
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

k dokumentaci pro provádění stavby 

 

SO 03 – Stoková síť Trhonice 

část A - Stavební 

 
03.1 Seznam příloh a technická zpráva ………………………………     5 A4 

03.2.1 Situace č.1 -  M 1:500  ………………………………     5 A4 

03.2.2 Situace č.2 -  M 1:500  ………………………………     4 A4 

03.2.3 Situace č.3 -  M 1:500  ………………………………     6 A4 

03.2.4 Situace č.4 -  M 1:500  ………………………………     4 A4 

03.2.5 Situace č.5 -  M 1:500  ………………………………     4 A4 

03.2.6 Situace č.6 -  M 1:500  ………………………………     4 A4 

03.2.7 Situace č.7 -  M 1:500  ………………………………     6 A4 

03.2.8 Vytyčovací elaborát  ………………………………     6 A4 

03.3.1 Podélný profil – výtlak „V6“- 1.část ………………………………     5 A4 

03.3.2 Podélný profil – výtlak „V6“ – 2.část ………………………………     5 A4 

03.3.3 Podélný profil – výtlak „V6“ – 3.část ………………………………     3 A4 

03.3.4 Podélný profil – sběrač „I“- 1.část ………………………………     5 A4 

03.3.5 Podélný profil – sběrač „I“- 2.část ………………………………     5 A4 

03.3.6 Podélný profil – sběrač „I“- 3.část ………………………………     5 A4 

03.3.7 Podélný profil – sběrač „I“- 4.část ………………………………     3 A4 

03.3.8 Podélný profil – sběrač „I1“ ………………………………     2 A4 

03.3.9 Podélný profil – sběrač „I1-1“ ………………………………     2 A4 

03.3.10 Podélný profil – sběrač „I2“ ………………………………     2 A4 

03.3.11 Podélný profil – sběrač „I3“ ………………………………     2 A4 

03.3.12 Podélný profil – sběrač „I4“ ………………………………     3 A4 

03.3.13 Podélný profil – sběrač „I5“ ………………………………     2 A4 

03.3.14 Podélný profil – sběrač „I6“ ………………………………     2 A4 

03.3.15 Podélný profil – sběrač „I7“ ………………………………     2 A4 

03.3.16 Podélný profil – sběrač „I8“ ………………………………     2 A4 

03.3.17 Podélný profil – sběrač „I9“ ………………………………     2 A4 

03.3.18 Podélný profil – sběrač „I10“ ………………………………     2 A4 

03.3.19 Podélný profil – sběrač „I11“ ………………………………     2 A4 

03.3.20 Podélný profil – sběrač „I12“ ………………………………     2 A4 

03.3.21 Podélný profil – sběrač „I13“ ………………………………     3 A4 

03.3.22 Podélný profil – sběrač „I13-1“ ………………………………     2 A4 

03.3.23 Podélný profil – sběrač „I14“ ………………………………     2 A4 

03.3.24 Podélný profil – sběrač „I15“ ………………………………     2 A4 

03.3.25 Podélný profil – sběrač „I16“ ………………………………     2 A4 

03.3.26 Podélný profil – sběrač „J“ ………………………………     6 A4 

03.4.1 Vzor uložení tlakového potrubí - PE ………………………………   1 A4 

03.4.2 Vzor uložení gravitačního potrubí - PP ………………………………   4 A4 

03.5.1 Vzor kanalizační šachty  ………………………………   2 A4 

03.5.2 Tabulka kanalizačních šachet  ………………………………   54 A4 

03.6 Výkres vzdušníkové šachty  ………………………………   2 A4 

03.7.1 Výkres PČS 6- stavební ………………………………   3 A4 

03.7.2 Výkres PČS 6 - strojní  ………………………………   3 A4 

03.7.3 Výkres PČS 6 - zakládání  ………………………………   2 A4 

03.7.4 PČS 6 – manipulační plošina  ………………………………   2 A4 

03.8 Detail křížení kanalizace a plynovodu  ………………………………   2 A4 

03.9 Kladečský plán výtlaku „V6“  ………………………………   2 A4 

    

 Výkresová část celkem ……………………………… 196 A4 



 

 
 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje  
 
- akce                                         :      „Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“ 
- místo stavby  :       extravilán  městyse Jimramov, intravilán Trhonice                                   
- charakter stavby  :       vodohospodářská, účelová 
- zadavatel :       Městys Jimramov, zastoupený Úřadem městyse, náměstí  Jana     
                                                           Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
- provozovatel  :       Městys Jimramov 
- kraj   :       Vysočina 
- projektant  :       EVČ spol. s r.o. Pardubice 
- zakázkové číslo zpracovatele :       08 P 422 

 

2. Úvodem 
Přehled výchozích podkladů : 
Dokumentace pro stavební povolení 
     
Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti v měřítku 1:500, systém Balt po 
vyrovnání, souřadnicový systém JTSK, zpracovatel EVČ Pardubice, spol. s r.o., v termínu 03-06.2009. 
  

