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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje
Název studie:

VODOVOD HRUSICE – POSÍLENÍ ZÁSOBOVÁNÍ
PITNOU VODOU

Lokalita:

k.ú. Hrusice, k.ú. Senohraby, k.ú. Ondřejov

Kraj:

Středočeský

Odvětví:

vodní hospodářství

Úvod a účel předkládané dokumentace
Předložená dokumentace „VODOVOD HRUSICE – POSÍLENÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU
VODOU“ je zpracována na základě smlouvy o dílo 02-O-4246-9056/19 mezi objednatelem –
Obec Hrusice a zhotovitelem - společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Cíle předkládané dokumentace
Cílem studie je variantní posouzení posílení (připojení) vodovodu obce Hrusice na nadřazený
vodárenský systém a posouzení možnosti posílení vlastních zdrojů (vrtů).
Studie bude uvažovat se dvěma možnostmi napojení na nadřazený vodárenský systém.
• Připojení na Skupinový vodovod Region Jih
• Připojení na SV Benešov – Sedlčany, přesněji připojení na vodovod Senohraby
V případě připojení na vodovod Senohraby se uvažuje napojení na VDJ Peleška (2x250 m3),
u kterého se uvažuje zvětšení objemu akumulace.
Posouzení bude zpracováno v rozsahu:
1. Zajištění a analýza podkladů
2. Bilance potřeby vody
3. Technický návrh řešení
4. Základní hydrogeologický posudek
5. Inženýrská činnost
6. Odhad investičních nákladů
7. Možnosti financování
8. Závěry a doporučení

Seznam podkladů a legislativy
Použité podklady v textu:
[1] PD k Územnímu řízení, Hrusice- posílení vodního zdroje a rozšíření VDJ Hrusice
[2] Návrh Územního plánu
[3] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-prvkuk2004
[4] PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCI,
aktualizace 2019, kapitola 2 – zásobování vodou
Zákresy vodovodního potrubí:
• Zákres vodovodní sítě obce Senohrab
• Zákres vodovodní sítě obce Hrusice
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Mapové podklady:
• Geologická mapa ČR 1:50 000, 1:500 000
• Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000
Legislativa a vyhlášky:
• Vyhláška č. 376/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví
požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 275/2001 Sb.
• Příloha č. 120 k Vyhlášce č. 428/2001 Sb.
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů

Vlastnictví a provozování vodohospodářské infrastruktury
Obecní vodovod obce Hrusice
Vlastník: Obec Hrusice
Provozovatel: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o
Obecní vodovod obce Senohraby:
Vlastník: obec Senohraby
Provozovatel: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o
Dobrovolný svazek obcí Region JIH
Vlastník: SO Region JIH
Provozovatel: ITV s.r.o.

Seznam zkratek
Specifická potřeba vody fakturované celkem (SPV+OV)

SPO
SPV

Specifická potřeba vody (SPV - l.obyv-1.den-1) je množství vody za
jednotku času, připadající na jednoho obyvatele nebo na jednotku
charakterizující určitý výrobní a nevýrobní proces

OV

Občanská vybavenost

PO

Počet obyvatel bydlících v lokalitě

PZO

Počet zásobených obyvatel z veřejného vodovodu

Potřeba vody

Základním pojmem je „potřeba vody“ tj. množství vody udané za
časovou jednotku, potřebné ve zdroji pro zajištění dodávky vody pro
odběratele.

VR

Voda k realizaci, tj. roční objem vody upravené a předané do přiváděcích
řadů nebo přímo do distribuční sítě (m3/rok)

VF

Voda fakturovaná (m3/rok)

VNF

Voda nefakturovaná (m3/rok)

Qp

Průměrná denní potřeba vody, tj. výpočtová hodnota množství vody za
den, stanovená ze specifické potřeby vody násobením počtem
příslušných jednotek (m3/rok, l/s)

Qd

Průměrná denní potřeba vody, násobená součinitelem denní
nerovnoměrnosti kd. Potřeba vody kolísá v průběhu roku i týdnů,
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hodnoty kd závisí na velikosti a charakteru spotřebiště (m3/rok, l/s)
Qh

Maximální hodinová potřeba vody (l/s)

ČS

Čerpací stanice

VDJ

Vodojem

DN

Vnitřní průměr potrubí

De

Vnější průměr potrubí

PO

Počet obyvatel

SV
SV J-B

Skupinový vodovod
Skupinový vodovod Javorník - Benešov
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2. ZAJIŠTĚNÍ A NALÝZA PODKLADŮ TÝKAJÍCÍ SE ŘEŠENÉHO
ÚZEMÍ
Popis území
Obec Hrusice leží 2 km jižně od Mnichovic v okresu Praha – východ, obcí s rozšířenou
působností je pro obec 11 km vzdálené město Říčany. Recipientem je Hrusický potok, dále se
v k.ú. Hrusice nachází recipient Mnichovka a Hubáčovský rybník. Obec je charakterizována
nízkopodlažní zástavbou rodinných domů, dále jsou v k.ú. situovány oblasti pro individuální
rekreaci s celkovým počtem cca 540 chat, z čehož je na stávající vodovodní systém připojeno
cca 100 chat. Dle ČSÚ zde k 1.1.2019 žije 840 obyvatel.

Obr. 1 Obec Hrusice (mapy.cz)

2.1.1

Základní geomorfologické a klimatické poměry

Řešené území spadá do Ondřejovské vrchoviny, která je součástí Dobříšské pahorkatiny,
Benešovské pahorkatiny a Šumavského podhůří v povodí Sázavy. Tato vrchovina je
charakteristická výskytem kontaktně metamorfovaných fylitů, břidlic, drob, křemenců,
krystalinických vápenců, a granitoidů středočeského plutonu sázavského typu.
Nadmořská výška v rámci řešené lokality a v jejím přímém okolí se pohybuje v rozmezí 360420 m n. m. Největší část zastavěného území je v nadmořské výšce 360–385 m.n.m.
Většinový krajinný pokryv řešené lokality tvoří zemědělská půda s výjimkou lesních
zalesněných ploch s vyšším terénním spádem. Řešená lokalita má tvar úzkého údolí s nivou
o šířce cca 60 m, které se při horní hranici na úrovni soutoku s bezejmennou vodotečí rozšiřuje.
Svahy při hranici řešeného území vykazují sklon v rozmezí 20-40 %.
Lokalita se nachází v oblasti vyšších srážek. Nejbližší meteorologická stanice Chocerady –
Komorní Hrádek udává 661 mm. Podle Quittovy stupnice náleží lokality do mírně teplé oblasti
Zakázka 4246/002
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MT10 charakteristický dlouhým létem, mírnou zimou a nižším úhrnem srážek během
vegetačního období.

Obr. 2 Morfologie obce Hrusice – modře stávající vodovodní síť

2.1.2

Základní geologické a hydrogeologické poměry

Skalní podloží je tvořeno granodioritem a křemenným dioritem, známé pod souhrnným
názvem sázavské žula. Jejich mocnost v okolí Hrusic je několik set metrů. Zvětralinový plášť
dosahuje mocností 40-50 m a je zvětrán až na písek s ostrohrannými úlomky. V údolí
hrusického potoka je značná část zvětralinového pláště odnesena denudací a odnosem
povrchovou vodotečí Zvětralinové pásmo je zdem mocné pouze 15-25 m.
Pokryvné útvary tvoří písčité eluviální hlíny s mocnostmi 1-2 m. V rámci svahů údolí je tato
mocnost snížena na 0,5 m, místy úplně chybí a na povrchu se vyskytují výchozy skalního
podloží (žulové skály). Ve dně Hrusického potoka se vyskytují jílovité hlíny s odhadovanou
mocností okolo 3 m.
Z hydrogeologického hlediska lze očekávat výskyt zvodnělého prostředí na rozhraní zvětralé
a navětralé žuly s puklinovou propustností. Tyto pukliny se nevyskytují souvisle v rámci celého
dna údolí, což dokazuje přítomnost původního jímacího vrtu S1 vzdáleného 10 m východně
od stávajícího jímacího vrtu S2, který byl díky nízké vydatnosti opuštěn.
Nasycená hydraulická vodivost horninového prostředí vázaná na puklinové prostředí dosahuje
hodnot okolo Ks 0,000005-0,00005 m/s (Kadlecová 2007 in Kněžek 2009).
Neovlivněná hladina zvodně v rámci řešeného území se pohybuje v hloubkách okolo 3 m p. p.
(pod povrchem). Hladina ovlivněná čerpáním se pohybuje v hloubkách okolo 6 m p. p.

Zakázka 4246/002

prosinec 2019

9

VODOVOD HRUSICE – POSÍLENÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
STUDIE PROVEDITELNOSTI

Obr. 3 Geologická mapa okolí obce Hrusice (1: 500 000)

Obr. 4 Hydrogeologická rajonizace okolí obce Hrusice
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2.1.3

Vrtná prozkoumanost

Obr. 5 Vrtná prozkoumanost okolí obce Hrusice

•

Hydrogeologický vrt GF V038533

Hydrogeologický vrt, který byl realizován v roce 1959 slouží do dnešní doby jako zdroj vody
pro obec Hrusice. Hladina ustálené podzemní vody byla v tomto místě naměřena na 3,1 m.
Vydatnost tohoto zdroje je stanovena na 1 l/s, v dnešní době je především z důvodu
současných klimatických podmínek patrné snížení vydatnosti. Tato skutečnost je
zaznamenána především v letních měsících, kdy je nutná dovážka pitné vody mobilními
cisternami.
Hloubka[m]
0-1
1 - 2.50
2.50 - 4
4 - 5.50
5.50 - 7
7-8
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Popis vodovodního systému
Obec Hrusice je zásobena pitnou vodou od roku 2000, osada Hrušov byla na vodovodní
systém napojena až v roce 2005, kdy byla dokončena výstavba vodovodní sítě.
V současné době je obec Hrusice zásobena z jednoho zdroje, kterým je podzemní vrt HV 1.
Voda je z tohoto vrtu čerpána do úpravny vody, kdy je nejprve vedena přes provzdušňovací
věž a sedimentační nádrž a následně akumulována ve vodojemu.
Z VDJ je obec zásobena především gravitačně pouze několik objektů situovaných nad VDJ je
zásobeno tlakově.
Vodovodní potrubí je z velké části z materiálu PVC a cca 500 m je z materiálu PE. Potrubí
vedoucí do osady Hrušov kříží dálnici D1, v tomto místě křížení je potrubí vedeno nadzemně
v mostní konstrukci. V místě křížení je použito právě potrubí z materiálu PE a je uloženo
v chráničce PVC 200 mm, která je tepelně izolována a opláštěna.
V současné době je vypracováván nový územní plán, ve které jsou navrženy nové rozvojové
plochy pro bydlení. Jejich zastavění a případné napojení objektů na vodovodní systém by do
budoucna vyžadovalo výstavbu nových vodovodních řadů do těchto lokalit.

