
 

 

Rudenská kanalizace a Nový územní plán = Smradlavá Rudná? 

 
 Jmenuji se Ing. Martin Dobyáš a již přes 20 let moje rodina provozuje Instalatérské potřeby 

v Rudné. Moje zaměstnání jsem spojil i s touhou vzdělávat se v daném oboru vodovodů a 

kanalizací. A tato touha mě přivedla až k informacím, které budu níže popisovat a které mě, jako 

občana Rudné, velmi trápí. V dalším textu se pokusím popsat současné a především budoucí 

problémy, které ovlivní život mnoha občanů v Rudné. 

 

 Kanalizace, která je správně odvětrána a kde se stoková voda dlouho nezdržuje, nesmrdí. 

Pokud ve svém okolí někde cítíte zápach, u kterého nemáte pochyby, že je cítit výkaly, téměř jistě je 

to zápach tlakové kanalizace (dále TSS – tlaková stoková síť). Tento zápach pochází z látky, která 

je jedovatá a velmi nebezpečná - sulfan (sirovodík), který vzniká v potrubích a jímkách bez 

přístupu vzduchu. Zatím jde jen o některé oblasti, ale trend využívání TSS v Rudné je na vzestupu, 

a to z důvodu rozšiřování Rudné do míst, kde se nelze napojit přirozeně spádem na gravitační 

stokovou síť. Toto bude mít za následek zamoření dalších oblastí jedem. 

 

 Jedovatý sulfan ale není to jediné, čeho by se občané měli obávat. Na stávající kanalizační 

síť je napojeno i veliké množství dešťových svodů, což má při přívalových deštích za následek, že v 

některých místech Rudné kanalizace doslova vytéká z kanálů. Pokud kanalizace nezvládá tuto 

situaci v současné době, při další výstavbě se na tuto nepříjemnost mohou těšit i další občané. 

 

 Naštěstí s vodovodem to bude pořád poměrně dobré. Může být maximálně problém s vodou 

u plánovaných vyšších budov, jako je hotel Atol, nebo vícepodlažní budovy naproti Šafránce. Tlak 

vody v řádu není v Rudné vysoký, je okolo 2,5 bar. Dá se tedy předpokládat, že se zapojí v těchto 

vyšších budovách čerpadla, která budou napojená na řád a zvyšovat tlak pro vyšší patra. Zda bude 

dimenze potrubí dostatečná a neovlivní to ostatní občany nedostatkem vody, ukáže čas. Dalším, 

problémem, proti ostatním nedůležitým, je umístění vodovodního řádu v některých oblastech pod 

úrovní kanalizace. Může dojít ke kontaminaci pitné vody splaškovou vodou, tedy ke zvýšení 

dusičnanů v pitné vodě. 

 

 Toto bylo shrnutí problémů, které budu na následujících stránkách podrobněji rozebírat. 

Pokud se domníváte, že existují orgány veřejné moci, které vás před popisovanými problémy 

ochrání, tak věřte, že nikdo z nich donedávna nevěděl, že za zápach z tlakové kanalizace je 

odpovědný jedovatý sulfan.  Jinak by nebylo tolik přípojek v Rudné již realizováno.  Vědí, že 

porušují zákony? A v poslední řadě chci podotknout, že po napsání tohoto textu se nehodlám dále 

angažovat, např. vytvářením peticí, psaním námitek na úřad, nebo se angažovat přímo politicky. 

Sepsáním tohoto dokumentu moje angažovanost končí.  

 

 A asi se začnu rozmýšlet, kam se kvůli budoucímu jedovatému smradu přestěhuji... 

Protože ve chvíli, kdy tu smrad již bude, dotčené nemovitosti budou mít nižší hodnotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1. TLAKOVÁ KANALIZACE NAPOJENÁ DO GRAVITAČNÍ 

 

 

 Problematika napojení tlakové kanalizace do gravitační je spojená především s řešením 

zápachu, který tlaková kanalizace produkuje (hlavně SULFAN). V každé odborné literatuře na dané 

téma se nejčastěji klade důraz na prevenci proti možnosti vzniku zápachu. Jak velký zápach bude 

toto napojení produkovat závisí na mnoha faktorech – délka tlakového potrubí, čas zadržení vody v 

tlakovém potrubí, spád gravitační kanalizace, její světlost, způsob napojení v připojovací šachtě. 

