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ANOTACE: 

Předmětem diplomové práce je návrh koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody 

Záhumenice-Butovice. Práce prověřuje různé možnosti provedení rekonstrukce tohoto 

přivaděče tak, aby bylo co nejméně ovlivněno zásobování lokality pitnou vodou v průběhu 

rekonstrukce. V úvodu práce je popsán stávající stav, inženýrsko–geologické a 

hydrogeologické poměry v lokalitě, dále pak jsou popsány možné varianty rekonstrukce s 

podrobnějším rozpracováním vybrané varianty. Důraz je kladen na návrh vhodného 

způsobu rekonstrukce přivaděče a na návrh zajištění provizorního provozu přivaděče 

během rekonstrukce. 

Klíčová slova: vodovodní potrubí, rekonstrukce, tvárná litina, azbestocementové potrubí, 

bezvýkopová technologie, berstlining 

 

 

ANNOTATION:  

The diploma thesis deals with the concept of reconstruction of Záhumenice-

Butovice drinking water line. The thesis examines possibilities of reconstruction of the 

existing drinking water line with as low influence on water supply as possible. There is a 

description of the locality, the geological and hydrogeological conditions in the first part of 

the thesis, and further, there are described different ways of possible reconstruction with 

detailed elaboration of the chosen variant. The emphasis has been laid on the proposal for a 

suitable reconstruction plan and the concept of arrangement for temporary operation of the 

water main during reconstruction. 

Keywords: water main, reconstruction, ductile iron, asbestos cement pipes, trencheless 

technology, berstlining 
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AŠ  armaturní šachta 
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bm  běžný metr 

Bpv  Balt po vyrovnání 
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1. ÚVOD 

Přivaděč pitné vody Záhumenice-Butovice je jeden z významných páteřních prvků 

Ostravského oblastního vodovodu. Přivaděč byl vybudován na začátku 60. let a stal se 

nenahraditelnou součástí systému zásobování pitnou vodou pro celou oblast. Vzhledem ke 

svému stáří, materiálu potrubí a technologiích použitých při výstavbě je úsek přivaděče 

mezi přerušovací komorou Hýlov a vodojemem Butovice ve velmi špatném technickém 

stavu a je nutno ho zrekonstruovat. Lokality zásobované z přivaděče Záhumenice–

Butovice nemají možnost jiného způsobu zásobování pitnou vodou, možnosti rekonstrukce 

přivaděče jsou proto velmi omezené. Přivaděč je navíc uložen ve velmi komplikovaném 

terénu kde v důsledku dynamické stavební činnosti došlo od doby jeho vybudování k 

výrazným změnám, které dále komplikují připravovanou rekonstrukci. Cílem diplomové 

práce je navrhnout vhodnou koncepci rekonstrukce přivaděče tak, aby v důsledku 

provádění stavebních prací nedocházelo k výraznému omezování zásobování lokality 

pitnou vodou. 

Diplomová práce je rozčleněna do několika kapitol. V úvodních kapitolách jsou 

popsány funkce a stávající stav přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice, stávající 

infrastruktura vybudovaná v lokalitě a dále pak provedené průzkumy a posudky které jsou 

využitelné pro návrh rekonstrukce přivaděče. Velká pozornost je věnována také 

legislativnímu rámci povolovacích procesů pro připravovanou rekonstrukci. 

V následujících částech diplomové práce jsou pak navrženy možné varianty rekonstrukce 

přivaděče, přičemž u každé varianty jsou popsány výhody i nevýhody daného řešení. U 

vybrané varianty je pak detailně rozpracován postup rekonstrukce a způsob provizorního 

zásobování pitnou vodou. Na rozpracovanou variantu je proveden orientační odhad 

ekonomických nákladů na realizaci stavby. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU, INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝCH 

A HYDROGEOGICKÝCH POMĚRŮ 

2.1. Vodohospodářská koncepce 

Ostravský oblastní vodovod je základním prvkem v zásobování pitnou vodou 

Moravskoslezského kraje. Tento rozsáhlý systém páteřních přivaděčů byl postupně 

budován od padesátých let 20. století a skládá se z vodovodních přivaděčů různých 

dimenzí postavených z různých materiálů. Původně Ostravský oblastní vodovod vznikal 

jako dva samostatné vodovodní systémy: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský 

skupinový vodovod. Kružberský skupinový vodovod byl budován za účelem zásobovat 

obyvatelstvo sídlící především vlevo od řeky Odry; Beskydský skupinový vodovod byl pak 

budován s cílem zásobovat lokality vpravo od této vodoteče. V roce 1966 pak byly 

Kružberský a Beskydský skupinový vodovod postupně organizačně i technicky propojeny 

do systému dnes známého jako Ostravský oblastní vodovod [1].   

 

 

Obrázek 1: Ostravský oblastní vodovod  [3] 



Bc. Marek Coufal: Návrh koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice 

_______________________________________________________________________________ 

2012                                                                                                                              3 

 V současné době je Ostravský oblastní vodovod rozsáhlý vodovodní systém se 

třemi úpravnami povrchové vody o celkové kapacitě 5360 l/s, vodovodními řady 

v profilech DN 300–DN 1600 v celkové délce 497 km a 125 vodojemy o celkovém objemu 

303 010 m3 [2]. Vodovodní přivaděč Záhumenice-Butovice byl vybudován jako součást 

Kružberského skupinového vodovodu. Voda je do lokality dopravována z úpravny vody 

Podhradí přes řídící vodojemy Krásné Pole 2x9600 m3+3x6 000 m3 (330,00-325,00 m 

n.m.) do vodojemu Záhumenice 2x6000 m3 (316,00–311,00 m n.m.). Z vodojemu 

Záhumenice je pak voda dopravována přes přerušovací komoru Hýlov 2x650 m3 (312,00–

307,00 m n.m.) do vodojemu Butovice 2x1000 m3 (291,30–286,30 m n.m.). Výstavba 

přivaděče probíhala v letech 1962–1963 a po jeho uvedení do provozu došlo postupně k 

napojení přilehlých obcí na nově vzniklý vodovodní systém. Z přivaděče Záhumenice–

Butovice jsou nyní zásobovány Klimkovice, Hýlov, Olbramice, Zbyslavice, Josefovice, 

Jistebník, Bravanice, Lubojaty, Lhotka, Bítov, Velké Albrechtice a část města Bílovec. 

Z vodojemu Butovice, kam je voda přivaděčem dopravována pak doprava vody pokračuje 

směrem na Studénku. 

  

 

Obrázek 2: Přerušovací komora Hýlov   
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2.2.  Popis stávajícího stavu přivaděče Záhumenice-Butovice 

Přivaděč Záhumenice-Butovice je v úseku mezi přerušovací komorou Hýlov a 

vodojemem Butovice z větší části realizován z osinkocementového potrubí DN 400, 350 a 

300; některé části přivaděče (podchody pod vodotečemi, místa s velkým podélným 

sklonem potrubí atd.) jsou pak provedeny z ocelového potrubí. Tyto ocelové úseky jsou 

chráněny pouze pasivní protikorozní ochranou asfaltovými nátěry. Na žádném ocelovém 

úseku přivaděče Záhumenice–Butovice není instalována aktivní katodická ochrana. Trasa 

přivaděče vede přes katastrální území Klimkovice, Olbramice, Bravantice a Velké 

Albrechice. Ačkoliv většina trasy přivaděče vede v extravilánech obcí, v místní části 

Klimkovic Hýlov, místní části Olbramic Janovice, Bravanticích a Velkých Albrechticích je 

potrubí přivaděče položeno i v intravilánech obcí. 

Část přivaděče určená k rekonstrukci začíná přerušovací komorou Hýlov, která je 

umístěná na severozápadě Klimkovic. Z přerušovací komory Hýlov vede 

azbestocementové potrubí přivaděče DN 400 polními pozemky směrem k zástavbě místní 

části Hýlov. Poblíž této zástavby jsou umístěny odbočení z přivaděče pro zásobování 

města Klimkovice, tunelu Klimkovice a přes automatickou tlakovou stanici také místní 

části Klimkovic Hýlova. Pod Hýlovem přivaděč křižuje v nedávné době vybudovaný tunel 

Klimkovice, který byl proražen v rámci výstavby dálnice D47 (později přejmenované na 

dálnici D1). Nad tunelem Klimkovice byla během výstavby tunelu provedena přeložka 

přivaděče z tvárné litiny DN 400 dl. 261 m, aby se zamezilo poškození přivaděče 

v důsledku případných mírných poklesů způsobených ražbou tunelu. Od této přeložky pak 

trasa přivaděče vede polními pozemky směrem k místní části Olbramic Janovice. Před 

touto místní částí prochází přivaděč prudkým svahem s lesními pozemky. Ochranné pásmo 

přivaděče je zde zarostlé vzrostlou zelení. Pod svahem přivaděč kříží malý vodní tok 

Polančice a dále směřuje mezi zástavbu místní části Janovic. Přivaděč zde zcela nevhodně 

prochází zahradami v těsné blízkosti zástavby ve velmi zúženém prostrou. Na travnatém 

pozemku za silnicí III/4654 je vybudována soustava armaturních šachet, ze kterých jsou 

napojeny přívod pro čerpací stanici Olbramice, odběr pro místní statek a dále pak 

jednotlivé přípojky pro zástavbu v místní části Janovice. Od této šachty pak přivaděč opět 

míří travnatými pozemky k zástavbě Janovic, kde prochází zahradami. Po průchodu těmito 

zahradami pak trasa přivaděče míří krajem pole směrem k vodojemu Josefovice 250 m3 

(293,30–290,00 m n.m.). V areálu vodojemu Josefovice se nachází armaturní šachta, ze 
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které je provedeno napojení vodojemu Josefovice a místní části Olbramic Janovice. 

V prostoru této šachty je redukován profil přivaděče z DN 400 na DN 350. Od vodojemu 

Josefovice vede azbestocementové potrubí přivaděče DN 350 polem směrem k dálnici D1. 

Křížení dálnice D1 bylo vyřešeno během její výstavby přeložkou potrubí přivaděče, která 

byla provedena jako SO 351 stavby dálnice 4707. Původní šikmé křížení dálnice bylo 

nahrazeno kolmým křížením dálnice průchozím betonovým kolektorem. Přeložka byla 

provedena z tvárné litiny DN 400 v délce 152 m. 

Od podchodu pod dálnicí vede trasa přivaděče přes pole směrem k zemnímu vodojemu 

Bravantice 150 m3 (277,60–274,60 m n.m.). V areálu VDJ Bravantice je armaturní šachta, 

ze které je provedeno napojení vodojemu na přivaděč. Z areálu vodojemu Bravantice vede 

potrubí přivaděče směrem k obci Bravantice. Průchod přivaděče obcí Bravantice je 

poměrně komplikovaný. Přivaděč zde vede mezi hustou zástavbou a je z větší části uložen 

v soukromých zahradách. V obci Bravantice je přivaděčem křížen vodní tok Sezina. Za 

obcí Bravantice je na přivaděči umístěno odbočení zásobující obce Lubojaty, Lhotka a 

Bítov. Od tohoto napojení vede přivaděč přes pole směrem k silnici I/47, a po překřížení 

této silnice směrem k farmě BROILER na okraji obce Velké Albrechtice. Za farmou 

přivaděč vstupuje do intravilánu obce. V blízkosti farmy je umístěna zrychlovací čerpací 

stanice. Tato ZČS je v současnosti mimo provoz a nepočítá se ani se znovuobnovením 

jejího provozu. V budově čerpací stanice je nyní pouze napojení přípojky a měření odběrů 

pro blízkou farmu SUGAL.  

Obcí Velké Albrechtice protéká vodní tok Bílovka. V roce 2009 byla provedena úprava 

tohoto vodního toku a v rámci této úpravy byla provedena nová shybka přivaděče 

Záhumenice-Butovice pod zpevněným korytem. Shybka byla provedena z tvárné litiny DN 

300 se zámkovými spoji. Na levém břehu vodoteče Bílovka je v soukromé zahradě 

vybudována šachta s odbočením pro zásobování Bílovce. Na pravém břehu, za silnicí 

III/46419 je v areálu bývalého družstva provedena šachta s odbočením zásobujícím Velké 

Albrechtice a část Bílovce. Od této propojovací šachty vede přivaděč areálem bývalého 

družstva, přes soukromé zahrady a střed nové zástavby rodinných domů směrem k trati ČD 

č. 198 Studénka-Bílovec. V rámci stavby 4706 dálnice D47 byla jako stavební objekt 6601 

provedena přeložka této trati. Při provádění přeložky byl realizován také nový podchod 

přivaděče Záhumenice-Butovice pod touto tratí. Podchod byl proveden z tvárné litiny DN 
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300. Od nového podchodu pod tratí ČD vede přivaděč polními pozemky přímo do 

vodojemu Butovice 2x1000 m3 (291,30–286,30 m n.m.). 

Odvzdušnění přivaděče je zajištěno pomocí vzdušníků umístěných v betonových 

šachtách. Odkalení přivaděče je prováděno přes kalosvody umístěné na březích vodotečí a 

v nejnižších místech. Vyústění stávajících kalosvodních potrubí je většinou provedeno 

zapuštěním odkalovacího potrubí do břehů vodotečí bez betonových vyústních objektů. 