Obr. 6 Pohled na uložení potrubí v mostní konstrukci (křížení D1)

•

Zdroje

Zdrojem vody pro obec Hrusice, jak již bylo řečeno je podzemní vrt, který je umístěn na
pozemku s č.p. 491, k.ú. Hrusice. Zdroj je situován v údolí Hrusického potoka.
Vrt, který je hluboký 20,5 m je v celé hloubce vystrojen plnými či perforovanými zárubnicemi.
Vrt je vybaven ponorným čerpadlem, které je ovládáno hladinami ve vodojemu a současně
blokováno při dosažení minimální hladiny vody ve vrtu. U vrtu je také osazen vodoměr, pro
měření množství surové vody.
Na základě rozhodnutí roku 2009 byla prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami,
kdy byl povolen odběr podzemní vody v množství:
•

Qmax= 1 l/s
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Toto povolení bylo prodlouženo na dobu 20 let.

Obr. 7 vrt HV 1

•

Úprava vody

Úpravna vody je situována na pozemku společně s vodojemem. Úprava vody spočívá ve
snižování obsahu radonu ve vodě pomocí provzdušňovací věže, přes kterou je voda čerpána
z vrtu do akumulačních nádob vodojemu.
Úprava současně také spočívá v odstraňování kalu, který se usazuje v sedimentační nádrži,
ze které je pomocí odtokového potrubí s odtokovým žlabem odváděn do kalové jímky.

Obr. 8 Provzdušňovací věž a sedimentační nádrže
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Obr. 9 Pohled na sedimentační nádrž

•

Vodojem 2x 50 m3

Vodojem je železobetonový objekt se dvěma akumulačními nádržemi částečně osazenými v
zemi a částečně v násypu. Železobetonové nádrže o objemu 2 x 50 m3 jsou umístěny
v neprostřední blízkosti vedle úpravny vody a jsou zpřístupněny poklopem o velikosti 60x60
cm.
Vodojem tvoří dvě armaturní komory, které jsou přístupné samostatnými stropními otvory.
V armaturních komorách se současně nachází chlorovací zařízení a malá ATS, které slouží
pro dopravu vody do oblasti nad VDJ (Na Hrádkách). Na potrubí vedoucí do této lokality je
osazen vodoměr.

Obr. 10 Pohled do armaturní komory s chlorovacím zařízením
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Územně plánovací dokumentace
V současné době je vypracováván nový územní plán obce Hrusice. Návrh územního plánu
vymezuje několik rozvojových ploch pro bydlení. Celkově se jedná o cca 24 ha zastavitelné
plochy určené pro bydlení.
Rozvojové plochy jsou dle návrhu určeny pro výstavbu cca 180 rodinných domů, z čehož
vyplývá že trvalý počet obyvatel by se v obci Hrusice mohl zvýšit o 485 obyvatel.
V případě zastavění všech rozvojových ploch lze předpokládat s maximálním počtem 1340 ob.

Obr. 11 Rozvojové plochy včetně počtu obyvatel
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Koncepce zásobení pitnou vodou
2.4.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Vodovodní síť v obci Hrusice byla vybudována v roce 2000. Další vodovodní řady byly
realizovány v místní části Hrušov v roce 2005.

Obr. 12 PRVKUK obce Hrusice a jejího okolí

Aktuální znění karty obce Hrusice (VODOVODY – zásobování pitnou vodou):
Žádost společnosti PROVOD s.r.o. ze dne 24.6.2009
V obci je vodovod pro veřejnou potřebu ve správě AQUACON Benešov. Na vodovod je
připojeno 380 trvale bydlících a 100 rekreantů. Zbytek obyvatel je zásobováno pitnou vodou z
domovních a obecních studní v nedostatečném množství a kvalitě. Voda obsahuje dusičnany
a bakteriologické znečištění. Obec má zájem o připojení všech obyvatel na vodovod pro
veřejnou potřebu a v současné době je zkolaudován vodovod pro část Hrušov a připravuje se
provedení vodovodních přípojek. Vodním zdrojem je vrtaná studna situovaná v nejsevernější
části obce v údolí Hrusického potoka. Ve vrtu (kapacita 1 l/ s.) je osazeno čerpadlo a výtlačným
řadem je voda přivedena do vodojemu 2x50 m3. Dno vodojemu je 415 m.n.m. Součástí
vodojemu je i úpravna vody (kapacita 1l/s.) Z vodojemu je veden gravitační zásobní řad. Na
vodovodní síť je v obci Hrusice bude napojen i vodovod pro Hrušov, který je oddělen od Hrusic
dálnicí.
Potřeba vody pro obec: 140 m3/d
Navrhuje se výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu na doplnění síťových vodovodních řadů
v obci z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce 2,7 km.
Změnou je návrh na doplnění plánované dostavby vodovodu o nutné rozšíření stávajícího
vodního zdroje (novou vrtanou studnou), rekonstrukci a rozšíření stávající úpravny vody (2 l/s)
a rozšíření stávající akumulace pitné vody ve vodojemu dostavbou třetí komory o objemu 50
m3.
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2.4.2 Vodovod Hrusice – PD k územnímu řízení (01/2010)
V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace DUR řešící posílení vodního zdroje a
rozšíření VDJ Hrusice. Návrh spočíval v posílení zdroje pitné vody o výstavbu nového vodního
zdroje (vrtaná studna) jehož vydatnost byla udávána na 1 l/s. Dále bylo v PD navrženo
rozšíření stávajícího vodojemu 2x 50 m3 o jednu akumulační komoru s objemem 50 m3.
Realizace těchto dvou technických opatření vyžaduje přeložky několika stávajících sítí
(stávající výtlak, odpadní potrubí, elektro).
Navržená technická opatření nebyla doposud realizována. Součástí studie bude prověření
možnosti posílení stávajícího zdroje

Obr. 13 Situace zdroje pitné vody a stávajícího VDJ

3. VÝPOČET POTŘEBY VODY
V následující kapitole je provedeno stanovení stávající a výhledové potřeby vody pro obec
Hrusice.

Stanovení potřeby vody – obecně
Potřeba vody je množství vody udávané za časovou jednotku (l.s-1, m3.d-1), potřebné pro
zajištění dodávky vody pro jednotlivé odběratele. Potřeba vody není během roku – v
jednotlivých dnech a během dne – v jednotlivých hodinách stálá, ale dosahuje minimálních,
průměrných a maximálních hodnot. Výše hodnot potřeb vody potom ovlivňuje dimenzování
jednotlivých částí vodovodu.
Průměrná denní potřeba vody Qp
Průměrná denní potřeba Qp (rozumí se v roce) je výpočtová hodnota stanovená ze specifické
potřeby vody násobením příslušných jednotek, zpravidla počtem obyvatel. Průměrná denní
potřeba je výchozí výpočetní hodnotou.
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Maximální denní potřeba Qd
Maximální denní potřeba Qd je průměrná denní potřeba násobená součinitelem denní
nerovnoměrnosti a je to maximální potřeba jednoho dne v roce. Maximální denní potřeba je
návrhovým parametrem pro dimenzování např. kapacity zdroje – potřebné množství vody ve
zdroji ke krytí této potřeby vody, kapacity úpravny, vodovodních řadů pro dopravu vody do
vodojemu a čerpacích stanic.
Stanovení součinitele:
kd ... součinitel max. denní nerovnoměrnosti (dle počtu obyvatel)
Počet obyvatel

kd

do 500
500 - 2 000
2 000 - 20 000
20 000 - 1 mil.
nad 1 mil.