 

 Nejméně vhodná situace, se kterou je spojena i nejvyšší produkce zápachu a zároveň s 

nejmenším počtem možností, jak vzniklý problém řešit, je situace, kdy se proces přečerpávání 

přenese přímo na producenta splaškové vody (každý objekt má přečerpávací jímku a čerpadlo). 

Následným jediným řešením je osadit větrací šachty (kanály) filtrem. Tímto řešením se zápach 

pouze sníží, ale nevyřeší. 

 

 Pohled zákona na vzniklou situaci – ZÁPACH 

 

1) Porušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 

vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

2) Porušení Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, kde zápach a sloučeniny, 

které jej způsobují, jsou definovány, jako znečišťující látky, kde se uvádí v § 2 písm. b), že 

znečišťující látkou je „každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé 

účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem a podle tohoto předpisu 

je jeho uvolňování považováno za znečišťování ovzduší podle definice v § 2 písm. c), kde 

znečišťováním je „vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší  

3) Z technických dokumentů je zápach z kanalizací řešen Českou technickou normou ČSN EN 

12255-9 Čistírny odpadních vod – Část 9: Kontrola pachů a odvětrání. Norma se zabývá 
zejména zdroji a vlastnostmi pachů, metodami jejich měření, návrhy a rozsahem monitoringu 

kontroly pachů, technickými opatřeními a řešeními eliminujícími zápach přednostně na 

domovních a komunálních čistírnách odpadních vod pro více než 50 EO. Některé její 

podkapitoly přímo popisují návrhy a doporučení pro stokovou síť, nebo jsou její doporučení na 

stokovou síť aplikovatelné  

4) Na doplnění je možno uvést, že obtěžování zápachem je též řešeno v rámci úpravy sousedských 

vztahů věcným právem v § 512 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění, který 

zakazuje v nepřiměřené míře omezovat imisemi látek způsobujících zápach běžné užívání 

sousedních pozemků, pokud nejsou imise zápachu způsobeny provozem zařízení, které bylo 

úředně schváleno. V takovémto případě má postižená osoba za újmu způsobenou zápachem 
pouze nárok na finanční náhradu  

 

 Na novém územním plánu Rudné pro nové stavební pozemky nejsou vyznačeny pozemky pro 

přečerpávací stanice, kam by byla gravitačně svedená splašková odpadní voda s následným 

odčerpáváním do stávající sítě (více možností, jak vyřešit problém zápachu – chemicky, nebo 

přikysličování tlakového potrubí apod.). Proto je zřejmé, že technické řešení bude vyřešeno pomocí 

přečerpávacích jímek u každého objektu zvlášť. 

 

 Stávající kanalizační síť je na většině území Rudné v tuto chvíli nevhodná pro vedení splaškové 
kanalizace (včetně současného stavu). Při pohledu do kanálového otvoru je lokálně vidět stojící 

splašková voda, a je patrné, že je v havarijním stavu. Spád není dostatečný, trubky mohou být 

popraskané. Uložení kanalizačního potrubí je mezi 0,7-1,5m, v mnoha místech i nad úrovní vodovodní 

přípojky. Tato situace je v rozporu s ČSN 75 61 01- Stokové sítě a přípojky. 

 

 
  

Napojením na stávající kanalizační síť několika desítky (možná i stovky) nových objektů vznikne 



 

 

vysoké riziko havarijní situace. Betonové a keramické potrubí nejsou vhodné pro stokovou vodu z 

tlakové kanalizace, kdy především beton s agresivní stokovou vodou reaguje, což by mohl vést k 
lokálním destrukcím řádu. 

 

 V místech a jejich okolí, kde bude napojená tlaková kanalizace do stávající gravitační sítě, 

vznikne zápach. Dotčená část populace (předem se nedá určit v jakém rozsahu) bude mít možnost se 

pouze soudit s provozovatelem stokové sítě, nebo se sousedem o finanční náhradu. Možnosti řešení 

odstranění zápachu budou omezené a nikdy dokonale účinné.   

