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1.

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Dvoukomorový vodojem
2x 30 m3

1.1. Identifika ní údaje
Název stavby:
Místo stavby:
Investor:
Projektant:

Vodojem 2x 30 m3 se vstupním nadzemním objektem
objekty: 2x VN 3048 + 1x VA 3030 + 1x VD 3054
Obec Újezd u Plánice
Obec Újezd u Plánice .p.25
INGVAMA / Stavby Kladno / Ing. David Kohout

1.2. Všeobecný popis
Typové vodojemy pod ozna ením VODOJEMY-PRO jsou složeny z prefabrikovaných typových
objekt ady VA, VN, VD. Ty jsou odlity ze samozhutnitelného vodonepropustného betonu SCC 45/55XC4-XD3, což ve výsledku zajiš uje, že objekty jsou bezespáré, nepropustné, vodot sné, nevyžadují
žádnou dodate nou hydroizolaci a ochranu. Krytí výztuže 25 a 35 mm.
Podzemní nádrže, v etn zákrytové desky jsou opat eny asfaltovým nát rem, jenž chrání betonové
leso p ed p sobením p írodních agresivních látek v úrovni zeminy.
1.3. Stavební ást
Stavebn je objekt ešen jako sestava t í železobetonových podzemních nádrží typu VN a VA a
jednoho prefa nadzemního objektu VD. Podzemní nádrže budou k sob pevn sva eny nerezovými
desti kami.
Podzemní nádrže budou osazeny do výkopu na zhutn né lože v tl. 150 mm ze št rkodrt , frakce
0-63 mm, vrchní kontaktní vrstvu frakce 4-8 mm v tl. 50 mm. Zemní plá pod zpevn nou plochou bude
uhutn na tak, aby byla dosažena alespo hodnota modulu p etvárnosti podloží Edef,2 = min. 35 MPa,
Edef,2/Edef,1 = max 2,0. V p ípad složitých zakládacích podmínek (ur eno projektantem nebo z IGP)
budou podzemní nádrže uloženy na betonovou základovou desku s vyrovnávací vrstvou suchého
betonu. Návrh tlouš ky desky a její vyztužení ur í statik objednatele. Finální vrstva suchého betonu
(p íp. št rku) se p edpokládá v tl. 1 až 3 cm (dle rovinatosti desky)
Krajní nádrže VN 3048 slouží jako vodárenské komory. Jsou vyrobeny na vnit ní výšku 2,90 m, tl.
železobetonových st n 0,15 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komor vodojemu je provedeno železobetonovou
deskou se vstupními prostupy do nádrže. Deska je propojena s t lesem nádrže, spára je zat sn na
proti pr niku tlakové vody. Vnit ní st ny vodárenských komor jsou v provedení pro styk s pitnou vodou
(doloženo atestem Státního zdravotního ústavu).
St ední objekt VA 3030 slouží jako armaturní komora pro technologii. Je vyrobena na vnit ní výšku
3,20 m, tl. železobetonových st n 0,15 m a s tl. dna 0,20 m. Je zakryta rovn ž zákrytovou,
železobetonovou deskou, která je propojena s t lesem nádrže, a spára je zat sn na proti pr niku
tlakové vody. V desce je proveden vstupní otvor, zakrytý pororoštem.
Komory vodojemu i armaturní komora jsou spádovány k odtokovému potrubí. Všechny vodárenské
komory jsou opat eny odv tráním mimo objekt, skrz vstupní nadzemní objekt.
Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou je osazen vstupní nadzemní objekt VD 3054.
Vstup do objektu je umožn n zateplenými plastovými dve mi, plnými, s bezpe nostním kováním, klikou/
koulí, a ve standardním rozm ru 900/2000 mm, v odstínu bílém. Objekt je s kontaktním zateplovacím
systémem dle ETICS. Je použita tepelná izolace EPS s tl. 60 mm a vn jší vodoodpudivá akrylátová
strukturovaná omítka v odstínu dle výb ru investora. Fasáda je provedena se soklem výšky 400 mm,
v odstínu odlišným od zbytku fasády. Vnit ní st ny objektu jsou s vnit ním omyvatelným nát rem v
odstínu sv. žlutém. Na podlaze objektu je bezprašný nát r v odstínu šedém. V podlaze objektu jsou
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osazeny vstupní pochozí poklopy do akumula ních komor, v rozm ru 600/600 mm, plast/kompozit, se
zvýšeným límcem 100 mm.