1,50
1,35
1,30
1,25
1,20

Tab. 1 Součinitel denní nerovnoměrnosti (empirické hodnoty)

Maximální hodinová potřeba Qh
Maximální hodinová potřeba je využívána pro dimenzování hlavních a rozváděcích řadů a pro
návrh automatických čerpacích stanic čerpajících vodu přímo do spotřebiště, bez vodojemu.
Teoreticky je rovna objemu vody dodaného do spotřebiště během hodiny s maximálním
odběrem v den, kdy je denní spotřeba maximální.
Maximální hodinová potřeba vody: Qmax h=Qd*kh
Stanovení součinitele:
kh ... součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti (dle počtu obyvatel)
Počet obyvatel
30
50
100
500
1 000
3 000
5 000
15 000
> 30 000

kh
7,2
6,7
5,9
2,6
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8

Tab. 2 Maximální hodnota součinitele hodinové nerovnoměrnosti (empirické hodnoty)

Výpočet:
Qp,VF = SPO × PZO
QVNF = Qp,VF × VNF/100% / (1-VNF/100%)
Qp = Qp,VF + QVNF
Qd,VF = Qp,VF × kd
Qd = Qd,VF + QVNF
Qh,VF = Qd,VF × kh
Qh = Qh,VF + QVNF
Příslušné součinitele denní a hodinové nerovnoměrnosti byly komentovány v předchozích odstavcích,
průtok vody nefakturované QVNF se předpokládá v čase konstantní.
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Výpočet potřeby vody – výhled
3.2.1

Specifická potřeba vody

Jedním z podstatných parametrů návrhu systému je předpokládaná potřeba vody.
a) stanovení dle přílohy č.120 k vyhlášce 428/20011 Sb.
Specifické množství pitné vody (množství na 1 obyvatele za den) závisí na bytové vybavenosti
(koupelny, sprchy, toalety apod.). Uvedené hodnoty se týkají specifické potřeby vody
fakturované pro domácnosti
Bytový fond (SPV)
Základní občanská vybavenost (OV)
Celkem dle vyhlášky (SPO)

35 m3/os/rok = 95,9 l/s/os/den
20 l/s/os/den
115,9 l/s/os/den

c) stanovení specifické potřeby vody pro obec Nespeky
Pro danou lokalitu bylo uvažováno vzhledem k charakteru území a zástavby s následujícími
specifickými potřebami:
•
•

trvale bydlící obyvatelé
rezerva pro občanskou vybavenost

90 l/s/os/den
20 l/s/os/den

Ve výhledech bude SPO uvažována 110 l/os./den. Snížení pod úroveň stávajícího
středočeského průměru 120 l/os./den zohledňuje velikost lokality.
3.2.2 Stanovení výhledového počtu obyvatel
Stanovení počtu výhledového počtu obyvatel bylo stanoveno na základě navrhovaného
územního plánu, ve kterém byly vymezeny rozvojové plochy a k nim stanoven počet bytových
jednotek (BJ).
Počet obyvatel v rekreačních objektech je dnes stanoven na 440 osob, dle objednatele byl
výhledový počet osob v chatařských oblastech stanoven na 540.
Výpočet pro výhledový počet trvale bydlících obyvatel byl proveden na základě počtu bytových
jednotek, kdy na každou BJ jsou uvažovány 3 osoby.
Celkem pro obec Hrusice
• Stávající stav
o Stávající počet připojených obyvatel
o Stávající počet nepřipojených rekreantů
• Výhledový stav
o Maximální počet připojených obyvatel
o Maximální počet připojených obyvatel + rekreanti

Obec

typ obyvatel

trvale žijící ob.
Hrusice

rekreanti
celkem

850 obyvatel
440 rekreantů
1340 obyvatel
1340 ob. + 540 rekreantů

stávající
počet
zásobených
obyvatel
850
850
440
0
1 340
850

výhledové
počet
zásobených
obyvatel
1340
540
1 880

Tab. 3 Počet obyvatel (stávajících / výhledových)
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3.2.3

Zatěžovací stavy

Vzhledem k velkému počtu rekreantů na území obce Hrusice uvádíme následující zatěžovací stavy:
• SSt
→
Stávající stav pro rok 2019
• VMin →
Připojení nových spotřebitelů dle návrhu ÚP
• VMax →
Připojení nových spotřebitelů včetně rekreantů

Zatěžovací stav

SSt
Vmin
Vmax

Navrhovan
Počet
á specifická
zásobenýc
potřeba
h obyvatel vody (SPV)
(PZO)
l/os/den
850
110
1340
110
1610
110

Navrhovan
á potřeba
vody
l/den
93500
147400
177100

Qp
l/s
1,08
1,71
2,05

mᶾ/den
93,50
147,40
177,10

Qd
mᶾ/rok
34128
53801
64642

Kd
1,50
1,40
1,40

l/s
1,62
2,39
2,87

Qh
mᶾ/den
140,25
206,36
247,94

Tab. 4 Výpočet potřeby vody pro stanovené zatěžovací stavy

PZO
SPV
Qp
Qd
Qh
Qnávrh

Počet zásobených obyvatel
Specifická potřeba vody
Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody pro zatěžovací stav Vmax (včetně ztrát)
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Kh
2,32
2,18
2,17

l/s
3,77
5,21
6,23

Ztráty

Qnávrh

l/s

l/s

0,36

6,59
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4. NÁVRH A POSOUZENÍ ZPŮSOBU ZÁSOBENÍ VODOU
V následující kapitole jsou navrženy a zhodnoceny možnosti zásobení obce Hrusice pitnou
vodou. Dle domluvy s investorem jsou posuzovány možnosti napojení na vodovodní systém
obce Senohraby (voda dováděna z SV Benešov – Sedlčany), dále napojení na SV Region JIH
a využití vlastního zdroje s možností jeho posílení.
Na základě požadavku investora byly následně navrženy tyto varianty zásobení obce Hrusice:
• Varianta I – Zásobení obce z VDJ Peleška (ve vlastnictví obce Senohraby)
• Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce Senohraby
• Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce Turkovice u Ondřejova
• Varianta IV – Posílení vlastních zdrojů
Všechny varianty napojení uvažují se zásobením obce přes vodojem, tudíž využití stávajícího
VDJ.

Posouzení varianty I – Zásobení obce z VDJ Peleška
Tato varianta navrhuje napojení obce Hrusice na vodovodní systém obce Senohraby. Návrh
spočívá v zásobení Hrusic z VDJ Peleška, který je napojen na skupinový vodovod Benešov –
Sedlčany.
Z VDJ Peleška by byla dováděna voda do stávajícího VDJ Hrusice, ze kterého by následně
byla voda gravitačně rozváděna do vodovodní sítě obce Hrusice.
4.1.1

Hydraulický výpočty a návrh vodovodního řadu

Vodovodní potrubí bylo navrženo na základě hydraulických výpočtů dle rovnice DarcyWeisbacha a Colebrook- White.
•

Potrubí

•

Ztráty- Zt (Darcy- Weisbachova rovnice)

•
•

Hydraulická drsnost pro plastové potrubí byla stanovena na:
Průtok

PE-HD SDR 11 De 110, D 90 mm, dl= 4 870 m

0,5 mm

Na základě spotřeby byl vypočítán maximální denní průtok Qd= 0,00287 m3/s, pro tyto
výpočty bylo uvažováno s průtokem, který bude schopen naplnit celý vodojem 200 m3 za 17
hod.
Q= Objem VDJ/doba naplnění
Q= 200/17/3600
Q= 0,00327
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•

Součinitel tření
Byl stanoven na základě empirické rovnice dle Colebrook- White

Pro D 90 mm SDR 11 = 0,034
•

•

Ztráty
Ztráta potrubí → De 110 SDR11, D= 0,09, L= 4 870m
Zt1 = (0,034* ((4 870 / 0,09) * (0,512/ 2*9,81)))
Zt1= 24,4 m
Tlaková výška
Navrhovaný vodovodní řád slouží jako přiváděcí řad z VDJ Peleška do VDJ Hrusice,
z tohoto důvodu je tlaková výška stanovena jako rozdíl min. hladiny VDJ Peleška a
max. hladina VDJ Hrusice (Hg), součet ztrát potrubí (Zt) a nepředpokládatelné ztráty
(Hr).
Tlaková výška slouží ke stanovení maximální výšky, která musí být od VDJ Peleška
čerpána, aby byla zajištěno plnění VDJ Hrusice. V tomto případě na základě této
tlakové výšky bude navrženo čerpadlo, které bude čerpat vodu do zmiňovaného
vodojemu.
H= Hg + Zt + HR
Hg= Max. hladina VDJ Hrusice (m.n.m.) – Min. hladina VDJ Peleška (m.n.m.)
Hg= 415 – 410,15 = 4,85 m
H= 4,85+ 24,4 + 5
H= 34,25 m. v. sl.
Tlaková výška byla stanovena na 35 m. v. sl.

4.1.2

Návrh objemu vodojemu

Způsob hodnocení
Dle ČSN 75 5355 se objem zásobních vodojemů navrhuje jako součet objemu provozního,
daného požadavky na vyrovnání hodinové nerovnoměrnosti odtoku z vodojemu při maximální
denní spotřebě Qd, objemu požární vody a objemu tvořícího provozní rezervu.
Vc = Vpr + Vpo + Vr
Provozní objem
Provozní objem je vypočten jako objem nutný k dennímu vyrovnání nerovnoměrnosti odběrů
dané uvažovanou křivkou součinitele hodinové nerovnoměrnosti. Při jeho výpočtu se
předpokládá konstantní přítok vody do vodojemu z vodovodní sítě města. Provozní objem pro
obec Hrusice byl vypočten na 101,5 m3.
Objem požární vody
Dle ČSN 73 0873 se objem požární vody stanovuje jako součin počtu hydrantů použitých pro
hašení n = 1 – 2, doby hašení t = 0,5 – 2 hod a průtoku použitého při hašení
Qpo = 7,5 – 40 l/s. Objem požární vody by měl být v rozmezí 14 – 72 m3. Protože vodovod
v obci Hrusice není určen pro požární účely, není objem požární vody uvažován.
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Provozní rezerva
Objem provozní rezervy byl vypočten jako rozdíl skutečného objemu vodojemu a součtu
provozního a požárního objemu:
Vr = Vc – (Vpr + Vpo)
Objem vodojemu jako procento průměrného denního průtoku
Podíl objemu vodojemu k celkovému průměrnému dennímu průtoku souvisí s dobou zdržení
vody ve vodojemu (vyjadřuje dobu zdržení jako podíl dne). U hodnoty vycházejících výrazně
nad 100% se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost hygienickému zabezpečení vody
(dochlorování).
Doba trvání poruchy
Je to doba, po kterou je možné čerpat provozní rezervu po přerušení dodávky vody do
vodojemu, ke které dojde v okamžiku, kdy je vodojem na nejnižší hladině svého denního cyklu.
Za optimální se jeví objem vodojemu schopný překlenout dobu trvání poruchy v rozmezí 6–12
hodin.
Objem vodojemu jako procento maximálního denního průtoku
Dle ČSN 75 5355 by měl být zásobní vodojem objem v rozmezí 60% až 80% maximální denní
spotřeby vody v připojeném spotřebišti. Dle standardů platných na území Hlavního města
Prahy je požadována dokonce hodnota 100%. Návrhový objem byl volen tak, aby bylo
dosaženo hodnoty okolo 100%.
Výsledky posouzení
Pro zaručení objemu Qd na 80% je potřeba míti objem akumulace vyšší než 198 m 3. Jako
ideální je návrh dvoukomorového vodojemu o akumulaci 2 x 100 m3. Za stávajícího stavu, kdy
se v obci již nachází VDJ 2x 50 m3 je možné přistavit 1 x 100 m3 komoru.
Vodojem byl posuzován na:
Qd= 248 m3/den
Doba plnění= 17 hod/den
Qnavrh= 3,3 l/s

