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Příloha 4.  Rozbor vody vrtu z roku 2002 

Stanovená složka Výsledky 

zkoušek 

Jednotka Limit Použitá metod Chyba 

stanovení 

Barva 0,065 - 20 ČSN 75 7360 ± 10 

Zákal ˃40 ZF 5 ČSN 80 0530 ± 5 

Pach 2 - 2 ČSN 83 0530 - 

pH 7,3 - 6,5 - 9,5 ČSN ISO 10 523 ± 0,05 pH 

Rozpuštěné látky 667 mg/l  ČSN 75 7346 ± 10 

Měrná elektrická 

vodivost 

89,7 mS/m 250 ČSN 83 0530 ± 10 

Celková mineralizace 930 mg/l  Výpočet - 

Tvrdost celková 4,68 mmol/l 0,9 - 5 ČSN 83 0530 ± 5 

CHSK – Mn 2,56 mg/l 3 ČSN 83 0530 ± 10 

SiO2 25,8 mg/l  ČSN 83 0530 ±20 

Hydrogenuhličitany 579,50 mg/l  ČSN 83 0530 - 

Uhličitany 0,00 mg/l  ČSN 83 0530 - 

Hydroxidové ionty 0,00 mg/l  ČSN 83 0530 - 

Amonné ionty 1,48 mg/l 0,50 ČSN ISO 7150 ± 20 

Chloridy 19,5 mg/l 100 ČSN ISO 9297 ±10 

Sírany 108 mg/l 250 ČSN ISO 9280 ± 10 

Dusičnany 0,4 mg/l 50 ČSN ISO 7890-3 ± 15 

Dusitany 0,21 mg/l 0,50 ČSN EN 26 777 ± 15 

Fosforečnany 0,11 mg/l  ČSN 83 0530 ± 10 

Ca 145,29 mg/l  ČSN 83 0530 ± 5 

Fe 0,029 mg/l 0,20 DIN 38 406 ± 10 

K 5,92 mg/l 0,005 DIN 38 406 ± 10 

Mg 25,54 mg/l  ČSN 83 0830 ± 5 

Mn 0,781 mg/l 0,131 DIN 38 406 ± 10 

Na 45,2 mg/l  DIN 38 406 ± 10 

Koliformní bakterie ˃100 KTJ/100ml 0 Šotola IM22  
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1.   ZÁSADY FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Předložená studie řeší stavební objekt Vodovodní přípojka navržený v rámci stavby, kde je 

navrženo: 

- prodloužení vodovodního řadu z obce Blazice  - DN 75 

- vodovodní přípojka v obci Sovadina DN 75 a domovní přípojky DN 32 

Dokumentace řeší úsek vodovodní přípojky od napojení na stávající vodovodní řad v oblasti 

novostaveb v obci Blazice až po napojení vodovodu do jednotlivých rodinných domů v obci Sovadina.  

Prodloužení vodovodního řadu bude napojeno na veřejný vodovodní řad DN 75, PE v Blazicích. 

Napojení bude provedeno montáži T-kusu, za místem napojení bude osazeno šoupátko DN 75 se zemní 

zákopovou soupravou. 

Na konci prodloužení bude v obci Sovadina sestava armatur s uzavíracími a vypouštěcími ventily. 

Tato sestava bude osazena v plastové vodoměrné šachtě vnitřního průměru 1000 mm s příslušenstvím. 

Měření spotřeby vody bude řešeno vodoměrem.  

Ke stanovení požadovaného průměru potrubí jsme vycházeli ze základních stávajících údajů:  

- současný počet obyvatel 130 os 

- plánovaný počet obyvatel 200 os 

- spotřeba vody 150 l/os na den 

-1313
Max3h .hodm 1,25=-.denm 30=0,15*200= Q  

132 .m 1,26=1,25/3,14*4=Q/ *4=D TZN. )/4D*( =Qmax −ΠΠ hod  

1. VYTÝ ČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o studii za účelem orientačního stanovení ceny díla, je 

prostorové vytýčení orientační a zřejmé z přílohy č. 10.  

2. TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 3.1 Zemní práce 

Trasa hlavního vodovodu z Blazic je vedená převážně v poli po levé straně souběžně s komunikací 

III. t ř. 437 ve směru jízdy do obce Sovadina v celkové délce 760 m. Před zahájením výstavby bude 

odstraněna náletová zeleň. Výkopové práce budou prováděny přes pole ve vrstvách horniny tř. 2. Ornice 

v tl. 20 cm bude deponována v místě výkopu odděleně tak, aby nedošlo ke smíchání s méně úrodnými 

zeminami. V místě výkopu v obci Sovadina je centrální vodovodní řad veden ve zpevněných plochách 



místní obecní komunikace, kde bude odstraněn odděleně stávající živičný kryt vozovky od podkladních 

vrstev. V obci bude výkop prováděn převážně v hornině tř. 3. V celé délce vodovodní přípojky je navržen 

nepažený výkop s průměrnou hloubkou 1,1 m. 

Uložení potrubí PE je navrženo v souladu s technickými požadavky výrobce. Potrubí PE bude 

uloženo do pískového lože (zrnitost max. 10 mm), provedeného na hutněný štěrkopískový podsyp. Obsyp 

potrubí bude proveden štěrkopískem, zrnitost max. 20 mm, hutněný ve vrstvách po 100 mm na ID 0,90. 