St echa je sedlová, se standardní krytinou z betonových tašek (na p ání lze dodat krytinu z
asfaltových šindel , z pálených tašek, nebo krytinu plechovou). St echa je zateplena vrstvou
minerální vaty v tl. 100 mm, položenou na železobetonovou st ešní desku. Vnit ní strop objektu je s
omyvatelným vnit ním nát rem v odstínu sv. žlutém. Viditelné d ev né prvky budou opat eny
lazurovacím nát rem v odstínu o ech. Okapy a deš ové svody jsou použité plastové (na p ání lze dodat
také plechové TiZn), ukon ené kolenem s volným výtokem na terén.
Sou ástí dodávky vodojemu je trubní vystrojení, v . elektroinstalace – viz odst. Technologická ást.
Sou ástí dodávky vodojemu nejsou venkovní chodníky, venkovní schodišt , vn jší zateplení nádrží.
Poznámka:
V míst stavby je nutné up esnit a specifikovat úrove hladiny podzemní vody. Standardn nejsou
navrhované prefa nádrže navrženy s opat ením proti vztlaku. V p ípad výskytu podzemní vody je
nutno nádrže posoudit na vztlak a navrhnout ú inná opat ení. Pokud by se v míst stavby nacházela
podzemní voda agresivní dle SN EN 206, je nutná úprava vn jšího povrchového nát ru nádrží p íp.
zvolit jiné technické opat ení. Opat ení proti vztlaku a ochrana nádrží proti agresivní vod nejsou v této
technické zpráv ešeny.
1.4. Technologická ást
A) armaturní komora + dv akumula ní nádrže:
ívodní ád – 1 ks:
- napojení na potrubí p ivad e v DN 90/150 pomocí samosvorné p íruby nebo ET
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení TVL/PE, DN 50/80
- vstupní filtr s vypoušt cí p írubou a nerez CrNi vložkou, DN 50
- elektroklapka Belimo SR-230 A, DN 50 pro ovládání napoušt ní vodojemu nebo místní automatika
pro ovládání erpadla ve vodním zdroji
- uzavírací mezip írubové klapky ABO, ser.600, DN 50/80
- p írubový vodom r Sensus / MeiStream, DN 50 s vysíla em impuls HriMei 10 l/imp
- vzorkovací kohoutek ½“ pro kontrolu vstupní vody
- napoušt ní do akumula ních komor horem, potrubí zav šeno na nerez konzolích
- prostupy zat sn ny speciální t snící hmotou nebo segment. t sn ním, systém VODOJEMY-PRO
- možnost napoušt ní / provozování každé z akumula ních komor samostatn
Zásobní ád – 1 ks:
- napojení na potrubí zásobního ádu do spot ebišt v DN 80/150 pomocí samosv. p íruby nebo ET
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení TVL/PE, DN 50/80
- uzavírací mezip írubové klapky ABO, ser.600, DN 50/80
- vodom r Sensus / MeiStream, DN 50/80, bez vysíla e impuls
- vzorkovací kohoutek ½“ pro kontrolu výstupní vody
- vtokové koše v akumula ních komorách v provedení NEREZ, DN 80
- prostupy zat sn ny speciální t snící hmotou nebo segment. t sn ním, systém VODOJEMY-PRO
epadové potrubí:
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení KG-PVC, DN 125
- zaúst ní nad odpadní kanálek v podlaze armaturní komory
- kotvící materiál v provedení NEREZ, AISI 304
- prostupy zat sn ny speciální t snící hmotou nebo segment. t sn ním, systém VODOJEMY-PRO
Odkalení / vypoušt ní akumula ních nádrží:
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení TVL, DN 50
- uzavírací mezip írubové klapky ABO, ser.600, DN 50
- zaúst ní nad odpadní kanálek v podlaze armaturní komory
- prostupy zat sn ny speciální t snící hmotou nebo segment. t sn ním, systém VODOJEMY-PRO
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Odv trání akumula ních komor a armaturní komory:
- kompletní montáž potrubí a tvarovek v provedení KG-PVC DN 125
- každá akumula ní komora má své nezávislé odv trání vn objektu s bezpe nostním prvkem
- v trací m ížky z akumula ních komor jsou opat eny pylovou vložkou
- kombinované odv trání armaturní komory a vstupního nadzemního objektu
- prostupy zat sn ny speciální t snící hmotou nebo segment. t sn ním, systém VODOJEMY-PRO
B) elektro ást:
- rozvad OCEP 400 / 230 V / 50 Hz, IP65, 600x400x250, umíst ný ve vstupním nadzemním objektu
- ekvipotenciální svorkovnice osazená ve vstupním objektu pod rozvad em
- p izemn ní objektu, napojení na zemní pásku FeZn 30x4 mm
- jistící prvky pro sv telné a zásuvkové okruhy
- automatika ovládání napoušt ní VDJ, ízeno od plovákového spína e
- 1 ks p ímotop AEG 1,5 kW s integrovaným termostatem ve vstupním nadzemním objektu
- 2 ks VDT zá ivkové svítidlo 2x 36 W nebo LED, montáž na strop nebo st nu
- 1 ks dávkovací za ízení Grundfos DDE pro hygienické zabezpe ení vody, v . automatiky dávkování
v závislosti na pr toku napoušt ní. Impulsní sníma je osazen na vstupním vodom ru.
- zásuvky 230 V a 400 V, provedení VDT, kabely CYKY, montáž ve vkládacích LV lištách
C) záme nická ást:
- podp ry potrubí a p íchytky v provedení NEREZ, AISI 304
- žeb ík a madla v provedení NEREZ, AISI 304
- pororošt 1000 x 1000 x 25 mm v provedení FeZn
- kotvící materiál: pr vlakové kotvy 8/10 v provedení NEREZ, AISI 304
D) Ostatní ujednání – možné dopl kové vystrojení, které není ve standardní výbav :
- posilovací AT stanice pro tlakové pásmo
- speciální AT stanice pro tzv. požární vodu
- více p ívodních ád , v . uzavíracích armatur a m ení
- více zásobních ád , v . uzavíracích armatur a m ení
- provzduš ovací v ž pro odstran ní radonu
- úpravna vody, navržená na základ rozbor vstupní, tzv. surové vody
- umyvadlo s lokální ATS na studenou vodu, oh íva TUV
- hromosvod v provedení Al, nadzemní ást
- drátové / bezdrátové p enosy, dálkové ovládání, GSM / GPRS / RADIO p enosy, AS P
- jiná komunika ní za ízení
- zabezpe ovací za ízení vodojemu
- ostatní požadavky investora, provozovatele, atd
E) Ostatní ujednání - sou ástí p edání technologické ásti stavby budou následující dokumenty:
- p edávací protokol se seznamem dokument
- certifikáty, atesty a prohlášení o shod na jednotlivé použité materiály
- výsledné zhodnoceni výrobk p icházejících do p ímého styku s pitnou vodou, vyhl. . 409/2005
- zpráva o revizi elektrického za ízení
- schéma skute ného provedení elektro
- záru ní listy s podmínkami dle výrobc jednotlivých materiál a za ízení
- protokol o tlakové zkoušce a zkoušce t snosti vnit ního vodovodního potrubí
- protokol o tlakové zkoušce a zkoušce t snosti vnit ního odpadního potrubí
- zápis o provedeném vy išt ní a dezinfekci akumula ních komor vodojemu
- protokol o uvedení za ízení pro hygienické zabezpe ení vody do provozu
- protokol o provozní zkoušce 72 hod
F) Ostatní ujednání – sou ástí p edání stavby je uvedení do provozu, které obsahuje:
- proplach akumula ních komor vodou z p ivad e v . jejich mechanického vy išt ní
- vydezinfikování akumula ních komor a vnit ního potrubí VDJ
- uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu v . nastavení automatiky napoušt ní
- zaškolení obsluhy
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1.5. Dodací lh ta
Standardní dodací lh ta celého vodojemu je 8 až 12 týdn od podepsání smlouvy o dílo.