2.3. Popis inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v lokalitě 

Pro připravovanou rekonstrukci přivaděče nebyl zpracován samostatný geologický 

průzkum. Vzhledem k částečné prozkoumanosti zájmové lokality však bylo možno využít 

informace o dříve provedených sondách geologického průzkumu, které jsou evidovány 

v Geofondu. Velká koncentrace evidovaných sond je především v prostoru kde probíhala 

výstavba dálnice D1 a v prostoru farmy BROILER ve Velkých Albrechticích. Získané 

údaje byly autorizovaným geologem zpracovány do posouzení geologických a 

hydrogeologických poměrů [4]. Toto posouzení ve své obecné části shrnuje získané 

informace následovně:  

„Zájmové území se svým širším okolím náleží z geomorfologického hlediska 

k severovýchodním výběžkům Oderské brány. Terén v projektované trase přivaděče 

Záhumenice-Butovice je pouze mírně členitý, pouze je nepatrně generelně ukloněný od 

severovýchodu k jihozápadu. Celá okolní oblast má charakter erozně-denundační nepatrně 

zvlněné pahorkatiny na málo zpevněných sedimentech neogenních se zřetelnými stopami 

parglaciální modelace. Převládá zde reliéf, který je rozřezáván mělkými údolíčky vodotečí, 

zahloubených do svrchních kvartérních souvrství. Jedná se především o údolní nivu 

vodotečí Polančice, Seziny, Jamníku a Bílovky. Z regionálně geologického hlediska je 

geologické předkvartérní podloží posuzované trasy přivaděče v úvodním úseku kolem 

Klimkovic až po vodoteč Polančici tvořeno spodnokarbonskými horninami. Tyto 

spodnokarbonské horniny jsou zastoupeny jílovci, prachovci, pískovci a drobami. Tyto 

karbonské horniny jsou překryty eluviemi a deluviemi rázu suťových hlinitých štěrků. 

Směrem k povrchu úlomků ubývá a zvětraliny mají ráz jílovopísčitých zemin s příměsí 

úlomků mateční horniny. Mocnost kvartérního pokryvu je poměrně mocná a podle nejblíže 

evidovaných sond dosahuje mocnosti až 2,0 m. Zastižení karbonských hornin lze 
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předpokládat pouze lokálně. Za vodotečí Polančice již karbonské horniny nebyly ověřeny 

žádnou stávající sondou evidovanou v Geofondu. Kvartérní pokryv je tvořen sprašovými 

hlínami, a dále deluvioeolitickými sedimenty rázů jílů středně plastických. Zbývající 

převážná část trasy přivaděče je tvořena neogenními sedimenty spodnotortonského stáří. 

Jedná se převážně o vápnité jíly. V údolních nivách vodotečí Polančice, Seziny, Jamníku a 

Bílovky je překryto kvartérním aluviem údolních teras výše citovaných vodotečí. Údolní 

nivy výše uvedených vodotečí jsou však poměrně úzké, dosahující šířky několik desítek 

metrů.  Kvartérní akumulace údolních teras je tvořena spodním souvrstvím písčitých a 

hlinitých štěrků pleistocénního stáří a svrchním souvrstvím holocenních náplavů rázu 

jílovitopísčitých  jemnozrnných zemin. Kvartérní pokryv je v trase přivaděče mimo údolní 

nivy je tvořen sprašovými hlínami, a dále deluvioeolitickými sedimenty rázu jílů středně 

plastických. Nejsvrchnější vrstvu půdního profilu tvoří ornice, v obcích pak navážky.   

 Při předpokládané hloubce uložení přivaděče do hloubky 1,5-2,0 m pod stávající 

terén budou základovou půdu projektovaného přivaděče tvořit převážně středně plastické 

jíly tuhé až pevné konzistence, které lze zařadit do třídy F6(CI) zemin jemnozrnných. 

Z hydrogeologického hlediska jsou v zájmovém území struktury průlinových a 

puklinových podzemních vod nad úrovní erozní základny a s nespojitým zvodněním. 

Souvislou hladinu podzemní vody lze očekávat v úzkých údolních nivách vodotečí, kde lze 

předpokládat spojitou zvodeň. Směr proudění podzemní vody je dán sklonem terénu a 

sklonem hladiny první zvodně vždy směrem do údolní nivy jednotlivých vodotečí. Území 

je odvodňováno vodotečemi Polančice, Sezina, Jamník a Bílovka.“ 

2.4. Dotčená ochranná pásma 

Přivaděč Záhumenice-Butovice je stavbou liniového charakteru a dotýká se řady 

ochranných pásem sítí inženýrské infrastruktury. Rekonstrukcí přivaděče budou dotčeny 

následující ochranná pásma: 

• Ochranné pásma vodovodů a kanalizací. Dle zákona č. 274/2001 Sb. [5] je 

ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně, dáno 

vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U 

vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí tato vzdálenost 2,5 

m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. U kanalizací a vodovodů DN 200 a 
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více, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m pod terénem se vzdálenost 

ochranného pásma rozšiřuje o 1,0 m na každou stranu. Rekonstrukcí přivaděče 

dotčené vodovody a kanalizace jsou ve správě společností Severomoravské 

vodovody a kanalizace, a.s., Broiler, spol. s r.o. a SUGAL.  

• Ochranná pásma telekomunikačních vedení. Dle zákona č. 127/2005 Sb. [6] činí 

ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 1,5 m po stranách krajního 

vedení. Rekonstrukcí přivaděče budou dotčeny sdělovací kabely ve správě firmy 

Telefonica O2, a.s. 

• Ochranné pásma zemních a nadzemních vedení NN, VN a VVN. Připravovanou 

rekonstrukcí přivaděče budou dotčeny zemní a nadzemní vedení NN, VN a VVN 

ve správě ČEZ Distribuce, a.s., zemní kabely VN ve správě Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, kabely veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Klimkovic a 

kabelové přípojky k vodojemům a čerpacím stanicím ve správě Severomoravských 

vodovodů a kanalizací, a.s., a fy. SUGAL. Dle zákona 458/2000 Sb. [7] činní 

ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a 

vedení řídíci, měřící a zabezpečovací techniky 1 m po obou stranách krajního 

kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Pro nadzemní 

vedení je ochranné pásmo definováno jako prostor, který je vymezený svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti. Tato 

vzdálenost měřená od krajního vodiče kolmo k vedení na obě strany činí: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

 pro vodiče bez izolace 7 m, 

 pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 

 pro vodiče bez izolace 12 m, 

 pro vodiče s izolací základní 5 m, 

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m. 
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• Ochranné pásma plynárenských nízkotlakých a středotlakých zařízení místní sítě a 

vysokotlakých plynovodů. Dle zákona 458/2000 Sb. [7] činí ochranné pásma u 

nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn 

v zastavěném území obce 1 m na obě strany půdorysu, u ostatních plynovodů a 

přípojek 4 m na obě strany od půdorysu. Rekonstrukcí přivaděče budou dotčeny 

středotlaké sítě RWE Distribuční služby, s.r.o. a Broiler, spol. s r.o.,  a vysokotlaké 

plynovody RWE Distribuční služby, s.r.o. a NET4GAS, s.r.o.   

• Ochranné pásma dálnice a silnic I. a III. třídy. Tyto ochranné pásma jsou dané 

zákonem č. 13/1997 Sb. [8]. Ochranné pásmo dálnice nebo rychlostní komunikace 

je definováno jako prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m 

ve vzdálenosti 100 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice. 

Ochranné pásmo silnice I. třídy je prostor ohraničený svislými plochami vedenými 

do výšky 50 m ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu 

silnice I. třídy. Ochranné pásmo silnice III. třídy je prostor ohraničený svislými 

plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy přilehlého jízdního 

pásu této silnice. Stavbou dotčené ochranné pásma dálnice a silnice I. třídy jsou ve 

správě Ředitelství silnic a dálnic ČR; dotčené silnice III. třídy jsou pak ve správě 

Správy silnic Moravskoslezského kraje.   

• Ochranné pásmo dráhy. Dle zákona 266/1994 Sb. [9] tvoří ochranné pásmo dráhy 

prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou u dráhy celostátní a dráhy 

regionální vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně 

však 30 m od hranic obvodu dráhy. Přivaděč Záhumenice-Butovice kříží trať ČD č. 

198 Studénka-Bílovec, která je ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace. 
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3. VYTIPOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Přivaděč pitné vody Záhumenice-Butovice je nenahraditelnou součástí Ostravského 

oblastního vodovodu v zásobování lokality pitnou vodou. Základním problémem tedy je 

zajištění provizorního provozu celého systému. Na přivaděč je napojeno velké množství 

odběrů, které nejde zásobovat z jinak než z tohoto přivaděče. Při případné odstávce celého 

přivaděče z provozu by nebylo možno zachovat zásobování některých lokalit pitnou 

vodou. Způsob a etapizaci provádění rekonstrukce přivaděče je proto nutno navrhnout tak, 

aby byly omezení v zásobování co možná nejmenší.  

Výraznou komplikací při rekonstrukci přivaděče bude demontáž a likvidace původního 

potrubí. Velká část přivaděče byla realizována z azbestocementových trub. Ačkoliv 

samotný provoz stávajících azbestocementových potrubí pro dopravu pitné vody 

uložených v zemi není u nás ani v zahraničí považován za zdroj významného zdravotního 

rizika pro obyvatelstvo [10] [11], jiná situace nastává při demontáži a manipulaci s tímto 

druhem materiálu, kdy může dojít k uvolnění a vdechnutí azbestových vláken. Odpady 

obsahující azbest jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. [12] klasifikovány jako odpady 

nebezpečné, prokazatelně karcinogenní pro člověka. Tyto odpady nelze nijak využívat a 

pro manipulaci s nimi je nutno dodržovat speciální postupy, jejichž cílem je maximální 

možné snížení zdravotních rizik, které manipulací a uskladněním těchto odpadů vznikají. 

Další komplikací pro připravovanou rekonstrukci je nově vzniklá zástavba v těsné 

blízkosti přivaděče. V okolí trasy potrubí došlo od doby jeho výstavby k výrazným 

změnám, zejména v intravilánech obcí. Tyto změny výrazně omezily manipulační prostor 

v okolí stávajícího přivaděče a tím přímo ovlivňují možnosti rekonstrukce v původní trase. 

Po trase stávajícího přivaděče lze vytipovat následující úseky, kde se předpokládají 

problémy v důsledku změn v lokalitě: 

• Poblíž tunelu Klimkovice trasa prochází prudkým svahem s lesními pozemky se 

vzrostlou zelení. Rekonstrukce přivaděče v původní trase by si vyžádala rozsáhlé 

kácení vzrostlé zeleně na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 
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• V místní části Olbramic Janovice prochází trasa přivaděče zahradami mezi 

zástavbou rodinných domků. V těsné blízkosti přivaděče se tady nachází ploty, 

kůlny garáže a jiná drobná zástavba.  

• V obci Bravantice prochází přivaděč intravilánem obce v těsné blízkosti zástavby 

rodinných domů v jejich zahradách. Přímo v obci je nutno rekonstruovat také 

podchod pod vodotečí Sezina. 

• Poblíž obce Velké Albrechtice stávající přivaděč zcela nevhodně podélně kříží 

vedení 110 kV.  

• Průchod stávajícího přivaděče intravilánem obce Velké Albrechtice je problémový 

v celé své délce. Stávající přivaděč zde vede územím s hustou zástavbou a velkým 

množstvím inženýrských sítí. 

 

 

Obrázek 3: Trasa přivaděče DN 400 v zástavbě v místní části Olbramic Janovice   

 

Vhledem k použití trub z azbestocementu bude problematické také vytyčení stávajícího 

potrubí přímo v terénu. Azbestocementové potrubí je nevodivé a jeho poloha není 

označena vyhledávacím vodičem, proto jeho trasa nepůjde vytyčit běžnými prostředky. 
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V době realizace přivaděče také nebylo provedeno zaměření skutečného stavu. Zákresy 

dostupné v současném GIS provozovatele pochází z původních projektových dokumentací 

a místy se značně liší od skutečné polohy potrubí. Zejména v extravilánech obcí, kde trasa 

není rozpoznatelná dle polohy stávajících objektů na přivaděči bude přesné vytyčení 

komplikované a polohu přivaděče bude nutno určit za pomocí kopaných sond. 

Na stávajícím přivaděči Záhumenice-Butovice je vybudováno množství objektů 

zajišťujících provoz přivaděče. Jedná se zejména o různé armaturní a vzdušníkové šachty, 

kalosvody atd. Některé tyto objekty neodpovídají platným normám, což bylo částečně 

způsobeno změnami legislativy od doby výstavby přivaděče, ale v mnohých případech také 

neodbornými zásahy a úpravami těchto objektů. Příkladem může být např. vzdušníková 

šachta poblíž čerpací stanice Olbramice.  

 

Obrázek 4: Nevhodné napojení místních odběrů ze vzdušníku poblíž ČS Olbramice 

 

Na vystrojení této šachty, která byla původně navržena pouze jako šachta pro osazení 

odvzdušňovacího ventilu byly postupně napojovány přípojky pro blízkou zástavbu 

rodinných domků. Tyto přípojky jsou napojeny z odbočky pro osazení vzdušníku. Před 

jednotlivými vodoměry nejsou zachovány uklidňovací vzdálenosti a v šachtě je v důsledku 
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osazení velkého množství odbočení minimální prostor pro jakékoliv manipulace 

s armaturami. Stavebně je šachta ve velmi špatném stavu, prostupy dodatečně 

montovaných přípojek stěnou šachty jsou nevhodně utěsněné. 

Dalším příkladem nevhodně řešeného objektu může být stávající vzdušníková šachta 

poblíž farmy BROILER ve Velkých Albrechticích. Vystrojení šachty je nevhodně řešeno a 

sestup po žebříku do šachty vede v rozporu s bezpečnostními normami přímo na vystrojení 

šachty. Tato šachta má také problém s průnikem podzemní vody a je proto částečně 

zatopená.  

 

Obrázek 5: Nevhodně řešená vzdušníková šachta u Velkých Albrechtic 

 

Z hlediska funkčnosti celého systému může skrývat potencionální problémy také 

způsob odvzdušňování a zavzdušňování stávajícího přivaděče. Většina šachet s armaturami 

zajišťujícími odvzdušnění a zavzdušnění systému je v extravilánech obcí v místech se 

ztíženým přístupem pro pracovníky údržby. Ačkoliv jsou ve většině stávajících šachet na 

přivaděči osazeny automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily, v některých 

objektech je odvzdušnění nejvyšších míst řešeno manuálně pomocí ručně ovládaných 

ventilů. Manuální odvzdušnění není u páteřních přivaděčů vysoké důležitosti vhodné, 
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protože při neperiodickém odvzdušňování zvyšuje riziko vzniku vzduchových kapes v 

potrubí. Vzduchové kapsy pak negativně ovlivňují provoz celého přivaděče a mají přímý 

dopad na jeho kapacitní možnosti. Absence vhodně řešeného odvzdušňování vede ke 

zmenšení průtočné plochy a v důsledku toho snížení průtočnosti. Kromě toho může 

v zavzdušněném potrubí docházet ke kolísání tlaku a vodním rázům. Absence 

zavzdušňovacích armatur pak může při rychlém vyprázdnění potrubí vést ke vzniku 

podtlaku v potrubí který může způsobit poruchy na systému.  