Obr. 14 Varianta I – situace navržených opatření
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Obr. 15 Podélný profil průběhu terénu a čáry hydrostatického přetlaku
Zakázka 4246/002

prosinec 2019

24

Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou
Studie proveditelnosti

4.1.3
•

Návrh technických opatření
Požadavek na přiváděcí řad

Výše zmíněný návrh řadu PE 110 SDR 11 pro plnění VDJ Hrusice z VDJ Peleška (Skupinový
vodovod Benešov – Sedlčany) vycházel z maximálních výhledových potřeb spotřebiště
Hrusice, kterými jsou:
• Napojení maximálního počtu obyvatel, který je dle návrhu ÚP stanoven na 1340 ob.
• Napojení maximálního počtu rekreantů, který je dle informace investora stanoven na
540 rekreantů
• V případě rekreantů je potřeba vody spočtena pouze na dobu rekreační sezóny (6
měsíců)
• Z tohoto důvodu je v zatěžovacím stavu Vmax uvažováno s celkových počtem
zásobených obyvatel 1610 ob. (1340 + 540/2)
• Maximální denní průtok dle maximálního zatěžovacího stavu byl vypočten na Qd = 2,87
l/s, v případě plnění VDJ za 17 hod/den byl přiváděcí řad navržen na Qd = 3,3 l/s
Z důvodu velkých terénních změn bylo navrženo plastové potrubí s tlakovou třídou SDR 11.
•

Požadavek na VDJ Peleška

V současné době VDJ Peleška 2x 250 m3 slouží jako akumulace pro obec Mirošovice a
současně také jako rezerva pro obec Senohraby v případě odstávky starého vodojemu.
Vodojem se nachází na pozemku s p.č. 230/3 k.ú. Senohraby.
Pro tuto variantu, kdy bude obec Hrusice zásobena z VDJ Peleška jsou v případě maximálního
zatěžovacího stavu stanoveny následující odběry:
•

Maximální Qd= 248 m3/den

V případě plnění VDJ Hrusice po dobu 17 hod. je odběr z VDJ Peleška stanoven na Qd= 3,3/s.
•

Požadavek na VDJ Hrusice

V současné době VDJ Hrusice 2x 50 m3 zásobuje cca 850 ob. V případě maximálního
zatěžovacího stavu, kdy by bylo zásobeno cca 1610 ob., je stávající vodojem nekapacitní.
Celkový akumulační objem vodojemu musí dosahovat alespoň 80% Qd, v případě
maximálního zatěžovacího stavu je vyžadován objem vodojemu min. 200 m3. Z tohoto důvodu
je jedním technickým opatřením pro výhledový stav zkapacitnění stávajícího vodojemu
z objemu 100 m3 na 200 m3.
•

Požadavek na čerpací stanici ve VDJ Peleška

Přiváděcí řad z VDJ Peleška do VDJ Hrusice se navrhuje jako potrubí PE SDR 11 D 110.
Minimální parametry čerpací stanice pro spolehlivé zásobení obce Hrusice ve výhledovém
stavu jsou:
•
•
•

Q = 3,3 l/s
H = 35 m
Paralelní zapojení 1+1 (100 % záloha)
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Posouzení varianty II – Napojení na vodovodní síť obce Senohraby
Tato varianta navrhuje napojení obce Hrusice na vodovodní systém obce Senohraby. Oproti
variantě I., spočívá zásobení Hrusic přímo z vodovodní sítě obce Senohraby.
Voda by byla z vodovodní sítě dováděna do VDJ Hrusice a následně rozváděna gravitačně do
vodovodní sítě Hrusic.
Místo napojení je uvažováno na nejvýchodnější straně vodovodní sítě v blízkosti obce Hrusice.
V tomto místě není znám tlak ve vodovodní síti. Z tohoto důvodu bude tato varianta
dopracována až po měrné kampani v obci Senohraby, která je plánována na první polovinu
roku 2020. Na základě měrné kampaně budou dopracovány technická opatření pro tuto
variantu.

Místo napojení na
vodovodní síť obce
Senohraby a umístění
ATS

Obr. 16 Místo napojení na vodovodní síť obce Senohraby

4.2.1

Hydraulický výpočty a návrh vodovodního řadu

Vodovodní potrubí bylo navrženo na základě hydraulických výpočtů dle rovnice DarcyWeisbacha a Colebrook- White.
V této variantě bylo potrubí navrženo pro dvě varianty, kdy bude vodojem zásoben
z vodovodní sítě za 12 hod./den (mimo špičky) a za 24 hod./den.
•

Potrubí
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•

Ztráty- Zt (Darcy- Weisbachova rovnice)

•
•

Hydraulická drsnost pro plastové potrubí byla stanovena na:
Průtok

0,5 mm

Na základě spotřeby byl vypočítán maximální denní průtok Qd= 0,00287 m3/s, oproti
variantě I. jsou navrženy dvě možnosti plněním vodojemu 200 m3 za :
•

•

•

24 hod./den
o Q= Objem VDJ/doba naplnění
m3/hod
o Q= 200/24/3600
m3/s
o Q= 0,002315
m3/s
12 hod./den
o Q= Objem VDJ/doba naplnění m3/hod
o Q= 200/12/3600
m3/s
o Q= 0,00463
m3/s

Součinitel tření
Byl stanoven na základě empirické rovnice dle Colebrook- White

Pro D1 74 mm SDR 11 = 0,036
Pro D2 102 mm SDR 11 = 0,032
•

Ztráty
Ztráta potrubí → De 90 SDR11, D= 0,074, L= 3 050 m
Zt1 = (0,036* ((3 050 / 0,09) * (0,542/ 2*9,81)))
Zt1= 21,7 m
Ztráta potrubí → De 125 SDR11, D= 0,102, L= 3 050 m
Zt1 = (0,032* ((3 050 / 0,09) * (0,572/ 2*9,81)))
Zt1= 15,7 m

•

Tlaková výška

Stanovení tlakové výšky slouží pro specifikování technických parametrů AT stanice, která
zajistí spolehlivé čerpání vody do vodojemu.
Z důvodu neznámých provozních tlaků na síti v místě napojení bude tato varianta
dopracována po „Měrné kampani“. Poté budou nejen specifikovány parametry ATS, ale
také budou upřesněny parametry přiváděcího řadu a odběr vody, který lze ze sítě čerpat.
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Obr. 17 Varianta II – situace navržených opatření
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Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce Turkovice u Ondřejova
Tato varianta oproti předešlým se nezaměřuje na napojení obce Hrusice na obec Senohraby,
která je zásobena z SV Benešov – Sedlčany, ale na napojení na SV Region JIH.
Připojení na SV region JIH je navrženo v obci Turkovice u Ondřejova, kde by se napojilo přímo
na vodovodní síť obce.

Místo napojení na
vodovodní síť obce
Turkovice a umístění
ČS

Obr. 18 Místo napojení na vodovodní síť obce Turkovice

4.3.1

Hydraulický výpočty a návrh vodovodního řadu

Vodovodní potrubí bylo navrženo na základě hydraulických výpočtů dle rovnice DarcyWeisbacha a Colebrook- White.
•

Potrubí

•

Ztráty- Zt (Darcy- Weisbachova rovnice)

•

Hydraulická drsnost pro plastové potrubí byla stanovena na:
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•

Průtok

Na základě spotřeby byl vypočítán maximální denní průtok Qd= 0,00287 m3/s, pro tyto
výpočty bylo uvažováno s průtokem, který bude schopen naplnit celý vodojem 200 m3 za 24
hod.a to z důvodu zásobení Hrusic přímo s vodovodní sítě obce Turkovice.
Q= Objem VDJ/doba naplnění
Q= 200//24/3600
Q= 0,002315
•

m3/hod
m3/s
m3/s

Součinitel tření
Byl stanoven na základě empirické rovnice dle Colebrook- White

Pro D 74 mm SDR 11 = 0,036
•

•

Ztráty
Ztráta potrubí → De 110 SDR11, D= 0,09, L= 4 870 m
Zt1 = (0,036* ((2 300 / 0,074) * (0,542/ 2*9,81)))
Zt1= 16,3 m
Tlaková výška