1.6. Záru ní lh ta
Na stavební ást poskytuje zhotovitel záru ní lh tu 60 m síc , na technologickou ást 24 m síc nebo
dle výrobce technologického za ízení. Záru ní doba za íná od dne protokolárního p edání díla mezi
zhotovitelem a objednatelem.
1.7. Stavební p ipravenost, sou innost objednatele/zhotovitele
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Objednatel provede zemní práce, v etn p ípravy základové spáry pro osazení nádrží. P i
výkopu je nutno dbát doporu ených rozm
a sklon výkopu, aby byla zabezpe ena
dostate ná montážní plocha pro montážní je áb.
Objednatel p ipraví zpevn nou plochu pro p íjezd vozidel s nákladem (min. pr jezdná ší ka
3,5 m, min. podjezdná výška 4,5 m, cesta bez bo ních sklon ) a manipula ní plochu pro
montážní je áb o velikost cca 10 x 15 m.
Objednatel zajistí ochranu p íjezdové cesty p ed jejím poškozením p i pr jezdu t žké techniky.
Objednatel zajistí na dobu montáže odstran ní p ekážek, strom , v tví, záv sných
telekomunika ních kabel a vedení nízkého a vysokého nap tí, pokud budou montážní práce
provád ny v jejich ochranném pásmu.
Objednatel v p ípad výskytu podzemní vody musí zajistit, aby po dobu montáže byla p ítomná
podzemní voda od erpávána.
Staveništ p evezme montážní technik zhotovitele, který posoudí p ipravenost staveništ ,
montáž nádrží bude probíhat do výkopu, který bude p ipraven v souladu s platnými p edpisy
BOZP.
Zhotovitel standardn zajiš uje dopravu, montáž a montážní je áb v míst realizace.
Objednatel pro zhotovitele bezplatn zajistí vodu pro první napušt ní vodojemu a p ípadn pro
provozní zkoušky.
Objednatel p ipraví p ívodní, zásobní a kanaliza ní potrubí zaúst né cca 1 m do armaturní
komory vodojemu, tzn. nezakon ovat je p ed vodojemem. Zaúst ní potrubí do armaturní
komory bude provedeno v sou innosti s technikem zhotovitele.
Veškeré zat sn ní prostup do vodojemu zajiš uje zhotovitel.
Objednatel zajistí funk ní p ívodní kabel NN, zakon ený provizorní zásuvkovou sk íní pro
montáž vodojemu. Délka kabelu musí být taková, aby sta ila pro jeho p epojení do rozvad e
vodojemu (tzn. délka kabelu je taková, aby kabel dosáhl ke dve ím vodojemu plus 10 m navíc).
Objednatel zajistí funk ní odpadní potrubí z vodojemu a funk ní trvalou drenáž u základové
spáry.
Objednatel zajistí uzemn ní objektu – pokládku zemnícího vodi e v rámci svých zemních prací.
Objednatel provede v rámci svých dokon ovacích a zemních úprav položení odvod ovacích
žlab , do kterých budou svedeny deš ové svody z nadzemního vstupního objektu. Odvodn ní
musí být ukon eno cca 3 m od nádrží vodojemu.
P ed zahájením montáže technologie vdj objednatel zajistí zahrnutí nádrží ze všech stran.

1.8. Doba montáže
Celková doba usazení a montáže nádrží v . montáže vstupního objektu na staveništi cca. 8 hod.
Následné technologické vystrojení objektu cca 4 týdny.
1.9. Záv re ná ustanovení
Všechny p ípadné zm ny a úpravy oproti typovému / standardnímu ešení jsou konzultovány a ešeny
individuáln podle požadavk investora, provozovatele nebo projektanta.