Po ukončení obsypu je navržen zásyp zeminou dle ČSN 72 1002, zemina velmi vhodná obj. hmotnost 

>1,65 t.m-3, hutněnou ve vrstvách max. 300 mm. Míry hutnění budou v souladu s ČSN 72 1006. 

V centrálním vodovodním řadu v obci a u domovních přípojek vedených v obci je navrženo použití 

zesíleného potrubí Robust Pipe. 

Na potrubí je umístěn měděný vodič 4 mm2 a nad obsypem bude položena výstražná perforovaná 

fólie. Po provedení přípojky bude proveden zásyp zeminou a dotčené plochy budou uvedeny do 

původního stavu, resp. na nich budou provedené konstrukční vrstvy komunikace či chodníku. 

3.2 Prodloužení vodovodního řadu 

Prodloužení vodovodního řadu navazuje na stávající vodovod DN 75 z PE, v obci Blazice. 

Napojení je řešeno vložením T-kusu DN 75. Za napojením bude osazeno uzavírací šoupátko DN 75 PN 

16 se zemní zákopovou soupravou. Trasa je ukončena revizní vodoměrnou šachtou. Navržená trasa je 

v souběhu se stávající komunikací do obce Sovadina. Celková délka prodloužení do obce činí 760 m.  

Jako materiál je navrženo potrubí PE DN 75 mm, PN 10. 

3.3 Vodovodní přípojka  

Navržená vodovodní přípojka (centrální rozvod v obci) bude sloužit k zásobování obyvatel pitnou 

vodou. Napojení vodovodní přípojky na prodloužení je vedeno přes vodoměrnou šachtu. Na páteřní 

obecní rozvod z PE DN 75 jsou prostřednictvím navrtávacích pásů s příslušnými armaturami napojené 

dílčí domovní přípojky z PE DN 32 mm. Součástí centrální vodovodní přípojky DN 75 je také kalník a 

vzdušník s ovládáním zemní zákopovou soupravou. V místě vedení potrubí v komunikaci v obci bude 

použito speciální zesílené potrubí. Celková délka centrálního rozvodu činí 960 m.   

Uzávěry a hydranty budou s vnější a vnitřní úpravou navrstveným epoxidovým práškem a budou 

vybaveny poklopy s podkladovou deskou nebo fixační podložkou. Všechny šrouby a matky přírubových 

spojů budou z nerezových materiálů, popřípadě s povrchovou nerez úpravou. 

Směrové a výškové lomy budou zajištěny betonovými bloky. Podzemní armatury budou označeny 

orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 umístěnými na sloupcích nebo zdivu. 



Jednotlivé domovní přípojky v počtu 60 ks budou napojené na centrální řad pomocí navrtávacích 

souprav včetně příslušenství a budou ukončené domovními vodoměry v revizních šachtách. K výstavbě 

bude použito zesílené vodovodní potrubí PE DN 32. 

3.4 Vodoměrná šachta 

Hlavní revizní vodoměrná šachta bude osazena v obci Sovadina v místě napojení centrálního 

obecního rozvodu na prodloužení vodovodního řádu. Šachta je řešena jako plastová o průměru 1000 

mm, obetonovaná betonem B 20 s výztužnou sítí Kari 4/100*4/100 mm. Šachta bude 

opatřena vodotěsným poklopem průměru min 600 mm pro třídu zatížení do komunikace.  

Stěny výkopu jsou uvažovány ve sklonu 1:0,58, šířka výkopu bude minimálně 600 mm od 

vnějšího líce obvodové konstrukce. Na upravené dno výkopové jámy se provede štěrkový podsyp tl. 

100 mm, hutněný na ID = 0,7. Na podsyp bude proveden podkladní beton B 12,5 tl.100 mm se 

zatřeným povrchem. Na takto připravený podklad bude osazena plastová šachta, následně bude 

provedeno obetonování tl. 200 mm. Konstrukce budou vyztuženy sítí Kari 4*100/4*100 mm. Uvedené 

práce jsou součástí dodávky šachty kromě zemních výkopových prací.  

3.5 Zkoušky vodotěsnosti 

Po ukončení montáže potrubí a zásypu rýhy bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 

v celém rozsahu výstavby potrubí a zkouška funkčnosti identifikačního kabelu. Po provedení celkové 

tlakové zkoušky bude provedena dezinfekce a následně výplach potrubí. Následně budou odebrány 

vzorky pro mikrobiologické přezkoumání. 

3.6 Úprava režimu vod 

Výstavba vodovodu bude prováděna v nové trase. Podzemní voda z úseku otevřeného výkopu 

spolu s eventuálními průniky povrchové vody bude odváděna drenážní vrstvou na dně rýhy a v souladu s 

„Provozně-manipulačním řadem čerpání podzemních vod po dobu výstavby“ čerpána do recipientu.  

Čerpané množství bude závislé na délce otevřeného úseku rýhy a místních hydrogeologických poměrech.  

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Při provádění staveních prací je nutné dodržet veškeré ustanovení Vyhlášky 324/1990 Sb. ČÚBP a 

ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 



Příloha 12.  Umístění nových pr

 

ní nových průzkumných vrtů 

 