 

Obrázek 6: Nevhodně řešené odvzdušnění v šachtě v extravilánu 

 

Všechny objekty na přivaděči, které svým technickým řešením nevyhovují platné 

legislativě nebo technickým požadavkům na systém bude nutno v rámci rekonstrukce 

přeřešit, aby po rekonstrukci odpovídaly platným normám a zajišťovaly požadovanou 

funkčnost celého systému. 
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Rekonstrukci přivaděče je vhodné také koordinovat s připravovanou výstavbou 

suchého poldru ve Velkých Albrechticích, aby v budoucnosti nemuselo být rekonstruované 

potrubí znovu překládáno. Výstavbu suchého poldru přiravuje Obec Velké Albrechtice 

jako ochranu před záplavami způsobenými přívalovými dešti. V současné době je záměr ve 

fázi projekčních příprav, ale umístění stavby je již známo. Stávající trasa přivaděče 

Záhumenice-Butovice vede v místech kde je navržena hráz poldru, a proto je při projekční 

přípravě rekonstrukce přivaděče vhodné v těchto místech trasu upravit mimo navrhovanou 

hráz a území určené pro zadržení vody. 
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4. LEGISLATIVNÍ A TECHNICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ 

4.1. Legislativní řešení 

Z legislativního hlediska lze provést rekonstrukci přivaděče dvěma způsoby. Pokud je  

rekonstrukce potrubí prováděna přesně v trase původního vodovodu, lze rekonstrukci 

provést za využití § 103, písm. b, bodu 7 zákona č. 183/2006 Sb. [13], který umožňuje na 

stávajících vodovodech provést udržovací práce bez stavebního povolení nebo ohlášení, 

pokud se nemění jejich trasa. V případě že bude rekonstrukce probíhat mimo původní trasu 

přivaděče je nutno zajistit v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. územní rozhodnutí a 

stavební povolení. Jako podklad pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení 

je nutno zajistit zpracování příslušných projektových dokumentací. Dle §158 zákona č. 

183/2006 Sb. patří zhotovení dokumentací pro územní rozhodnutí, stavební povolení i 

realizaci stavby mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Tyto činnosti mohou být vykonávány 

pouze fyzickými osobami, které mají oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 

Sb. [14]. Kromě příslušné dokumentace je nutno jako podklady pro získání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení zajistit souhlasy majitelů dotčených nemovitostí a kladná 

stanoviska dotčených orgánů stání správy a organizací. 

4.1.1. Posouzení vlivu na životní prostředí 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se zpracovává u rozsáhlých 

staveb a dalších činností, které výrazným způsobem zasahují do životního prostředí ve 

svém okolí. Posouzení vlivu stavby se provádí dle zákona č. 100/2001 Sb. [15] a děje se 

před zahájením povolovacích řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení). Dle přílohy I. 

tohoto zákona patří produktovody pro dopravu plynu, vody a dalších látek o délce větší než 

5 km a průměru 300 – 800 mm mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení. V rámci 

posouzení vlivu stavby na životní prostředí se zpracovává oznámení o záměru dle §6 

zákona č. 100/2001 Sb., popř. dokumentace vlivů na životní prostředí dle §8 zákona téhož 

zákona. Takto zpracované podklady jsou pak projednávány s dotčenými orgány státní 

správy. Na základě dokumentace vlivů na životní prostření a vyjádření dotčených orgánů 

státní správy vydává příslušný krajský úřad rozhodnutí.  
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4.1.2. Územní rozhodnutí 

Územní rozhodnutí pro rekonstrukci musí být zajištěno pokud bude nové potrubí 

kladeno mimo původní trasu a niveletu stávajícího přivaděče. Územní rozhodnutí je 

vydáváno dle § 13, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. [13] příslušným obecným 

stavebním úřadem, což je v případě rekonstrukce přivaděče Záhumenice-Butovice Městský 

úřad Bílovec, odbor výstavby. Do působnosti tohoto obecného stavebního úřadu patří 

všechny dotčené katastrální území (Klimkovice, Olbramice, Bravantice a Velké 

Albrechtice). Rozsah žádosti o vydání územního rozhodnutí a nutných příloh je stanoven 

vyhláškou č. 503/2006 Sb. [16]. Tato vyhláška upravuje také rozsah a členění 

dokumentace pro územní rozhodnutí. 

V rámci zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení je nutno mimo 

stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy zajistit následující souhlasy a 

povolení: 

• Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. 

[17] k zásahu do významných krajinných prvků. Významné krajinné prvky jsou 

chráněny před poškozováním a ničením a jsou zde povolovány pouze opodstatněné 

stavební zásahy. Stavba na pozemcích VKP proto musí být navržena tak, aby 

nedošlo k poškození nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 

• Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 zákona č. 334/1992 

Sb. [18] s trasou přivaděče přes pozemky zemědělského půdního fondu. Pro 

rekonstrukci přivaděče ze počítá pouze s dočasným záborem pozemků ZPF do 1 

roku. V případě, že pro realizaci stavby na pozemcích ZPF bude překročena lhůta 

jednoho roku je nutno zajistit vydání souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu 

s odnětím ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 

Sb. 

• Souhlas orgánu ochrany přírody dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. [19] s trasou 

přivaděče na pozemcích, na nichž se nachází koryta toků a na pozemcích s těmito 

pozemky sousedícími. 

• Souhlas orgánu státní správy lesů dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb. [20] s umístěním 

stavby na nelesním pozemku do 50 m od parcely k plnění funkcí lesa.  



Bc. Marek Coufal: Návrh koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice 

_______________________________________________________________________________ 

2012                                                                                                                              18 

Výše uvedené souhlasy vydávají příslušné orgány ochrany přírody, tzn. Magistrát 

města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí pro část přivaděče na katastrálních 

územích Klimkovice a Olbramice a Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a 

územního plánování pro katastrální území Bravantice a Velké Albrechtice 

• Povolení k umístění inženýrských sítí dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. [8] (tzv. 

zvláštní užívání silnice). Povolení vydává věcně a místně příslušný silniční správní 

úřad. Pro zásahy přivaděče do silnic I. třídy vydává toto povolení Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. Pro umístění 

přivaděče do silnic III. třídy na katastrálních územích Klimkovice a Olbramice 

vydává povolení Magistrát města Ostravy; pro zásahy přivaděče do silnic III. třídy 

na katastrálních územích Bravantice a Velké Albrechtice pak povolení vydává 

Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství.  

4.1.3. Stavební povolení 

Stavební povolení navazuje na územní rozhodnutí a pro rekonstrukci přivaděče je 

vydáváno věcně příslušným vodoprávním úřadem dle §106 zákona č. 254/2001 Sb. [19]. 

Katastrální území Klimkovice a Olbramice patří do působnosti vodoprávního úřadu 

Magistrátu města Ostravy; katastrální území Bravantice a Velké Albrechtice jsou 

v územním obvodu vodoprávního úřadu MěÚ Bílovec. V případě že se připravovaná 

stavba vodního díla nachází v územních obvodech více vodoprávních úřadů, je ve smyslu 

ustanovení § 15 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb. k vodoprávnímu řízení příslušný ten 

vodoprávní úřad, v jehož obvodu leží převážná část vodního díla. Vzhledem k tomu, že se 

převážná část připravované rekonstrukce nachází na katastrálních územích Bravantice a 

Velké Albrechtice, je k provedení vodoprávního řízení věcně příslušný Městský úřad 

Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Základními podklady pro získání 

stavebního povolení jsou dokumentace pro stavební povolení a platné územní rozhodnutí. 

Dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [21]. V dokumentaci pro stavební povolení musí být zapracovány veškeré 

podmínky vyplívající z územního rozhodnutí a také oprávněné připomínky dotčených 

organizací a orgánů státní správy.   
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4.1.4. Křížení sítí stávající technické infrastruktury 

Rekonstrukcí přivaděče bude dotčena řada inženýrských sítí technické infrastruktury. 

Během projektové přípravy liniových staveb jsou správci dotčených liniových sítí obesíláni 

žádostí o stanovisko k připravovaným záměrům. Součástí těchto stanovisek jsou mimo 

vlastní zákresy dotčených sítí také podmínky pro práce v ochranných pásmech těchto sítí. 

Tyto podmínky jsou zapracovávány do projektových dokumentací. Správci dotčených 

inženýrských sítí jsou pak účastníky územního a stavebního řízení. Nejmenší přípustné 

vzdálenosti mezi vodovody a ostatními sítěmi technické infrastruktury určuje ČSN 73 

6005 [22]. 

4.1.5. Legislativní požadavky na použitý materiál pro rekonstrukci 

Veškeré použité potrubí, tvarovky, armatury a nátěry přicházející do styku s pitnou 

vodou musí odpovídat legislativním požadavkům na styk s pitnou vodou. Do konce roku 

2000 musel mít každý výrobek určený pro styk s pitnou vodou závazný posudek hlavního 

hygienika (mezi vodohospodáři lidově nazývaný „atest“) o vhodnosti styku s pitnou vodou. 

V důsledku změn legislativy se závazné posudky hlavního hygienika již nevydávají, a 

všechny dříve vydané posudky pozbyly platnost nejpozději k 30.6.2002 [23]. V současné 

době je výrobce nebo dovozce výrobku určeného pro styk s pitnou vodou povinen nechat 

ověřit výluhovým testem, jestli povrchová úprava výrobku odpovídá vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č. 409/2005 Sb. [24], která je prováděcím právním předpisem k § 5 zákona č. 

258/2000 Sb. [25]. Posudek potvrzující že daný výrobek splňuje požadavky dané 

vyhláškou č. 409/2005 Sb. vydávají Státní zdravotní ústavy nebo autorizované či 

akreditované pracoviště. U kovových materiálů uvedených dle § 9 odst. 1 této vyhlášky se 

výluhové zkoušky neprovádí, výrobce nebo dovozce však musí doložit chemické složení 

zkušebním protokolem vydaným zkušební laboratoří. 

4.1.6. Nakládání s odpady obsahujícími azbest 

Větší část vodovodního přivaděče Záhumenice-Butovice je provedena 

z azbestocementových trub. Azbestocementové potrubí se začalo vyrábět začátkem 20. 

století v Itálii a jeho výroba a využívání pro dopravu vody se rychle rozšířilo do celého 

světa. V době realizace tohoto přivaděče byly azbestocementové trouby celosvětově 
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standardně používaným materiálem pro stavbu systémů dopravy pitné vody. Odhaduje se, 

že celosvětově bylo položeno 2,4 milionů km azbestocementového potrubí [26]. Ačkoliv 

se od začátku 80 let 20. století potrubí z azbestocementu nepoužívá, v současné době je 

stále v provozu část dříve vybudovaných rozvodných systémů. Z věrohodných zdrojů není 

znám rozsah stále používaného azbestocementového potrubí v České republice, ve 

Spojených státech Amerických a Kanadě se předpokládá podíl azbestocementového 

potrubí na vodovodní síti okolo 18% [27]. 

 Potrubí bylo vyráběno z řídké směsi cementu a azbestu v poměru 7:1 nebo 8:1 a 

plstěného pásu. Nevýhodou potrubí byla nízká pevnost v ohybu a bylo propustné pro určité 

organické látky. Výhodou tohoto materiálu byla naopak, nízká drsnost vysoká odolnost 

proti korozi a bludným proudům a v porovnání s kovovými potrubími menší hmotnost. 

Potrubí bylo spojováno speciálními spojkami Gibault, Simplex nebo Reka [28]. 

Z azbestocementu byly vyráběny pouze rovné trouby. Pro změny směru, sklonu a připojení 

armatur byly azbetocementových řadech používány tvarovky z litiny, které byly vyráběny 

speciálně pro tento účel. Životnost potrubí z azbestocementu byla udávána na 50-70 let 

[29]. Vzhledem ke karcinogenním účinkům azbestu se od konce 80. let potrubí 

z azbestocementu nepoužívá, nelze ho proto pro rekonstrukci přivaděče použít.  

Protože se v průběhu rekonstrukce přivaděče očekává manipulace se stávajícím 

azbestocementovým potrubím, je nutno v průběhu projekční přípravy i vlastní realizace 

řešit způsob nakládání s odpady obsahujícími azbest. Azbest je dle příl. 9 nařízení vlády č. 

178/2001 Sb. [30] klasifikován jako karcinogen skupiny 1 (látky s prokázaným 

karcinogenním účinkem na člověka). Dle zákona č. 185/2001 Sb. [12] je určeno, že při 

demontáži původního potrubí z azbestocementových trub je nutno zajistit, aby do ovzduší 

nebyla uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Nakládání s odpady 

obsahujícími azbest upravuje také zákon č. 258/2000 Sb. [24], který upravuje povinnosti 

zaměstnavatelů na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, zákon č. 262/2006 

Sb. [31] který stanovuje který upravuje zákaz práce s azbestem a stanovuje které práce 

zakázány nejsou a vyhláška č. 432/2003 Sb. [32]. Na základě výše uvedených právních 

úprav lze základní podmínky pro práce s odpady obsahujícími azbest shrnout následovně: 
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• Odpady obsahující azbest se řadí mezi nebezpečné odpady. K manipulaci s těmito 

odpady musí být pověřena firma, která má oprávnění k nakládání s tímto 

materiálem. 

• Práce, při nichž mohou být pracovníci exponováni azbestu musí být ohlášeny 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví dle platné legislativy.  

• Pracovníci provádějící demontáže osinkocementového potrubí a jeho likvidaci musí 

být řádně proškolení o bezpečnostních opatřeních při nakládání s odpady 

obsahujícími azbest. 

