci žádného inženýrského průzkumu hodnocen. Přesto je možné uvažovat přítoky v řádu
vyšších 0, X až nižších X, 0 l.s-1.

6.2 Infiltrační tůň / filtrační galerie
Tato varianta předpokládá vybudování na tom samém pozemku jako v případě mělkého hydrogeologického
vrtu filtrační galerie s „nepropustným“ dnem. Galerie by měla 3 sekce oddělené vertikálně pískovými filtry. Do
právní sekce by se přerušovaně čerpala voda přímo z Berounky a následně by docházelo k filtraci do níže
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položené sekce. Jednotlivé sekce mohou být vymezeny filtračními loži s různou jemností materiálu tak, aby se
omezily náklady na údržbu celého systému. Voda z poslední sekce by se následně, po hygienickém
zabezpečení, čerpala čerpadlem o výkonu 10 l.s-1 do profilu Boleveckého rybníka.

6.3 Jímací (břehové) objekty
Tato podvarianta je v podstatě totožná s variantou infiltrační tůně pouze s tím rozdílem, že hrubé předčištění
vody z Berounky by probíhalo již v těchto jímacích objektech a teprve z nich by docházelo k čerpání vody do
filtrační galerie.

Obr. 22: Výřez z mapové dokumentace, červeně a růžově vyznačené navržené trasy výtlaku.

Voda by byla výtlakem vedena zaklenutým prostorem Boleveckého potoka ke hrázi Boleveckého rybníka.
Odtud by voda byla vedena nadále výtlakem ke Košinářskému rybníku (Obr. 21)., kde uvažujeme zemní filtraci.
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Trasa je vedena v délce 1894 m po parcelách města s výjimkou parcel 12531/1 a 12807/1, které vlastní
právnické osoby Ferona, a.s. a CEMEX Czech Republic, s.r.o. v daném pořadí.

6.4 Návrh technického opatření
V rámci konzultací s Povodím Vltavy s.p. bylo zřejmé, že pokud se bude detailněji zpracovávat varianta využití
vody z Berounky, bude nutné se v rámci zabezpečení dostatečné kvality vody pro biotop Boleveckého rybníka
soustředit na dvě základní věci. Zamezení přenosu račího moru a redukce vnosu fosforu.
Proto se v rámci této studie hledala vhodná technologie, která by dokázala tyto potencionální zdroje
kontaminace biotopu eliminovat nebo snížit na minimální riziko.
Vzhledem k vysoké účinnosti a nízkým provozním nákladům se jeví výhodné použít membránovou filtraci
AMAYA s automatickým řídicím systémem. Tento jednostupňový technologický proces filtrace probíhá na
keramické membráně při tlaku 30-150 kPa. Srdcem celého procesu je keramický monolitický element o ploše
25 m2 a velikosti pórů 0,1 mikrometru. Technologie je proto mnohem účinnější než klasická filtrace přes písek.
Membránová filtrace AMAYA se vyznačuje vysokou chemickou odolností, mechanickou robustností, nízkou
spotřebou elektrické energie (0,1 - 0,35 kWh/m3) a také nízkou spotřebou vlastní vody na praní (0,5 – 1,5 %).
Tato technologie by měla být dostatečná i na odstranění spór račího moru které podle literatury dosahují
velikostí 3-12 μm.

6.4.1 Popis technologické linky
Jako první část technologické linky budou osazeny dvě vertikální odstředivá čerpadla v sestavě 1+1, které
budou čerpat surovou vodu přes dva mechanické filtry na membránovou filtraci. Čerpadla budou řízena pomocí
frekvenčních měničů z řídicího systému. Kde bude možno nastavovat požadovaný průtok, který bude měřen
indukčním průtokoměrem. Vlivem postupného zanášeni membrány bude na FM zvyšována frekvence a bude
udržován konstantní průtok technologickou linkou. Po mechanických filtrech se bude dávkovat koagulant a
případně upravovat pH (hydroxid sodný, uhličitan sodný). Dávka koagulantu a koagulační pH bude řízeno
pomocí kontinuálního měřeni. Vzniklá suspenze půjde do trubkového flokulátoru a poté přímo na potřebný
počet membránových elementů.
Jeden element má povrch membrány 25 m 2, nominální velikost póru 0,1 µm, průměr kanálku 2,5 mm, počet
kanálků 2000. Systém pracuje způsobem přímé filtrace (dead-end filtration, IN-OUT). Před a za membránovou
jednotkou budou umístěna tlaková čidla, která budou zaznamenávat nárůst transmembránového tlaku - TMP
a tedy monitorovat zanášení membrány vzniklou suspenzí. Pokud TMP nastoupá na hodnotu 80 – 150 kPa
(nastavitelný parametr) bude proveden zpětný proplach. Zpětný proplach (fyzikální praní - BW) se provádí
upravenou vodou v časovém intervalu 1 - 10 hodiny. Zpětný proplach probíhá nejprve filtrovanou vodou z
nádrže zpětného proplachu o tlaku 5 bar, následuje proplach vzduchem o tlaku 2 bar. Díky využití vysokého
tlaku při zpětném proplachu je doba potřebná pro proplach velice krátká 15 s. Má vysokou účinnostodstranění
depozitů (sníženi TMP). Potřebné množství vody pro fyzikální praní bude odebíráno pomocí čerpadla na BW
ze zásobníku upravené vody (nádrž na permeát). Zdrojem tlakového vzduchu pro praní je vzduchový
kompresor. Z nádrže permeátu bude upravená voda gravitačně natékat do stávající akumulace. Zjednodušené
schéma technologické linky je na Obr. 23.
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Obr. 23: Zjednodušené schéma technologické linky.

