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Označení stavby:

Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích
část PD
stav. objekt

:
:

D.14 NAPOJENÍ NA VODU A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
SO 14.1 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO RESTAURACI

Místo stavby:
Místo
kat. území
p.č.:
Kraj
JTSK

:
:
:
:
:

Rosice
Rosice u Brna (okres Brno-venkov);741221
1772, 679/175, 2378/1
Jihomoravský
X = -613820.2053 Y = -1159935.4456

01. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
1.1. Popis území, dosavadní využií:
Pozemek pro areál přírodního koupaliště je v severní čási města v místě stávajícího koupaliště,
které již není v provozu. Pozemek je rovinný, nachází se v zastavěném území. Řešeným územím
probíhá potok, který byl přeložený z důvodu stavby původního bazénu a fotbalového hřiště. Potok
speciikuje okolní zeleň, která má charakter říční nivy. Přeložení potoka, stavba původního koupaliště,
potok a s ním související vysoká hladina podzemní vody, probíhající kanalizační stoka,. Nadzemní
vedení VN zásadně ovlivňují možnosi pozemku.
napojovaná infrastruktura:
Stávající vodovod PVC 100 na ul. Tyršova ve správě SVaK Ivančice.
stávající infrastruktura - dotčená ochranná pásma:
Trasa přípojky je navržena v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání síí technického
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vybavení.
Stavba se dotýká ochranného pásma:
•
vodovodu ve správě SVaK
•
jednotné kanalizace ve správě SVaK
•
plynovod ve správě GasNet
•
komunikační vedení CETIN
•
nadzemní a podzemní vedení el. en. NN a VN ve správě E.ON, a.s.
Sítě nacházející se v blízkosi záměru bez dotčení ochranného pásma:
•
komunikační vedení ITSelf
1.2. Předmět dokumentace:
Projekt řeší návrh nové vodovodní přípojky pro objekt restaurace v areálu nového koupaliště.
1.3. Popis objektu:
a) Vodovodní přípojka
Objekt restaurace v areál nového koupaliště bude napojen na vodovodní řád PVC DN100
přípojkou VOD-P1 která je určena pro sociální zařízení a přípravu jídel v restauraci. Přípojka je
navržena z trub plastových HDPE 100 D32 SDR 11 PN10.
Přípojka se napojí navrtávacím pasem. Za navrtávkou se osadí uzavírací venil (šoupě) opatřený
pevnou zemní soupravou a liinovým poklopem s podkladní deskou. Přípojka bude vedena ve spádu k
místu napojení a uloží se na pískový podsyp. Na potrubí se připevní signalizační vodič a nad potrubí
se položí výstražná folie s nápisem „vodovod“.
Přípojka vody bude ukončena ve vodoměrné šachtě VŠ1 umístěné 4,3 m od napojení v
chodníku. Je navržena nesamonosná plastová šachta o vnitřním rozměru 1200x900 mm. Šachta bude
opatřena liinovým vstupním poklopem dimenzovaným na dopravní zaížení a stupadly. Montáž
šachty bude provedena dle montážních předpisů výrobce. Z šachty bude rozvod vody veden do
objektu. Šachta bude obetonovaná s výstuží kari síí.
Přípojka po trase kříží stávající kanalizaci BE DN300 - výkopové práce budou, po vytýčení
pověřeným pracovníkem provozovatele, probíhat ručně s nejvěší opatrnosí.
Vodovodní přípojka - návrhové parametry
druh

označení

speciikace

potrubí

VOD-P1 - přípojka

HDPE 100 D32 SDR 11 PN10

šachta

VŠ

PE obetonovaná

02. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ
•
•

•
•

V lokalitě byl v r. 2018 proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.
základové poměry - složité
HPV
naražená hladina
v hloubce 3,0 – 3,2 m
ustálená hladina
v hloubce 0,8 – 1,66 m
Třída těžitelnosi byla určena proměnlivá II.-IV.
slabě agresivní chemické prostředí vůči betonu, které je hodnoceno stupněm XA1
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03. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Příprava území
vytýčení a označení stávajících podzemních zařízení jednotlivými správce
autorizovaným geodetem
> vytýčení navržených síí
> vytýčení staveniště
> provedení přechodného dopravního značení
Při provádění zemních prací v blízkosi podzemních zařízení je třeba dbát nejvyšší opatrnosi, v
ochranných pásmech nepoužívat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek
apod.), odkrytá zařízení řádně zajisit proi poškození (podložením, vyvěšením). Před zakryím
podzemních vedení je třeba vyzvat příslušnou organizaci k provedení kontroly, zda není vedení i přes
předchozí opatření viditelně poškozeno. Je nutné respektovat veškeré podmínky, které stanoví
jednotliví správci těchto zařízení.
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k likvidaci. Poplatky za uložení přebytečných
materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky. Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny
výrobců trub při dopravě, skladování, pokládání a uložení potrubí.
>

Uložení vodovodního potrubí:
Uložení potrubí musí být provedeno dle technologického návodu výrobce trubního
materiálu a musí být dodrženy veškeré jeho podmínky uvedené v uvedených pokynech vč. zhutnění
podsypů a obsypů.
Navržené potrubí HDPE SDR11 musí být dodáno v tyčích nikoli v návinu. Spojování potrubí
bude provedeno pomocí elektrospojek.
Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 10 cm a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad
vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným materiálem. Pro obsyp potrubí lze použít písek,
pískocementovou směs v poměru 7 : 1, recyklát případně prohozenou zeminu bez ostrohranných
čásic s max. velikosí zrna do 20 mm.
Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky, nehutnit přímo nad trubkou.
Hutnění bude prováděno ručně nebo lehkými strojními dusadly a bude zhotovitelem
dokumentováno.
Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, vhodnost tohoto materiálu pro zásypy bude
konzultována s odpovědným geologem stavby, popř. štěrkem či jiným hutnitelným materiálem, který
bude hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách 100% PS.
Přebytečný materiál bude odvezen na skládky.
V celé trase bude na vodovodní potrubí z HDPE pevně uchycen izolovaný signalizační vodič CY
o průřezu 6 mm2, který bude přisvorkován k potrubí a vyvede se do šoupátkových poklopů.
Na rozhraní obsypu a zásypu tj. ve výšce 30 cm na vodovodním potrubím se uloží výstražná
bílá fólie „Pozor voda“ šířky 340 mm.
Před záhozem rýhy osvědčí zhotovitel průchodnost signálního vodiče samostatnou zkouškou
se zápisem do stavebního deníku.
Před uvedením do provozu je nutné vodovodní potrubí propláchnout a dezinikovat k zajištění
nezávadnosi vody.
Kryí vodovodního potrubí nebude sníženo pod 1,3 m a je patrno z podélného proilu.
Upozornění!
Prudká změna směru potrubí bude prováděna pomocí příslušných tvarovek (oblouky, kolena),
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není dovoleno provádět změnu směru vyskřípnuím trubky v hrdle!
V plynulém mírném zakřivení lze využit pružnosi trubek do DN 200 pro tvorbu oblouku o
poloměru R, kde R je minimálně 300 x vnější průměr trubky - například u trubky D 90 mm je R = 30 m
- při teplotách pokládky nižších než 20 °C nesmí být použit ani tento způsob!). Přitom je nutno trubku
opřít nejméně ve třech místech o betonové bloky. Není dovoleno ohýbaní trubek za tepla.
Vytyčení a výškový systém:
Trasa vodovodních přípojek viz příloha 02 - situace stavby
Výškový systém – Balt po vyrovnání.
Souřadnicový systém – JTSK
Tlaková zkouška vodovodní přípojky:
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem
zajištění dodatečné vodotěsnosi potrubí a odolnosi proi vnitřnímu přetlaku.
Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN EN 805 (755011) Vodárenství Požadavky na vnější sítě a jejich součási a ČSN 75 9511 – Tlakové zkoušky vodovodního a
závlahového potrubí a bude o ní proveden zápis.
Po realizaci vodovodu bude proveden proplach potrubí a desinfekce.
Provede se směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným
geodetem a do kladečského plánu se zaznamená případná změna.
Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosi podzemních síí
→