Tlaková výška v blízkosti místa napojení se dle provozovatele soustavy (I.T.V a.s.) pohybuje
okolo 0,28 MPa.
Tento tlak je dostačující pro dopravu vody do VDJ Hrusice, není tedy v této variantě potřeba
navrhovat čerpací stanice či naopak redukční ventil.
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Obr. 19 Varianta III – situace navržených opatření
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Obr. 20 Podélný profil průběhu terénu a čáry hydrostatického přetlaku
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Varianta IV – Posílení vlastních zdrojů
Tato varianta je zaměřena na posílení vlastních zdrojů, a to především z důvodu, kdy v letních
měsících je stávající zdroj kapacitně nevyhovující. Tento fakt je způsobem nejen současnými
klimatickými podmínkami, kdy se stále snižuje hladina podzemních vod, ale také to může být
způsobeno místními hydrogeologickými podmínkami.
V současné době je obec Hrusice zásobena z jednoho vlastního zdroje, kterým je vrtaná
studna. Varianta se zaměřuje na návrh lokalizace nového vodního zdroje v rámci efektivity
využití stávajícího zdroje pitné vody (jímací vrt S2 neboli HV-1.
Návrh nového vodního zdroje navazuje na historicky zpracované dokumenty: „Hrusice –
posílení vodního zdroje a rozšíření VDJ Hrusice“ z roku 2010 vypracované společností
PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o. a „Geologický posudek pro vodovod a kanalizaci
HRUSICE“ z roku 2009 vypracované RNDr. Janem Kněžkem.
Lokalizace vodního zdroje zahrnuje údolí Hrusického potoka (č. h. p. 1-09-03-131), který je
vymezen jižní části intravilánu obce Hrusice a místní komunikací č. 355 Ondřejovská.
4.4.1

Opatření stávajícího zdroje

V současné době je obec Hrusice zásobena z jednoho vlastního zdroje, kterým je vrtaná
studna.
Jedná se o vrt se šachtovitým zhlavím umístěný při levém břehu Hrusického potoka severně
od intravilánu obce v rámci pozemkové parcely č 491. Tento vrt je vrtán v puklinovém prostředí
krystalinika sázavské žuly s přítoky mezi 18 a 19 m a je hluboký 20,5 m p. t.
Jeho doporučená vydatnost byla původně stanovena na 0,75 l/s (Zachová 2006 in Kněžek
2009). Maximální odběr vody v roce 2006 činil 0,57 l/s. Povoleny odběr dle rozhodnutí ze srpna
2009 činí 1 l/s.
Na vodovodní síť je mimo obec připojena i chatová osada a charakter většinové zástavby v
rámci obce je zástavba rodinných domů se zahradami, díky čemuž se v rámci odběru vyskytuje
20% nárůst odběru během letních měsíců – zavlažování zahrad a záhonů (Kadlecová 2007 in
Kněžek 2009).
Reálná trvale udržitelná a využitelná vydatnost vrtu je pravděpodobně nižší, vzhledem k nízké
mocnosti propustné etáže v rámci puklinového prostředí (výš zmíněné přítoky mezi 18 a 19 m
hloubky vrtu).
Při úvaze průměrné hodnoty nasycené hydraulické vodivosti propustného puklinového
prostředí Ks 0,00001 m/s je hodnota kritické vstupní rychlosti Vmax do vrtu při použití vzorce:
•

Ks 0,5/15 rovna 0,00021 m/s a maximálního jímatelného množství daná vztahem Qmax
= 2.π.r.m. Vmax (poloměr vrtu r=0,2 m, mocnost zvodně m=1 m) je rovna 0,265 l/s.

Již za současných podmínek dochází k překračování maximální vtokové rychlosti Vmax, což
vede ke zvýšené kolmataci (stárnutí) vrtu a může docházet k pískování vrtu. Tyto jevy značně
snižují životnost vrtu.
Pro zajištění delší životnosti vrtu byl doporučený odběr stanoven na 0,265 l/s, tato hodnota je
za současných podmínek zcela nevyhovující, již v roce 2018 průměrná denní potřeba byla
1,08 l/s. Z toho vyplývá, že stávající vrt je již dlouhodobě nadměrně zatěžován a při častém
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čerpání tohoto množství, jak již bylo řečeno může docházet k zrychlené degradaci a současně
také k pískování vrtu.

Obr. 21 Porovnání povoleného a doporučeného odběru vody se stávající spotřebou

Graf výše znázorňuje možnosti vrtu a stávající potřebu obce. Červenou barvou je zvýrazněno
doporučené čerpání z vrtu, aby nedocházelo k jeho degradaci. Z grafu tudíž vyplývá, že
doporučené čerpání, které bylo stanoveno na 0,265 l/s je oproti potřebě obce nedostačující a
není možné z vrtu čerpat, tak aby byla zajištěna jeho dlouhá životnost.
4.4.2

Návrh posílení vodního zdroje Hrusice

Z důvodu málo kapacitního stávajícího zdroje a zvyšujícím se nárokům na spotřebu vody v
obci Hrusice a v přilehlé chatové oblasti a vzhledem ke stávajícímu nadlimitnímu čerpání z vrtu
S2, byl na základě doporučení Geologického posudku (Kněžek 2009) vyhotoven návrh nového
vrtu S, ve vzdálenosti cca 50 m severně od stávajícího jímacího vrtu S2 (PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. 2010).
Vzhledem k lokalizaci jímací části vrtu uvnitř puklinového prostředí je pravděpodobné, že se
oba jímací vrty mohou vyskytovat ve stejné vodonosné puklině. V případě potvrzení této
prognózy by nový vrt pravděpodobně zčerpával velkou část přítoku původního vrtu, což by
vedlo ke snížení vydatnosti vrtu S2.
Před provedením vytyčení nového vrtu je vhodné provézt geofyzikální průzkum lokality a
vytyčit projektovaný vrt V3 v rámci jiné pukliny, než je ta, na které se vyskytuje stávající jímací
vrt S2. Pokud by došlo k lokalizaci vrtů v rámci jedné pukliny, mohlo by dojít ke snížení jímací
kapacity obou vrtů vlivem omezeného přítoku.
Kvůli současnému přečerpávání vrtu S2 během denních a sezónních špiček velmi
pravděpodobně došlo ke zvýšené kolmataci (stárnutí) vrtu. Pro zvýšenou životnost stávajícího
objektu je vhodné provézt důkladnou regeneraci vrtu. Dále je vhodné v období cca 1 za 5 let
provádět servisní regeneraci jak stávajícího, tak projektovaného vrtu.
Varianta 2 jímacích vrtů oproti stávajícímu jednomu zajistí při vhodné lokalizaci a provedení
nového objektu navýšené celkového čerpaného množství vody. Zároveň umožní pravidelné
Zakázka 4246/002

prosinec 2019

34

VODOVOD HRUSICE – POSÍLENÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
STUDIE PROVEDITELNOSTI

odstávky jednoho z vrtů v rámci jeho pravidelné údržby (regenerace) a nouzový provoz bez
přerušení dodávky pitné vody v případě havárie na jednom z objektů (např. při poruše
čerpadla).
V rámci zvýšení vydatnosti stávajícího zdroje a navýšení celkové kapacity zdrojů je vhodné
provézt následující opatření:
•
•
•

Vytyčení nového jímacího objektu S3 na základě geofyzikálního průzkumu lokality
Efektivní využívání stávajícího zdroje
Regenerace stávajícího jímacího objektu S2
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Souhrn technických opatření
4.5.1
•
•

•

•

4.5.2

Varianta I – Zásobení obce z VDJ Peleška
Návrh vodovodního řadu napojující VDJ Hrusice na VDJ Peleška
o PE – HD SDR 11 De 110, dl. 4 870 m → plnění VDJ 17 hod./den
Odběr z VDJ Peleška
o Při maximálním zatěžovacím stavu je potřeba vody navržena na Qd= 2,87 l/s
o Odběr z VDJ pro naplnění 200 m3 VDJ Hrusice je navržen na Qd= 3,27 l/s →
17hod./den
Čerpací stanice ve VDJ Peleška pro Hrusice
o Q= 3,3 l/s
o H= 35 m
o Paralelní zapojení 1+1 (100% záloha)
Rozšíření VDJ Hrusice
o Akumulaci VDJ rozšířit ze 100 m3 na 200 m3
Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce Senohraby

Technická opatření v rámci této varianty budou upřesněna až po měrné kampani, která
bude realizována v obci příští rok
•

•

•
•
4.5.3
•
•

•
•

4.5.4
•

•

Návrh vodovodního řadu napojující VDJ Hrusice na vodovodní síť obce Senohraby
o PE-HD SDR 11 De 90, dl= 3 050 m → za 24hod./den
o PE-HD SDR 11 De 125, dl= 3 050 m → za 12hod./den
o Dimenze potrubí bude upřesněna po měrné kampani
Odběr ze sítě
o Při maximálním zatěžovacím stavu je potřeba vody navržena na Qd= 2,87 l/s
o Odběr ze sítě pro naplnění 200 m3 VDJ Hrusice je navržen na:
▪ Qd= 2,32 l/s → 24 hod./den
▪ Qd= 4,63 l/s → 12 hod./den – v době mimo denní špičky
AŠ + Čerpací stanice v místě napojení na vodovodní síť
o Bude upřesněno po měrné kampani
Rozšíření VDJ Hrusice
o Akumulaci VDJ rozšířit ze 100 m3 na 200 m3
Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce Turkovice u Ondřejova
Návrh vodovodního řadu napojující VDJ Hrusice na vodovodní síť obce Turkovice
o PE- HD SDR 11 De 90, dl= 2 300 m
Odběr ze sítě
o Při maximálním zatěžovacím stavu je potřeba vody navržena na Qd= 2,87 l/s
o Odběr ze sítě pro naplnění 200 m3 VDJ Hrusice je navržen na:
▪ Qd= 2,32 l/s → 24 hod./den
Napojovací šachta včetně vystrojení
Rozšíření VDJ Hrusice
o Akumulaci VDJ rozšířit ze 100 m3 na 200 m3
Varianta IV – Posílení vlastních zdrojů
Geofyzikální průzkum v rozsahu předpokládaného údolí Hrusického potoka
o Multielektrodové sondování ERT, DEMP, refrakční seismika
o 2x podélný profil
o 4x příčný profil
Nový jímací objekt
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Vyvrtání vrtu o hloubce 22 m
Zpevnění horní části vrtu variantou zanořené betonové šachty s ocelovým
poklopem
o Ponorné čerpadlo včetně instalace
o Přívod potrubí a napojení na stávající vodojem
▪ PE – HD D 63, dl. Cca 1 km
o Elektrická přípojka
o Oplocení OP 1. stupně 20 x 20 m
Regenerace stávajícího vrtu
o Chemické+ mechanické + kamerové prohlídky
Poloprovozní čerpací zkoušky po dobu 3 dnů
o
o