V daných časových intervalech bude aplikováno chemické praní (CEB): kyselé nebo oxidační. Kyselé praní
(ACID CEB) se provádí kyselinou sirovou (pH = 2). Oxidační praní (OXID CEB) se provádí dávkováním
chlornanu sodného (25–50 mg/) Cl2. Chemické praní membrány trvá cca 10 minut, poté následuje standardní
zpětný proplach. Předpokládaný interval kyselého praní membrány bude I x 48 h a interval oxidačního praní
bude 2x týdně. Spotřeba kyseliny sírové (37 %) na jedno praní je cca 600 ml a spotřeba chlornanu sodného
(12 %) je cca 200 ml. Spotřeba vody na fyzikální a chemické praní nepřekročí 1,5 % vyrobené vody. Fyzikální
i chemické praní bude probíhat automaticky s možností změny četností a dalších nastavitelných parametrů.
Navržená technologie je koncipována tak, aby její provoz kladl minimální možné nároky na obsluhu při
současném zajištěni dlouhodobého bezporuchového provozu. Obsluha úpravny bude dále usnadněna
osazením programovatelného automatu s možností přenosu poruchových stavů důležitých technologických
zařízení na dispečink nebo vybraným pracovníkům provozovatele prostřednictvím sítě GSM mobilních
operátorů.
V rámci technického návrhu jsou uvedeny i varianty se zařízením dalších separačních stupňů, a to sorpční
stupeň s granulovaným aktivním uhlím a reverzní osmóza. Díky velkému specifickému povrchu a vhodné
velikostní struktuře pórů aktivní uhlí účinně odstraňuje všechny druhy organického znečištění, jako jsou zbytky
léčiv, pesticidy, detergenty a další mikropolutanty včetně toxinů přírodního původu.
Jako třetí separační stupeň je navržena reverzní osmóza. Jedná se o plně automatizovanou reverzněosmotickou jednotku se schopností zachytit a odstranit až 99 % rozpuštěných solí.

6.5 Náklady na variantu C
V této kapitole jsou vyčísleny náklady pro dvě varianty množství dopravované vody do Boleveckého rybníka,
a to dle výsledků kapitoly 3.4.1. Tyto výsledky byly optimalizovány na základě dostupné technologie a velikosti
výtlačného potrubí, které je nutné vést zaklenutou částí Boleveckého potoka na variantu 7 l.s-1 a na variantu
20 l.s-1.
Při variantě 7 l.s-1 by byla hladiny vody v Boleveckém rybníce o cca 52 cm, při variantě 20 l.s-1 pak o
150 cm.
Náklady na variantu C jsou dány délkou trasy položení nového vodovodního potrubí z materiálu PE, náklady
na vybudování technologické linky terciální úpravy vody bez reverzní osmózy a na vybudování mělkého
hydrogeologického vrtu. Dimenze nového potrubí je vhodná jak pro dovedení vody do profilu Boleveckého
rybníka, tak pro dovedení do profilu rybníka Košinář.
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6.5.1 Výtlačné potrubí
Pro výpočet dimenze potrubí byly použity obecně platné rovnice.
Bernoulliho rovnice:
𝑝1
𝑣12
𝑝2
𝑣22
𝑧1 +
+∝
= 𝑧2
+∝
+ Σ𝑍
𝜌𝑔
2𝑔
𝜌𝑔
2𝑔
kde
𝑧 … 𝑛𝑎𝑑𝑚𝑜ř𝑠𝑘á 𝑣ýš𝑘𝑎
𝑝 … 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑣 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝜌 … 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑜𝑣á ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑦
𝑔 … 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í
𝑣 … 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝑍 … 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑜𝑣á 𝑣ýš𝑘𝑎
Darcy-Weisbachova rovnice:
𝑍𝑓 = λ

𝑙𝑣 2
𝐷2𝑔

kde
𝐷 … 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝑙 … 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑢𝑏í
𝜆 … 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦 𝑡ř𝑒𝑛í𝑚
Název
terén ČOV
terén Bolevecký rybník
terén Košinář (druhá výusť)
délka potrubí
Varianta 1
průtok potrubí
profil potrubí
ztráty
rychlost
Varianta 2
průtok potrubí
profil potrubí
ztráty
rychlost

Hodnota
302 m n. m.
322 m n. m.
320 m n. m.
520 m + 1200 m
7 l.s-1
140 mm (PE 160)
2,1 m/ km = 1 + 2,8 m
0,45 m.s-1
20 l.s-1
240 mm (PE 280)
0,9 m / km = 0,5 + 1,2 m
0,42 m.s-1

Tab. 7 – Návrh dimenzí výtlačného řadu.

U výpočtu ceny se jedná se o hrubé stanovení cen jednotlivých navržených opatření, které vychází buď z
ceníků „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů Plány rozvoje vodovodů
a kanalizací“ (přenásobených koeficientem 1,25 – shodně s plánem obnovy vodovodní sítě) nebo cen známých
k roku 2019. Proto se jedná pouze o ceny orientační a předpokládá se detailní nacenění v dalších stupních
zpracování dokumentace k jednotlivým opatřením (Tab 8).
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Položka
jednotková cena PE 160
celková cena PE 160
jednotková cena PE 280
celková cena PE 280

Cena
5 680 Kč/m (terén)
2 953 600 + 6 816 000 Kč
6 640 Kč/m (terén)
3 452 800 + 7 968 000 Kč

Tab. 8 – Nacenění výtlaku z areálu ČOV (délka 520 m k Boleveckému rybníku + 1200m k rybníku Košinář) , uvedené ceny
jsou bez DPH.