 

2.SULFAN 

 

 Sulfan je jedovatá – toxická látka, která v běžné gravitační kanalizaci vzniká v 

zanedbatelném měřítku. U tlakové kanalizace vzniká v odpadní vodě v místech bez přístupu 

vzduchu, tedy především v potrubí, a to v kapalné formě. Doba zdržení odpadní vody v potrubí by 

dle normy neměla být delší než 8 hodin. Čím delší doba zdržení, tím větší produkce sulfanu. Po 

styku se vzduchem se z kapalné formy stává sulfan plynným a je těžší, než vzduch. 

 

 U tlakové kanalizace, která je řešená pomocí čerpadel a jímek pro každý objekt samostatně, 

můžeme snadno odhadnout, které objekty budou největší producenti sulfanu.  

 

1) Ty objekty, které budou nejdále od vyústění tlakové kanalizace. Doba zdržení bude 

odpovídat času, než se odpadní voda přečerpá od zdroje až nakonec. U posledního domu, to 

bude doba vyšší, než mezi časovým intervalem sepnutím jeho čerpadla. 

2) Dalším významným faktorem je samotné potrubí na pozemku objektů. Pokud se nebude 

čerpat (odjede se na dovolenou), potrubí je pořád naplněné stokovou vodou až po klapku 

nad čerpadlem a vzniká produkce sulfanu.  

3) Celková délka potrubí – čím delší potrubí, tím delší interval, než se odpadní voda uvnitř 

potrubí celá vymění.  

 

  U větších kanalizačních soustav, kde je zapotřebí napojit tlakovou kanalizaci na gravitační, 

by se z výše popsaných důvodů měl vždy použít systém, kdy se gravitačně (spádem) zavede 

stoková voda do nejnižšího místa a odtud poté pomocí čerpadla přesunuta do gravitační sítě. I v 

těchto případech, pokud se nedomyslí všechny důsledky a nevybere správné řešení, bude vznikat 

zápach. 

 

  SULFAN   

− JEDOVATÝ (TOXICKÝ) 

− TYPICKÝ SMRAD ZKAŽENÝCH VAJEC 

− chemický vzorec H2S 

 

  Zápach se udává jednotkou ppm (z anglického Parts Per Million). U měření zápachu z 

kanalizační sítě a to i v případech, kdy je tlaková kanalizace vedená pouze z přečerpávací stanice, 

byly naměřeny i hodnoty zápachu sulfanu výrazně vyšší než 40ppm. Použití filtračních poklopů je 

schopno snížit zápach přibližně na 20ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka níže udává, jak reaguje na zápach sulfanu běžný člověk.  Rozpoznatelné již jsou 

koncentrace 0,0005-0,13 ppm: 

 

0.025 Neurčitý zápach (záleží na citlivosti člověka) 

0.3 Jasný zápach. 

3～5 Středně nepříjemný zápach. 

10 Mírné dráždění očí a sliznic. 

20～40 Silný zápach, mírné dráždění plic. 

100 
Poškozený čich za 2-8 minut, oči a uši podrážděny za 1 hodinu, při vystavení 8-48 hodin 

možnost úmrtí. 

170～30

0 
Při vystavení po dobu 1 hodiny vážné poškození zdraví. 

400～70

0 
Život ohrožující vystavení při době 0,5-1 hodiny. 

800～90

0 
Ztráta vědomí, zástava dechu a smrt. 

1000 Okamžitá ztráta vědomí a smrt. 

      

 

3. Řešení problému 

 

 

1) Přečerpávací stanice  

  

 Jednou z možností, jak vyřešit problém se zápachem a zároveň zachovat plánovanou 

výstavbu, je přečerpávací stanice. Stoková voda je svedena gravitačně do přečerpávací jímky, kde je 

čerpadla přečerpají do gravitační kanalizace.  

 

 Aby stoková voda nezapáchala, je potrubí mezi jímkou a gravitační kanalizací 

přivzdušňováno tlakovým kyslíkem, nebo je chemicky ošetřena. Toto lze provádět pouze pokud 

bude gravitačně kanalizace svedená do přečerpávací stanice. 