•
•

Zakázka 4246/002

prosinec 2019

37

Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou
Studie proveditelnosti

5. MAJETKOPRÁVNÍ ELABORÁT
Studie řeší možnosti zásobení obce Hrusice pitnou vodou. Varianty řeší především napojení
na jiný vodovodní systém, čímž by byla zajištěna spolehlivá dodávka pitné vody do obce a
zároveň by obec nebyla zásobena ze stávajícího, nekapacitního zdroje. Navržené varianty,
které napojují obec buď přímo na VDJ nebo na vodovodní síť jiné obce, jsou z hlediska
majetkoprávních vztahů náročnější. Navržené trasy ve všech variantách jsou vzhledem k jejích
délce vedeny i na soukromých pozemcích.
Nejméně náročnější variantou vzhledem k dotčeným pozemkům je varianta III. a to především
z důvodu, že se jedná o nejkratší trasu. Přestože je trasou dotčeno nejméně pozemků je trasa
vzhledem k vlastnictví vedena přes nejvíce soukromých pozemků (75 % zaujímají pozemky
v soukromém vlastnictví).
Naopak nejméně dotčeným soukromých vlastníků je ve variantě II., kdy je obec Hrusice
napojena přímo na vodovodní síť obce Senohraby (36 % = 15 pozemků v soukromém
vlastnictví).

Pozemky dotčené variantou I – Zásobení obce z VDJ Peleška
Varianta I – Zásobení obce z VDJ Peleška
Parcelní
Parcelní
Vlastník
číslo
Vlastník
číslo
510/16
338/24
ČD
510/28
409/36
510/29
473/3
536
498/1
Obec
Senohraby
2317
500/1
2320
505/3
2244/18
517/1
2244/8
st. 28/2
KSUS
2244/9
2321
476/17
ŘSD
1666/17
517/15
530/1
533/1
417
533/3
420
Lesy ČR
2283/1
2271
1575/16
1558/1
1575/18
1559/27
1575/19
1565/2
1587/1
1565/4
2270/1
1570/11
Soukromý
Obec Hrusice
vlastník
2278/1
1570/13
2282/12
1570/14
2282/13
1575/8
309/2
1580/1
508/2
1580/13
Povodí Vltavy
505/2
1580/31
254/22
308/11
Tab. 5 Dotčené pozemky v rámci varianty I.
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Obr. 22 Přehled vlastníků dotčených pozemků ve variantě I.

Vlastník

Počet pozemků

Počet pozemků %

ČD

3

6

KSUS

10

19

Lesy ČR

1

2

Obec Hrusice

10

19

Obec Senohraby

8

15

Povodí Vltavy

1

2

ŘSD

3

6

Soukromý vlastník

16

31

Celkový součet

52

100

Tab. 6 Přehled počtu vlastníků dotčených trasou varianty I.

Obr. 23 Majetkoprávní situace varianty I.
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Pozemky dotčené variantou II – Napojení na vodovodní síť obce
Senohraby
Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce
Senohraby
Parcelní
Parcelní
Vlastník
číslo
Vlastník
číslo
2317
338/24
2320
338/59
2244/18
369/1
Obec
Senohraby
KSUS
2244/8
369/2
2244/9
498/1
517/6
505/3
517/8
417
Lesy ČR
2283/1
420
1575/16
2271
1575/18
1558/1
1575/19
1559/27
1587/1
1565/2
2270/1
1565/4
Obec Hrusice
Soukromý
2278/1
1570/11
vlastník
2282/12
1570/13
2282/13
1570/14
309/2
1575/8
508/2
1580/1
Povodí Vltavy
505/2
1580/13
2321
1580/31
ŘSD
1666/17
308/11
Tab. 7 Dotčené pozemky v rámci varianty II.

Obr. 24 Přehled vlastníků dotčených pozemků ve variantě II.
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Vlastník

Počet pozemků

Počet pozemků %

KSUS

7

17

Lesy ČR

1

2

Obec Hrusice

10

24

Obec Senohraby

6

14

Povodí Vltavy

1

2

ŘSD

2

5

Soukromý vlastník

15

36

Celkový součet

42

100

Tab. 8 Přehled počtu vlastníků dotčených trasou varianty II.

Obr. 25 Majetkoprávní situace varianty II.
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Pozemky dotčené variantou III – Napojení na vodovodní síť obce
Turkovice u Ondřejova
Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce
Turkovice
Parcelní
Parcelní
Vlastník
číslo
Vlastník
číslo
Lesy ČR
2285
2161/11
2275
2161/26
Obec Hrusice
309/2
2161/27
2224
2161/28
2129/2
2161/34
Obec Ondřejov
2138/3
2175/10
2284/5
2175/11
Soukromý
Římskokatolická
328/1
2179/1
vlastník
farnost
222
220/2
238
227/1
313
227/2
314
333/20
345
333/21
Soukromý
vlastník
207/2
333/26
207/5
2129/1
2138/4
2161/10
Tab. 9 Dotčené pozemky v rámci varianty III.

Obr. 26 Přehled vlastníků dotčených pozemků ve variantě III.
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Vlastník

Počet pozemků

Počet pozemků %

Lesy ČR

1

3

Obec Hrusice

2

6

Obec Ondřejov

4

13

Římskokatolická farnost Hrusice

1

3

Soukromý vlastník

24

75

Celkový součet

32

100

Tab. 10 Přehled počtu vlastníků dotčených trasou varianty III.

Obr. 27 Majetkoprávní situace varianty III.
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6. ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
Vstupy pro ekonomické vyhodnocení
Ekonomické hodnocení vychází z:
•
•
•
•
•

•

ceny dodavatelských firem,
URS Praha 2019 rozpočtový program,
orientační ceny Ministerstva pro místní rozvoje dle rozpočtových ukazatelů
(www.uur.cz) - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2019,
UNIKA 2019 - sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových
prací a inženýrských činností,
Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny
objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací
(čj.: 401/2010 - 15000),
zkušeností projektanta.

Celkové náklady se skládají z:

Složky nákladů na realizaci navrhovaných opatření

Celkové náklady na výstavbu

Přípravné
práce

• UNIKA 2019
•

Projekční práce a inženýrská činnost

Zemní, přípravné a
dokončovací práce
Základní rozpočtové
náklady (ZRN)
Realizační
náklady

Podklad pro ekonomické
vyhodnocení

Trubní vedení

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VRN)

Zkušenosti
projektanta

• URS 2019 rozpočtový
program
• www.uur.cz
• zkušeností projektanta
• ceny dodavatelských
firem
• URS 2019 rozpočtový
program
• www.uur.cz
• zkušeností projektanta
• odhad 3-5 % ze ZRN
(paušálně)

Tab. 11 Složky nákladů na realizaci navrhovaných opatření
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Potrubí navrhujeme kompletně v tlakové třídě SDR 11 (PN16) z důvodu trvanlivosti a také
lepší odolnosti při realizaci (větší tloušťka stěny, nebezpečí oděru apod.).
Dimenze – De

Povrch

Jednotková cena
(Kč/mb)

potrubí PE 100 RC De125
SDR 11

zpevněný

7 650

nezpevněný

3 400

zpevněný

7 230

nezpevněný

3 060

zpevněný

7 010

nezpevněný

2 860

potrubí PE 100 RC De110
SDR 11
potrubí PE 100 RC De90 SDR
11

Tab. 12 Tabulka jednotkových cen pro potrubí PE 100 RC SDR 11
Pozn. [4]
Nezpevněný = Vodovod v nezastavěném území – pažená rýha
Zpevněný = Vodovod v zastavěném území – pažená rýha ve vozovce (tl. 65 cm)

Odhad investičních nákladů
Na základě navržených opatření byly odhadnuty investiční náklady pro jednotlivé varianty:
•
•
•
•

Varianta I – Zásobení obce z VDJ Peleška
Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce Turkovice u Ondřejova
Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce Turkovice u Ondřejova
Varianta IV – Posílení vlastních zdrojů
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VARIANTA I – NAPOJENÍ NA VDJ PELEŠKA
OPATŘENÍ

POVRCH

MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOVÁ
CENA

CELKOVÁ CENA
(tis. Kč)

Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De110, dl. 4 870 m

zpevněný
nezpevněný
podvrt pod D1

3 870
1 000
75
1x
1x 100 m3

6 000
3 060
5 000
500 000
3 500 000

23 200
3 060
380
500
3 500
30 640
1 800
920
33 360

Čerpací stanice, Q = 3,3 l/s, H = 35 m, 1+1
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
Cena za variantu I.
DUR, DSP, DPS, IČ
VRN 3%
Celková cena za variantu I.

Tab. 13 Investiční náklady Varianty I – napojení na VDJ Peleška

VARIANTA II.a – NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ OBCE SENOHRABY
JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ CENA
OPATŘENÍ
POVRCH
MNOŽSTVÍ
CENA
(tis. Kč)
Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De 90, dl. 3 050 m
zpevněný
2 050
5 000
10 250
nezpevněný
1 000
2 860
2 860
Čerpací stanice
1x
500
500
Napojovací šachta včetně vystrojení
1x
1 000
1 000
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
1x 100 m3
3 500 000
3 500
Celková cena za variantu II.a
18 110
DUR, DSP, DPS, IČ
1 000
VRN 3 %
550
Celková cena za variantu I.
19 660
Tab. 14 Investiční náklady Varianty II – napojení na vodovodní síť obce Senohraby (v případě čerpání 24 hod/den)
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VARIANTA II.a – NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ OBCE SENOHRABY
JEDNOTKOVÁ
OPATŘENÍ
POVRCH MNOŽSTVÍ
CENA
Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De 125, dl. 3 050 m
zpevněný
2 050
7 010
nezpevněný
1 000
3 400
Čerpací stanice
1x
500
Napojovací šachta včetně vystrojení
1x
1 000
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
1x 100 m3
3 500 000
Celková cena za variantu II.b
DUR, DSP, DPS, IČ
VRN 3 %
Celková cena za variantu I.