→

→
→
→

Před zahájením zemních prací je nutné požádat jednotlivé správce o vytýčení a viditelné
označení podzemních síí v terénu
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v
těchto místech nejvyšší opatrnosi, nepoužívali zde žádných mechanizačních prostředků a
zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem.
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proi poškození (vyvěšením, podložením)
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců síí ke kontrole křižovatek a souběhů. O
kontrole je nutno vyhotovit zápis.
Každé poškození síí neprodleně hlásit příslušným správcům.

04. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

•
•
•

Všeobecně plaí:
výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem
výrobky musí být ceriikovány pro Českou republiku
kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO
9002. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou

Požadavky na trubní materiál HDPE
Navržený materiál HDPE bude na stavbu dodán v tyčích, ne v návinu. Při provádění je zejména
nutno dbát na kvalitní pískový obsyp potrubí a pokládku tak, aby docházelo k minimální délkové
smršitelnosi. Ve vodoměrné šachtě je navržen kompenzační úsek na teplotní změny.
Potrubí HDPE určené pro vodovodní řady musí splňovat následující:
•
pouze v řadě HDPE, PE 100
5/10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

v třídě dle tlakových poměrů minimálně SDR 11
spoje se provádí svařováním na tupo, elektrotvarovkami nebo mechanickými spojkami
Chemická odolnost proi vlivu protékající látky
Chemická odolnost proi okolnímu prostředí
Těsnost spojů
Vysoká životnost
Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub
Vyhovující soriment tvarovek
Jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během provádění
stavebních prací)

Šoupátko
Bude použito měkce těsnící šoupátko s epoxidovým práškovým lakem a konstrukcí odolnou
proi tvorbě inkrustací. Šoupátko bude vybaveno vícesystémovou ucpávkou vřetene a vedením
uzavíracího srdce s konstrukcí pro snížení krouícího momentu při otevírání v tlaku.
Pro uložení do země bude použito šoupátko s „dlouhou stavební délkou“ (15 EN).
Šoupátko bude opatřeno originální teleskopickou zemní soupravou s podkladovou deskou
poklopu.
Vodoměrná šachta:
Vodoměrná šachta je svařená z PP desek o síle 15 - 20 mm a je vodotěsná. Šachta je uvnitř
standardně opatřena stupadly [z PP] pro snadný sestup a výstup. Vstupní hrdlo do šachty je
600/600mm se standardní výškou 200 mm. Víko je navrženo na dopravní zaížení. Vnější stěny šachty
jsou obetonovány betonem C16/20 s Kari síí 8mm 15x15 3x2m KY50. Šachta je pojezdná, samonosná
za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v budoucí příjezdové komunikaci k objektu.
Šachta je navržena vodotěsná podle ČSN 750905 a splňující základní požadavky dle nařízení
vlády č.163/02 sb.
Osazení šachty je do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem a podkladním
betonem B20 o síle 100mm. Betonová deska šachtu přesahuje o 100 mm.
Průchodkami se protáhne potrubí a provede se jejich utěsnění a provede se osazení dle
požadavků provozovatele viz příloha vzorová vodoměrná šachta.
Šachta může být alternaivně provedena z prefabrikátů.
05. PROVEDENÉ VÝPOČTY
5.1. Potřeba vody
POTŘEBA VODY - VOD-P1
qspec
qspec
počet EO
kd
[l/os.den]
[l/eo.d]
zaměstnanci
60
5
300
místa u stolu
450
40
18000
celkem
18300
1,35
Qdpo
18,30m3 / den
…denní potřeba vody
Qhmo
2,06m3 / h
…max.hodinová potřeba
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QmaxHr
Qrp

4,12m3 / h
1,14l / s
6679,5m3 / rok

…max. potřeba
…průměrná roční potřeba

5.2. Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455:

Qd

VOD-P1
0,5l/s

navržené D potrubí

D

32,0mm

SDR
e
PN
DN

11,0
2,9mm
10,0
26,2mm

v

0,8m/s

navržené SDR
tloušťka stěny
navržené PN
navržené DN potrubí
výpočtová rychlost v přívodním potrubí

06. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Životní prostředí
Vzhledem k obsahu a charakteru vodního díla, nebude mít jeho realizace škodlivý vliv na
životního prostředí v sídle i okolí zvláště na jakost a kvalitu podzemních i povrchových vod. Provoz
nevytváří žádné škodliviny dostávající se do ovzduší.
Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a
vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je
povinnosí viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho čási.
V rámci provádění záměru ani při provozu nebudou využívány žádné zdroje radioakivního,
neionizujícího nebo elektromagneického záření. Výjimkou mohou být přístroje pro měření, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okolí.
Stavba vodovodu při svém provozu neprodukuje žádné emise do ovzduší, není zdrojem
znečišťování ovzduší. Pouze období výstavby a rekonstrukce představuje dočasnou zátěž pro lokalitu,
která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a
nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací
motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).
Toto zaížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově
je možno říci, že vliv záměru na ovzduší je zanedbatelný.