 

Nevýhody: 

 

− pokud se čerpadla zaseknou (vložka, hadr) může dojít k vytlačení stokové vody do 

nejnižších míst přítoků kanalizace (většinou ti, co bydlí nejblíže) 

− vyšší náklady na provedení gravitační kanalizace u nových objektů a náklady na 

přečerpávací stanici (které nejsou konečné) 

   

 

 Přečerpávací stanice, pokud bude správně navržena, může vyřešit problém se zápachem. 

Nevyřeší ale problém se starou stokovou sítí, která je v havarijním stavu a není vhodná pro 

agresivní splaškové vody – snížená doba životnosti současné stokové sítě. 

 

2) Nová hloubková gravitační kanalizace ve stávající Rudné 

 

 Nová hloubková gravitační kanalizace z plastu by byla vhodná pro vedení tlakové stokové 

vody. Nevyřeší ale problém se zápachem. Může se osadit filtry, ale jejich účinnost sníží zápach 

přibližně na 20ppm, který je pro běžného člověka považován za významný zápach. 



 

 

 

 V kombinaci se správně navrženými přečerpávacími stanicemi by tato varianta vyřešila 

většinu problémů s napojením tlakové kanalizace do gravitační. Dále by stará kanalizační síť s 

drobnými úpravy mohla sloužit ke svodům dešťové vody a vyřešila by současně problémy se 

sváděním dešťové vody do stávající kanalizace. Toto řešení problémů by bylo nejvhodnějším 

řešením pro stávající obyvatele.  

 

Nevýhody: 

 

− Vzhledem k poměrně rovinatému terénu a celkovou délkou města by se muselo využít 

několik přečerpávacích jímek uložených poměrně hluboko, také hlavním problémem je 

cena. Toto řešení je velmi drahé. 

 

3) Tlaková kanalizace s čerpadly v objektech pro celou Rudnou 

 

 Je to řešení, které oproti hloubkové kanalizaci není drahé (výkopy ani přípojky nejsou tak 

hluboké). Problémy se zápachem budou téměř vyřešené.  

 

Nevýhody: 

 

− Přenesení problematiky na občana, jak finanční, tak problémy s nevhodným odpadem v 

kanalizaci – vlhčené ubrousky, vložky (nákladné opravy čerpadel). Náklady na jímky, 

čerpadla, materiál, připojení a to i pokud by bylo povoleno vše dělat svépomoci, nebudou 

nižší než 40 000.- Kč 

− S přechodem na tlakovou kanalizaci je zapotřebí i jiný přístup čističky vod. Klade se více 

důraz na úpravu PH, než na problémy s nevhodným odpadem (vše rozsekáno čerpadly). S 

tím dojde i ke zvýšení zápachu ČOV a ten se přesune na obyvatele bydlící v jejím 

nedalekém okolí. 

   

4) Nerozšiřování území obce (města) 

 

 Pro stávající občany nejvýhodnějším a nejlevnějším řešením. Jakékoliv rozšiřování obce o 

místa, která nejsou schopná napojení na současnou gravitační síť, budou pro stávající obyvatelé 

znamenat buď problémy se zápachem, nebo se technická opatření promítnou ve finančních 

nákladech (zvedne se cena vodného a stočného). 

 

Nevýhody: 

 

− žádné a zároveň se může město věnovat smysluplnějším investicím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Správné napojení TSS do gravitační kanalizace 

 

 Výtoková část TSS, tedy přechod do gravitační kanalizace by měla být správně napojená, 

aby se omezil vznik turbulentního napojení a uvolňování sulfanu do kanalizace (omezení 

provzdušňování stokové vody z TSS). Příklad vhodného a nevhodného napojení: 

 

  

    Na obrázku vlevo je častější a nesprávný způsob napojení kanalizace. Dochází k velkému 

uvolňování sulfanu do ovzduší. Na pravém obrázku je správné napojení TSS do gravitační 

kanalizace a omezení uvolňování sulfanu. Dále se musí zajistit, aby stoková voda, která zůstává 

v jímce, byla obměňována. 