Koncepčně je odkanalizování obce řešeno vybudováním nové oddílné gravitační kanalizace 
s podchycením domovních splaškových kanalizačních přípojek a odvedení těchto odpadních vod přes 
centrální přečerpací stanici PČS6 a výtlak „V6“ do kanalizačního sběrače „J“ a stávající kanalizací 
následně na ČOV městyse Jimramov. 

Stávající kanalizace budou využity pro odvádění dešťové vody z obce. 
 

3. Technické řešení 
3.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací zajistí investor od uživatelů a příslušných správců vytyčení 
všech podzemních stávajících sítí v prostoru staveniště, tyto budou obnaženy kopanými sondami. 

V rámci přípravných prací bude v prostorech dotčeném výstavbou sejmuta ornice v tloušťce 
cca 20cm (v úsecích zatravněných), v tloušťce cca 40cm v trasách vedených po louce (v pruhu cca 
5m) a bude uložena na mezideponii odděleně od ostatního výkopku(v lukách podél výkopu). Po 
provedení stavebně montážních prací bude zpětně rozhrnuta, urovnána a na travnatých pozemcích 
provedeno osetí (luční směs a parková). 
 Na akci nebyl proveden inženýrsko – geologický průzkum, předpokládáme, že vlastní 
výkopové práce budou prováděny v zeminách tř. těžitelnosti 3 - 6 (charakter jílovito-písčitá hlína, ve 
spodních partiích zakládání PČS6 a v trase výtlaku zvětralý slínovec, rula). V případě, že stavbou 
bude zastižena hladina podzemní vody, bude do podsypové podkladní vrstvy pod potrubí položena 
pracovní drenáž (perforované potrubí PE, PVC D130, podsyp z písku, resp. štěrkopísku bude 
nahrazen štěrkem fr.16-32mm), voda bude stažena do čerpacích studní a přečerpávána do místních 
příkopů, event. vodotečí. Drenáž se po provedení stavebně montážních prací zruší. Mezideponi i 
výkopku a prostot pro uskladnění přebytečné zeminy určí investor. 
 
3.2 Potrubí 

Stoky gravitačních kanalizací jsou navrženy z potrubí PP dle jednotlivých dimenzí. 
Potrubí výtlačného řadu od čerpací šachty PČS6 je navrženo z PE PN10 D90x5,4, na potrubí bude 
upevněn vodící drát pro možnost vyhledání trasy, ukončen bude u PČS6, resp u KŠ115  na sběrači 
„J“ pod poklopem. 

Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, obsyp potrubí bude proveden v případě vhodné 
výkopové zeminy z prohozené zeminy písčitého charakteru, v opačném případě dle uložení potrubí.  
Zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS).  

 
 



 

 
3.3 Revizní šachty 

Na lomových a spojných bodech tras gravitační kanalizace a ve vzdálenosti nejvýše 50 m 
budou osazeny kanalizační prefabrikované revizní šachty. Celý systém bude řešen jako vodotěsný. 
Šachty budou zakryty litinovými poklopy s nosností osazení do komunikace (40t), mimo komunikaci 
litinovými poklopy s nosností do1,5t. Sestup do šachet bude pomocí stupadel EURO dle normy DIN 
19555 (kramlová s PE potahem). 
V místech podchycení stávajících kanalizací lze použít šachty se dny betonovanými na místě, v tomto 
případě je nutné stávající napojované kanalizace utěsnit vaku polštáři a odpadní vodu přečerpávat po 
dobu zrání betonu dna těchto šachet. 
 
3.4 Přečerpací šachta PČS6 
Stavební část 
 Navržena je podzemní ČS, tělo čerpací stanice bude tvořeno prefabrikovanou jímkou 

2,00m. Nutno specifikovat požadavek na protivztlakový  límec a stropní desku s obdélníkovým otvorem 

0,6x0,9 m (uzamykatelný) a 0,6m (vstupy) a prostupy pro potrubí a kabely elektro. Prefabrikovaná 
jímka bude osazena na podkladním betonu (lze použít silniční panely KZD 3000/1000/150), 
vybetonovaném na štěrkovém podsypu. Uvnitř dno bude vyspádováno k čerpadlům spádovými klíny 
z vodostavebného betonu. Strop zákrytové desky bude vytažen nad okolní terén. Vstup do čerpací 
stanice bude zajištěn pomocí kramlových stupadel na mezipodestu z kompozitního materiálu osazeného 
do ocelového rámu nerezového, rám bude do stěn ČS ukotven přes ocelové plotny kotvami Wetma.  
 