Pro jednotlivé varianty je nutné počítat taktéž s vystrojením čerpací jímky, ze které se budou dočištěné vody
čerpat. Ocenění čerpadel je v následující tabulce.
Položka
7 l.s-1
20 l.s-1

Cena
1 500 000 Kč
2 420 000 Kč

Tab. 9 – Nacenění čerpadel, uvedené ceny jsou bez DPH.

6.5.2 Mělký hydrogeologický vrt
Ocenění vychází ze základní analýzy hydrogeologického prostředí v dané lokalitě a povinností pro možnost
realizace těchto vrtů daných platnou legislativou.
Položka
1
2
3
4
-

Typ
Vodoprávní řízení
Hydrogeologický průzkum
Odběry vzorků a laboratorní zkoušky
Odborné práce (geodézie, zpráva, analýza)
Cena celkem

Cena
24 000,- Kč
285 000,- Kč
42 000,- Kč
114 000,- Kč
465 000,- Kč

Tab. 10 – nacenění mělkého hydrogeologického vrtu, uvedené ceny jsou bez DPH.

6.5.3 Úprava vody
Úprava vody je provedena ve dvou výkonových parametrech a to pro 7 l.s-1 a 20 l.s-1. Varianta 7 l.s-1 obsahuje
cenový návrh membránové filtrace s 10 membránovými elementy, varianta 20 l.s-1 pak s 28 membránovými
elementy. Pro variantu C se předpokládá, že by měla být dostatečná pouze základní úprava vody bez využití
aktivního granulovaného uhlí a reversní osmózy.
Položka
Typ
Cena
1
přívod surové vody s dávkováním chemikálií
1 046 000,- Kč
2
membránová filtrace
1 659 000,- Kč
3
praní systému
1 469 000,- Kč
4
upravená voda
120 000,- Kč
5
UV desinfekce
247 000,- Kč
6
elektro + MaR
2 094 000,- Kč
7
potrubí a armatury
664 000,- Kč
8
montáž
584 000,- Kč
9
výkresová dokumentace
357 000,- Kč
10
KZ + IZ
134 000,- Kč
11
uvedení do provozu
175 000,- Kč
12
doprava
300 000,- Kč
cena celkem
8 849 000,-Kč
Tab. 11 – Nacenění varianty 25 m3/h (7 l.s-1), uvedené ceny jsou bez DPH.
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Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

Typ
přívod surové vody
membránová filtrace
praní systému
upravená voda
UV desinfekce
elektro + MaR
potrubí a armatury
montáž
výkresová dokumentace
KZ + IZ
uvedení do provozu
doprava
cena celkem

Cena
1 580 000,- Kč
4 645 000,- Kč
1 829 000,- Kč
210 000,- Kč
426 000,- Kč
2 187 000,- Kč
1 088 000,- Kč
957 000,- Kč
408 000,- Kč
152 000,- Kč
216 000,- Kč
375 000,- Kč
14 073 000,- Kč

Tab. 12 – Nacenění varianty 2. 72 m3/h (20 l.s-1), uvedené ceny jsou bez DPH.

6.6 Výhody a nevýhody varianty C
6.6.1 Výhody
Hlavní výhoda varianty využití vody z Berounky je oproti předcházejícím variantám dostatek vody pro
nadlepšení vodní bilance v Boleveckém rybníce, a to v relativně krátkodobém horizontu. Při variantě 7 l.s-1 je
možné zvýšit hladinu o 52 cm, při variantě 20 l.s-1 pak dokonce o 150 cm za rok.

6.6.2 Nevýhody
V případě hydrogeologického vrtu bude nutné na čerpané vody koukat jako na vody podzemní a bude nutné
získat povolení k nakládání s těmito vodami. Je to legislativní proces, který je časově náročný – cca 4-6
měsíců.
K 1.1.2019 došlo ke změně legislativy v povolování jednotlivých vrtů. Změna v praxi prodlužuje celý proces na
4-6 měsíců, protože i u vrtů definovaných jako „průzkumné“ je v podstatě je nutné projít stejným procesem
jako při žádosti o zhotovení stabilního vrtu/studny. Zhotovení stabilního vrtu/studny – nutné uvést popis, účel,
stavební projekt k vystrojení studny, následuje žádost o průzkum, ke kterému se vyjadřují vlastníci všech
okolních pozemků. Proces od podání žádosti k vlastnímu začátku vrtacích prací je dle zkušeností cca 4 měsíce.
V tomto případě by bylo vhodnější žádost definovat na umístění cca 10 vrtů, pak udělat pouze jeden a na
základě vyhodnocení (vydatnost/kvalita) se rozhodnout jak dále. Povolení má platnost 12 měsíců.
Pro zjednodušení celého procesu by bylo možné provést inženýrsko-geologický průzkumu z důvodu rozšíření
technologie ČOV. Ten by byl vystrojen, monitorován, atd…nesmělo by z něj docházek k regulérnímu odběru
podzemních vod – což je v tomto případě splněno. Podle výsledků (kvalita) by se rozhodlo, zda má cenu podat
žádost o zhotovení stabilních vrtů.
Ve všech případech bude hlavním oponentem z hlediska možnosti využití vod ať již z hydrogeologického vrtu
tak z Berounky podnik Povodí Vltavy s. p. (PVL), a to z důvodu zamezení kontaminace biotopu Boleveckého
rybníka „nepatřičným“ znečištěním.
V tuto chvíli není jasné, jaké parametry bude voda po „předčištění“ přes půdní filtr mít, je možné, že bude nutné
upravit ještě technologii finální úpravy dodávané vody.