• Při práci s odpady obsahujícími azbest musí pracovníci používat speciální ochranné 

pomůcky (respirátory, rukavice, popř. speciální obleky, atd.). 

• Musí být zamezeno mechanickému narušení osinkocementových trub. Je zakázáno 

osinkocementové potrubí řezat, vrtat, lámat, škrabat atd. Azbestocementové potrubí 

stávajícího přivaděče bude odkryto a rozebíráno v místech stávajících spojek 

vysunutím.  

• Při manipulaci a převozu je nutno zamezit šíření azbestových vláken. Kontejner na 

kterém bude odpad obsahující azbest bude řádně zakryt.  

• Odpad obsahující azbest nesmí být míchán s jiným stavebním odpadem. 

• Odpady obsahující azbest mohou být předány pouze osobě, která je oprávněna 

s azbestovým odpadem nakládat (speciální skládky). 

4.2. Technické principy řešení 

Technický návrh rekonstrukce přivaděče je proveden dle ČSN EN 805 [33] 

s přihlédnutím k dalším souvisejícím normám a předpisům. Technické řešení bere v úvahu 

kromě požadavků vyplívajících z ČSN také hospodárnost navrženého řešení. 

4.2.1. Trubní materiál, profil a  požadavky na dopravní možnosti přivaděče 

V roce 2006 byla zpracována Bilanční studie Ostravského oblastního vodovodu 

[34], v rámci které bylo provedeno také posouzení přivaděče Záhumenice-Butovice 

v úseku mezi PK Hýlov a vodojemem Butovice. Cílem studie bylo prověřit stávající stav a 



Bc. Marek Coufal: Návrh koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice 

_______________________________________________________________________________ 

2012                                                                                                                              22 

vliv změny materiálu na dopravní možnosti přivaděče pro zajištění provozovatelem 

požadovaných odběrů. Pomocí programu pro matematické modulování průtoku ODULA 

pak bylo posuzováno celkem 6 variant dopravních možností přivaděče. Základním 

výpočtem bylo posouzení dopravních možností stávajícího přivaděče, další varianty pak 

posuzovaly možnosti rekonstrukce přivaděče potrubím z tvárné litiny s případnou úpravou 

DN. Pro stanovení Qp byly využity informace provozovatele přivaděče o odběrech v letech 

2000 – 2006. Pro posouzení stávajícího stavu byly ve studii využity průměry Qp za 

sledovaná období, pro výhledové bylo po dohodě s provozovatelem stanoveno navýšení Qp 

o 5%.  Pro čerpání bylo ve studii uvažováno Qm s dobou čerpání 16 hodin. Studie ve svém 

závěru doporučila výměnu celého úseku přivaděče mezi přerušovací komorou Hýlov a 

vodojemem Butovice za potrubí z tvárné litiny ve stávajících profilech DN 400, 350 a 300. 

Návrh rekonstrukce přivaděče je zpracován v souladu se závěry této studie a dopravní 

možnosti přivaděče nejsou proto v této diplomové práci samostatně posuzovány.  

4.2.2. Potrubí z tvárné litiny 

Potrubí z tvárné litiny je v současné době jedním z nejpoužívanějších materiálů, 

využívaný především k výstavbě hlavních vodovodních řadů a důležitých přivaděčů. 

Tvárná litina je slitina železa, uhlíku a křemíku. Na rozdíl od šedé litiny, kde se uhlík 

vyskytuje ve tvaru destiček (které činí šedou litinu křehkou) je uhlík ve tvárné litině 

obsažen ve tvaru kuliček grafitu, čehož je dosaženo modifikací taveniny hořčíkem [35]. 

Rozdíl mezi formou uhlíku v šedé (cast iron) a tvárné litině (ductile iron) je patrný 

z následujícího obrázku. 

  

Obrázek 7: Mikroskopické snímky šedé a tvárné litiny [33] 
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Uhlík ve formě kuliček ve tvárné litině omezuje riziko šíření trhlin a činí tvárnou 

litinu odolnou i v ohybu. Potrubí vyrobené z tvárné litiny pak má vynikající mechanické 

vlastnosti – odolnost proti korozi, pevnost v tahu, podélnou a kruhovou tuhost, odolnost 

vůči nárazům a životnost přesahující 100 let [36]. 

V nedávné době došlo k aktualizaci EN 545 [37], která se zabývá požadavky na 

potrubí z tvárné litiny, tloušťkami stěn potrubí, druhy povrchových ochran atd. Jednou 

z nejvýraznějších změn v této normě, jejíž český překlad je označován jako ČSN EN 

545:2011 [38], je změna definice tloušťky potrubí. Dříve používaný parametr tloušťky 

stěny litinového potrubí K byl nahrazen parametrem C (Class), jehož hodnota odpovídá 

maximálnímu dovolenému provoznímu tlaku v potrubí v barech. Zrušením parametru 

K pro definici tloušťky stěny potrubí bylo ukončeno přechodné období, kdy se 

k označování trub z tvárné litiny souběžně používaly oba parametry K i C. Tloušťka stěny 

potrubí pro jednotlivé tlakové třídy C je patrná z následující tabulky. Políčka zvýrazněné 

bledě modrou barvou značí tloušťky stěn odpovídající dříve nejpoužívanější třídě potrubí 

K9. 

Tabulka 1: Tloušťka potrubí z tvárné litiny pro jednotlivé tlakové třídy [39] 

 

Důležitým faktem pro návrh vodárenských systémů z tvárné litiny je, že provozní 

tlak potrubí daný označením tlakové třídy C se vztahuje pouze na potrubí. Maximální 

provozní a zkušební tlaky ve vodárenských systémech vybudovaných z potrubí z tvárné 

litiny jsou zpravidla limitovány druhem použitých trubních spojů. Zejména spoje jištěné 

proti podélnému posuvu (tzv. zámkové spoje) mají pro jednotlivé DN výrazně nižší 

dovolený provozní tlak než je tlaková třída vlastního potrubí. Každý z výrobců má vlastní 
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sortiment spojů na potrubí, při návrhu trubních systémů z tvárné litiny je proto nutno brát 

toto omezení v úvahu a konzultovat s vybraným výrobcem trubního materiálu vhodnost 

použití jednotlivých druhů spojů pro vybranou tlakovou třídu potrubí.  

V současné době není u jednotlivých výrobců trubních systémů z tvárné litiny 

jednotný názor na využívání potrubí se zmenšenou tloušťkou stěny oproti dříve nejvíce 

používanému potrubí třídy K9. Zástupci firmy Duktus (firma Duktus je nástupcem 

tradičního výrobce potrubí z tvárné litiny Buderus; v nedávné době došlo ke změně jeho 

obchodního jména na Duktus [40]) obecně nedoporučují používání potrubí se zmenšenou 

tloušťkou stěny ani v kombinaci se zesílenou vnější povrchovou ochranou pokovením 

slitinou Zn/Al v minimálním množství 400 g/m2 s krycí vrstvou. Toto je zdůvodňováno 

nižší životnosti a spolehlivostí nových druhů potrubí, vyšší bezpečnosti potrubí s tradiční 

tloušťkou stěny při mechanickém zatížení od tlaku zeminy, zatížení z provozu vozidel, 

vyšší odolnost proti poškození při manipulaci na stavbě atd. [41]. S těmito názory zásadně 

nesouhlasí zástupci konkurenčního výrobce trubních systémů z tvárné litiny Saint Gobain 

PAM. Vzhledem k zavedení nové povrchové ochrany potrubí zinkoaluminiovým povlakem 

(85%Zn – 15%Al) v minimálním množství 400 g/m2 je tímto výrobcem považována 

konstrukce klasické trouby z tvárné litiny za předimenzovanou s ohledem na její 

mechanické vlastnosti. Saint Gobain PAM se opírá o její vlastní dlouholeté pokusy a 

zkoušky spojené s vývojem této ochrany, které začaly již v roce 1970 ve Francii. 

Dlouhodobý vývoj nových povrchových ochran firmou Saint Gobain PAM vedl 

k prosazení nových tříd potrubí Class do ČSN EN 545, u kterých jsou požadavky na 

minimální tloušťku stěny potrubí obecně menší než u potrubí tříd K. Např. u potrubí třídy 

Class 40 došlo ke snížení tloušťky stěny trouby o 4-20% (v závislosti na DN potrubí) 

oproti tloušťce stěny standardní trouby třídy K9  [42].  

Rozdíly v metodikách jednotlivých výrobců pro návrh trubních systémů z tvárné 

litiny znesnadňují obecný popis potrubí v projektových dokumentacích, který by 

vyhovoval jednotlivým metodikám zároveň přímo neurčoval výrobce materiálu. Po 

konzultacích s technickými pracovníky firem zastupující jednotlivé výrobce byl pro 

připravovanou rekonstrukci přivaděče Záhumenice-Butovice zvolen následující popis 

navrženého trubního materiálu: 
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• Potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545 [38], tlaková třída C30 (DN 350 a 400), 

tlaková třída C40 (DN 80 až 300). Pro úseky jištěné proti podélnému posuvu bude 

použito potrubí tlakové třídy C podle použitého zámkového spoje (dle metodiky 

vybraného výrobce). Vnější povrch trub bude chráněn žárovým pokovením slitinou 

zinku a hliníku v poměru 85/15 v množství 400 g/m2 a překryt krycím nátěrem z 

epoxidu o síle 120 m. Vnitřní povrch potrubí bude chráněn odstředivě nanášenou 

vystýlkou z vysokopecního cementu. Tvarovky budou chráněny fosfatizací zinkem 

s epoxidem nanášeným kataforézou o síle 70 m nebo ekvivalent. Pro vytipované s 

úseky s rizikem elektrokoroze bude toto potrubí doplněno PE návlekem silným 200 

m, který bude instalován na stavbě. 

• Potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545 [38] s těžkou protikorozní ochranou (pro 

úseky s nízkým měrným elektrickým odporem nebo v místech s rizikem výskytu 

bludných proudů), tlakové třídy C30 (DN 350 a 400) a tlakové třídy C40 (DN 80 až 

300). Pro úseky se zámkovými spoji bude použito potrubí tlakové třídy C podle 

použitého zámkového spoje (dle metodiky vybraného výrobce). Vnější povrch 

potrubí bude chráněn žárovým pokovením Zn v množství 200 g/m2 a povrchovou 

úpravou z extrudovaného polyetylenu podle ČSN EN 14628 [43] nebo 

s povrchovou úpravou z polyuretanu podle ČSN EN 15189 [44]. Vnitřní povrch 

potrubí bude chráněn odstředivě nanášenou vystýlkou z vysokopecního cementu. 

Jednotlivé tvarovky budou chráněny práškovým epoxidovým povlakem silným 250 

m podle ČSN EN 14901 [45]. Spoje potrubí budou chráněny dle metodiky 

vybraného výrobce (např. elastomerovou nebo termosmrštitelnou manžetou). 

Na spojování hrdlového potrubí z tvárné litiny budou použity následující spoje: 

• Násuvný nejištěný hrdlový spoj (např. STANDARD, TYTON). Gumový těsnící 

kroužek spoje zajišťuje pouze jeho těsnost, spoj však zůstává nejištěný proti 

podélnému vysunutí. Tyto spoje budou použity pro spojování potrubí bez nutnosti 

zajištění podélného posuvu (rovné úseky potrubí, kolena se zajištěním 

hydraulických sil betonovými opěrnými bloky, potrubí v úsecích s malým 

podélným spádem atd.). 

• Násuvný zámkový hrdlový spoj bez návarku (např. TYTON SIT PLUS, 

STANDARD Vi ). Jištění proti podélnému posuvu je u těchto spojů zajišťováno 
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pomocí těsnícího kroužku z EPDM, do kterého jsou zasazeny ocelové zakusovací 

segmenty. K aktivaci zámkového spoje dochází až po natlakování potrubí. Tyto 

druhy spojů budou použity pro úseky s nutností zajištění podélného posuvu potrubí 

v hrdlech u potrubí kladeného do země. 

• Násuvný zámkový hrdlový spoj s návarkem (pro bezvýkopové technologie a 

shybky; např. UNI STANDARD Ve, BLS). Síly mezi jednotlivými troubami se u 

těchto spojů přenáší přes návarek a jistící segmenty nebo jistící přírubu. Těsnost 

spoje zajišťuje těsnící kroužek z EPDM. Tyto spoje budou použity tam, kde je 

nutno zajistit funkční zámkové spoje ještě před natlakováním potrubí a tam, kde 

jsou nutné zámkové spoje s vyšší únosností než mají spoje jištěné proti podélnému 

posuvu bez návarku (např. spoje u shybek, které jsou montovány mimo koryto a 

následně spouštěny do koryta jeřáby, spoje potrubí v dlouhých chráničkách, spoje 

potrubí v úsecích s velkým podélným sklonem terénu, potrubí pro bezvýkopovou 

technologii BERSTLINING atd.). 

4.2.3. Ochrana potrubí z tvárné litiny proti agresivnímu prostředí 

Nevýhodou potrubí z tvárné litiny se základní povrchovou ochranou je jeho malá 

odolnost vůči bludným proudům. Určení míst s rizikem koroze a návrh vhodné 

protikorozní ochrany potrubí z tvárné litiny má přímý vliv na životnost budovaného 

systému, proto je nutno věnovat této části projekční přípravy velkou pozornost. Mimo 

geologický průzkum, který nám podává informace o případném riziku koroze z hlediska 

složení půdy a také o úrovni hladiny podzemní vody se proto při návrhu potrubí z tvárné 

litiny zpracovává také základní korozní průzkum. Základní korozní průzkum prověřuje 

přítomnost bludných proudů a také agresivitu zemního prostředí z titulu zdánlivého 

měrného odporu půdy. Vzhledem k tomu, že neexistuje ucelená klasifikace agresivity 

zemního prostředí z titulu zdánlivého měrného odporu zeminy na potrubí z tvárné litiny, 

v praxi jsou standardně výsledky základního korozního průzkumu konzultovány 

s technickými pracovníky vybraného dodavatele trubního materiálu, kteří pomáhají 

projektantovi s výběrem konkrétního typu povrchové protikorozní ochrany v souladu 

s metodikou vybraného výrobce. 
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4.2.4. Uložení potrubí 

Obecně je doporučováno při volbě podsypu a obsypu potrubí následovat metodiku 

výrobce zvoleného trubního materiálu s ohledem na místní podmínky lokality kde je 

kladeno potrubí (geologické poměry, vysoká hladina podzemní vody atd.). Pro uvažovanou 

pokládku potrubí z tvárné litiny DN 300 až DN 400 lze potrubí klást přímo na urovnané 

dno výkopu, zbavené kamenů.   

