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a)  Popis  objektu, základní parametry, technického  řešení 
 
Koncepce technického řešení  
 
Stavba rozšíření veřejné kanalizace je navržena pro výhledovou zástavbu na západním 
okraji obce.  Navrhovaná splašková  kanalizace je s ohledem na morfologii terénu a malý 
počet připojených nemovitostí navržena jako tlaková a  bude napojena do stávající koncové 
šachty veřejné kanalizace v obci. Navrhovaná tlaková kanalizace bude sloužit pouze pro 
odvádění splaškových odpadních vod z nemovitostí, nesmějí být do ní v žádném případě 
pouštěny vody dešťové. 
 
Pozemky pro stavbu kanalizace jsou převážně využívány jako místní komunikace a ostatní 
veřejné plochy.  
 
Základní technické parametry: 
 

Název 
stoky 

Materiál - délka v metrech 

PE100 
RC,SDR11 

PVC 
SN12 Délka 

celkem 
D=63 DN=250 

1 184,46 3,61 188,07 
2 60,65 - 60,65 

Celkem 245,11 3,61 248,72 
 

Technické řešení 
 
Směrové a výškové vedení tlakové stoky 
Výškově je  niveleta tlakových stok navržena tak, aby splňovala podmínky křížení s ostatními 
inž. sítěmi včetně výhledových dle ČSN 736005.  Průměrná hloubka uložení dna potrubí 
v běžné trase je 1,6-1,7m. Situačně je TS v intravilánu obce  umístěna na veřejných 
plochách - místní komunikaci a ostatních plochách v majetku obce. 
 
Zemní práce 
Pro  projekt  nebylo  zpracováno hydrogeologické posouzení základových půd pro výstavbu. 
Dle údajů stavebníka je v trasách kanalizace uvažováno s výskytem hornin 3. až 7. třídy 
těžitelnosti dle ČSN 73 3050.  Skalní podloží se vyskytuje již v hloubce 1,0 m p.t.. 
S výskytem podzemní vody není uvažováno. 
Kanalizační  potrubí D=63 mm v samostatné trase bude uloženo do pažených rýh  nejmenší 
šířky 0,80 m (+ tl. pažení stěn), v závislosti na průměru potrubí hloubce rýhy dle ČSN EN 



 2

1610. S ohledem na charakter zemin není možno počítat se skutečností, že budou veškeré 
těžené zeminy použity jako zásypový materiál v komunikacích, proto je projektem uvažováno 
s částečnou výměnou materiálu na zásypy rýh  dovezenou štěrkodrtí 0/63.  
Vytěžený výkopek z tras kanalizace z veškerého řešeného území bude převezen na 
mezideponii na pozemku obce ve vzdálenosti 1,5 km. Přebytečný výkopek bude odvezen na  
skládku TKO Bytíz. 
 
Výkopy rýh v komunikacích a asfaltových plochách budou započaty řezáním asf.povrchů. V  
asfaltových komunikacích bude řezání a odstranění obrusných vrstev zajištěno v pruhu o 20  
cm širším na každou stranu výkopu. Materiál odstraněný z vozovek (podklady a kryty)  bude 
uložen na skládku TKO. 
 
Po uložení potrubí do lože z ŠD 4/8 a přípravě pro napojení přípojek se provede obsyp 
potrubí nesoudržným zrnitým materiálem s max velikostí zrna 22 mm – např.  štěrkopísek, 
štěrkodrť atd. do výše min. 150 mm nad horní hranu potrubí. Obsyp potrubí musí být zhutněn 
na stupeň zhutnění Id=0,8 ve vrstvách max. 20 cm, v blízkosti potrubí ručním pěchovačem, 
ostatní hutnění bude strojní.  Zásyp zbylé části rýhy materiálem z výkopku a zčásti 
dovezenou štěrkodrtí 0/63, bude hutněn ve vrstvách po 20 cm na míru zhutnění 95% PS u 
materiálu z hornin soudržných, nebo ID=0,8 z hornin nesoudržných. 
Práce související s uložením trub budou prováděny v souladu s provozním předpisem 
dodavatele potrubí. 
 