Odpady vznikající během výstavby:
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o
produkci a nakládání s odpady.
Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12
odst.3 zákona č.185/2001 Sb., plnit povinnosi § 12 a 16 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech,
ve znění pozd. předpisů. Každý je povinen zjisit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzeí
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podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů, oprávněna. V
případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob") k nakládání s odpady lze
zjisit na internetových portálech krajských úřadů.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v
souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno
zajisit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Podrobná speciikace druhů
a množství vznikajících odpadů bude možná během vlastního provozu.

-

-

Původce odpadů je povinen především:
odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
zajisit přednostní využií odpadů,
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzeí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby,
ověřovat nebezpečné vlastnosi odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastnosí,
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s
odpady,
vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s
právními předpisy
plait poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Bezpečnost práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování
znalosí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovník ČS1 se musí prokazatelně seznamovat s
předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy.
K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět opatření přímo
na pracoviši, která vytvoří žádané podmínky.
V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní
řád, služební řád, poplachové směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení s elektrozařízením,
pokyny pro poskytnuí první pomoci při úrazech a pod.
Pracoviště musí být řádně osvětleno, aby provádění pracovních úkonů bylo bezpečné.
Všechna místa, kde to předepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochranným zábradlím. Žebříky a
stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v bezpečném stavu.
Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních.
Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
„Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání“. Veškeré závady na zařízení musí být
neprodleně opraveny.
Z hlediska bezpečnosi práce mohou na stavbě pracovat jen pracovníci vyučení nebo
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alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosi
práce a pravidelně doškolováni.
Dodavatel musí vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami.
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských síí, které jsou v provozu, musí být prováděny
ručně. Před zahájením výkopových prací musí dodavatel zajisit vytýčení stávajících podzemních
vedení a v průběhu stavebních prací tyto chránit.
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.
Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technik dodavatele podmínky zabezpečení
pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy.
Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné vyhlášky a předpisy platné v době
realizace.
Pracovníci musí být předem poučeni o bezpečnosi práce na přiděleném pracoviši a musí
mít potřebné znalosi bezpečnostních předpisů.
Práce v ochranných pásmech
Veškeré stavební a montážní práce prováděné v blízkosi stávajících podzemních vedení lze
provádět jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podmínky provádění musí být ze strany
dodavatele stavby dodrženy, především způsob výkopu rýhy (strojní - ruční) a zabezpečení vedení v
průběhu stavby proi poškození.
Při práci v blízkosi vrchních elektrických vedení musí být postupováno v souladu s
následujícími zásadami :
→ práce s mechanizačními prostředky pod el. vedením předem projednat s příslušným
energeickým podnikem. V největší možné míře provádět práce při vypnutém elektrickém
vedení. Pokud není vypnuí možné, musí být práce prováděny pod dozorem "osoby znalé s
vyšší kvaliikací",
→ pracovníci provádějící pracovní úkony v blízkosi elektrického venkovního vedení pod napěím
se nesmějí dotýkat montážního jeřábu a bez použií izolačních pomůcek ani zavěšených
břemen,
→ před zahájením práce v místě křížení a v ochranném pásmu musí být všichni pracovníci
náležitě poučeni o ustanoveních ČSN 34 3108, s ohledem na možnosi ohrožení při všech
druzích pracovních operací,
→ zdvihací zařízení, která budou pracovat v ochranném pásmu a v místě křížení, pokud vedení
není zajištěno a řádně zabezpečeno ve smyslu ČSN 34 3100, musí mít indikátory přiblížení.
Při stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související se stavební
činnosí. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v
platném znění a předpisů s ním souvisejícími.
Odpady vzniklé výrobní činnosí zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez
materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat
podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat
jejich nebezpečné vlastnosi, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajisit
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upusit
pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je
rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využií nebo zneškodnění, pokud toto
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využií nebo zneškodnění
oprávněné osobě.
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07. SEZNAM VYBRANÝCH NOREM
Při návrhu byly použity a při provádění budou dodrženy vybrané normy.:
ČSN 73 6005
ČSN 73 6655
ČSN 73 7505
ČSN 75 5401
ČSN 75 5402
ČSN 75 5411
ČSN 75 5911
ČSN 73 3050
ČSN 72 1006
ČSN 26 9030
ČSN 27 0143
ČSN 27 0144

Prostorové uspořádání síí technického vybavení
Výpočet vnitřních vodovodů
Sdružené trasy městských vedení technických vybavení
Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí
Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí
Vodárenství. Vodovodní přípojky
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Zemní práce
Kontrola hutnění zemin a sypanin
Skladování. Zásady bezpečné manipulace
Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy
Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení

Vypracoval: Ing. Patočka Michal

Brno 07/2018
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Investor:
Město Rosice,
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
email: posta@mesto.rosice.cz, tel: 546 492 111
generální projektant:
Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, IČ: 72503017
se sídlem: Na rychtě 3d, 644 00 Brno
e-mail: kristyna.shr@gmail.com tel.: +420 728 749 853
zpracovatel dokumentace stavebního objektu:
Ing. Michal Patočka IČ: 74350323
se sídlem: Boženy Němcové 2192/36, 612 00 Brno
e-mail: michal@patocka.net tel.: 777 311 819 IDDS: 4kcskaf
Označení stavby:

Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích
část PD
stav. objekt

:
:

D.14 NAPOJENÍ NA VODU A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
SO 14.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO AREÁL

Místo stavby:
Místo
kat. území
p.č.:
Kraj
JTSK

:
:
:
:
:

Rosice
Rosice u Brna (okres Brno-venkov);741221
1772, 679/94
Jihomoravský
X = -613839.8673 Y = -1159989.0927

01. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
1.1. Popis území, dosavadní využií:
Pozemek pro areál přírodního koupaliště je v severní čási města v místě stávajícího koupaliště,
které již není v provozu. Pozemek je rovinný, nachází se v zastavěném území. Řešeným územím
probíhá potok, který byl přeložený z důvodu stavby původního bazénu a fotbalového hřiště. Potok
speciikuje okolní zeleň, která má charakter říční nivy. Přeložení potoka, stavba původního koupaliště,
potok a s ním související vysoká hladina podzemní vody, probíhající kanalizační stoka,. Nadzemní
vedení VN zásadně ovlivňují možnosi pozemku.
napojovaná infrastruktura:
Stávající vodovod PVC 100 na ul. Tyršova ve správě SVaK Ivančice.
stávající infrastruktura - dotčená ochranná pásma:
Trasa přípojky je navržena v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání síí technického
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vybavení.
Stavba se dotýká ochranného pásma:
•
vodovodu ve správě SVaK
•
jednotné kanalizace ve správě SVaK
•
plynovod ve správě GasNet
•
komunikační vedení CETIN
•
nadzemní a podzemní vedení el. en. NN a VN ve správě E.ON, a.s.
Sítě nacházející se v blízkosi záměru bez dotčení ochranného pásma:
•
komunikační vedení ITSelf
1.2. Předmět dokumentace:
Projekt řeší návrh nové vodovodní přípojky pro objekt zázemí a areálu nového koupaliště.
1.3. Popis objektu:
a) Vodovodní přípojka
Areál nového koupaliště bude napojen na vodovodní řád PVC DN100 přípojkou VOD-P2 která
je určena pro sociální zařízení v objektu zázemí a v areálu koupaliště a doplňování vody do
technologie. Přípojka je navržena z trub plastových HDPE 100 D63 SDR 11 PN10.
Přípojka se na potrubí napojí přes T-kus. Za napojením se osadí uzavírací venil opatřený
pevnou zemní soupravou a liinovým poklopem s podkladní deskou. Přípojka bude vedena ve spádu k
místu napojení a uloží se na pískový podsyp. Na potrubí se připevní signalizační vodič a nad potrubí
se položí výstražná folie s nápisem „ vodovod“.
Přípojka vody budou ukončeny ve vodoměrné šachtě umístěné vedle objektu pavilonu na
pozemku stavebníka. Je navržena nesamonosná betonová komora o vnitřním rozměru 2,7x1,2 m.
Šachta bude opatřena liinovým vstupním poklopem a stupadly. Šachta bude z prefabrikátů. Montáž
šachty bude provedena dle montážních předpisů výrobce. Z šachty bude přípojka pokračovat až k
místu napojení na rozvod vody do objektu. Alternaivně je možno provést šachtu monoliickou.
Vodovodní přípojka - návrhové parametry
druh

označení

speciikace

potrubí

VOD-P2 - přípojka

HDPE 100 D63 SDR 11 PN10

šachta

VŠ

prefabrikovaná

02. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ
•
•

•
•

V lokalitě byl v r. 2018 proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.
základové poměry - složité
HPV
naražená hladina
v hloubce 3,0 – 3,2 m
ustálená hladina
v hloubce 0,8 – 1,66 m
Třída těžitelnosi byla určena proměnlivá II.-IV.
slabě agresivní chemické prostředí vůči betonu, které je hodnoceno stupněm XA1
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03. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Příprava území
vytýčení a označení stávajících podzemních zařízení jednotlivými správce
autorizovaným geodetem
> vytýčení navržených síí
> vytýčení staveniště
> provedení přechodného dopravního značení
Při provádění zemních prací v blízkosi podzemních zařízení je třeba dbát nejvyšší opatrnosi, v
ochranných pásmech nepoužívat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek
apod.), odkrytá zařízení řádně zajisit proi poškození (podložením, vyvěšením). Před zakryím
podzemních vedení je třeba vyzvat příslušnou organizaci k provedení kontroly, zda není vedení i přes
předchozí opatření viditelně poškozeno. Je nutné respektovat veškeré podmínky, které stanoví
jednotliví správci těchto zařízení.
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k likvidaci. Poplatky za uložení přebytečných
materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky. Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny
výrobců trub při dopravě, skladování, pokládání a uložení potrubí.
>

Uložení vodovodního potrubí:
Uložení potrubí musí být provedeno dle technologického návodu výrobce trubního
materiálu a musí být dodrženy veškeré jeho podmínky uvedené v uvedených pokynech vč. zhutnění
podsypů a obsypů.
Navržené potrubí HDPE SDR11 musí být dodáno v tyčích nikoli v návinu. Spojování potrubí
bude provedeno pomocí elektrospojek.
Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 10 cm a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad
vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným materiálem. Pro obsyp potrubí lze použít písek,
pískocementovou směs v poměru 7 : 1, recyklát případně prohozenou zeminu bez ostrohranných
čásic s max. velikosí zrna do 20 mm.
Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky, nehutnit přímo nad trubkou.
Hutnění bude prováděno ručně nebo lehkými strojními dusadly a bude zhotovitelem
dokumentováno.
Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, vhodnost tohoto materiálu pro zásypy bude
konzultována s odpovědným geologem stavby, popř. štěrkem či jiným hutnitelným materiálem, který
bude hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách 100% PS.
Přebytečný materiál bude odvezen na skládky.
V celé trase bude na vodovodní potrubí z HDPE pevně uchycen izolovaný signalizační vodič CY
o průřezu 6 mm2, který bude přisvorkován k potrubí a vyvede se do šoupátkových poklopů.
Na rozhraní obsypu a zásypu tj. ve výšce 30 cm na vodovodním potrubím se uloží výstražná
bílá fólie „Pozor voda“ šířky 340 mm.
Před záhozem rýhy osvědčí zhotovitel průchodnost signálního vodiče samostatnou zkouškou
se zápisem do stavebního deníku.
Před uvedením do provozu je nutné vodovodní potrubí propláchnout a dezinikovat k zajištění
nezávadnosi vody.
Kryí vodovodního potrubí nebude sníženo pod 1,3 m a je patrno z podélného proilu.
Upozornění!
Prudká změna směru potrubí bude prováděna pomocí příslušných tvarovek (oblouky, kolena),
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není dovoleno provádět změnu směru vyskřípnuím trubky v hrdle!
V plynulém mírném zakřivení lze využit pružnosi trubek do DN 200 pro tvorbu oblouku o
poloměru R, kde R je minimálně 300 x vnější průměr trubky - například u trubky D 90 mm je R = 30 m
- při teplotách pokládky nižších než 20 °C nesmí být použit ani tento způsob!). Přitom je nutno trubku
opřít nejméně ve třech místech o betonové bloky. Není dovoleno ohýbaní trubek za tepla.
Vytyčení a výškový systém:
Trasa vodovodních přípojek viz příloha 02 - situace stavby
Výškový systém – Balt po vyrovnání.
Souřadnicový systém – JTSK
Tlaková zkouška vodovodní přípojky:
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem
zajištění dodatečné vodotěsnosi potrubí a odolnosi proi vnitřnímu přetlaku.
Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN EN 805 (755011) Vodárenství Požadavky na vnější sítě a jejich součási a ČSN 75 9511 – Tlakové zkoušky vodovodního a
závlahového potrubí a bude o ní proveden zápis.
Po realizaci vodovodu bude proveden proplach potrubí a desinfekce.
Provede se směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným
geodetem a do kladečského plánu se zaznamená případná změna.
Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosi podzemních síí
→

→

→
→
→

Před zahájením zemních prací je nutné požádat jednotlivé správce o vytýčení a viditelné
označení podzemních síí v terénu
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v
těchto místech nejvyšší opatrnosi, nepoužívali zde žádných mechanizačních prostředků a
zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem.
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proi poškození (vyvěšením, podložením)
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců síí ke kontrole křižovatek a souběhů. O
kontrole je nutno vyhotovit zápis.
Každé poškození síí neprodleně hlásit příslušným správcům.

04. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

•
•
•

Všeobecně plaí:
výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem
výrobky musí být ceriikovány pro Českou republiku
kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO
9002. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou

Požadavky na trubní materiál HDPE
Navržený materiál HDPE bude na stavbu dodán v tyčích, ne v návinu. Při provádění je zejména
nutno dbát na kvalitní pískový obsyp potrubí a pokládku tak, aby docházelo k minimální délkové
smršitelnosi. Ve vodoměrné šachtě je navržen kompenzační úsek na teplotní změny.
Potrubí HDPE určené pro vodovodní řady musí splňovat následující:
•
pouze v řadě HDPE, PE 100
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

v třídě dle tlakových poměrů minimálně SDR 11
spoje se provádí svařováním na tupo, elektrotvarovkami nebo mechanickými spojkami
Chemická odolnost proi vlivu protékající látky
Chemická odolnost proi okolnímu prostředí
Těsnost spojů
Vysoká životnost
Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub
Vyhovující soriment tvarovek
Jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během provádění
stavebních prací)

Šoupátko
Bude použito měkce těsnící šoupátko s epoxidovým práškovým lakem a konstrukcí odolnou
proi tvorbě inkrustací. Šoupátko bude vybaveno vícesystémovou ucpávkou vřetene a vedením
uzavíracího srdce s konstrukcí pro snížení krouícího momentu při otevírání v tlaku.
Pro uložení do země bude použito šoupátko s „dlouhou stavební délkou“ (15 EN).
Šoupátko bude opatřeno originální teleskopickou zemní soupravou s podkladovou deskou
poklopu.
Vodoměrná šachta:
Vodoměrná šachta je navržena betonová prefabrikovaná, vodotěsná. Šachta je uvnitř
standardně opatřena stupadly [poplastovaná ocel] pro snadný sestup a výstup. Vstupní hrdlo do
šachty je 600/600mm se standardní výškou 200 mm. Víko je navrženo na dopravní zaížení. Šachty
jsou osazeny v parkovacím stání.
Šachta je navržena vodotěsná podle ČSN 750905 a splňující základní požadavky dle nařízení
vlády č.163/02 sb.
Osazení šachty je do vykopané jámy na dně se zhutněným stěrkopískem a podkladním
betonem B20 o síle 100mm. Betonová deska šachtu přesahuje o 100 mm.
Průchodkami se protáhne potrubí a provede se jejich utěsnění a provede se osazení dle
požadavků provozovatele viz příloha vzorová vodoměrná šachta.
Alternaivně je možno provést šachtu monoliickou. Důležité je zachování vnitřních rozměrů a
přístup po stupadlech.
05. PROVEDENÉ VÝPOČTY
5.1. Potřeba vody
POTŘEBA VODY - VOD-P2
qspec
[l/os.den]
zaměstnanci
60
návštěvníci
30
qspec
[% z obsahu
nádrže]

počet EO
5
350

q
[l/eo.d]
300
10500

objem
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bazén
celkem
Qdpo
Qhmo
QmaxHr
Qrp

10,00 %

2838

11,08m3 / den
1,25m3 / h
2,49m3 / h
0,69l / s
4045,59m3 / rok

284
11084
1,35
…denní potřeba vody
…max.hodinová potřeba

2,00

0,60

…max. potřeba
…průměrná roční potřeba

5.2. Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455:

Qd

VOD-P2
2,3l/s

navržené D potrubí

D

63,0mm

SDR
e
PN
DN

11,0
5,7mm
10,0
51,5mm

v

1,1m/s

navržené SDR
tloušťka stěny
navržené PN
navržené DN potrubí
výpočtová rychlost v přívodním potrubí

06. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Životní prostředí
Vzhledem k obsahu a charakteru vodního díla, nebude mít jeho realizace škodlivý vliv na
životního prostředí v sídle i okolí zvláště na jakost a kvalitu podzemních i povrchových vod. Provoz
nevytváří žádné škodliviny dostávající se do ovzduší.
Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a
vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je
povinnosí viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho čási.
V rámci provádění záměru ani při provozu nebudou využívány žádné zdroje radioakivního,
neionizujícího nebo elektromagneického záření. Výjimkou mohou být přístroje pro měření, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okolí.
Stavba vodovodu při svém provozu neprodukuje žádné emise do ovzduší, není zdrojem
znečišťování ovzduší. Pouze období výstavby a rekonstrukce představuje dočasnou zátěž pro lokalitu,
která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a
nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací
motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).
Toto zaížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově
je možno říci, že vliv záměru na ovzduší je zanedbatelný.

Odpady vznikající během výstavby:
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o
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produkci a nakládání s odpady.
Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12
odst.3 zákona č.185/2001 Sb., plnit povinnosi § 12 a 16 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech,
ve znění pozd. předpisů. Každý je povinen zjisit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzeí
podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů, oprávněna. V
případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob") k nakládání s odpady lze
zjisit na internetových portálech krajských úřadů.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v
souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno
zajisit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Podrobná speciikace druhů
a množství vznikajících odpadů bude možná během vlastního provozu.