  

 

Na obrázcích níže jsou fotky připojení TSS do kanalizace na konci ulice Smetanova, Dušníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 Dva přívody TSS ze dvou nově postavených, ještě neobydlených domů, v hloubce do 1m 

pod povrchem. Možnost uvolnění sulfanu do ovzduší bude veliká. Stoková voda na dně jímky se při 

této montáži nebude nikdy celá obměňovat (dochází ke stárnutí vody jako celku) a nebude dodržena 

zákonem stanovená doba 8 hodin. Provedení do 4m od okna obydleného rodinného domu. 

Obyvatelé ulice Smetanova budou určitě významně obtěžováni jedovatým zápachem, nejvíce v 

době, kdy se bude jímka u nových sousedů vypouštět. 

 
 Odpovědný provozovatel pro regulaci zápachu v kanalizaci musí využívat nejnovější informace 

o této problematice a efektivních metodách kontroly k propojení s vlastními poznatky, a provozními 

zkušenostmi, včetně znalosti dotčené stokové sítě. Vyhledávání zdrojů zápachu, nebo předcházení 

podmínkám jeho vzniku, představuje systematický proces implementovaný do postupů běžné kontroly a 

údržby kanalizace.  

 

 Na tomto příkladu je zřejmé, že s problematikou ohledně TSS se v Rudné neuvažuje a místo 

rozumného a zodpovědného napojování nových objektů zde dochází spíše k hazardování s lidským 

zdravím.     

 

5. Modelové příklady  
 

 

Pole u Dušníků – směr Jinočanská 

 

 Jako první modelový příklad bych uvedl pole, které se nachází u silnice Jinočanská, jižně od 

Dušníků. Je to území, kde by se v budoucnu měly nacházet desítky nových domovů pro další 

spoluobčany. Toto území se polohově nachází níže, než Dušníky, tedy pro nové domy nebude 

možné připojení na gravitační kanalizaci a to je problém, kterého se velmi obávám. 

 Pokud nebudu předpokládat, že se kanalizace povede spádem až do Jinočan, nebo bude 

gravitačně svedená do zástavby směrem na Nučice (nebyl by dodržen normou stanovený spád), 

bude v této oblasti vytvořená tlaková kanalizace. S TSS je spojena i řada problémů, kde pro nic 

netušící občany je největším problémem zápach. Existují normy, podle kterých by stoková voda 

neměla stát na místě déle než 8 hodin z důvodu vzniku nežádoucích procesů. A to v místech, kde 

není v kontaktu se vzduchem a zdržuje se déle než 8 hodin (většinou v potrubí),  vzniká velmi 

zapáchající a velmi jedovatý H2S – sulfan. 

 Pokud se jedná o větší územní celek, je vždy lepší s ohledem na danou problematiku svést 

kanalizaci spádově do přečerpávací jímky a odtud pomocí čerpadel přečerpat výše do gravitační 

kanalizace. Je to z důvodu výrazného zkrácení potrubí TSS a možnosti upravení nežádoucích 

procesů (chemicky, mechanicky atd.). Při pohledu na dané místě v novém územním plánu 

přečerpávací stanici nevidím, proto se dá předpokládat, že bude provedena TSS s přečerpávacími 

jímky u každého objektu zvlášť. Tato varianta v takovém rozsahu je velmi nebezpečná a nedává 

téměř žádné možnosti, jak zápach, pokud vznikne, dodatečně snížit. Jak moc silný zápach 

sulfanu může být, pocítí na křižovatce na Zličíně, kde stoková voda z TSS Chrášťan, napojená 

nedaleko Scanie, vydává zápach podél větracích otvorů kanalizace možná i přes 800 m daleko. 

 U zápachu z Chrášťan může hrát důležitou roli délka potrubí TSS a s tím i spojená zvýšená 

produkce sulfanu, také je svedená do hloubkové kanalizace, která má určitě správný spád (to vznik 

zápachu podporuje), a ten může být veliký.  