CELKOVÁ
CENA (tis. Kč)
14 370
3 400
500
1 000
3 500
22 770
1 200
690
24 660

Tab. 15 Investiční náklady Varianty II – napojení na vodovodní síť obce Senohraby (v případě čerpání 12 hod/den)

VARIANTA III – NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ OBCE TURKOVICE U ONDŘEJOVA
MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOVÁ
CENA

CELKOVÁ
CENA (tis. Kč)

Napojovací šachta včetně vystrojení

800
1 500
1x

5 000
2 860
1 000

4 000
4 290
1 000

Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3

1x 100 m3

3 500 000

3 500

OPATŘENÍ
Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De 90, dl. 2 300 m

POVRCH
zpevněný
nezpevněný

Celková cena za variantu III.

12 790

DUR, DSP, DPS, IČ
VRN 3 %

850
3890

Celková cena za variantu I.

14 030

Tab. 16 Investiční náklady Varianty III – napojení na vodovodní systém obce Turkovice u Ondřejova

Zakázka 4246/002

prosinec 2019

47

Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou
Studie proveditelnosti

VARIANTA IV – POSÍLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ
OPATŘENÍ
Geofyzikální průzkum řešené lokality + vytyčení vrtu
Nový jímací objektu včetně vystrojení
o Vyvrtání vrtu hl. 22 m
o Zpevnění horní části vrtu včetně poklopu
o Ponorné čerpadlo + instalace
o Potrubí PE – HD, D 63, dl. 1 000 m
o Elektrická přípojka
o Oplocení
Regenerace stávajícího vrtu
Poloprovozní čerpací zkoušky po dobu 3 dnů

CELKOVÁ
CENA (tis. Kč)
50
100
120
50
2 000
400
35
60
50

Cena za variantu IV.
PD + IČ
VRN 3 %

2 815
300
85

Celková cena za variantu IV.

3 200

Tab. 17 Investiční náklady Varianty IV – posílení vlastních zdrojů

Z výše uvedených nákladů je patrné, že z navržených variant nejvyšší investiční náklady
vyžaduje varianta I. a to z důvodu nejdelší navržené trasy, která vede z velké části přes obec
ve zpevněném povrchu. Trasa v této variantě kříží dálnici D1, do investičních nákladů byl
zahrnut i podvrt dálnice.
Varianta II. se oproti první variantě liší v tom, že obec Hrusice je napojena přímo na vodovodní
síť obce Hrusice. Z toho vyplývá, že napojení bylo v současné době navrženo na východní
části obce, kde je vodovodní síť nejblíže obci Hrusice. Trasa ve variantě II je tedy mnohem
kratší, tudíž i méně investičně nákladná.
V současné době je varianta II pouze ve fázi koncepce, tudíž i investiční náklady po
dopracování mohou být odlišené. Varianta II včetně investičních nákladů bude upřesněna po
měrné kampani obce Senohraby.
Varianta III je ze všech variant, které řešily možnosti napojení na nadřazený vodovodní
systém, nejméně investičně nákladná. Tato varianta se zaměřila na napojení obce Hrusice na
vodovodní síť obce Turkovice neboli na SV Region JIH. Trasa v této variantě je nejkratší a
současně vedena především po nezpevněném povrchu, tudíž i investiční náklady oproti
předešlým variantám jsou mnohem nižší.
Naopak ze všech variant je nejméně investičně nákladná varianta IV., kdy je uvažováno pouze
s posílením stávajícího zdroje pomocí výstavby nového jímacího objektu. Tato varianty je však
závislá na podrobném geofyzikálním průzkumu, který určí, zda je možné další vrt v lokalitě
realizovat.
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Možnosti financování
V současnosti existují dotační tituly podporující výstavbu vodohospodářské infrastruktury jak
z evropských fondů, tak systémově určených výdajů státního rozpočtu, nebo rozpočtů krajů.
6.3.1

Operační program Životního prostředí

V rámci Operačního programu Životního prostředí byl v rámci programového období 2014 –
2020 stanoven specifický cíl 2- Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
lze žádat o dotaci s cílem zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v
oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a jsou nekvalitní vodní zdroje, a v oblastech,
kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha. Případná opatření na zlepšení kvality
pitné vody budou zaměřena prioritně na zlepšení jakosti surové vody používané na výrobu
vody pitné, tj. na zlepšení jakosti zdrojů jak podzemních, tak povrchových vod a jejich ochranu
před vnikem znečištění do těchto zdrojů s cílem snížení míry úpravy surové vody na vodu
pitnou. Intenzifikace úpraven vody pro účely dosažení potřebné kvality vyrobené pitné vody
bude podporovatelná pouze v případě, že zlepšení kvality surové vody nebude v potřebném
časovém horizontu nebo za ekonomicky přijatelných podmínek dosažitelné.
Podporované aktivity v rámci specifického cíle 1.2 - budou:
• Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně
výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední
blízkosti, sloužící veřejné potřebě
• Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících
objektů sloužících veřejné potřebě.
Poslední pravidelná výzva - č. 73 (MŽP_73.výzva PO1, SC 1.2, kolová) byla
ukončena termínem podání žádosti do 18.1.2018. Alokace na schválené projekty je vyhlášena
ve výši 1,6 mld. Kč, přičemž minimální výše způsobilých realizačních výdajů je 3 mil. Kč bez
DPH.
Je nutné konstatovat, že v rámci tohoto titulu, specifického cíle 1.2 „Zajistit dodávky
pitné vody v odpovídající jakosti a množství“ jsou v současné době dotační prostředky
vyčerpány a připravuje se nové programové období 2021–2027 v rámci kterého budou
stanoveny nové specifické cíle a možnosti získání dotace.
6.3.2

Národní program životního prostředí – NPŽP

Specifickým cílem NPŽP je podpora projektů a aktivit ve prospěch životního prostředí
realizovaných v České republice, které jsou navrženy jako komplementární vzhledem k jiným
dotačním titulům, a to především Operačnímu programu životní prostředí, programu Nová
zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí.
Pravidelně je připravován plán výzev NPŽP. MŽP na základě informace od SFŽP stanoví
alokaci na NPŽP v daném roce. Prostředky budou rozděleny na základě priorit MŽP a SFŽP.
NPŽP se každý rok upřesňuje a aktualizuje.
V rámci NPŽP, v prioritní oblasti voda, podoblasti 2 – Zajištění dodávek pitné vody
v odpovídající velikosti a množství - je cílem posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů
podpořených v rámci OPŽP 2014 – 2020, prioritní osy 1, specifického cíle 1.2. Jako
podporovaná aktivita je zde výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody
včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Dále pak v podoblasti 6 – Zdroje vody
– je cílem zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství a je podporována
aktivita Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.
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V současné chvíli je vyhlášena výzva 4/2019 (11/2019 – 1/2020). Pro zjištění aktuálních
podmínek a termínů je vhodné sledovat harmonogram výzev na adrese:
•

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70

Výše celkové podpory poskytována formou dotace činí max. 63,75 % na jeden projekt
z celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro samostatně podané projekty aktivity 1.6.B (Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně
souvisejících objektů, zdrojů a úpraven) je max. výše dotace stanovena na 50 mil. Kč na
projekt.
Stejně jako u Operačního programu Životního prostředí jsou stanoveny specifické cíle
v rámci programového období 2019–2020 a v současné době se již připravuje nové
Programové období 2021–2027 v rámci kterého budou stanoveny nové specifické cíle a
možnosti získání dotace.
6.3.3

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) podporuje výstavbu vodovodů v rámci programu 129
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
II“. Tento program kromě výstavby nových vodovodů podporuje i opatření pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování
a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování
akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dále
podporuje výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její
akumulaci a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích.
Výčet výše jmenovaných opatření spadá pod podprogram 129 302.
Předkládané projekty musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací na území kraje (PRVKÚK), v případě změny PRVKÚK nesmí mít příslušná změna
negativní stanovisko Mze.
V rámci tohoto titulu, resp. dle aktuálních Pravidel dotačního titulu 129 300, je v závislosti na
velikosti žadatele (počtu obyvatel obce) určena paušální sazba dotace 55 – 70%
z maximálních uznatelných nákladů, tj. z nákladů stavební a technologické části.
Na akci lze poskytnout dotaci v maximální výši 50 mil. Kč. Limitující je nákladová
efektivnost přepočtená na jednoho připojeného trvale hlášeného obyvatele, která
nepřekročí u vodovodů 70 tis. Kč.
Neuznatelnými náklady jsou dle aktuální verze „Pravidel pro poskytování a čerpání státní
finanční podpory v rámci programu 129 300“ náklady na přípravu a zabezpečení akce,
projektovou dokumentaci, náklady na zainvestování pozemků, náklady na vodovodní přípojky,
náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužící k trvalému bydlení,
vyčleněné náklady rozpočtové rezervy, apod.
V současné době není vypsaná výzva, ale je vhodné sledovat i v budoucnu tento
národní program, obecně využívaný pro výstavbu vodovodů a vodárenských objektů
na adrese:
•

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnimhospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/
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6.3.4