35

V případě využití výše uvedené technologie je žádoucí, aby tato technologie byla zatěžována stabilním
průtokem. Není možné tuto technologii pouštět přerušovaně, je však možné zatížení přechodně snížit.
Pravděpodobně nebude vybírána úplata za odebírání vod z Berounky, v rámci legislativy je ve Vodním zákoně
(254/2001) v paragrafu 101 uvedeno: „Neplatí se též za odběry povrchových vod pro napouštění veřejných
koupališť, odstavených ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů“.
Toto ale neplatí pro vody podzemní, kde je stanovena cena 3Kč za m 3 odebraných podzemních vod pro jiné
účely než pro výrobu pitné vody. Dnes v nádrži chybí cca 300 000 m3 vody, což představuje náklady
900 000Kč. S ohledem na zpřísňující se legislativu ohledně podzemních vod a jejich ochrany není možné
vyloučit, že odběr podzemní vody pro tyto účely bude zakázán. Je však pravděpodobné, že cena za m3
odebrané podzemní vody bude výrazně vyšší.
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7 Varianta D – využití vyčištěných vod z ČOV
Varianta využití vyčištěných vod z čistírny odpadních vod Plzeň (Obr. 22) je v podstatě technologicky totožná
s variantou využití vod ze zvodně Berounky. Pouze z důvodu velkého množství nerozpuštěných solí (RAS) by
bylo nutné do procesu „dočištění“ přidat reversní osmózu, která je ale velmi energeticky náročná.

Obr. 24: Prostor v areálu ČOV Plzeň.

ČOV Plzeň (Obr. 24) poskytla výsledky ukazatelů kvality vody na odtoku z čistírny za rok 2017 a 2018. Hlavním
problémem z pohledu zatížení biotopu Boleveckého rybníka je množství celkového fosforu, který je především
vázaný v nerozpuštěných látkách (cca 95%). Požadavek Povodí Vltavy s. p. je dosáhnout průměrných
koncentrací v rozsahu 0,05 - 0,02 mg.l-1 celkového fosforu, což je hodnota o řád nižší, než je současně na
odtoku z ČOV.
Podle požadavků Povodí Vltavy s. p. by bylo také žádoucí eliminovat infekční agens, což jsou organismy
způsobující nakažlivá onemocnění projevující se horečkou. Bakterie, viry, prvoci, červi jsou příkladem infekční
agens přenášené vodou. Zároveň byl požadavek snížit i množství minerálních látek. Studie analýzy vody z
hlediska léčiv, antibiotik a PPCP (z angličtiny Pharmaceutics and Personal Care Products) nebyly v Plzni
provedeny.
Látky skupiny PPCP jsou látky běžné denní lidské spotřeby (léčiva, kosmetické přípravky, traséry). Zdrojem
léčiv nejsou jen nemocnice, ale i domy seniorů, sociální ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných. Léčiva jsou
látky biologicky aktivní a jejich minimální zbytkové koncentrace mají vliv na vodní ekosystémy. Navíc některá
z léčiv jsou biologicky obtížně odbouratelná a na vypouštění těchto látek nejsou v ČR ani v zahraničí stanoveny
žádné limity. Mezi významné hrozby pro jakost surové vody odebírané pro vodárenské zdroje patří přípravky
na ochranu rostlin (zahrnují především pesticidy) a farmaceutické přípravky využívané člověkem označované
jako PPCP.
Z výše zmíněného plyne, že nejdříve je třeba vodu terciálně dočistit. Terciální čistění slouží k dočištění
odpadních vod, zejména k odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a odstranění patogenů tedy k hygienizaci
vody.

Ukazatele kvality vody
jednotky
NL
Pc
Nc

2017 (mg/l)
4,79
0,26
8,98

2017 (t/rok)
88
4,68
165

2018 (mg/l)
4,74
0,26
10,0

2018 (t/rok)
76,6
4,15
159

Tab. 13 – Výtok nerozpuštěných látek (NL), celkového fosforu (Pc) a celkového dusíku (Nc) v roce 2017 a 2018 z ČOV.

Jednou z možností je využít membránové úpravny vody a použití UV lampy. Výhodou technologií s
membránovým bioreaktorem (MBR) je vysoká účinnost odstranění organického znečištění – bakterií a virů z
odpadní vody a dusíkatých látek. Vyčištěnou vodu lze použít pro zálivku okrasné zeleně či ji například využít
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jako užitkovou vodu například pro splachování toalet či ji využít pro vypouštění do podzemních vod. Přehled
filtrovaných částic a zjednodušené schéma ČOV s MBR zobrazuje (Obr. 25). Vlastní technologie terciálního
dočištění je popsána v kapitole 6.4.

Obr. 25: Přehled filtrovaných částic a schéma ČOV s MBR.