-

-

Původce odpadů je povinen především:
odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
zajisit přednostní využií odpadů,
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzeí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby,
ověřovat nebezpečné vlastnosi odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastnosí,
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s
odpady,
vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s
právními předpisy
plait poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Bezpečnost práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování
znalosí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovník ČS1 se musí prokazatelně seznamovat s
předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy.
K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět opatření přímo
na pracoviši, která vytvoří žádané podmínky.
V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní
řád, služební řád, poplachové směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení s elektrozařízením,
pokyny pro poskytnuí první pomoci při úrazech a pod.
Pracoviště musí být řádně osvětleno, aby provádění pracovních úkonů bylo bezpečné.
Všechna místa, kde to předepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochranným zábradlím. Žebříky a
stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v bezpečném stavu.
Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
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„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních.
Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
„Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání“. Veškeré závady na zařízení musí být
neprodleně opraveny.
Z hlediska bezpečnosi práce mohou na stavbě pracovat jen pracovníci vyučení nebo
alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosi
práce a pravidelně doškolováni.
Dodavatel musí vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami.
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských síí, které jsou v provozu, musí být prováděny
ručně. Před zahájením výkopových prací musí dodavatel zajisit vytýčení stávajících podzemních
vedení a v průběhu stavebních prací tyto chránit.
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.
Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technik dodavatele podmínky zabezpečení
pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy.
Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné vyhlášky a předpisy platné v době
realizace.
Pracovníci musí být předem poučeni o bezpečnosi práce na přiděleném pracoviši a musí
mít potřebné znalosi bezpečnostních předpisů.
Práce v ochranných pásmech
Veškeré stavební a montážní práce prováděné v blízkosi stávajících podzemních vedení lze
provádět jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podmínky provádění musí být ze strany
dodavatele stavby dodrženy, především způsob výkopu rýhy (strojní - ruční) a zabezpečení vedení v
průběhu stavby proi poškození.
Při práci v blízkosi vrchních elektrických vedení musí být postupováno v souladu s
následujícími zásadami :
→ práce s mechanizačními prostředky pod el. vedením předem projednat s příslušným
energeickým podnikem. V největší možné míře provádět práce při vypnutém elektrickém
vedení. Pokud není vypnuí možné, musí být práce prováděny pod dozorem "osoby znalé s
vyšší kvaliikací",
→ pracovníci provádějící pracovní úkony v blízkosi elektrického venkovního vedení pod napěím
se nesmějí dotýkat montážního jeřábu a bez použií izolačních pomůcek ani zavěšených
břemen,
→ před zahájením práce v místě křížení a v ochranném pásmu musí být všichni pracovníci
náležitě poučeni o ustanoveních ČSN 34 3108, s ohledem na možnosi ohrožení při všech
druzích pracovních operací,
→ zdvihací zařízení, která budou pracovat v ochranném pásmu a v místě křížení, pokud vedení
není zajištěno a řádně zabezpečeno ve smyslu ČSN 34 3100, musí mít indikátory přiblížení.
Při stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související se stavební
činnosí. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v
platném znění a předpisů s ním souvisejícími.
Odpady vzniklé výrobní činnosí zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez
materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat
podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat
jejich nebezpečné vlastnosi, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajisit
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upusit
pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
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dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je
rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využií nebo zneškodnění, pokud toto
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využií nebo zneškodnění
oprávněné osobě.

07. SEZNAM VYBRANÝCH NOREM
Při návrhu byly použity a při provádění budou dodrženy vybrané normy.:
ČSN 73 6005
ČSN 73 6655
ČSN 73 7505
ČSN 75 5401
ČSN 75 5402
ČSN 75 5411
ČSN 75 5911
ČSN 73 3050
ČSN 72 1006
ČSN 26 9030
ČSN 27 0143
ČSN 27 0144

Prostorové uspořádání síí technického vybavení
Výpočet vnitřních vodovodů
Sdružené trasy městských vedení technických vybavení
Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí
Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí
Vodárenství. Vodovodní přípojky
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Zemní práce
Kontrola hutnění zemin a sypanin
Skladování. Zásady bezpečné manipulace
Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy
Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení

Vypracoval: Ing. Patočka Michal

Brno 07/2018
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Investor:
Město Rosice,
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
email: posta@mesto.rosice.cz, tel: 546 492 111
generální projektant:
Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, IČ: 72503017
se sídlem: Na rychtě 3d, 644 00 Brno
e-mail: kristyna.shr@gmail.com tel.: +420 728 749 853
zpracovatel dokumentace stavebního objektu:
Ing. Michal Patočka IČ: 74350323
se sídlem: Boženy Němcové 2192/36, 612 00 Brno
e-mail: michal@patocka.net tel.: 777 311 819 IDDS: 4kcskaf
Označení stavby:

Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích
část PD
stav. objekt

:
:

D.14 NAPOJENÍ NA VODU A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
SO 14.3 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

Místo stavby:
Místo
:
Rosice
kat. území
:
Rosice u Brna (okres Brno-venkov);741221
p.č.:
:
679/9, 679/29, 679/79, 679/80, 679/81, 679/83, 679/84, 679/101,
679/102, 679/139, 679/140, 679/141, 679/142, 679/172, 679/173, 679/174, 679/175,
679/197,1003/23, St. 1165/1, St. 1165/3, St. 1167, St. 1168, St. 2043, 3622, 5697/1, 680/8, 6022, St.
2044, 2378/1, St. 1773, St. 1772, 679/82, 679/ 64, 679/65, 680/31, 679/194, 679/162, 679/163,
610/210, 610/213, 679/7, 679/191
Kraj
:
Jihomoravský
JTSK
:
X = -613878.3433 Y = -1159921.8916
01. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
1.1. Popis území, dosavadní využií:
Pozemek pro areál přírodního koupaliště je v severní čási města v místě stávajícího koupaliště,
které již není v provozu. Pozemek je rovinný, nachází se v zastavěném území. Řešeným územím
probíhá potok, který byl přeložený z důvodu stavby původního bazénu a fotbalového hřiště. Potok
speciikuje okolní zeleň, která má charakter říční nivy. Přeložení potoka, stavba původního koupaliště,
potok a s ním související vysoká hladina podzemní vody, probíhající kanalizační stoka,. Nadzemní
vedení VN zásadně ovlivňují možnosi pozemku.
stávající infrastruktura - dotčená ochranná pásma:
Trasa rozvodů je navržena v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání síí technického
vybavení.
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Stavba se dotýká ochranného pásma:
Říčanského potoka ve správě Povodí Moravy s.p.
vodovodu ve správě SVaK
jednotné kanalizace ve správě SVaK
plynovod ve správě GasNet
komunikační vedení CETIN
nadzemní a podzemní vedení el. en. NN a VN ve správě E.ON, a.s.
Sítě nacházející se v blízkosi záměru bez dotčení ochranného pásma:
komunikační vedení ITSelf