 

Obrázek 8: Příklad uložení potrubí z tvárné litiny [46] 

 

Materiály použité pro obsyp potrubí nesmí obsahovat ostré kameny a korozivní prvky, 

aby nedošlo k poškození vnějších protikorozních ochran potrubí. Na obsyp ani zásyp 

potrubí nesmí být použity velmi tvárné jíly a slíny, organické látky. Štěrky a skalnaté 

horniny s částicemi většími než 50 mm, sutě, přeměněné horniny, pískovce a břidlice 

nesmí být použity na obsyp potrubí, v určitých případech však mohou být použity na zásyp 

potrubí [46]. Pro snadné vyhledávání potrubí v terénu se na uložené potrubí upevňuje 

měděný izolovaný vyhledávací vodič, který bývá vyveden do napojovacích vývodů 

umístěných v šachtách nebo šoupátkových poklopech. Přibližně 300 mm nad uložené 
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potrubí bývá osazena výstražná fólie bílé barvy. Zásyp potrubí musí být zhutněn na 

prováděcím projektem předepsanou hodnotu, zejména pak v úsecích, kde jsou hydraulické 

síly v potrubí jištěny pomocí zámkových spojů. Povrch rýhy bývá upraven do původního 

stavu. 

4.2.5. Jištění hydraulických sil v potrubí 

V místech změny směru potrubí nebo zmenšení jeho DN vznikají hydraulické síly, 

které je nutno vhodným způsobem zajistit, aby nedošlo jejich vlivem k havárii na potrubí. 

Hydraulické sily bývají na vodovodech jištěny pomocí betonových zajišťovacích bloků 

nebo zamčených úseků. Betonové bloky přenáší hydraulické síly do zeminy a navrhují se 

tam kde je možno svislou opěrnou plochu opřít o rostlou zeminu. V místech, kde není 

možno zaručit přenos hydraulických sil do rostlé zeminy (jedná se zejména o zeminy 

s nízkou únosností, místa s velkou hustotou inženýrských sítí, vertikální lomy atd.) se 

hydraulické síly v potrubí jistí pomocí zamčených úseků, kde jsou hydraulické síly 

zachyceny třením mezi povrchem potrubí a okolní zeminou.  Pro potrubí menších DN je 

preferováno jištění hydraulických sil betonovými bloky, s rostoucím DN potrubí pak bývá 

vzhledem k velkým rozměrům betonových bloků ekonomicky výhodnější zajištění 

hydraulických sil pomocí zamčených úseků.  

Před natlakováním potrubí musí být všechny navržené druhy jištění hydraulických 

sil funkční. Betonové bloky musí být bezpodmínečně opřeny o rostlou zeminu v celé 

předepsané ploše. Beton musí mít předepsanou pevnost dle projektové dokumentace. 

Zamčené úseky musí být v předepsaných délkách zasypány a zhutněny. Zásypy zamčených 

úseků nesmí být prováděny, pokud je v potrubní rýze voda.  

4.2.6. Možnosti využití bezvýkopových technologií pro rekonstrukci přivaděče 

Bezvýkopové technologie pro obnovu vodárenské infrastruktury prošly v posledních 

dvou dekádách výrazným rozvojem a jsou z úspěchem využívány zejména v oblastech kde 

je problematická rekonstrukce potrubí v otevřeném výkopu. Protože je část stávajícího 

přivaděče Záhumenice-Butovice je uložena v těžko prostupném terénu je při návrhu 

rekonstrukce potrubí zvažováno také využití těchto technologií. Bezvýkopové technologie 

jsou pro rekonstrukci vodovodních řadů ekonomicky výhodné zejména v místech, kde by 
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pracemi v otevřeném výkopu došlo ke značným nákladům na obnovu pracemi 

poškozených povrchů, nákladům spojeným s přerušením provozu na dopravních tepnách, 

kde hrozí reálné riziko vzniku škod na okolních nemovitostech v důsledku zemních prací 

atd. Objem zemních prací, bourání a oprav zpevněných ploch bývá při využití těchto 

technologií redukován až o 80% [47]. V místech, kde není potřeba nákladné uvedení 

povrchů do původního stavu pak ekonomická výhodnost těchto technologií klesá. 

V současné době je na trhu dostupná celá řada bezvýkopových technologií pro obnovu 

vodovodních potrubí. Při výběru vhodné bezvýkopové technologie pro obnovu potrubí je 

nutno zvažovat nejen ekonomické hlediska, ale také technické možnosti každé dané 

technologie, životnost zataženého potrubí atd. Při respektování požadavků na zachování 

DN a provedení rekonstrukce potrubím z tvárné litiny přichází v úvahu pro rekonstrukci 

částí přivaděče Záhumenice-Butovice prakticky pouze bezvýkopová technologie známá 

pod obchodními názvy BERSTLINING, BURSTLINING, PIPE BURSTING nebo 

CRACKING.  

 

Obrázek 9: Trhací hlavice pro provádění metody BERSTLINING [48] 

 

Tato metoda umožňuje výměnu stávajícího potrubí za nové stejného nebo většího 

průměru. Původní potrubí je rozrušováno speciální trhací hlavicí, prostor je dále rozšiřován 

rozšiřovací hlavicí a do vzniklého prostoru je pak zatahováno nové potrubí. Roztříštěné 
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stávající potrubí zůstává v zemi okolo nového potrubí. Metodou BERSTLINING je možno 

do původního profilu zatáhnout potrubí z tvárné litiny, HDPE, PP nebo PVC, které jsou 

speciálně určena pro provádění bezvýkopových technologií.  

Rekonstrukci potrubí metodou BERSTLINING lze provádět statickým nebo 

dynamickým způsobem. Statický BERSTLINING se provádí v místech, kde jsou dobře 

vytěsnitelné půdy. Lze jím rozrušovat křehká potrubí (azbestocement, litina, kamenina 

atd.) a při použití speciálních řezacích hlavic i potrubí z oceli a tvárné litiny. U statického 

způsobu provádění metody BERSTLINING probíhá přenos protláčecí síly přes speciální 

soutyčí protažené skrz rozrušované potrubí. Potrubí je pak rozrušováno zpětným tažením 

vrtací nebo řezací hlavy (dle druhu rozrušovaného potrubí).  

 

Obrázek 10: Statický BERSTLINING [49] 

 

Dynamický BERSTLINING se využívá u kamenitých nebo velmi stlačených zemin a 

pro rozrušování křehkých potrubí. U této metody je protláčecí hlavice tažena na navijáku a 

staré potrubí je rozrušováno a zatlačováno do okolní zeminy pneumatickým beranícím 

zařízením. Nevýhodou dynamické metody je možné ohrožení blízkých vedení a staveb 

v důsledku vzniklých otřesů.  

 

Obrázek 11: Dynamický BERSTLINING [49] 
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Pro technický návrh metody BERSTLINING existuje celá řada omezujících podmínek, 

se kterými je nutno počítat již během projekčního návrhu rekonstrukce. Rekonstrukce 

vodovodního potrubí metodou BERSTLINING vyžaduje rozmístění montážních jam na 

trase rekonstruovaného potrubí. Vzdálenost montážních jam (a tím i délka obnovovaného 

úseku) je závislá na DN potrubí. Dle předběžných konzultací s dodavateli technologie 

BERSTLINING je pro potrubí DN 300 až 400 nutno počítat s maximální vzdáleností 

montážních jam cca 100 m. Dále musí být odkryty všechny lomy na potrubí, armatury a 

napojení odběrů v rekonstruovaném úseku. Z bezpečnostních důvodů se také vyžaduje 

odkrytí všech křížených inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození vibracemi 

způsobenými trhací a rozšiřovací hlavou. K montážním jamám musí být zajištěny příjezdy 

pro těžkou mechanizaci. Pro zatahování potrubí z tvárné litiny metodou BERSTLINING je 

obecně doporučováno použití potrubí s továrně provedeným vnějším obalem z plasticky 

modifikované cementové malty, aby při zatahování nedošlo k poškrábání zinkoaluminiové 

ochranné vrstvy potrubí a tím i výraznému zkrácení jeho životnosti.  Pro spojování potrubí 

zatahovaného metodou BERSTLINING jsou používány spoje jištěné proti podélnému 

posuvu (zámkové spoje) s návarkem, které mají vysokou pevnost v tahu. To umožňuje 

přenos axiálních sil nutných pro zatahování potrubí. Spoje jsou opatřeny pryžovou 

manžetou a chráněny límcem z ocelového plechu [50]. 

BERSTLINING je celosvětově využívanou technologií bezvýkopové sanace 

vodovodních, plynových a kanalizačních potrubí. Její rozmach v Evropě začal zejména po 

roce 2001, kdy firmě British Gas skončila patentová ochrana této technologie pro Evropu 

(patentová ochrana této technologie v USA skončila v r. 2005). Podle odhadů bylo jen do 

roku 2007 tímto způsobem celosvětově zrekonstruováno více než 50 000 km potrubí [51]. 



Bc. Marek Coufal: Návrh koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice 

_______________________________________________________________________________ 

2012                                                                                                                              32 

5. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

5.1. Zvažované varianty rekonstrukce přivaděče 

Rekonstrukce přivaděče Záhumenice-Butovice bude technicky i organizačně náročnou 

záležitostí. Návrh rekonstrukce musí respektovat celou řadu technických i legislativních 

omezujících podmínek, zejména pak následující: 

• Návrh koncepce rekonstrukce musí obsahovat vhodné řešení náhradního 

zásobování, protože kompletní odstávkou přivaděče Záhumenice-Butovice 

v rekonstruovaném úseku mezi PK Hýlov a VDJ Butovice by došlo 

k dlouhodobému přerušení zásobování přilehlých lokalit. 

• V případě návrhu nové trasy potrubí musí být využity nové nákladně provedené 

přeložky přivaděče, které byly provedeny v předstihu. Zejména se jedná o 

podchody pod nově vybudovanou dálnicí D1. Případná nová trasa pak musí 

respektovat napojení stávajících odběrů po trase přivaděče. 

• Rekonstrukce přivaděče musí být provedena v souladu s platnou legislativou, proto 

nebude možno využít stávající objekty, které nevyhovují platným normám. 

• Pro každou navrženou variantu je nutno počítat se zajištěním příslušných povolení 

a rozhodnutí v rozsahu nutném pro danou variantu. 

Z technického hlediska lze uvažovat se třemi variantami rekonstrukce přivaděče:  

• varianta I: Rekonstrukce přivaděče v původní trase, 

• varianta II: Výstavba přivaděče v nové trase, 

• varianta III: Výstavba přivaděče v nové trase s částečným využitím původní trasy. 

Každá z navrhovaných variant má své výhody a nevýhody, které byly při výběru 

varianty pro rozpracování zvažovány.  
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5.1.1. Varianta I: Rekonstrukce přivaděče v původní trase 

Rekonstrukce přivaděče v původní trase je z hlediska projednávání nejjednodušší 

variantou, vlastní realizace této varianty by však skýtala značné komplikace. Rekonstrukce 

by probíhala při odstávkách přivaděče se zajištěním provizorního zásobování suchovody 

v nutném rozsahu. Nové potrubí by bylo kladeno přesně do původní trasy s nutností 

průběžné demontáže a likvidace původního azbestocementového potrubí. Nespornou 

výhodou této varianty je, že ji lze realizovat za využití § 103, písm. b, bodu 7 zákona č. 

183/2006 Sb. [13], bez nutnosti zajišťovat územní rozhodnutí a stavební povolení. Během 

projektové přípravy tak není nutno uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení 

věcného břemene s majiteli dotčených pozemků. Při této variantě proto odpadá riziko 

neúměrných finančních požadavků majitelů dotčených pozemků za zřízení věcných 

břemen. Jednoznačnou nevýhodou je pak nutnost provádět rekonstrukci přesně v původní 

trase přivaděče bez možnosti jakékoliv úpravy trasy pro koordinaci s připravovanou 

výstavbou.  

Výhody a nevýhody rekonstrukce přivaděče v původní trase lze shrnout do 

následujících bodů: 

Výhody varianty I: 

• možnost rekonstrukce přivaděče bez zajištění územního rozhodnutí a stavebního 

povolení a tím zdlouhavého projednávání,  

• není nutno uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 

s majiteli dotčených pozemků a v důsledku toho minimální riziko neúměrných 

požadavků na finanční kompenzace ze strany majitelů dotčených nemovitostí, 

• možnost využití stávajících objektů na trase přivaděče, 

• možnost využití bezvýkopové technologie BERSTLINING pro vytipované vhodné 

úseky přivaděče. 

Nevýhody varianty I: 

• nutnost přesného zachování trasy stávajícího přivaděče. Místa kolize stávajícího 

přivaděče s plánovanou výstavbou by pak bylo nutno řešit individuálními 
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přeložkami potrubí v rámci plánované výstavby, pro které bude nutno zajistit 

stavební územní rozhodnutí a stavební povolení, 

• komplikované odstavování rekonstruovaných úseků mimo provoz a s tím spojené 

komplikace s provizorním zásobováním napojených lokalit, odstavení 

rekonstruovaných úseků by si vyžádalo nákladnou instalaci dlouhých suchovodů 

s velkými DN, 

• nutnost komplikované manipulace s potrubím z azbestocementu při jeho demontáži 

a odstraňování. 