 Oproti tomu kanalizace v Dušníkách je úplně jiný formát. Kombinace kameninového 

(možná i betonového) potrubí s betonovými vpusti, která je v havarijním stavu. Kde při pohledu do 

kanálu stojí stoková voda.  Tento systém není vhodný pro TSS, která je mnohem agresivnější, a 

z toho důvodů se betonové části začnou pomalu rozpadat. Tato kanalizace neodpovídá zákonům 

o kanalizaci a žádná stoková voda by jí vést už dávno neměla. A to, jak moc velká bude produkce 

zápachu, pokud se do Dušníků zavede TSS z dané oblasti, se určit nedá, pouze se dá říct, že zápach 



 

 

bude.  

 Pak je tu další možnost, odvést potrubí z TSS někam jinam, ale tím vznikne ještě větší 

produkce sulfanu, kvůli delšímu potrubnímu řádu, obzvlášť bez přečerpávací jímky. Pokud na 

problém nebude nahlíženo uceleně, pouze se přesune zápach někam jinam. 

 Problém se zápachem bude i v jiných oblastech, kde se chystá použití TSS. Problém tu i už 

je, a to u současných domů napojených tímto systémem, pouze to není v takovém rozsahu a času 

(také záleží na době, kdy se přečerpává – největší zápach). Problém se projeví i u ČOV, která při 

zvýšeném množství vody z TSS bude muset upravovat její PH (zvýšená produkce zápachu i 

nákladů na ČOV). 

 V rozšiřování obcí a měst na úkor polí moc smysl nevidím, ale chápu, že je to ve prospěch 

mnoha lidí (např. pro nové spoluobčany). Na druhou stranu by to nemělo být na úkor stávajícího 

obyvatelstva a proto je nutné se na novou zástavbu dívat z pohledu koncepce vodovodů a kanalizací 

a nechat si vypracovat zprávy od odborníků. Jinak je zde velmi vysoké procento, že starousedlíci 

(někde i občané nové zástavby) budou buď několik let žít v jedovatém zápachu, nebo radši prodají 

jejich nemovitosti pod cenou.  

      

pole u Dušníků – naproti benzínové pumpě Šafránka 

 

 U tohoto území existuje šance na gravitační napojení. Jsou zde dvě možné trasy. Buď 

napojením přes hlavní silnici Masarykova v místech u Šafránky, nebo napojení objektů do 

kanalizace přímo u staré zástavby v ulici Mikoláše Alše. U všech nových objektů napojení do této 

ulice ale nebude možné, z důvodů dodržení určitého spádu. Je zde taky možnost napojení pomocí 

TSS, které by bylo levnější variantou, ale jak je výše zmíněno velmi nebezpečnou a protizákonnou. 

 

 Další problémy, které mohou vznikat s napojením polí okolo Dušníků, jsou spojeny s 

dešťovými srážkami. Napojením desítek možná i stovek domácností, v kombinaci s dešťovými 

svody, může vést k novým místům, kde stoková síť nebude nápor vod zvládat, a začne zde vytékat 

kanalizace napovrch. Určité obavy jsou i v kombinaci stávající kanalizace s 5-podlažními obytnými 

domy, u kterých je produkce stokové vody na m2 obytné plochy několikanásobně vyšší než u ostatní 

zástavby. 

 

Drobná výroba severně za koleji od Rudenského nádraží (opravdu velké území) 

 

 U tohoto území se dá předpokládat použití TSS. Gravitačně napojit na kanalizační síť v 

Rudné dle stávajících zákonů by nebylo možné. Vyznačené místo pro přečerpávací stanici na 

územním plánu není, tedy dá se předpokládat, že bude použit systém s čerpadly a jímky pro každý 

objekt zvlášť. Možnosti, kam toto území napojit jsou 2: 

 

1) Napojení na TSS Chrášťan. Dle umístění území a použití systémového řešení lepší 

řešení. Jediným problémem je fakt, že se prodlouží chrášťanská kanalizační síť a s 

tím je spojená i větší produkce sulfanu, tedy i zvýšení zápachu na Zličíně, kde 

vyúsťuje do gravitační kanalizace. 

2) Napojením do gravitační sítě Rudné, někde v okolí nádraží v Dušníkách. Zápach se 

přesune na sever Dušníků. 

 

 Obě řešení jsou (a to i ostatních použití TSS) jsou porušením Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu, Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a § 512 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.  Toto 

platí i pro ostatní území, kde bude TSS použito. 