•
•
•
•
•
•

•

1.2. Předmět dokumentace:
Projekt řeší návrh vodovodních rozvodů v areálu koupaliště.
1.3. Popis objektu:
Areálové rozvody
Areálové rozvody jsou navrženy dvojího druhu:
•
původem z městké vodovodní sítě
•
původem z vrtaných studen
Vody z vodovodní sítě budou sloužit primárně na zásobení vodou sociální zařízení v areálu a
sekundárně na doplnění vody v bazénu a souvisejících objektech v případě výpadku zásobování
vodou ze studen.
Vody z vrtaných studen budou sloužit na doplňování vody v bazénu a souvisejících objektech.
Přepínání zdrojů vody bude probíhat manuálně obsluhou v ovládací šachtě umístěné blízko
objektu SO 2.1 VĚŽ.
Hlavní areálové rozvody jsou navrženy v materiálu HDPE D32 SDR11 PN10, podružné napojení
jednotlivých objektů pak v dimenzích D25 a D20.
návrhové parametry
druh
potrubí

označení
areálové rozvody

speciikace
HDPE 100

02. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ
•
•

•
•

V lokalitě byl v r. 2018 proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.
základové poměry - složité
HPV
naražená hladina
v hloubce 3,0 – 3,2 m
ustálená hladina
v hloubce 0,8 – 1,66 m
Třída těžitelnosi byla určena proměnlivá II.-IV.
slabě agresivní chemické prostředí vůči betonu, které je hodnoceno stupněm XA1
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03. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Příprava území
vytýčení a označení stávajících podzemních zařízení jednotlivými správce
autorizovaným geodetem
> vytýčení navržených síí
> vytýčení staveniště
> provedení přechodného dopravního značení
Při provádění zemních prací v blízkosi podzemních zařízení je třeba dbát nejvyšší opatrnosi, v
ochranných pásmech nepoužívat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek
apod.), odkrytá zařízení řádně zajisit proi poškození (podložením, vyvěšením). Před zakryím
podzemních vedení je třeba vyzvat příslušnou organizaci k provedení kontroly, zda není vedení i přes
předchozí opatření viditelně poškozeno. Je nutné respektovat veškeré podmínky, které stanoví
jednotliví správci těchto zařízení.
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k likvidaci. Poplatky za uložení přebytečných
materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky. Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny
výrobců trub při dopravě, skladování, pokládání a uložení potrubí.
>

Uložení vodovodního potrubí:
Uložení potrubí musí být provedeno dle technologického návodu výrobce trubního
materiálu a musí být dodrženy veškeré jeho podmínky uvedené v uvedených pokynech vč. zhutnění
podsypů a obsypů.
Navržené potrubí HDPE SDR11 musí být dodáno v tyčích nikoli v návinu. Spojování potrubí
bude provedeno pomocí elektrospojek.
Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 10 cm a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad
vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným materiálem. Pro obsyp potrubí lze použít písek,
pískocementovou směs v poměru 7 : 1, recyklát případně prohozenou zeminu bez ostrohranných
čásic s max. velikosí zrna do 20 mm.
Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky, nehutnit přímo nad trubkou.
Hutnění bude prováděno ručně nebo lehkými strojními dusadly a bude zhotovitelem
dokumentováno.
Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, vhodnost tohoto materiálu pro zásypy bude
konzultována s odpovědným geologem stavby, popř. štěrkem či jiným hutnitelným materiálem, který
bude hutněn po vrstvách 20 cm v hodnotách 100% PS.
Přebytečný materiál bude odvezen na skládky.
V celé trase bude na vodovodní potrubí z HDPE pevně uchycen izolovaný signalizační vodič CY
o průřezu 6 mm2, který bude přisvorkován k potrubí a vyvede se do šoupátkových poklopů.
Na rozhraní obsypu a zásypu tj. ve výšce 30 cm na vodovodním potrubím se uloží výstražná
bílá fólie „Pozor voda“ šířky 340 mm.
Před záhozem rýhy osvědčí zhotovitel průchodnost signálního vodiče samostatnou zkouškou
se zápisem do stavebního deníku.
Před uvedením do provozu je nutné vodovodní potrubí propláchnout a dezinikovat k zajištění
nezávadnosi vody.
Kryí vodovodního potrubí nebude sníženo pod 1,3 m a je patrno z podélného proilu.
Upozornění!
Prudká změna směru potrubí bude prováděna pomocí příslušných tvarovek (oblouky, kolena),
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není dovoleno provádět změnu směru vyskřípnuím trubky v hrdle!
V plynulém mírném zakřivení lze využit pružnosi trubek do DN 200 pro tvorbu oblouku o
poloměru R, kde R je minimálně 300 x vnější průměr trubky - například u trubky D 90 mm je R = 30 m
- při teplotách pokládky nižších než 20 °C nesmí být použit ani tento způsob!). Přitom je nutno trubku
opřít nejméně ve třech místech o betonové bloky. Není dovoleno ohýbaní trubek za tepla.
Vytyčení a výškový systém:
Trasa vodovodních přípojek viz příloha 02 - situace stavby
Výškový systém – Balt po vyrovnání.
Souřadnicový systém – JTSK
Tlaková zkouška vodovodníh potrubí:
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem
zajištění dodatečné vodotěsnosi potrubí a odolnosi proi vnitřnímu přetlaku.
Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN EN 805 (755011) Vodárenství Požadavky na vnější sítě a jejich součási a ČSN 75 9511 – Tlakové zkoušky vodovodního a
závlahového potrubí a bude o ní proveden zápis.
Po realizaci vodovodu bude proveden proplach potrubí a desinfekce.
Provede se směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným
geodetem a do kladečského plánu se zaznamená případná změna.
Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosi podzemních síí
→

→

→
→
→

Před zahájením zemních prací je nutné požádat jednotlivé správce o vytýčení a viditelné
označení podzemních síí v terénu
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v
těchto místech nejvyšší opatrnosi, nepoužívali zde žádných mechanizačních prostředků a
zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem.
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proi poškození (vyvěšením, podložením)
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců síí ke kontrole křižovatek a souběhů. O
kontrole je nutno vyhotovit zápis.
Každé poškození síí neprodleně hlásit příslušným správcům.

04. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

•
•
•

Všeobecně plaí:
výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem
výrobky musí být ceriikovány pro Českou republiku
kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO
9002. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou

Požadavky na trubní materiál HDPE
Navržený materiál HDPE bude na stavbu dodán v tyčích, ne v návinu. Při provádění je zejména
nutno dbát na kvalitní pískový obsyp potrubí a pokládku tak, aby docházelo k minimální délkové
smršitelnosi. Ve vodoměrné šachtě je navržen kompenzační úsek na teplotní změny.
Potrubí HDPE určené pro vodovodní řady musí splňovat následující:
•
pouze v řadě HDPE, PE 100
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

v třídě dle tlakových poměrů minimálně SDR 11
spoje se provádí svařováním na tupo, elektrotvarovkami nebo mechanickými spojkami
Chemická odolnost proi vlivu protékající látky
Chemická odolnost proi okolnímu prostředí
Těsnost spojů
Vysoká životnost
Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub
Vyhovující soriment tvarovek
Jednoduchost provádění (minimalizace rizika ohrožení kvality díla během provádění
stavebních prací)

05. PROVEDENÉ VÝPOČTY
5.1. Potřeba vody
POTŘEBA VODY - VOD-P2
qspec
q
počet EO
kd
[l/os.den]
[l/eo.d]
zaměstnanci
60
5
300
návštěvníci
30
350
10500
qspec
[% z obsahu
objem
nádrže]
bazén
10,00 %
2838
284
celkem
11084
1,35
Qdpo
11,08m3 / den
…denní potřeba vody
Qhmo
1,25m3 / h
…max.hodinová potřeba
2,49m3 / h
QmaxHr
…max. potřeba
0,69l / s
Qrp
4045,59m3 / rok
…průměrná roční potřeba

kh

kmin

2,00

0,60

06. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Životní prostředí
Vzhledem k obsahu a charakteru vodního díla, nebude mít jeho realizace škodlivý vliv na
životního prostředí v sídle i okolí zvláště na jakost a kvalitu podzemních i povrchových vod. Provoz
nevytváří žádné škodliviny dostávající se do ovzduší.
Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a
vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je
povinnosí viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho čási.
V rámci provádění záměru ani při provozu nebudou využívány žádné zdroje radioakivního,
neionizujícího nebo elektromagneického záření. Výjimkou mohou být přístroje pro měření, které
jsou kalibrované a bez dopadu na okolí.
Stavba vodovodu při svém provozu neprodukuje žádné emise do ovzduší, není zdrojem
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znečišťování ovzduší. Pouze období výstavby a rekonstrukce představuje dočasnou zátěž pro lokalitu,
která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a
nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací
motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).
Toto zaížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově
je možno říci, že vliv záměru na ovzduší je zanedbatelný.

Odpady vznikající během výstavby:
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o
produkci a nakládání s odpady.
Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12
odst.3 zákona č.185/2001 Sb., plnit povinnosi § 12 a 16 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech,
ve znění pozd. předpisů. Každý je povinen zjisit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzeí
podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů, oprávněna. V
případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob") k nakládání s odpady lze
zjisit na internetových portálech krajských úřadů.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v
souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno
zajisit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Podrobná speciikace druhů
a množství vznikajících odpadů bude možná během vlastního provozu.

-

-

Původce odpadů je povinen především:
odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
zajisit přednostní využií odpadů,
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzeí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby,
ověřovat nebezpečné vlastnosi odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastnosí,
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s
odpady,
vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s
právními předpisy
plait poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Bezpečnost práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování
znalosí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovník ČS1 se musí prokazatelně seznamovat s
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předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy.
K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět opatření přímo
na pracoviši, která vytvoří žádané podmínky.
V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní
řád, služební řád, poplachové směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení s elektrozařízením,
pokyny pro poskytnuí první pomoci při úrazech a pod.
Pracoviště musí být řádně osvětleno, aby provádění pracovních úkonů bylo bezpečné.
Všechna místa, kde to předepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochranným zábradlím. Žebříky a
stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v bezpečném stavu.
Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních.
Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
„Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání“. Veškeré závady na zařízení musí být
neprodleně opraveny.
Z hlediska bezpečnosi práce mohou na stavbě pracovat jen pracovníci vyučení nebo
alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosi
práce a pravidelně doškolováni.
Dodavatel musí vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami.
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských síí, které jsou v provozu, musí být prováděny
ručně. Před zahájením výkopových prací musí dodavatel zajisit vytýčení stávajících podzemních
vedení a v průběhu stavebních prací tyto chránit.
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.
Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technik dodavatele podmínky zabezpečení
pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy.
Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné vyhlášky a předpisy platné v době
realizace.
Pracovníci musí být předem poučeni o bezpečnosi práce na přiděleném pracoviši a musí
mít potřebné znalosi bezpečnostních předpisů.
Práce v ochranných pásmech
Veškeré stavební a montážní práce prováděné v blízkosi stávajících podzemních vedení lze
provádět jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podmínky provádění musí být ze strany
dodavatele stavby dodrženy, především způsob výkopu rýhy (strojní - ruční) a zabezpečení vedení v
průběhu stavby proi poškození.
Při práci v blízkosi vrchních elektrických vedení musí být postupováno v souladu s
následujícími zásadami :
→ práce s mechanizačními prostředky pod el. vedením předem projednat s příslušným
energeickým podnikem. V největší možné míře provádět práce při vypnutém elektrickém
vedení. Pokud není vypnuí možné, musí být práce prováděny pod dozorem "osoby znalé s
vyšší kvaliikací",
→ pracovníci provádějící pracovní úkony v blízkosi elektrického venkovního vedení pod napěím
se nesmějí dotýkat montážního jeřábu a bez použií izolačních pomůcek ani zavěšených
břemen,
→ před zahájením práce v místě křížení a v ochranném pásmu musí být všichni pracovníci
náležitě poučeni o ustanoveních ČSN 34 3108, s ohledem na možnosi ohrožení při všech
druzích pracovních operací,
→ zdvihací zařízení, která budou pracovat v ochranném pásmu a v místě křížení, pokud vedení
není zajištěno a řádně zabezpečeno ve smyslu ČSN 34 3100, musí mít indikátory přiblížení.
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Při stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související se stavební
činnosí. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v
platném znění a předpisů s ním souvisejícími.
Odpady vzniklé výrobní činnosí zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez
materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat
podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat
jejich nebezpečné vlastnosi, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajisit
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upusit
pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je
rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využií nebo zneškodnění, pokud toto
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využií nebo zneškodnění
oprávněné osobě.
07. SEZNAM VYBRANÝCH NOREM
Při návrhu byly použity a při provádění budou dodrženy vybrané normy.:
ČSN 73 6005
ČSN 73 6655
ČSN 73 7505
ČSN 75 5401
ČSN 75 5402
ČSN 75 5411
ČSN 75 5911
ČSN 73 3050
ČSN 72 1006
ČSN 26 9030
ČSN 27 0143
ČSN 27 0144

Prostorové uspořádání síí technického vybavení
Výpočet vnitřních vodovodů
Sdružené trasy městských vedení technických vybavení
Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí
Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí
Vodárenství. Vodovodní přípojky
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Zemní práce
Kontrola hutnění zemin a sypanin
Skladování. Zásady bezpečné manipulace
Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy
Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení

Vypracoval: Ing. Patočka Michal
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