Dotační prostředky Středočeského kraje

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na
vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Středočeský Infrastrukturní fond (ISF) obsahuje
tematické zadání Životní prostředí, které je v gesci Odboru životního prostředí a zemědělství
a je primárně zaměřeno na výstavbu a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury. Konkrétně
se ze Středočeského Infrastrukturního fondu v tematickém zadání Životní prostředí
přispívá formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na kofinancování projektů, které
jsou již podpořeny ze státního rozpočtu (Ministerstva zemědělství) a na projekty podpořené
z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Středočeského kraje na
podporu tematického zadání Životního prostředí je 30mil. Kč dle Programu na rok 2020.
Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace činí
5 mil. Kč. Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu je 15 % celkových
uznatelných nákladů projektu, dále pak maximální výše požadované a poskytnuté dotace
nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování akce sníženou o 35 % skutečných
ročních daňových příjmů příjemce za rok 2016.
Je vhodné sledovat případné krajské dotační programy a pokusit se získat příspěvek na
kofinancování (pokrytí části vlastních zdrojů) v případě úspěchu získání dotace z OPŽP či
MZe.
Vyhlášení nových programů Středočeského kraje je dobré sledovat na následujících
internetových stránkách.
• http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isf
V současné době byl Středočeským kraje vypsán nový Program 2020, který je zaměřen na
podporu projektů řešící zásobování obyvatel pitnou vodou. Výše celkového objemu peněžních
prostředku vyčleněny z rozpočtu Středočeského kraje na podporu tohoto Programu činí 40 mil.
Kč. Program je vyčleněn především pro obce do 2 000 obyvatel.
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7. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Závěry a doporučení ze studie poslouží objednateli při rozhodování o způsobu výhledové
zásobení obce Hrusice pitnou vodou. Zvolená a následně přijatá varianta má význam pro
plánování účelného nakládání s investičními prostředky do zmíněné problematiky.
Na základě zadání byly navrženy a posouzeny čtyři varianty řešící možnosti napojení obce
Hrusice na jiný vodovodní systém a tím zajistit spolehlivou dodávku do obce i v případě jeho
rozvoje.
Varianty byly navrženy především na jeden zatěžovací stav (,,Výhledový stav- Vmax“), pouze
opatření na stávajícím vrtu předpokládají se ,,Stávajícím stavem“.
Výhledový zatěžovací stav – Vmax:
• Počet zásobených obyvatel
• Qp
• Qd
• Qnávrh

1610 ob.
2,05 l/s (64 642 m3/rok)
2,87 l/s
6,59 l/s
→ Qh+ 15% ztráty

Na základě těchto výpočtů byl ve studii navržen přiváděcí řad, který zajistí spolehlivou dodávku
pitné vody do obce a současně byla také vypočítána potřebná akumulace vodojemu.
Varianta I – Napojení na VDJ Peleška
Tato varianta byla navržena jako možnost zásobení obce Hrusice z VDJ Peleška, který je ve
vlastnictví obce Senohraby a je plněn pitnou vodou ze skupinového vodovodu Benešov –
Sedlčany.
Z technického hlediska je tato varianta nejlepší možné řešení, nevýhodou je však vedení
nového přiváděcího řadu z VDJ Peleška do VDJ Hrusice přes obce Senohraby a Hrusice
v asfaltové cestě a zároveň dochází ke křížení dálnice D1. Toto napojení je tedy ze všech
řešených variant investičně nejvíce nákladné.
Pro realizaci této varianty byly navrženy následující technická opatření:
• Umístění čerpací stanice ve VDJ Peleška
o Čerpadla s paralelním zapojením 1+1 (100 % záloha)
o H= 35 m
o Q= 3,3 l/s
• Přiváděcí řad PE-HD SDR 11
o De 110
o Dl. 4 870 m
• Rozšíření VDJ Hrusice
o Ze 100 m3 na 200 m3 → doporučuje se zvýšit vodojem o jednu 100 m3 komoru
Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce Senohraby
Varianta uvažuje stejně jako předešlá s odběrem vody od obce Senohraby, který je součástí
SV Benešov – Sedlčany. V této variantě je uvažováno napojení obce Hrusice přímo na
vodovodní síť obce Senohraby. Z technického hlediska je tato varianta méně vhodné řešení,
a to z důvodu možných poruch na síti, které by vedly k nespolehlivému plnění vodojemu
Hrusice.
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Technická opatření v případě této varianty budou upřesněna až po „Měrné kampani“, která
bude v obci Senohraby příští rok realizována. V současné době byly navrženy následující
technická opatření, která budou po měrné kampani upravena či upřesněna:
•
•
•
•

Napojovací šachta včetně vystrojení
Čerpací stanice v blízkosti místa napojení
Přiváděcí řad PE – HD SDR 11
o De 90, dl. 3 050 m → plnění VDJ 24 hod./den
o De 125, dl. 3 050 m → plnění VDJ 12 hod./den
Rozšíření VDJ Hrusice
o Ze 100 m3 na 200 m3 → doporučuje se zvýšit vodojem o jednu 100 m3 komoru

Varianta III – Napojení na vodovodní síť obce Turkovice
Tato varianta oproti předešlým se zaměřuje na zásobení obce Hrusice ze skupinového
vodovodu Region JIH. Přesněji bylo v této variantě navrženo napojení na vodovodní síť obce
Turkovice u Ondřejova. Stejně jako varianta II je toto řešení z technického hlediska méně
vhodné řešení, a to z důvodu nespolehlivého plnění vodojemu v případě poruch na síti.
V rámci této varianty byly navrženy následující technická opatření:
• Napojovací šachta včetně vystrojení
• Přiváděcí řad PE – HD SDR 11
o De 90
o Dl. 2 300 m
• Rozšíření VDJ Hrusice
o O 100 m3 = komora 1x 100 m3
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V následující Tab. 18 jsou shrnuty všechny varianty a jejich investiční náklady.
Varianta

Technické opatření

Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De110, dl. 4 870 m
Varianta I
Čerpací stanice, Q = 3,3 l/s, H = 35 m, 1+1
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De 90, dl. 3 050 m
Čerpací stanice
Varianta II.a
Napojovací šachta včetně vystrojení
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De 125, dl. 3 050 m
Čerpací stanice
Varianta II.b
Napojovací šachta včetně vystrojení
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
Varianta III

Varianta IV

Přiváděcí řad PE – HD SDR 11 De 90, dl. 2 300 m
Napojovací šachta včetně vystrojení
Rozšíření VDJ o 100 m3 = 1x 100 m3
Geofyzikální průzkum řešené lokality + vytyčení vrtu
Nový jímací objektu včetně vystrojení
o Vyvrtání vrtu hl. 22 m
o Zpevnění horní části vrtu včetně poklopu
o Ponorné čerpadlo + instalace
o Potrubí PE – HD, D 63, dl. 1 000 m
o Elektrická přípojka
o Oplocení
Regenerace stávajícího vrtu
Poloprovozní čerpací zkoušky po dobu 3 dnů

Investiční náklady vč.
projekční činnosti
33,4 mil. Kč

19,7 mil. Kč

24,7 mil. Kč

14 mil. Kč

3,2 mil. Kč

Tab. 18 Shrnutí technických opatření jednotlivých variant a jejich investiční náklady

Z hlediska investičních nákladů jsou všechny varianty zaměřeny na napojení obce Hrusice na
jiný vodovodní systém investičně nákladné. Nejvíce investičně nákladnou je varianta I. ale
současně je to technicky nejvhodnější varianta.
Nejméně investičně náročná je varianta IV, která se zaměřuje na vlastní zdroje. Technickým
opatřením v případě této varianty je regenerace stávajícího vrtu a vyvrtání nového vrtu.
Realizace nového vrtu však nezajišťuje, že bude pokryta výhledová potřeba vody. V současné
době dochází k přetěžování stávajícího vrtu, který by měl být využíván místo 1 l/s na 0,26 l/s,
aby nedocházelo k jeho degradaci. Nový vrt by tedy pravděpodobně pokryl pouze stávající
potřebu, pokud tedy bude ze stávajícího vrtu odebírána doporučena potřeba 0,26 l/s.
V případě realizace varianty I. a II. a současně využití stávajícího zdroje by docházelo
k míchání podzemní a povrchové vody. V tomhle tom případě se nejprve doporučuje
směšování vod posoudit z chemického hlediska.
V případě napojení na jiný vodovodní systém je nejméně náročná varianta III, což je napojení
na SV Region JIH. V tomto případě bylo zjištěno od provozovatele I.T.V. a.s., že v současné
době vlastník skupinového vodovodu neumožňuje napojení dalších obcí na systém.
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DOPORUČENÍ PROJEKTANTA
Z výše uvedených důvodu se tedy doporučuje realizace varianta I. nebo II. V současné době
je varianta I, již předjednána s vlastníkem a provozovatelem vodovodu. Varianta II. bude
projednána s vlastníkem a provozovatelem až po uskutečnění ,,Měrné kampaně“, na základě
které budou zjištěni tlakové poměry na síti.
V rámci varianty I je trasa přiváděcího řadu vedena v souběhu se stávajícím vodovodním
potrubí obce Senohraby. V současné době jsou vyžadovány některá technická opatření na
síti, která budou upřesněna v rámci ,,Měrné kampaně“. Tato opatření by mohla být
zkoordinována s realizací přiváděcího řadu do Hrusic, tudíž by mohlo být dohodnuto mezi
obcemi spolufinancování v rámci výkopových prací.

Zakázka 4246/002

prosinec 2019

55

Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou
Studie proveditelnosti

PŘÍLOHY
•
•
•

Příloha 1- Situace varianty I – napojení na VDJ Peleška
Příloha 2- Situace varianty II – napojení na vodovodní síť obce Senohraby
Příloha 3- Situace varianty III – napojení na vodovodní systém obce Turkovice
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