7.1 Náklady na variantu D
V této kapitole jsou vyčísleny náklady pro dvě varianty množství dopravované vody do Boleveckého rybníka,
a to dle výsledků kapitoly 3.4.1. Tyto výsledky byly optimalizovány na základě dostupné technologie a velikosti
výtlačného potrubí, které je nutné vést zaklenutou částí Boleveckého potoka na variantu 7 l.s-1 a na variantu
20 l.s-1.
Při variantě 7 l.s-1 by byla hladiny vody v Boleveckém rybníce o cca 52 cm, při variantě 20 l.s-1 pak o 150 cm.
Náklady na variantu C jsou dány délkou trasy položení nového vodovodního potrubí z materiálu PE, náklady
na vybudování technologické linky terciální úpravy vody s reverzní osmózou. Dimenze nového potrubí je
vhodná jak pro dovedení vody do profilu Boleveckého rybníka, tak pro dovedení do profilu rybníka Košinář.
Nacenění terciální úpravy vody je provedeno ve dvou výkonových parametrech a to pro 7 l.s-1 a 20 l.s-1.
Varianta 7 l.s-1 obsahuje cenový návrh membránové filtrace s 10 membránovými elementy, varianta 20 l.s-1
pak s 28 membránovými elementy. Pro důkladné odstranění mikropolutantů, jako jsou pesticidy či rezidua léčiv
a farmak je v této variantě počítáno se zařízením sorpčního stupně s granulovaným aktivním uhlím. Z důvodu
odstraňování rozpuštěných anorganických solí je zde rovněž počítáno s reverzně osmotickou jednotkou.

38

studie_bolevecký_rybnik_dhi_po_připomínkách.docx / DH / 2019-08-28

Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-

Typ
přívod surové vody
membránová filtrace
praní systému
upravená voda
filtrace s GAU
UV desinfekce
reverzní osmóza
elektro + MaR
potrubí a armatury
montáž
výkresová dokumentace
KZ + IZ
uvedení do provozu
doprava
cena celkem

Cena
1 046 000,- Kč
1 659 000,- Kč
1 469 000,- Kč
120 000,- Kč
2 205 000,- Kč
247 000,- Kč
3 900 000,- Kč
2 187 000,- Kč
1 283 000,- Kč
1 129 000,- Kč
357 000,- Kč
134 000,- Kč
175 000,- Kč
300 000,- Kč
16 211 000,- Kč

Tab. 14 – Nacenění varianty 1. 25 m3/h (7 l.s-1 ) s granulovaným aktivním uhlím a reverzní osmózou, uvedené ceny jsou
bez DPH.

Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-

Typ
přívod surové vody
membránová filtrace
praní systému
upravená voda
filtrace s GAU
UV desinfekce
reverzní osmóza
elektro + MaR
potrubí a armatury
montáž
výkresová dokumentace
KZ + IZ
uvedení do provozu
doprava
cena celkem

Cena
1 580 000,- Kč
4 645 000,- Kč
1 829 000,- Kč
210 000,- Kč
6 314 000,- Kč
426 000,- Kč
7 800 000,- Kč
2 187 000,- Kč
2 499 000,- Kč
2 199 000,- Kč
408 000,- Kč
152 000,- Kč
216 000,- Kč
375 000,- Kč
30 840 000,- Kč

Tab. 15 – Nacenění varianty 2. 72 m3/h (20 l.s-1 ) s granulovaným aktivním uhlím a reverzní osmózou, uvedené ceny jsou
bez DPH.
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7.2 Výhody a nevýhody varianty D
7.2.1 Výhody
Hlavní výhoda varianty využití vody z ČOV je, stejně jako u varianty C, dostatek vody pro nadlepšení vodní
bilance v Boleveckém rybníce, a to v relativně krátkodobém horizontu. Při variantě 7 l.s-1 je možné zvýšit
hladinu o 52 cm, při variantě 20 l.s-1 pak dokonce o 150 cm za rok.
Další výhodou je, že odběr terciálně dočištěných vod není zpoplatněn.

7.2.2 Nevýhody
V případě využití terciálně dočištěných vod z ČOV Plzeň bude nutné vyjádření všech dotčených orgánů:
Povodí Vltavy, s. p., Odboru životního prostředí (OŽP), a protože Bolevecký rybník je na oficiálním seznamu
„koupacích vod“ tak také Okresní hygienické stanice (KHS). Protože se jedná o precedens na území České
republiky, KHS si vyžádá konzultaci nadřízeného orgánu, kterým je Státní zdravotní ústav. Legislativa tuto
možnost neřeší, v konečném kroku tak bude záležet na „odvaze“ představitelů KHS a OŽP. Každopádně půjde
o časově velmi náročný proces.
V případě využití výše uvedené technologie je žádoucí, aby tato technologie byla zatěžována stabilním
průtokem. Není možné tuto technologii pouštět přerušovaně, je však možné zatížení snížit.
Varianta s reversní osmózou je energeticky velmi náročná, provozní náklady se budou pohybovat v řádech
jednotek korun na m3 terciálně dočištěné odpadní vody.