Strojní část 

Strojní zařízení PČS6 bude tvořeno dvojicí čerpadel o výkonu Q 4l/s, H=12m dle požadavku 
provozovatele. Čerpadla jsou vybavena šroubovým odstředivým kolem s vysokou odolností proti 
ucpávání, spouštěcím zařízením vč. spojovacího patkového kolena. Spouštění čerpadel bude 
umožněno za pomoci vodicího zařízení. Výtlaky od čerpadel z ocelového nerezového potrubí DN80 
budou opatřeny kulovými zpětnými klapkami a uzávěry, napojeny na společné potrubí DN80 a dále 
prostupem ve stěně jímky na výtlak „V6“ . 
Dle požadavku provozovatele je na strojním vybavení uvnitř šachty osazena pro možnost profuku 
výtlačných potrubí koncovka na sací hadici feka vozu DN100. 
  
Elektroinstalace 
 Přípojka elektro, silové napojení a ovládání čerpadel PČS je řešeno v rámci části elektro 
samostatného objektu předmětné akce. 
Snímání hladin, chod a porucha čerpadel, čerpaná množství budou dle požadavku provozovatele 
přenášena SMS zprávou na mobilní telefon.   
 
3.5 Podchody komunikací, vodotečí 
 Veškeré podchody potrubí pod komunikacemi a vodotečemi  jsou navrženy pomocí překopů 
s uložením potrubí do chrániček.  

Podchody kanalizací pod vodotečemi budou opatřeny směrovými kůly.  
 
 
3.6 Znovuzřízení ploch 
stávající štěrkové komunikace, cesty 
- zhutnění pláně po vrstvách max.300mm na 40Mpa 
- 150 mm štěrkopísku 
- 250 mm štěrkodrtě, zhutnit na 80MPa 
 
stávající betonové plochy 
- zhutnění pláně po vrstvách max.300mm na 40Mpa 
- 150 mm štěrkopísku 

- 150 mm silniční beton sk. III-IV (dilatace plochy  30m2, po 6m) 
 
stávající asfaltové, živičné plochy 
- zhutnění pláně po vrstvách max.300mm na 40Mpa 
- 150 mm štěrkopísku 
- 250 mm štěrkodrť + infiltrační postřik 
- ABS tř.II tl. 2x50mm  



 

 
 
3.7 Výměry potrubí : 
Výtlak „V6“ – lPE90x5,4 – 843m 
 
Sběrač „I“ – PP DN300 – 1025m 
Sběrač „I“ – PP DN250 – 215m 
Sběrač „I 1“ – PP DN250 – 38m 
Sběrač „I 1-1“ – PP DN250 – 47m 
Sběrač „I 2“ – PP DN250 – 5m 
Sběrač „I 3“ – PVC DN200 – 6m 
Sběrač „I 4“ – PP DN250 – 114m 
Sběrač „I 5“ – PP DN250 – 4m 
Sběrač „I 6“ – PP DN250 – 14m 
Sběrač „I 7“ – PP DN250 – 29m 
Sběrač „I 8“ – PVC DN200 – 6m 
Sběrač „I 9“ – PP DN300 – 8m 
Sběrač „I 10“ – PVC DN200 – 5m 
Sběrač „I 11“ – PP DN250 – 47m 
Sběrač „I 12“ – PVC DN200 – 7m 
Sběrač „I 13“ – PP DN250 – 72m 
Sběrač „I 13-1“ – PP DN250 – 15m 
Sběrač „I 14“ – PP DN250 – 31m 
Sběrač „I 15“ – PP DN250 – 16m 
Sběrač „I 16“ – PP DN250 – 13m 
Sběrač „J“ – PP DN250 – 23m (sběrač položen v rámci kanalizace Jimramov) 
 
 

4. Závěr 
 Před zásypem stavební rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. 
Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy : 
- ČSN 73 6716 Zkoušky vodotěsnosti kanalizace 
- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 
- ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 
- ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem 
-   ON 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese komunikace 
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení 
- Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách 
 
 
Upozornění pro zhotovitele : 
- provézt kopané sondy k obnažení veškerých podzemních inženýrských sítí v prostoru stavby, tyto 

hodnoty porovnat s PD, v případě kolize přizvat projektanta a investora, event. přizpůsobit 
výškově niveletu návrhu kanalizace. 

- Nutno ctít stanoviska a požadavky správců dotčených stavbou inženýrských sítí a orgánů státní 
správy – viz dokladová část 

- Při práci mechanizace v ochranném pásmu dřevin nutno dodržet normu ČSN DIN 18920 – 
Sadovnictví a krajinářství  

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích 12.2009                                                                        Michálek Milan 
Aktualizace 05.2014 
 

 