5.1.2. Varianta II: Výstavba přivaděče v nové trase 

Další z možností rekonstrukce přivaděče je vyhledání nové trasy pro vodovodní 

přivaděč. Návrh nové trasy by mohl pružně reagovat na požadavky na úpravu trasy 

vyvolané plánovanou výstavbou a také řešit kolize stávající zástavby a stávajícího 

přivaděče. Potrubí nového přivaděče by mohlo být kompletně realizováno a odtlakováno 

za současného provozu přivaděče starého a v krátkodobých odstávkách pak může dojít 

pouze k přepojení odběrů. Mezi nevýhody toho řešení pak patří nutnost zajištění územního 

rozhodnutí a stavebního povolení se všemi souvisejícími smlouvami, souhlasy a 

projednáními.  

Výhody a nevýhody tohoto řešení jsou shrnuty v následujících bodech: 

Výhody varianty II: 

• možnost zachování provozu stávajícího přivaděče během výstavby přivaděče 

nového; přepojení odběrů na nový přivaděč by pak bylo možno provést 

v krátkodobých výlukách, 

• možnost návrhu nové trasy tak, aby nová trasa respektovala plánovanou výstavbu 

v lokalitě. 

Nevýhody varianty II: 

• nutnost zajištění všech povolení a rozhodnutí pro novou stavbu, včetně uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na všechny dotčené 



Bc. Marek Coufal: Návrh koncepce rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice 

_______________________________________________________________________________ 

2012                                                                                                                              35 

pozemky a s tím spojené riziko neoprávněných finančních požadavků ze strany 

majitelů pozemků, 

• výběr nové trasy je značně omezen polohou stávajících vodojemů, čerpacích stanic 

a odběrů na trase stávajícího přivaděče, 

• nutno počítat s náklady na zrušení stávajícího přivaděče (demolice stávajících 

šachtet, vzdušníků a kalosvodů, zaplavení zrušeného potrubí cementopopílkovou 

směsí). 

5.1.3. Varianta III: Výstavba přivaděče v nové trase s částečným využitím 

původní trasy 

Varianta III je v zásadě kombinací předchozích dvou variant. V této variantě by 

rekonstrukce probíhala v původní trase s tím, že v některých místech by došlo k úpravě 

trasy rekonstruovaného přivaděče dle aktuálních místních podmínek. 

Výhody varianty III: 

• možnost pružně reagovat na místní poměry a připravované záměry úpravou 

trasy, 

• v kritických úsecích, kde není možno nalézt novou trasu z důvodu nesouhlasu 

majitelů dotčených pozemků je možnost provést rekonstrukci v původní trase 

bez zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

• ve vytipovaných úsecích v původní trase lze využít bezvýkopovou metodu 

rekonstrukce BERSTLINING. 

Nevýhody varianty III: 

• nutnost zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na úseky navržené 

mimo původní trasu přivaděče, 

• nutnost komplikované manipulace s potrubím z azbestocementu při jeho 

demontáži a odstraňování při provádění rekonstrukce u částí v původní trase. 
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5.2. Rozpracování vybrané varianty 

Pro detailnější rozpracování byla vybrána varianta III, která kombinuje výhody prvních 

dvou variant. S přihlédnutím k rozsahu rekonstruovaného přivaděče se rozpracování 

vybrané varianty v této diplomové práce zaměřuje především na návrh optimální trasy a  

zejména na návrh postupu realizace se zajištěním provizorního zásobování při 

rekonstrukci.  

5.2.1. Návrh členění rekonstrukce na inženýrské objekty 

Vzhledem k celkové délce rekonstruovaného přivaděče (10 313 m), předpokladu 

postupného provádění a nárokům na provizorní provoz je vhodné celou stavbu rozdělit na 

několik menších inženýrských objektů. Dělení a rozsah jednotlivých inženýrských objektů 

vychází z rozmístění jednotlivých odběrů, sekčních uzávěrů a reálnými možnostmi 

zajištění provizorního zásobování. Pro provádění rekonstrukce je tedy navrženo celou 

stavbu rozdělit na 6 inženýrských objektů: 

• IO 01  Úsek PK Hýlov-šachta Klimkovice-odběr Olbramice, 

• IO 02  Úsek odběr Olbramice-odběr Josefovice, 

• IO 03  Úsek odběr Josefovice-odběr Bravantice, 

• IO 04  Úsek odběr Bravantice-odběr Lubojaty, 

• IO 05  Úsek odběr Lubojaty-odběr Bílovec (statek), 

• IO 06  Úsek odběr Bílovec (statek)-VDJ Butovice. 

5.2.2. Rozsah navržených inženýrských objektů 

IO 01  Úsek PK Hýlov-šachta Klimkovice-odběr Olbramice  

Inženýrský objekt 01 zahrnuje část přivaděče od napojení na vystrojení přerušovací 

komory Hýlov v km 0,000 po propojovací šachtu v km 1,473. Tato šachta již není součástí 

tohoto inženýrského objektu, ale patří do IO 02. Inženýrský objekt využívá v plném 

rozsahu přeložku přivaděče z tvárné litiny DN 400 nad tunelem Klimkovice, která byla 

v nedávné době provedena v rámci výstavby dálnice D47. Součástí inženýrského objektu 
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je rekonstrukce stávající armaturní šachty v km 0,300, 1 podchod pod potokem a 2 

protlaky pod komunikacemi.  

Tabulka 2: Rozsah inženýrského objektu IO 01 

IO 01  Úsek PK Hýlov-šachta Klimkovice-odběr Olbramice   

Staničení  

(km) 
Materiál 

Délka 

(m) 

km 0,000 – 0,371  tvárná litina DN 400  371,0 

km 0,371 – 0,632  využití stávající přeložky z tv. litiny DN 400 261,0 

km 0,632 – 1,473   tvárná litina DN 400 841,0 

Celkem IO 01:  1473,0 

 

Trasa přivaděče realizovaného v rámci IO 01 je navržena tak, aby co nejvíce 

respektovala změny v lokalitě a vybudovanou infrastrukturu. Od napojení na vystrojení 

přerušovací komory Hýlov bude přivaděč rekonstruován v původní trase až po napojení na 

přeložku přivaděče nad tunelem Klimkovice v km 0,371. Tato přeložka z tvárné litiny DN 

400 bude v celém jejím rozsahu využita a dojde pouze k jejímu přepojení bez dalších 

stavebních úprav. Od druhého konce přeložky v km 0,632 je navržená nová trasa přivaděče 

přes polní pozemky ke stávajícímu průseku v lese, který je udržován pro vedení VVN 110 

kV č. 651 a 652. Potrubí přivaděče povede v kraji tohoto průseku v souběhu s 

tímto vedením VVN.  Dále je potrubí vedeno protlakem přes nájezd na dálnici v km 1,074 

a potok Polančice v km 1,155 směrem k záchytné nádrži vybudované v rámci výstavby 

dálnice D1. Podchod pod potokem Polančice bude proveden z tvárné litiny DN 400 se 

spoji jištěnými proti podélnému posuvu. Potrubí bude stabilizováno betonovými 

ochrannými prefabrikáty. Z nejnižšího místa bude vyvedeno odkalení do betonového 

vyústního objektu na břehu vodoteče. Vyústní objekt bude osazen tak, aby nezasahoval do 

průtočného profilu. Trasa je dále vedena v prostoru mezi retenční nádrží a ploty stávajících 

zahrádek k silnici III/4654. Návrhem této trasy není nutno pracně rekonstruovat přivaděč 

v původní trase v zahradách mezi obytnou zástavbou v místní části Olbramic Janovice. 

Podchody pod silnicí III/4654 a nájezdem na dálnici budou provedeny jako protlaky 

sklolaminátovou chráničkou DN 700, nedojde tedy k zásahu do asfaltového tělesa silnice. 
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Vzhledem k problematickému terénu v prostoru silnice III/4655 se předpokládá v km 

0,000-0,371 využití rekonstrukce pomocí bezvýkopové metody BERSTLINING. 

 

IO 02  Úsek odběr Olbramice-odběr Josefovice 

Inženýrský objekt 02 je navržen v rozsahu od propojovací šachty pro Olbramice 

v km 1,473 po armaturní šachtu v km 2,653 v areálu vodojemu Josefovice. Součástí tohoto 

inženýrského objektu je rekonstrukce stávající šachty pro Olbramice v km 1,473 

s přeřešením celého uzlu, podchod pod zavodněným příkopem a 2 protlaky pod 

komunikacemi.  

Trasa přivaděče rekonstruovaného v rámci IO 02 je vedena od propojovací šachty 

v km 1,473 podél vedení VN 22 kV směrem k zavodněnému příkopu. Dále pak vede přes 

místní cestu, kolem stávající zástavby a přes pole a silnici III/46417 směrem k vodojemu 

Josefovice. V areálu VDJ Josefovice je trasa napojena v km 2,653 na vystrojení šachty. 

Rekonstrukce šachty v km 2,653 je součástí IO 03. Stávající vzdušníková šachta v km 

1,473 bude vzhledem k jejímu špatnému technickému stavu a nevhodným rozměrům 

zdemolována, a na jejím místě bude postavena šachta nová, odpovídající platným normám. 

Podchody pod silnicí III/46417 a místní cestou v km 1,710 budou provedeny protlakem 

sklolaminátové chráničky DN 700.   

Tabulka 3: Rozsah inženýrského objektu IO 02 

IO 02  Úsek odběr Olbramice-odběr Josefovice 

Staničení  

(km) 
Materiál 

Délka 

(m) 

 km 1,473 – 2,653       tvárná litina DN 400 1180,0 

 

IO 03  Úsek odběr Josefovice -odběr Bravantice  

Inženýrský objekt 03 řeší část přivaděče mezi armaturní šachtou v areálu vodojemu 

Josefovice v km 2,653 a armaturní šachtou v areálu vodojem Bravantice v km 4,006. V km 

3,243 – 3,396 je využita přeložka přivaděče pod dálnicí provedená v rámci její výstavby, 
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která řeší podchod pod touto komunikací. Součástí IO 03 je rekonstrukce armaturní šachty 

v km 2,653 v areálu VDJ Josefovice.  

Trasa přivaděče rekonstruovaného v rámci IO 03 kopíruje trasu původního přivaděče. 

Od stávající šachty v areálu VDJ Josefovice v km 2,653 vede  přes pole přímo k přeložce 

přivaděče v km 3,243 – 3,395  vybudované jako SO 351 stavby 4707 dálnice D47. Tato 

přeložka je provedena z tvárné litiny DN 400 v délce 152 m, a bude pouze propojena na 

rekonstruované potrubí. Od této trasy vede rekonstruovaný přivaděč přesně v trase 

původního přivaděče směrem do armaturní šachty v areálu VDJ Bravantice, kde bude 

napojen na vystrojení této šachty. 

Tabulka 4: Rozsah inženýrského objektu IO 03 

IO 03  Úsek odběr Josefovice-odběr Bravantice  

Staničení  

(km) 
Materiál 

Délka 

(m) 

km 2,653 – 3,243  tvárná litina DN 350  590,0 

km 3,243 – 3,395 využití stávající přeložky z tv. litiny DN 400  152,0 

km 3,395 – 4,006  tvárná litina DN 350  611,0 

Celkem IO 03:  1353,0 

 

IO 04  Úsek odběr Bravantice-odběr Lubojaty  

Inženýrský objekt 04 zahrnuje rekonstrukci přivaděče mezi šachtou v areálu vodojemu 

Bravantice v km 4,006 a odběrem pro Lubojaty v km 4,734. Objekt řeší technicky náročný 

průchod intravilánem obce Bravantice. Součástí objektu je rekonstrukce stávající šachty 

v areálu vodojemu Bravantice v km 4,006, podchod pod silnicí III/4616 a pochod pod 

vodotečí Sezina.  

Trasa přivaděče rekonstruovaného v rámci IO 04 je vedena od vodojemu Bravantice 

v původní trase směrem k silnici III/46416, kterou bude v původní trase křížit. Dále pak je 

vedena přes vodoteč Sezina, v místní cestě po vedoucí po pravém břehu vodoteče Sezina  a 

přes zahradu do místní cesty. Od této místní cesty je pak trasa vedena přes soukromý dvůr 
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směrem k místu napojení v km 4,734. V km 4,455-4,555 se předpokládá bezvýkopová 

rekonstrukce potrubí s využitím metody BERSTLINING v délce 100 m. 

Tabulka 5: Rozsah inženýrského objektu IO 04 

IO 04  Úsek odběr Bravantice-odběr Lubojaty   

Staničení  

(km) 
Materiál 

Délka 

(m) 

  km 4,006 – 4,734      tvárná litina DN 350  728,0 

 

IO 05  Úsek odběr Lubojaty-odběr Bílovec (statek)  

Inženýrský objekt 05 řeší rekonstrukci úseku přivaděče mezi propojením odběru 

Lubojaty v km 4,374 a propojením odběru Velké Albrechtice v km 8,019. Inženýrský 

objekt využívá novou shybku z tvárné litiny pod vodotečí Bílovka vybudovanou v rámci 

nedávné úpravy toku. Součástí objektu jsou 2 podchody pod potoky, rekonstrukce 2 

stávajících vzdušníkových šachet, výstavba 1 nové vzdušníkové šachty s 2 protlaky pod 

komunikacemi I. a III. třídy. 

Tabulka 6: Rozsah inženýrského objektu IO 05 

IO 05  Úsek odběr Lubojaty-odběr Bílovec (statek)  

Staničení  

(km) 
Materiál 

Délka 

(m) 

km 4,734 – 7,921   tvárná litina DN 350  3187 

km 7,921 -  7,976  tvárná litina DN 300  55 

km 7,976 – 7,9938  využití stávající  shybky z tv. litiny DN 300  17,8 

km 7,9938 -  8,019  tvárná litina DN 300  25,2 

Celkem IO 05:  3285 

 

Trasa přivaděče rekonstruovaného v rámci IO 05 je vedena od propojení na 

Lubojaty v km 4,734 směrem k bezejmennému potoku, který je křížen v km 5,991. Dále je 

trasa přivaděče střídavě vedena v těsném připoložení nebo v původní trase stávajícího 
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přivaděče k silnici I/47. Od křížení silnice je trasa vedena směrem potoku Jamník, který je 

křížen v km 6,713. Od tohoto místa trasa pokračuje podél silnice I/47 směrem k místní 

cestě do Velkých Albrechtic a pokračuje v této místní cestě směrem ke stávající 

zrychlovací čerpací stanici, a kolem této čerpací stanice směrem k vodoteči Bílovka. Po 

přechodu vodoteče Bílovka (provedeného využitím stávajícího přechodu) bude provedeno 

napojení na uzel se sekčním uzávěrem v km 8,019, který je součástí IO 06. 