7.3 Náklady na ověření výsledků terciálního dočištění
Předběžně navrženou technologii je možné v některých případech zapůjčit přímo u výrobce a ve zkušebním
provozu ověřit, zda výsledky kvalitativních rozborů budou vyhovovat požadovaným hodnotám. Doporučená
zkušební doba je 2měsíce, které jsou nutné pro zaběhnutí zkušební jednotky, nastavení správného časování
pro praní filtrů atd. V podstatě se jedná o optimalizaci nastavení terciálního dočištění tak, aby deklarovalo
dlouhodobě stejné kvalitativní parametry na výstupu.
Cena pronájmu „zkušebního terciálního dočištění“ vychází na 100 – 125 tis. Kč za měsíc (záleží na tom, zda
bude potřeba i reversní osmóza nebo ne) a před vlastní instalací by bylo potřeba v prostoru ČOV zajistit
zastřešený resp. zamykatelný prostor. Součástí ceny pronájmu je doprava, sestavení a práce techniků na
nastavení terciálního dočištění a základní rozbory vody.
Předpokládá se, že složitější rozbory vody budou prováděny buď v laboratoři plzeňské ČOV nebo v
laboratořích Povodí Vltavy s.p. Rozbory budou stát řádově desítky tisíc Kč.
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8 Varianta E – stanovení přirozených svodnic v rozvojových
lokalitách ÚP
V povodí Boleveckého potoka byly na základě informací z digitálního modelu terénu vymezeny svodnice,
kterými by měla voda při neexistenci jiných prvků odvodnění přirozeně odtékat směrem do vodního toku/ útvaru
(Obr. 26). Účelem této podkapitoly je jejich prostorové vymezení v rozvojových lokalitách tak, aby mohli být
v územním plánu definovány jako liniové prvky nezastavitelného území šířky 3-10 m, tak, aby jím mohla volně
odtékat voda z bezpečnostních prvků hospodaření s dešťovými vodami v případě extrémních srážkových
událostí.
Pokud tyto prvky nebudou v územním plánu definovány, velmi pravděpodobně nebude moci dešťová voda
z území odtékat a bude nutné budovat dešťovou kanalizaci. To jde ale proti principu prosazovanému v rámci
„Koncepce odvodnění města Plzně“, která se naopak snaží i z důvodu ovlivnění lokálního mikroklimatu a co
nejdelší udržení těchto vod na povrchu a jejich postupné zasakování v místě dopadu.

Obr. 26: Přirozené vodní cesty – svodnice v povodí Boleveckého potoka.
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8.1 Rozvojové plochy v území
Z územního plánu je patrné, že v povodí Boleveckého potoka přibydou zastavitelné plochy a některé plochy
budou transformovány (Obr. 27). V těchto lokalitách je třeba určit trasu odtoku vody a zohlednit ji při nové
výstavbě či přestavbě.

Obr. 27: Transformační a zastavitelné plochy v povodí Boleveckého potoka.

Jednotlivé trasy přes rozvojové nebo transformační oblasti jsou popsány v následujících odstavcích. Přirozené
svodnice jsou stanoveny tak, aby obcházely stávající zástavbu v území. Požadovaná šířka 3-10 m je navržená
z důvodu, že i digitální model terénu poslední 5. generace obsahuje určitou výškovou chybu, která může být
v tomto koridoru eliminována terénními úpravami.
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8.1.1 1_25a Pode Dvory
Z rekreační zastavitelné lokality 1_25a Pode Dvory voda odtéká přirozeným spádem do Seneckého rybníka
(Obr. 28). Protože se nepředpokládá další zástavba mezi lokalitou a břehem Seneckého rybníka, je potřeba
pouze zabezpečit, aby srážkové vody mohly rozvojovou plochou projít. S ohledem na blízkost Seneckého
rybníka nebude z důvodu výšky hladiny podzemní vody pravděpodobně možné zasakování.

Obr. 28: Rekreační zastavitelná lokalita 1_25a Pode Dvory.
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8.1.2 1_4a Bolevec Plaská
Dešťová voda z obytné zastavitelné plochy 1_4a Bolevec Plaská odtéká ve směru spádu k hřišti, kde by mohla
být usměrněna podél hřiště k cestě a po ní až k náspu železnice. Zde se povrchové vody mohou napojit do
nově definované svodnice vedoucí jižním směrem podélně s železnicí až k propustku (Obr. 29).
Problematickým místem bude vedení přes pozemky ve vlastnictví fyzické osoby, parcelní číslo 1935, 1942 a
1981/1 Voda stéká přes transformační plochu 1_13a a přirozenou svodnicí by měla ústit do Boleveckého
rybníka. Jako součást tohoto řešení bude nutné provést povrchové odvodnění v areálu kempu a udělat
převedení dešťových vod pod komunikací Malý Bolevec.

Obr. 29: Obytná zastavitelná plocha 1_4a Bolevec Plaská.
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8.1.3 1_13a, b Malý Bolevec
Z obytné zastavitelné plochy 1_13a Malý Bolevec je vhodné vodu vést k ulici Malý Bolevec poté podél svodnice
do Velkého Boleveckého rybníka. Stejně jako v předchozím případě bude nutné přejít přes pozemek ve
vlastnictví právnické osoby parcelní číslo 1992.
Dešťová voda z obytné zastavitelné plochy 1_13b Malý Bolevec je vedena dešťovou kanalizací a dále krátce
ulicí U Velkého rybníka, odtud je vedena nejlépe přímo do Velkého Boleveckého rybníka (žluté šipky, (Obr.
30).

8.1.4 1_34a U Jacht klubu
Voda z rekreační zastavitelné plochy 1_34a U jacht klubu stéká ve směru svahu ke komunikaci U velkého
rybníka. Podél komunikace se nachází cca 60 cm vysoký příkop, který slouží k odvodnění této komunikace.
Předpokládá se, že výstavbou nové komunikace I/20 dojde k výraznému odlehčení této komunikace a bude
možné dešťové vody pouštět do Boleveckého rybníka. Pro odvedení nadbytečných srážkových vod bude nutné
provést pod stávající komunikací a cyklostezkou protlak v nejnižším místě (Obr. 30). V rámci výstavby by bylo
vhodné příkop rozšířit na průleh, který by plnil možnost předčištění přes filtrační zemní vrstvu a byl by tvarově
vhodnější pro údržbu.

