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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM – PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

 

1. Identifikační údaje 

  
  

 Objednatel:   Svazek obcí Máchův kraj 

    Náměstí republiky 193 

    472 01 Doksy 

    IČ: 71202056 

 

 Zhotovitel:  MK Consult, v.o.s. 

    Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem 

 

 Město:   Bělá pod Bezdězem 

 Katastrální území: Bělá pod Bezdězem [601705] 

    Březinka pod Bezdězem [614173] 

      

 

2. Úvod  
 

 Tento dokument představuje tištěnou podobu zpracované veřejné zakázky "Pasport dešťové 

kanalizace ve městě Bělá pod Bezdězem", část 6.  

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

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

kanalizační sítě v rámci území města Bělá pod Bezdězem.  

 Pasport je proveden na základě dostupných projektových dokumentací a podrobného místního 

šetření na celém území. Pro terénní průzkum byl k dispozici bývalý pracovník TS, se kterým se prohlížely a 

projednávaly řešená místa. Nalezené prvky kanalizační sítě (šachty, vpustě,...) jsou zaneseny do digitální 

mapy včetně popisných informací.  

Vlastní zpracováni bylo provedeno v databázovém GIS Kompas 5:  
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ukázka z prostředí programu Kompas 5 

 Datové výstupy jsou vytvořeny pomocí exportu do příslušných formátů.  

 

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

podobách:  

  

• Tištěný dokument (3x)  

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

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

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

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

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

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

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

G, kdy se dále dělí navazující větve na na X.1, X.2, případně X.1y. Vzhledem k tomu, že se ve městě 

nachází převážně jednotná kanalizační síť, byly pro označení vybrány delší samostatné stoky.  

 

 

2. Popis území 

 
 Město Bělá pod Bezdězem se rozléhá severozápadně cca 14 km od Mladé Boleslavi Územně 

spadá do okresu Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj a příslušnou obcí s rozšířenou působností 

je město Mladá Boleslav. Ve městě žije přibližně 4800 obyvatel.    

Jedná se o kopcovité území, které je odvodněno systémem dešťových vpustí napojených na jednotnou 

kanalizační síť s malými výjímkami, kdy je kanalizace oddělena. Sběrnou vodoteč tvoří místní potok Bělá.  

 

3. Popis stokové sítě  
 

Jak již bylo zmíněno, město Bělá pod Bezdězem je odvodňováno pomocí uličních vpustí, které jsou 

zaústěny do splaškové kanalizace. Tím vzniká jednotná kanalizační síť, která má však v době vydatných 

dešťů značné nevýhody v podobě zatěžování provozu ČOV, ale také vyplavování splašků do volné přírody. 

V rámci území byly vybrány hlavní řady pro označení, které mají určitý význam. Asi nejdelším 

samostatným dešťovým řadem je stoka „G“, které svádí vody v ulici Mladoboleslavská podél místní 

fabriky do vodoteče Bělá. Stoka je provedena v betonových trub DN 400-800. 

Stoka „A“ probíhá ulicemi Purkyňova a Nerudova s vedlejší větví v ulici Křížová. Stoka se následně 

vlévá do jednotné kanalizace pod ulicí Nerudova. Jako odlehčení splaškové kanalizace je označena stoka 

„B“, která je zaústěna pod ulicí Kuřivodská do nevě provedeného spádiště. Odtud je voda odváděna do 

jednotné kanalizace a poté do odlehčovací komory, odkud je přepadem odvedena do místní vodoteče. 

V ulici Radechovská je proveda oddílná kanalizace, kdy dešťová stoka „C“ je vyústěna do blízké 

rokle s přírodně vytvořeným korytem až do vodoteče Bělá. Ulice U Krupské silnice je odvodněna 

soustavou vpustí a řadu, který je zaústěn do vsakovacího objektu na konci ulice. Řad je proveden z KT300 

s přípojkami z KT200.  

Ve městě je snaha dešťové vody oddělit od splaškových, nicméně si toto řešení vyžaduje značné 

investice a proto je tento krok prováděn pomalu. 

 

Celková délka kanalizačních dešťových hlavních řadů je 3,500 km. 

Celková délka kanalizačních povrchových řadů je 1,250 km. 

 

3. Průzkum v terénu 

 

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

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

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

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

 
V Ústí nad Labem 28. 3. 2022                 
 

                                                                                               
 
 
                                                                                                                 Ing. Miroslav Šikula   
                                                                                                                            ředitel 

 