 

IO 06  Úsek odběr Bílovec (statek)-VDJ Butovice  

Inženýrský objekt 06 zahrnuje rekonstrukci potrubí přivaděče mezi propojením 

Velké Albrechtice v km 8,013 a vodojemem Butovice v km 10,313. Inženýrský objekt 

využívá nový podchod přivaděče pod tratí č. 198 Studénka-Bílovec, který byl proveden 

v rámci nedávné přeložky trati ČD.  

Tabulka 7: Rozsah inženýrského objektu IO 06 

IO 06  Úsek odběr Bílovec (statek)-VDJ Butovice  

Staničení  

(km) 
Materiál 

Délka 

(m) 

km 8,019 – 9,7088  tvárná litina DN 300  1689,8 

km 9,7088 – 9,7652  využití stávajícího podchodu z tvárné litiny DN 300  56,4 

km 9,7652 – 10,313  tvárná litina DN 300  547,8 

Celkem IO 06:  2294,0 

 

Trasa IO 06 byla navržena od propojení Velké Albrechtice v místní cestě, a dále 

pak v travnaté ploše směrem k VVN 110 kV. Navržený přivaděč pokračuje v souběhu 

s VVN 110 kV č. 651, 652 mimo její ochranné pásmo. Trasa pak vede do místní 

nezpevněné cesty a dále kolem nové asfaltové cesty okolo nové výstavby. Od nové 

zástavby rodinných domků je trasa navržena směrem k novému podchodu pod tratí ČD č. 

198 Studénka-Bílovec v km 9,742, který byl realizován v rámci úprav této tratě 

prováděných v souvislosti s výstavbou dálnice D47. Tento podchod bude plně využit bez 
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dalších technických úprav. Od podchodu pod ČD vede trasa přímo k VDJ Butovice, kde 

bude nové potrubí napojeno na vystrojení vodojemu. 

5.2.3. Návrh etapizace a postupu při realizaci, nároky na provizorní provoz 

Základní etapizace rekonstrukce vychází z rozdělení stavby na jednotlivé 

inženýrské objekty, kdy jednotlivé etapy výstavby rozsahově odpovídají jednotlivým 

inženýrským objektům. Protože však z provozních důvodů nelze některé inženýrské 

objekty realizovat jako celek, byly tyto objekty rozděleny ještě na dílčí fáze výstavby dle 

možnosti odstávek jednotlivých částí přivaděče a možnosti provedení tlakových zkoušek a 

proplachů hotových úseků. Postup realizace byl navržen po konzultacích s pracovníky 

SmVaK, a.s., se kterými byly konzultovány technické možnosti celého systému dopravy 

vody v lokalitě a možnosti provizorního zásobování během stavby. Z provozního hlediska 

je pro provozovatele nejvýhodnější rekonstruovat přivaděč Záhumenice-Butovice proti 

směru toku vody v přivaděči za normálního provozu, tzn. od IO 06 od IO 01. V nedávné 

době bylo realizováno propojení VDJ Butovice na III. větev Ostravského oblastního 

vodovodu Podhradí-Bílov-Krmelín, které je pod tlakem přerušovací komory Bílov 2x3300 

m3 (348,00-353,00 m n.m.). Toto propojení lze využít pro provizorní zásobování nutné pro 

rekonstrukci přivaděče. Po provedení drobných úprav na vystrojení vodojemu Butovice lze 

z III. větve OOV provizorně zásobovat kromě VDJ Butovice také nově zrekonstruované 

úseky přivaděče ze strany od vodojemu a na nich umístěné odběry. Původní část přivaděče 

může tímto způsobem zůstat pod tlakem PK Hýlov. Úseky mezi částmi zásobovanými od 

PK Hýlov a od z III. větve OOV přes VDJ Butovice pak mohou být odstaveny z provozu a 

rekonstruovány. Nutné úpravy na přivaděči pro zabezpečení provizorního provozu (nutné 

provizorní propoje, vložení provizorních sekčních uzávěrů, uzavření některých uzávěrů 

atd.) jsou podrobněji popsány v popisech jednotlivých etap a jsou také patrné z provozních 

schémat provizorního provozu doložených v přílohách diplomové práce.  

I. Etapa výstavby: IO 06  Úsek odběr Bílovec (statek)-VDJ Butovice 

V rámci přípravných prací bude do vodojemu Butovice  osazen redukční ventil, který 

bude redukovat tlak vody z přítoku z III. větve OOV (pod tlakem PK Bílov). Tlak bude 

redukčním ventilem udržován na 312,00 m n. m. (tzn. na stejné výšce, jako je maximální 

hydrostatický tlak PK Hýlov). Nastavením stejných tlakových poměrů pro provizorní 
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zásobování se předejde případným poruchám ve stávajících rozvodech, způsobeným 

zvýšením tlaku v rozvodní síti. VDJ Butovice je po dobu rekonstrukce přivaděče 

Záhumenice-Butovice plněn z PK Bílov, nově zrekonstruované části přivaděče pak budou 

také zásobovány z PK Bílov pod redukovaným tlakem nového redukčního ventilu 

osazeného v armaturní komoře VDJ Butovice. V rámci přípravných prací je také nutno 

přepojit stávající přípojku pro autoservis, která je napojena v areálu VDJ Butovice přímo 

na rekonstruované potrubí přivaděče, do armaturní komory vodojemu na přívodní potrubí 

III. větve OOV.  

Před zahájením vlastní rekonstrukce potrubí přivaděče je dále nutno provést provizorní 

propojení mezi šachtou pro Bílovec a šachtou pro statek Velké Albrechtice (obě šachty 

jsou v těsné blízkosti vedle sebe v areálu statku ve Velkých Albrechticích, na 

projektovaném propoji v km 0,816). Propojení bude provedeno suchovodem položeným 

v areálu statku mezi oběma šachtami. DN propoje bude upřesněno dle aktuální potřeby 

vody ve statku v době rekonstrukce; v současnosti je statek opuštěna a odběry prakticky 

nulové. Po propojení mohou být uzavřeny stávající sekční uzávěry SSU 22A a SSU 22B. 

Veškeré odběry teď jsou stále pod tlakem PK Hýlov, VDJ Butovice je plněn z přerušovací 

komory Bílov. Nyní lze realizovat výstavbu IO 06 včetně uzlu se sekčním uzávěrem NSU 

10. Po tlakových zkouškách, proplachu a desinfekci potrubí lze provést propojení na šachty 

v areálu statku. Propojení lze provést po uzavření stávajícího sekčního uzávěru SSU 21 

v šachtě, která je umístěna v zahradě poblíž ZČS Velké Albrechtice.  

Vodu pro proplachy a tlakové zkoušky I. etapy výstavby bude možno odebírat 

z vodojemu Butovice (propojením z III. větve OOV od PK Bílov přes redukční ventil). 

Vodu z proplachů potrubí lze po neutralizaci vypouštět do bezejmenného vodního toku 

přes kalosvod K8 a ve Velkých Albrechticích lze vodu odvádět do vodoteče Bílovka 

v blízkosti uzlu pro napojení statku.  

II. Etapa výstavby: IO 05  Úsek odběr Lubojaty-odběr Bílovec (statek) 

 Výstavbu inženýrského objektu IO 05 nelze provést jako celek za provozu 

přivaděče nebo při jeho krátkodobé odstávce. Proto je nutno výstavbu tohoto inženýrského 

objektu rozdělit na několik dílčích fází. Každá dílčí fáze pak bude realizována samostatně 

s provedením tlakových zkoušek, desinfekce a proplachů. 
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Fáze 1: Bude uzavřen stávající sekční uzávěr SSU 21 ve stávající šachtě poblíž vodoteče 

Bílovka v obci Velké Albrechtice. Odběr Velké Albrechtice v km 7,982 stále zůstává pod 

tlakem PK Hýlov, odběr Bílovec (Velké Albrechtice)-statek je pod tlakem redukovaným 

tlakem PK Bílov. Při tomto způsobu zásobování může dojít k výstavbě potrubí od nového 

sekčního uzávěru Bílovec (NSU 10 osazeného v rámci IO 06) po nový sekční uzávěr NSU 

9 (celý uzel bude připraven v předstihu).   

 Při odstávce přivaděče bude osazen provizorní sekční uzávěr PSU 6 za provizorním 

propojem PE DN 100 pro ČS Velké Albrechtice. V jedné odstávce přivaděče lze zároveň 

osadit na stávající přivaděč provizorní sekční uzávěry PSU4, PSU5 (IO 05) a PSU3 (IO 

04). Tímto se předejde zbytečnému několikanásobnému vypouštění přivaděče pro případné 

samostatné osazování provizorních sekčních uzávěrů, a tím i značným ekonomickým 

ztrátám. Přípojka pro farmu SUGAL zůstává pod tlakem PK Hýlov přes provizorní propoj. 

V krátkodobé odstávce odběru pro Bílovec nyní dochází k úpravám na vystrojení ve 

stávající šachtě se stávajícím sekčním uzávěrem SSU 21 a jejímu propojení na připravený 

uzel s NSU 9. Tímto se tento odběr dostává pod redukovaný tlak z PK Bílov. Vodu pro 

desinfekci a proplachy potrubí zrealizovaného v rámci fáze 1. lze odebírat ze stávajících 

objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku (šachty, ČS). Vodu z proplachů lze odvést 

do vodoteče Bílovka přes kalosvod K7. 

Fáze 2:  Po provedení provizorního propoje mezi PSU6 a ZČS Velké Albrechtice bude 

stávajícím potrubím přivaděče DN 350 mezi šachtou a ČS Velké Albrechtice protaženo 

potrubí z PE DN 150. Na toto potrubí bude propojena stávající přípojka pro farmu 

SUGAL, která se tak dostane pod redukovaný tlak PK Bílov. Vodu pro desinfekci a 

proplachy potrubí zrealizovaného v rámci fáze 2 lze odebírat ze stávajících objektů 

SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku  (šachty, ČS, uzel s NSU 9). Vodu z proplachů 

potrubí DN 150 lze odvést do vodoteče Bílovka. 

Fáze 3:  Po uzavření PSU 5 a provedení provizorního propoje zůstává farma Lička pod 

tlakem PK Hýlov, odběry Sugal a Bílovec, a Bílovec statek jsou pod redukovaným tlakem 

PK Bílov (NSU 9 zůstává nadále uzavřen). Nyní lze provést výstavbu mezi NSU 9 a 

odběrem Lička včetně vzdušníkové šachty a přípravy uzlu s NSU 8. Po tlakových 

zkouškách a proplachu potrubí může dojít k propojení uzlu s NSU 8 na vystrojení stávající 

šachty pro farmu Lička. Vodu pro desinfekci a proplachy této fáze výstavby lze odebírat ze 
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stávajících objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku  (provizorní propoj pro farmu 

Lička, uzel s NSU 9). Neutralizovanou vodu z proplachů potrubí lze odvést přes kalosvody 

K5 a K6 do vodotečí; vodu z posledního úseku ve Velkých Albrechticích lze odvést 

suchovodem položeným po trase vodovodu do vodoteče Bílovka. 

Fáze 4:  Dojde k provedení provizorního propoje a uzavření provizorního sekčního 

uzávěru PSU 4 (před odbočkou na Lubojaty). NSU 8 (odbočka pro farmu Lička) je takéž 

uzavřen. Nyní dochází k rekonstrukci potrubí mezi těmito dvěma uzávěry, včetně přípravy 

nového uzlu pro Lubojaty s NSU 7.  Po tlakových zkouškách a proplachu potrubí dochází 

k propojení nového uzlu na vystrojení vodoměrné šachty pro Lubojaty. Před propojením na 

vystrojení šachty pro Lubojaty je nutno zprovoznit provizorní propoj v areálu VDJ 

Bravantice, a uzavřít SSU 13. Vodu pro desinfekci a proplachy lze odebírat ze stávajících 

objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku (nový uzel s NSU 8). Proplachy lze 

provést jako proplach celého IO 05 (při krátkodobém odstavení odběrů na dotčeném 

úseku). Alternativně lze vodu z proplachů potrubí z tohoto úseku odvést suchovodem 

položeným po trase vodovodu do vodoteče Sezina v Bravanticích. 

III. Etapa výstavby: IO 04 Úsek odběr Bravantice-odběr Lubojaty 

V rámci této etapy je uzavřen PSU 3 před odběrem do VDJ Bravantice. Nový sekční 

uzávěr NSU 7 (u odběru pro Lubojaty) je taktéž uzavřen. Voda je do vodojemu dodávána 

přes provizorní propoj v areálu vodojemu. Všechny odběry ze směru od PK Hýlov po VDJ 

Bravantice (včetně) jsou  pod tlakem PK Hýlov. Odběry ze strany od VDJ Butovice až po 

odběr pro Lubojaty (včetně) jsou pod redukovaným tlakem PK Bílov. Nyní je možno 

provést rekonstrukci mezi PSU 3 v areálu VDJ Bravantice a NSU 7 u odběru pro Lubojaty. 

Vodu pro desinfekci a proplachy potrubí realizovaného v rámci III. etapy lze odebírat ze 

stávajících objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku (NSU 7, VDJ Bravantice). 

Vodu z proplachů potrubí z tohoto úseku lze odvést kalosvodem K4 do vodoteče Sezina 

v Bravanticích. 