Použité materiály, uložení ve výkopu 
Projektem je navrženo potrubí PE100, SDR 11 RC D=63 s certifikací pro odpadní vody 
v barvě zelené, nebo hnědé. Změny směru trasy budou řešeny univerzálními oblouky 
z materiálu PE100 RC, které nejsou segmentově svařované.  Potrubí s parametrem SDR 11 
je navrženo z důvodu vysokého nároku na mechanickou odolnost a životnost systému.  
Předpokládá se použití potrubí v návinech spojované zásadně elektrospojkami.  
Potrubí bude uloženo na lože z ŠD 4/8 100 mm a obsypáno pískem, nebo drtí 0/22 do výše 
150 mm nad horní hranu potrubí.   
Z důvodu vytyčení řadů bude na potrubí připevněn vodič CY 6 mm2 – na horní část pomocí 
PVC pásky. Tento vodič bude vodivě propojen na armatury a vyveden pod poklopy armatur  
na konci řadu. Potrubí bude uloženo v souladu s provozním předpisem dodavatele.  Pro 
zajištění identifikace potrubí bude do rýhy 0,4-0,5 m nad potrubí uložena signalizační folie š. 
330 mm v zelené barvě. 
 
Zaústění tlakové stoky 1 je navrženo do revizní šachty  s čedičovou výstelkou, s navazujícím 
uklidňovacím úsekem z rour PVC SN 12 DN 250 mm. Součástí šachty bude zabezpečení 
proti zápachu odvětrávacím potrubím  PE 160 s větrací hlavicí z nerezu osazenou nad terén. 
Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové části – příloha č. 06. 
 
Armatury 
Proplach a odkalení tlakových stok bude zajištěn proplachovací soupravou pro odpadní vodu 
s přírubovým napojením 45°,  DN 50/PN16 (pro krytí potrubí 1,50 m0 m)  s výstupem „C“ pro 
tlakovou vodu, tělo z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou . Souprava bude zakryta 
uličním poklopem litinovým  pro podzemní hydrant s nápisem kanál. 
 
Odbočení HTS je navrženo pomocí elektrotvarovek s šoupětem pro odpadní vodu DN 50 se 
zemní soupravou a poklopem s nápisem „Kanalizace“. 
 
Odbočky pro budoucí napojení přípojek v počtu 6 ks budou vysazeny v poloze dle dohody 
s vlastníky pozemků, nebo samostatné PD. Pro hlavní řady  D= 63 mm jsou navrženy 
odbočné elektrotvarovky 63/50  s osazením hlavního domovního uzávěru D=50/PN 10. Tím 
je šoupátko pro odpadní vodu s deskovým uzávěrem a integrovaným ISO hrdly  (tělo z 
tvárné litiny GJS-400, s epoxidovou povrchovou ochranou, vřeteno a deskový uzávěr z 
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nerezové oceli, spolehlivé a těsné uzavírání díky deskovému uzávěru a O-kroužkovému 
těsnění) 
Teleskopická souprava pro 1,30-1,80 m se šroubovým napojením bude ukončena pod tuhým 
těžkým poklopem  pro domovní přípojky výšky 210 mm z tvárné bitumenované litiny o 
hmotnosti 6,5 kg, osazeným na podkladové desce. 
 
Orientační tabulky 
Veškeré armatury na kanalizačním potrubí (proplachy, odbočky atd.) budou označeny 
orientační tabulkou dle ČSN 75 5025, umístěnou ve volném terénu na sloupku a nebo na 
oplocení v zástavbě.  

 
Zkoušky těsnosti kanalizace 
Na potrubí tlakové kanalizace  bude prováděna tlaková zkouška dle  ČSN  75 5911 za účasti 
zástupce  investora. 

 
Oprava komunikací  
V komunikacích a plochách bude zásyp rýhy nad obsypem potrubí proveden pokud možno 
z hrubého, nesoudržného  materiálu, částečně  z výkopku, hutněného ve vrstvách 200 mm 
na stupeň zhutnění  95 % PS (Id=0,8 u materiálů nesoudržných) – v komunikacích bude 
ověřeno zkouškou. Při realizaci zásypů v komunikacích je nutno zejména používat zeminy s 
vlhkostí okolo vlhkosti optimální, poslední vrstvy pod zemní plání je jednoznačně nutno 
provádět ze zemin s vyšší únosností. Proto bude nutné na zásypy používat vhodnou , 
nezvlhlou vytěženou zeminu a s ohledem na geologické poměry je uvažováno částečným 
dovozem 30% vhodného materiálu, tj. štěrkodrti fr. 0/63 mm.  Podloží pod vrstvy komunikace 
bude zhutněno na modul přetvárnosti 45 Mpa. Zkouška stupně zhutnění bude vyhodnocena 
geologem. 
Veškeré živičné  styčné plochy u hran výkopu budou proříznuty a zality asfaltovou emulzí.  
 