 

 

Rekreační území severně směrem na Chýni 



 

 

  

 Důkladně jsem nezkoumal svažitost území, ale pokud by byla produkce stokové vody 

nedaleko silnice Růžová, možná by se použití TSS nemuselo použít. Záleží na představách 

investora a náhledu stavebního úřadu. 

 

 

Území severně od Rudné směrem k dálnici, nedaleko Mcdonald´s 

 

 Odpočívárna dálnice s restauračními zařízeními a budoucím hotelem s kasínem. Celý tento 

komplex je již napojen jak na vodovod, tak na kanalizaci. Dá se předpokládat, že vede jedna roura 

tam (vodovod), a druhá nazpět (kanalizace). Předpokládám, že budou napojeny nejbližší možnou 

trasou, někde nedaleko ulice Na Přídělu.  

 Neznám přesné podrobnosti, ale je zde možnost, že navýšením množství stokové vody o 

velký hotelový komplex s kombinací s dešťovými srážkami může vést k vytékání kanalizace v této 

oblasti na povrch. K tomu se přidá území, které se má zastavět administrativními budovy (domovy 

důchodců apod.), kde u tohoto rozsáhlého území bude jen stěží možnost napojení se na gravitační 

kanalizaci, tedy bude muset být použitá TSS. 

 Napojení na gravitační stokovou síť by bylo z důvodu nízko pod zemí umístěné kanalizační 

sítě možné pouze pro budovy v nejbližší vzdálenosti od stávající kanalizační sítě. Svažitost území 

jde mírně z kopce směrem k dálnici. Pokud vezmeme návrh územního plánu, kde se území rozšiřuje 

i podél dálnice, tak vzdálenost pro napojení všech možných objektů se bude od stávající kanalizační 

sítě vzdalovat, tedy nebude možné. Potom nezbývá, než napojení pomocí TSS, tedy produkce 

zápachu.     

 Dalším problémem budoucího kasina může být nedostatečný tlak vody, který se u těchto 

zařízení řeší pomocí čerpací stanice na zvyšování tlaku v řádu. Aby se toto zařízení mohlo napojit 

na vodovodní řád je zapotřebí souhlas provozovatele vodovodní sítě. Poté následuje čerpání, které 

při zapnutí snižuje tlak v potrubí u dané oblasti. Samotné odpočívadlo je vyvýšeno, to snižuje tlak a 

dále záleží na množství pater samotného kasina. Pro kvalitní osprchování ve 3. patře kasina při 

současném stavu vodovodu je nedostatečné. 

 

Území okolo ČOV 

 

 ČOV v Rudné je uzpůsobená především gravitační kanalizaci, která je zde nejvíce rozšířená. 

Stoková voda z gravitační sítě má jiné vlastnosti než voda z TSS, která je již rozmělněná v 

přečerpávacích jímkách. S tím souvisí i procesy, které se v ČOV na danou strukturu stokové vody 

používají. U gravitační sítě se používají mechanické a biologické procesy a některé z těchto procesů 

u TSS nejsou zapotřebí. Stoková voda z TSS nepotřebuje tolik mechanických procesů, protože přes 

čerpadla v přečerpávacích jímkách se větší části nedostanou a její uživatele jsou s užíváním 

kanalizace zodpovědnější (neobsahuje vložky, ubrousky, zbytky jídla, apod.). Potřebuje zase jiné 

procesy, jako je velmi důležitá úprava PH, s kterou se zvyšuje zápach ČOV.  

 

 Pokud dojde k rozšiřování kanalizační sítě o rozsáhlé území s tlakovou kanalizací, změní se 

i složení stokové vody, která do ČOV přichází, bude obsahovat větší množství jednotek zápachu a je 

možné, že bude zapotřebí i úpravna PH, s kterou souvisí i další zvyšování zápachu. 

 

 Z těchto důvodů není rozumné rozšiřovat zástavbu blíže k ČOV s kombinací rozšiřováním 

území o stavby převážně s TSS.  