Obr. 30: Obytná zastavitelná plocha 1_13a,b Malý Bolevec a 1_34a U Jacht klubu.
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8.1.5 1_41a Zavadilka
Z obytné zastavitelné plochy 1_41a Zavadilka lze dešťovou vodu vést podél červené linie (trasování z řešení
pro lokalitu Zavadilka) do retenční nádrže a poté podél svodnice u žluté šipky k propustku pod železnicí (Obr.
31). Následně lze vodu napojit na stávající dešťovou kanalizaci v lokalitě 1_13b Malý Bolevec (Obr. 30).

Obr. 31: Obytná zastavitelná plocha 1_41a Zavadilka.

46

studie_bolevecký_rybnik_dhi_po_připomínkách.docx / DH / 2019-08-28

8.1.6 1_41b Zavadilka
Vodu z další obytné zastavitelné plochy 1_41b Zavadilka je možno vést ke konci ulice Franze Liszta ke svodnici
a po trase svodnice k propustku (Obr. 32). Poté je voda vedena stejně jako u plochy 1_41a Zavadilka (Obr.
31). Předpokladem je využití objemu suchého poldru budovaného v rámci výstavby komunikace I/20 pro
akumulaci vod z bezpečnostních prvků lokálních opatření hospodaření s dešťovými vodami (HDV). Na
plochách je doporučena aplikace prvků HDV doplněném o malé vodní plochy.
Dešťové vody z obytné transformační plochy 1_41c Zavadilka budou vedeny podél stávající polní cesty, poté
se napojí na svodnici a dále budou vedeny stejně jako pro plochu 1_41b (Obr. 32).

Obr. 32: Obytná zastavitelná plocha 1_41b Zavadilka a obytná transformační plocha 1_41c Zavadilka.
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8.1.7 1_41d Zavadilka a 1_18 Nad Roudenskými lomy
Z obytných zastavitelných ploch 1_41d Zavadilka a 1_18 Nad Roudenskými lomy dešťové vody přirozeně
odtékají ve směru spádu ke stávající železniční trati. Po vybudování komunikace I/20 budou pro akumulaci
vod z bezpečnostních prvků lokálních opatření hospodaření s dešťovými vodami (HDV) využity dva suché
poldry budované jako součást stavby komunikace (Obr. 33). Spádově lze plochu 1_41d Zavadilka rozdělit na
povodí příslušné k většímu poldru (západní) a k poldru menšímu (východní). Přibližnou hranicí obou ploch je
stávající polní cesta vedoucí od jihu v prodloužení ulice K Stráži. Zatímco pro větší poldr (součást plochy
1_41a) je možné technicky/ výškově vyřešit převedení vod do Boleveckého rybníka, u druhého poldru je to
možné pouze za souběhu tří předpokladů:
•

bude, stejně jako u většího poldru proveden podchod pod komunikací

•

bude zbudována druhá regulační šachta s regulovaným odtokem 30 l.s-1 s

•

po průchodu pod komunikací bude průtok zaústěn do odvodnění železničního náspu, které bude nutné
v délce cca 270 m kapacitně posílit na 30 l.s-1 (průleh s kameny) a vody následně vypouštět do
plánované dešťové kanalizace uvedené v územní studii lokality Nad Roudenskými lomy (Obr. 34).

Obr. 33: Obytné zastavitelné plochy 1_41d a 1_18 Nad Roudenskými lomy.
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Obr. 34: Plánovaná oddílná kanalizace – odvodnění lokality 1_18 Nad Roudenskými lomy.
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8.1.8 1_2a Bíla Hora
Z obytné transformační plochy 1_2a Bíla Hora jsou srážkové vody vedeny ve směru sklonu svahu svodnicí
do Malého Boleveckého rybníka (Obr. 35). V tomto případě, s ohledem na velké sklony, je zapotřebí striktní
uplatňování pravidel HDV (maximální odtok z plochy) z důvodu možné eroze půdy za větších průtoků ve
svodnici.

Obr. 35: Obytná transformační plocha 1_2a Bíla Hora.
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8.2 Náklady na variantu E
Náklady na varianty vymezení přirozených svodnic v povodí a jejich definice v územním plánu města Plzně
jsou v podstatě administrativní a je možné říci, že jsou zahrnuty v běžných provozních nákladech města na
platy úředníků. Na druhou stranu je zřejmé, že projednávání a případně odkup některých pozemků s sebou
ponese zvýšené časové nároky.

8.3 Výhody a nevýhody varianty E
8.3.1 Výhody
Výhodou daného řešení je jednoznačné vymezení koridorů, kterými bude moci voda přirozeně odtékat
z povodí, aniž by v místě byl nutný jiný způsob odvodnění dešťových vod (dešťová nebo jednotná kanalizace).
Neměla by tak v budoucnosti nastat varianta, kdy jinou rozvojovou lokalitu nebude možno „přirozeně“ odvodnit
z důvodu neexistence těchto primárních koridorů.
Předpokládá se, že daný koridor bude počítán do procenta zeleně/nezastavěných ploch podle platných
regulativ územního plánu.