Místní komunikace asfaltové  
Základní úprava krytu vozovky místní komunikace bude provedena v souladu s TP 170 
v kategorii  D1-N-2-V-PIII následovně: 
- štěrkodrť 0/63    ŠD         .....    150 mm (šířka  výkopu+2x20cm) 
- štěrkodrť 0/32    ŠD         .....    150 mm (šířka  výkopu+2x20cm) 
- infiltrační postřik  
- asfaltobeton vrstva podkladní ACP 16          .....      50 mm  (šířka  výkopu+2x20cm) 
- spojovací postřik 0,7 kg/m2  
- asfaltobeton vrstva obrusná ACO 11            .....      40 mm  (šířka  výkopu+2x20cm) 
 
b)  Požadavky na vybavení 
 
Objekt nevyžaduje. 
 
c)  Napojení na stávající technickou infrastrukturu  
 
Objekt nevyžaduje. 
 
d)  Vliv na povrchové a podzemní vody 
 
S výskytem podzemní vody není při provádění zemních prací uvažováno.   
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e)  Údaje o technických výpo čtech a jejich d ůsledcích 
 
Dimenzace tlakové kanalizace vychází z ČSN EN 1671.   Z hlediska požadované průtokové 
rychlosti by postačovalo potrubí dimenze PE D=50 mm, avšak dle obecných 
požadavků provozovatelů je z důvodu snažší údržby navrženo jednotně potrubí PE D=63 
mm. 
Pro zajištění bezproblémového chodu systému je nutné použít u každé domovní čerpací 
jímky s ohledem na možné další přípojky stejnou čerpací techniku. Výpočet tlakové 
kanalizace vychází z následujících parametrů čerpadel v domovní čerpací jímce: 
- vřetenové hydrostatické čerpadlo s řezacím zařízením – v sestavě 1+0  
   (Pi=1,5 kW; Q=45 l/min, H = 80 m, U=400V)  
Z důvodu možného zahnívání zbytkových odpadních vod v jímce a následných problémů se 
zápachem v navazující kanalizaci gravitační se nedoporučuje připojovat na tlakovou 
kanalizaci rekreační objekty v obci. Podmínky napojení těchto objektů budou stanoveny 
kanalizačním řádem. 
 
f)   Požadavky na postup stavebních a montážních pr ací 
 
Stavba nevyžaduje žádné zvláštní stavební postupy. 
 
g)  Požadavky na provoz za řízení 
 
Provoz stavby bude zajišťován v souladu s provozním řádem kanalizace . 
 
h)  Řešení z hlediska p řístupu osob s omezenou schopností pohybu 
 
Objekt nevyžaduje. 
 
i)   Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 
 
Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích prací a prací s nimi souvisejících, jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a 
předpisy souvisejícími, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a jeho přílohami. Při 
realizaci stavby zajistí investor činnost koordinátora bezpečnosti práce. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti, týkající se bezpečnosti práce, musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, 
pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Dodavatel stavebních prací musí v rámci 
dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 
dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 
stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Stavebník vzhledem k rozsahu stavebních prací zajistí při realizaci koordinátora BOZP a 
zpracování plánu BOZP na staveništi. 
 
V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace 
s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
souvisejících vyhlášky a nařízení. Předpokládaná specifikace odpadového materiálu 
z výstavby je uvedena v následující tabulce: 
 
Název a druh odpadu Kód odpadu Kategorie 

odpadu 
Likvidace 

Odpadní obaly 15 00 00 O recyklace 
Stavební a demoliční odpad (vybourané hmoty) 17 01 00 O řízená skládka 
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Plasty, sklo 17 02 00 O recyklace 
Živičné vrstvy zpev. ploch 17 03 02 O řízená skládka 
Přebytečná zemina z výkopu 17 05 01 O řízená skládka 
 
 
Vypracoval : Ing. Václav Ureš 
   08/2019 