 

 

 

 



 

 

6. Vodovod 

 
 Při pohledu na okolní vesnice (např. Zbuzany, Chýně) došlo při nadměrné výstavbě k 

problémům, kdy v nejčastěji využívaných denních časech nebylo potrubí v určitých lokalitách, 

kvůli jejich dimenzi (velikost potrubí – světlost), schopno dodávat vodu všem odběratelům, kteří 

vodu v daný okamžik chtěli použít. V Chýni kvůli tomuto problému byl přistavěn přivaděč vody z 

jižní strany (Rudenská strana). 

 

 Vodovodní potrubí má schopnost dodávat vodu do několika odběrných míst najednou a jeho 

možnosti jsou dány dvěma parametry. Průtok a tlak. Zda to bude dostatečující pro všechny nově 

plánované zastavěné oblasti ukáže čas. 

 Na poli, které se nachází naproti benzínové pumpě Šafránka, má územní plán povolit 

vícepodlažní budovy pro bydlení. Více bytů = větší odběr vody. Více podlaží = větší nároky na 

přívodní tlak (rozdíl mezi přízemí a horním patrem může být i 1 bar). V okolí je tlak vody v 

přívodním potrubí 2,5 bar, tedy v horních patrech budovy by mohl být tlak nedostačující. Tento 

problém se dá řešit 2 způsoby: 

 

1) zvýšení tlaku v řádu – může vést k problémům, kdy současní obyvatelé kvůli vysokému 

tlaku vody budou muset do svého potrubí vložit redukční ventil tlaku (cena řádově v tis.Kč.) 

2) budovy použijí čerpadla pro zvýšení tlaku – dojde ke snížení tlaků v okolí       

 

 

 Dalším velice zásadním problémem je umístění vodovodního potrubí v zemi. V místech, kde 

se v Rudné nachází stará stoková síť, je vodovodní potrubí umístěno pod úrovní kanalizačního. 

Tento stav je v rozporu s ČSN 75 61 01- Stokové sítě a přípojky. V každém městě a obci dochází k 

úniku z vodovodního potrubí, záleží na stáří a provedení vodovodní sítě. To samé platí i u 

kanalizační sítě. Z těchto důvodů je v Rudné za současného stavu zvýšené riziko kontaminace 

pitné vody a je i pravděpodobné, že někde ke kontaminování pitné vody již dochází. 

 Při zvýšení množství stokové vody v kanalizačním systému (nově připojené objekty) a stárnutím 

vodovodní sítě dojde i ke zvýšení rizika kontaminace.  

 

 

7. ZÁVĚR 

  
  Problémy, které jsou popsány výše, se nejvíce dotknou území Dušníky, okolí ulice Na 

Přídělu a okolí ČOV.  

 

 Správný postup, jak s těmito informacemi nakládat je pouze jediný: 

 

Kanalizace: 

 

1) Zablokovat všechny nové přípojky v místech, kde je společná dešťová a 

kanalizační síť z důvodu nesplnění zákonných podmínek. 

2) Zrevidovat stávající přípojky TSS do současné sítě, uplatnit nové postupy při 

připojování, zjistit jaký mají výsledný efekt a získat nové poznatky, které se 

budou aplikovat při nových přípojkách. 

3) Vybudovat novou kanalizační síť a oddělit jí od dešťové – včetně 

naplánování, co s dešťovou vodou a jaký bude v budoucnu podíl přípojek 

TSS. Pokud by byl počet přípojek TSS vysoký, muselo by se uvažovat i o 

přesunutí ČOV dále od obydlené oblasti. 

4) Poté se může uvažovat o napojení dalších objektů, samozřejmě s vybráním 

těch systémů, na které by už byla nová kanalizace připravena. 



 

 

  

Vodovod:  

 

 Odstraněním problematiky kanalizace se zároveň vyřeší problém s rizikem 

kontaminace pitné vody. Ohledně dostatečnosti tlaku a průtoku by se museli provést matematické 

modelové výpočty, kolik dalších počtů odběrných míst je v daných lokalitách možno vystavět a jaké 

typy staveb se mohou použít.      

  

 Jakékoliv jiné postupy budou mít za následek snížení životní úrovně, nebo možnost 

poškození zdraví u stávajících občanů. 

  
 Děkuji každému, kdo dočetl až sem. 
 

 

 
         Ing. Martin Dobyáš 