8.3.2 Nevýhody
Nevýhody má tato varianta z pohledu majitelů soukromých pozemků, přes které tyto koridory budou procházet,
neboť nebudou moci stavět „kdekoliv“. Dojde tak, z jejich pohledu, k částečnému znehodnocení pozemků.
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9 Shrnutí
Problematika sucha je poslední dobou zmiňována na všech úrovních společenského života. Je jasné, že pokud
v dlouhodobém horizontu chce společnost napravit některé skutečnosti, které tuto problematiku způsobily,
nezbývá jí, než se postupně a za nemalých finančních prostředků vrátit k přirozenému způsobu nakládání
s dešťovými vodami. To znamená nikoliv je co nejrychleji odvést z míst, kam dopadnou, ale naopak je co
nejdéle držet na povrchu, umožnit jejich postupné zasakování a teprve následně je odvádět do lokálních
vodotečí.
Tato studie „zlepšení vodní bilance v Boleveckém rybníce“ obsahuje jak varianty, které tento nový „přirozený“
proces podporují (vymezení přirozených svodnic), tak varianty, které pomáhají napravit stávající nepřirozený
stav (odpojení podzemních vod napojených na kanalizaci, oddělení dešťových vod před jejich nátokem do
jednotné kanalizace) až po varianty, které se snaží o rychlé vyřešení stávajícího problému (voda z Berounky
nebo z ČOV).
Zatímco přirozené varianty jsou jednoznačně pozitivní s ohledem na životní prostředí, ve kterém žijeme,
varianty rychlé s sebou nesou mnoho otázek, na které se tato studie pokusila odpovědět nebo ukázala cestu,
jakým způsobem je možné na ně odpovědět. Zatímco varianty přirozené budou většinou závislé na vývoji
globálních parametrů počasí a narovnání vodního stavu v Boleveckém rybníce může být otázkou i několika
let, varianty rychlé zaručují doplnění vodního stavu v průběhu několika měsíců.
Z pohledu zpracovatelů studie je možné stanovit následující priority dalšího postupu:
I.
Zadat DUR/DSP pro trasu výtlaku ze 4. ZŠ pro odpojení podzemních vod od kanalizace.
II.
Zadat změnu DSP - vypouštění dešťových vod ze suchého poldru (km 0,5 stavby I/20) – vybudování
druhé šachty s regulací 30 l.s-1 s primárním odvodem dešťových vod do Boleveckého rybníka přes
dešťovou kanalizaci v lokalitě Malý Bolevec.
III.
Zadat změnu DSP - vypouštění dešťových vod ze suchého poldru (km 1,2 stavby I/20) – vybudování
druhé šachty s regulací 30 l.s-1 s primárním odvodem dešťových vod do odvodňovacího žlabu podél
železnice s možností změny nastavení spínacích hladin v obou regulačních šachtách.
IV.
Zadat DUR/DSP pro napojení/ trasování dešťových vod od profilu výpustního objektu v prostoru RN
Bolevec až po napojení na stávající dešťovou kanalizaci (včetně provedení propustkem pod železnicí
nebo protlakem pod propustkem).
V.
Zadat změnu DSP v oblasti Zavadilka tak, aby respektovala návrhy uvedené ve studii (příčné
komunikace, zhotovené z materiálu s možností většího zásaku, světlejší z důvodu snížení
maximálních teplot v lokalitě; sklon vozovky i parkovacích míst s minimálním sklonem do zeleně,
zelený pás zahloubit cca 7-10 cm pod úroveň vozovky, stávající stromy ochránit dřevěnou palisádou;
obrubníky s mezerami tak, aby voda mohla natékat do zelených pásů. V případě prostorových
možností každých 30 m založit zasakovací šachty s hloubkou 3 m, v prostoru křížení ulic
s bezpečnostním přepadem do navazující části prvků HDV a jednotné kanalizace.
VI.
Zadat zhotovení mělkého hydrogeologického vrtu/inženýrsko-geologického průzkumu v areálu ČOV
Plzeň a provést kvalitativní rozbory parametrů čerpané vody, zejména z hlediska množství fosforu
(případně jiných dle požadavku podniku Povodí Vltavy a.s.).
VII.
Na základě výsledků rozborů těchto vod určit vhodnou technologii pro terciální dočištění.
VIII.
Zadat DUR/DSP pro vedení výtlaku zavěšeného v zaklenuté části Boleveckého potoka až po profil
vyhlídky Bolevák, kde se předpokládá vyústění. Vedení vést po okraji území z důvodu zachování
možnosti vybudovat pro OK12-1 retenční prostory.
IX.
Zadat DUR/DSP pro trasu odpojení dešťových vod z komunikace a chodníků v ulici Rabštejnská (v
úseku 4. ZŠ – odbočka ke střelnici
X.
Pokračovat v prověřování možnosti zvýšení čerpání z vrtu Košinář.
XI.
Pokračovat v prověřování a hledání technologií dočištění vody vypouštěné z ČOV
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10 Dodatek
Po projednání studie byla zadavateli prezentována další možnost, která patří do kapitoly 5 – Varianta B (využití
podzemní vody).
Jedná se o možnost čerpání podzemních vod z nového hlubinného vrtu v oblasti Kamenného rybníka.

Výhody tohoto řešení jsou následující:
✓ Teoreticky vydatný zdroj (hloubka 80-100m)
✓ Možnost napájení celé rybniční soustavy bez nutnosti dalšího čištění, dorovnání bilance v celé rybniční
soustavě
Nevýhody tohoto řešení jsou následující:
✓ Zpřísňující se legislativa pro odebírání podzemních vod
✓ Cena podzemních vod bude narůstat
✓ Blízkost přírodní rezervace „Kamenný rybník“
Cena „průzkumného vrtu“ se bude pohybovat okolo 500 tis. Kč.
Tato varianta nebyla ve studii detailněji rozpracována.
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