IV. Etapa výstavby: IO 03 Úsek odběr Josefovice-odběr Bravantice 

Rekonstrukci vlastního potrubí lze provést po uzavření stávajícího uzávěru SSU 11 

v areálu VDJ Josefovice. NSU 6 v areálu VDJ Bravantice je taktéž uzavřen. Všechny 

odběry od PK Hýlov po VDJ Josefovice (včetně) jsou zásobovány z PK Hýlov; všechny 

odběry od VDJ Butovice po VDJ Bravantice (včetně) jsou pod redukovaným tlakem PK 
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Bílov. Pro rekonstrukci šachty u VDJ Josefovice je nutno stávající šachtu vymístit. Proto 

bude před tuto šachtu umístěn provizorní uzávěr PSU 2 (vhodné ostadit v jedné odstávce 

přivaděče společně s PSU 1 u odběru pro ČS Olbramice, součást IO 02). Před tyto 

provizorní uzávěry budou vloženy odbočné tvarovky T s připravenými uzávěry na odbočce 

pro budoucí provizorní zásobování. Pro rekonstrukci šachty bude VDJ Josefovice 

(společně se zásobováním Janovic, které jsou napojeny přímo na přívod do VDJ) 

zásobovány přes provizorní propoj. Vodu pro desinfekci a proplachy IV. etapy výstavby 

lze odebírat ze stávajících objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku (VDJ 

Josefovice, uzel s NSU6). Vodu z proplachů potrubí z tohoto úseku lze odvést kalosvodem 

K3. 

V. Etapa výstavby: IO 02  Úsek odběr Olbramice-odběr Josefovice 

  V rámci přípravných opatření je nutno připravit u stávajících šachet v km 1,473 

přepojení stávajících odběrů umístěných v šachtě na provizorní provoz. Po provedení 

přípravných prací bude provedeno vlastní přepojení odběrů na provizorní propoj a uzavření 

PSU 1. Nový sekční uzávěr NSU 5 v areálu VDJ Josefovice je taktéž uzavřen. Odběry ze 

směru od PK Hýlov po odběr Olbramice (včetně) jsou pod tlakem PK Hýlov; odběry ze 

směru od VDJ Butovice až po VDJ Josefovice (včetně) jsou pod redukovaným tlakem PK 

Bílov. Po provedení rekonstrukce potrubí v odstaveném úseku a výstavbě nové šachty na 

místě šachty původní je nutno provést výměnu vystrojení ve stávající vodoměrné šachtě 

pro ČS Olbramice. To bude vyměněno v krátkodobé odstávce. Vodu pro desinfekci a 

proplachy této etapy lze odebírat ze stávajících objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného 

úseku  (uzel s NSU5, provizorní propoj pro Olbramice). Vodu z proplachů potrubí z tohoto 

úseku lze odvést kalosvodem K2. 

VI. Etapa výstavby: IO 01  Úsek PK Hýlov-šachta Klimkovice-odběr Olbramice 

Během této etapy budou odběry tunel Klimkovice, Klimkovice, Lázně Hýlov a ATS Hýlov 

pod tlakem PK Hýlov. Odběry ze směru od VDJ Butovice po odběr Olbramice (včetně) 

budou pod redukovaným tlakem PK Bílov. 

Fáze 1: Bude uzavřen stávající sekční uzávěr SSU 6B před šachtou pro tunel 

v Klimkovicích a sekční uzávěr v armaturní komoře v PK Hýlov. Odběry tunel 

Klimkovice, Klimkovice, Lázně Hýlov a ATS Hýlov pod tlakem PK Hýlov přes stávající 

potrubí DN 500 položené v souběhu rekonstruovaným potrubím. Nyní lze provést 
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rekonstrukci potrubí v úseku mezi PK Hýlov a SSU6B (=NSU1). Vodu pro desinfekci a 

proplachy fáze 1 lze odebírat ze stávajících objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného 

úseku  (PK Hýlov, stávající šachty u Klimkovic).  

Fáze 2: Bude provedeno provizorní propojení mezi šachtou pro tunel Klimkovice a 

vodoměrnou šachtou pro Lázně Hýlov. To umožní při uzavření SSU 6A odstavení 

ocelového potrubí DN 500 z provozu a tím také odstavení provozu přivaděče až po odběr 

Olbramice. Proplachy tohoto úseku budou prováděny společně s proplachy úseku 

prováděným ve fázi 3. 

Fáze 3: V rámci fáze 3 bude nutno prověřit kopanými sondami vzdálenost 

rekonstruovaného přivaděče od souběžného potrubí DN 80 pro ATS Hýlov. V případě 

zjištění dostatečné vzájemné vzdálenosti (>2,0 m) je možno provést bezvýkopovou 

technologii berstlining bez zajištění provizorního propoje pro zásobování ATS. V případě 

zjištění vzdálenosti menší je nutno provést provizorní propoj suchovodem vedeným po 

trase potrubí. Suchovod je nutno napojit přímo na vystrojení ATS uvnitř budovy, aby bylo 

možno provést rekonstrukci stávajícího prostupu stěnou. Nyní lze provést rekonstrukci 

potrubí až ke stávající šachtě pro Klimkovice v km 0,300. Vodu pro desinfekci a proplachy  

tohoto úseku lze odebírat ze stávajících objektů SmVaK poblíž rekonstruovaného úseku  

(stávající šachty u Klimkovic, šachta pro Olbramice). Vodu z proplachů tohoto úseku lze 

odvést do vodního toku Polančice přes kalosvod K1. 

Fáze 4: V rámci fáze 4 bude provedena v krátkodobé odstávce výměna vystrojení šachty 

pro Klimkovice v km 0,300 a propojení ATS Hýlov na nový přivaděč. Stávající sekční 

uzávěr SSU 6A bude v závěru této fáze vyměněn za nový sekční uzávěr NSU 3. 

Tímto bude postupná rekonstrukce přivaděče pitné vody Záhumenice-Butovice v úseku PK 

Hýlov-VDJ Butovice dokončena a je možný přechod celého díla na běžný provoz, tzn. 

zásobování VDJ Butovice a odběrů na trase zrekonstruovaného přivaděče z přerušovací 

komory Hýlov. 
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6. ODHAD EKONOMICKÝCH NÁKLADŮ 

Orientační odhad ekonomických nákladů rekonstrukce byl zpracován dle metodického 

pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů 

vodovodů a kanalizací [52]. V měrném cenovém ukazateli pro stanovení ceny potrubí jsou 

zahrnuty také základní objekty na vodovodním potrubí, jako jsou armaturní šachty, 

odvzdušnění, odkalení, běžné podchody pod vodotečemi, pozemními komunikacemi a 

železničními tratěmi. Veškeré ceny uvedené v metodickém pokynu jsou uvedeny včetně 

daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. [53].  

6.1. Cenové ukazatele pro uvažované pro odhad ekonomických nákladů 

Cmu pro vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 400:  

• v nezpevněných plochách   7 410 Kč/bm, 

• ve zpevněných plochách   10 180 Kč/bm. 

 

Cmu pro vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 350: 

• v nezpevněných plochách  6310 Kč/bm, 

• ve zpevněných plochách   8880 Kč/bm. 

 

Cmu pro vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 300: 

• v nezpevněných plochách  5 210 Kč/bm, 

• ve zpevněných plochách   7 580 Kč/bm. 

 

Cmu pro zatažení potrubí z tvárné litiny DN 400 bezvýkopovou metodou 

BERSTLINING (není součástí metodického pokynu, bylo konzultováno s odbornou 

firmou DORG Česká Ves)   13 280 Kč/bm. 

 

Cmu pro zatažení potrubí z tvárné litiny DN 350 bezvýkopovou metodou 

BERSTLINING (není součástí metodického pokynu, bylo konzultováno s odbornou 

firmou DORG Česká Ves)   11 990 Kč/bm. 
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Pro výpočet byl u všech inženýrských objektů uvažován koeficient velikosti obce k=1 

6.2. Orientační výpočet ekonomických nákladů rekonstrukce 

IO 01  Úsek PK Hýlov-šachta Klimkovice-odběr Olbramice 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 400: 

• v nezpevněných plochách          1 105,0 m, 

• ve zpevněných plochách      36,0 m, 

• zatažení TLT DN 400 metodou BERSTLINING 71,0 m. 

CTO = 1 · (1105 · 7410 + 36 · 10 180 + 71 · 13 280)  = 9 497 410 Kč vč. DPH 

IO 02  Úsek odběr Olbramice-odběr Josefovice 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 400: 

• v nezpevněných plochách             1 158,0 m, 

• ve zpevněných plochách        22,0 m. 

CTO = 1 · (1158 · 7410 + 22 · 10 180)  = 8 804 740 Kč vč. DPH 

 

IO 03 Úsek odběr Josefovice-odběr Bravantice 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 350: 

• v nezpevněných plochách     1 201,0 m. 

CTO = 1 · (1201 · 6310)  = 7 578 310 Kč vč. DPH 

 

IO 04 Úsek odběr Bravantice-odběr Lubojaty 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 350: 

• v nezpevněných plochách        584,0 m, 

• ve zpevněných plochách           44,0 m, 

• zatažení TLT DN 350 metodou BERSTLINING    100,0 m. 

CTO = 1 · (584 · 6310 + 44 · 8880 + 100 · 11 990)  = 5 274 760 Kč vč. DPH 

 

IO 05  Úsek odběr Lubojaty-odběr Bílovec (statek) 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 350: 

• v nezpevněných plochách        2 796,0 m, 
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• ve zpevněných plochách      446,0 m. 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 300: 

• v nezpevněných plochách       25,2 m. 

 

CTO = 1 · (2796 · 6310 + 446 · 8880 + 25,2 · 5210)  = 21 734 532 Kč vč. DPH 

 

IO 06  Úsek odběr Bílovec (statek)-VDJ Butovice 

Navržené potrubí z tvárné litiny DN 350: 

• v nezpevněných plochách     2237,6 m, 

• ve zpevněných plochách        130,0 m. 

 

CTO = 1 · (2237,6 · 5210 + 130 · 7580)  = 12 643 296 Kč vč. DPH 

 

Orientační náklady na rekonstrukci celkem (součet IO 01–IO 06):   65 533 048 Kč 
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7. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce navrhuje způsob postupné rekonstrukce přivaděče, který je do 

značné míry ovlivněn nároky na provizorní zásobování spotřebišť napojených z přivaděče.  

V úvodních částech práce byl zpracován podrobný popis stávajícího stavu, popis 

inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v trase přivaděče a seznam 

stávajících sítí technické infrastruktury dotčených pracemi na rekonstrukci přivaděče, 

včetně definicí jejich ochranných pásem. Dále byly popsány nutné povolení a rozhodnutí, 

které je nutno pro připravovanou rekonstrukci zajistit a definovány úřady které je u této 

rozsáhlé stavby vydávají. V samostatné kapitole byly vytipovány problémy se kterými je 

nutno při rekonstrukci počítat a které také ovlivňují navržený způsob rekonstrukce. 

Vzhledem k délce rekonstruovaného přivaděče a množství různých objektů na přivaděči 

nebyly v diplomové práci řešeny jednotlivé technické detaily rekonstrukce, ale byl kladen 

důraz na návrh vhodné koncepce rekonstrukce a zajištění provizorního zásobování během 

provádění stavebních prací. Návrh provizorního provozu se opírá o technické možnosti 

celého systému dopravy vody v oblasti. 

Trasa přivaděče, navržená v rámci rozpracované varianty vhodným způsobem reaguje 

na intenzivní výstavbu, která v lokalitě probíhala zejména v posledních letech. Poloha 

přivaděče je ve vztahu ke stávající i plánované výstavbě patrná z přehledných situací 

doložených v příloze této práce. Realizací této varianty vznikne vodní dílo, které odpovídá 

platné legislativě a je v souladu se stávající i plánovanou výstavbou v lokalitě. S volbou 

potrubí z tvárné litiny jako materiálu pro rekonstrukci se předpokládá vysoká spolehlivost 

a dlouhá životnost celého díla. 

Rozpracovaná varianta počítá s postupnou rekonstrukcí přivaděče a byla navržena tak, 

by aby bylo zachováno zásobování odběrů napojených na přivaděč i po dobu provádění 

rekonstrukce. Pro větší přehled o místech odběrů z přivaděče bylo zpracováno a do přílohy 

této práce doloženo schéma dopravy vody, do kterého byly všechny odběry z přivaděče 

zakresleny. Rekonstruovaný přivaděč byl z důvodu velkého rozsahu rozdělen na 6 

inženýrských objektů, které jsou dány rozmístěním stávajících sekčních uzávěrů na 

přivaděči. Pro každý inženýrský objekt pak byl v diplomové práci proveden popis 

provizorního provozu a shrnuty nároky na jeho zajištění (tzn. vytipovány místa s nutností 
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zajištění provozu provizorními propoji, vytipovány místa pro umístění provizorních 

sekčních uzávěrů atd.). Kromě popisu v textové části bylo zajištění provizorního provozu 

zpracováno graficky. Pro každý inženýrský objekt bylo vypracováno samostatné provozní 

schéma provizorního provozu, ze kterých jsou patrné umístění stávajících i provizorních 

sekčních uzávěrů, umístění provizorních propojů, rozmístění vzdušníků, kalosvodů a 

armaturních šachet a způsob provizorního zásobování. Všechny tyto provozní schémata 

jsou doloženy v příloze diplomové práce. V závěru diplomové práce byl proveden 

orientační odhad ekonomických nákladů na připravovanou rekonstrukci. 

Navržená koncepce postupné rekonstrukce a provizorní zásobování vodou klade 

vysoké nároky na koordinaci vybraného dodavatele stavby s pracovníky provozovatele 

přivaděče, zejména pak při provádění propojů potrubí během krátkodobých odstávek 

přivaděče a zajišťování provizorního zásobování pitnou vodou. S přihlédnutím ke složitosti 

díla je nutno, aby rekonstrukci prováděl dodavatel, který má zkušenosti s dodávkami 

staveb podobného rozsahu. Pro úspěšné dokončení rekonstrukce bude nutná úzká 

spolupráce mezi projektantem, dodavatelem stavby a pracovníky provozovatele po celou 

dobu provádění stavby.  
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