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Vodovodní p řípojka: 

Potřeba vody pro max. denní zátěž: 
65 osob(šatny) x 40 l    2.600 l/den 
Provoz +úklid     200 l/den 
WC pro veřejnost    100 l/den 
celkem 2.900 l/den (max 250m3/rok)....20E.O. 
nárazový odběr max 2,3 l/s 
Objekt bude napojen na místní vodovod PE DN80, napojení bude relizováno pomocí navrtávacího 
pasu s poklopem napojení. Bude realizované na parcele č.41 (parcela v majetku obce Olbramice). 
Potrubí HDPE d40*3,6mm vodopřípojky bude přivedeno cca 2,0m od vodovodního řádu, kde na 
parcele č.41 bude umístěná vodoměrná šachta o vnitřním rozměru 1200*900*1900mm. Vodoměrná 
šachta ze železobetonu (B20+síť s oky 100*100mm/d8mm s tlouškou stěn 150mm a vstupním 
dešťujistým poklopem 800*600mm/nosnost 40t. Pro vstup do šachty bude instalovaný hliníkový 
vstupní žebřík kotvený do stěn šachty. 
V šachtě bude umístěna fakturační vodoměrná souprava s vodoměrem Q=6,0m3/hod. 
Délka vodop řípojky:- napojení-vodom ěrná šachta = 3,0m 
Délka venkovní vodoinstalace:-vodom ěrná šachta-1.np objektu=70,0m 
POTRUBÍ VODOPŘÍPOJKY A VENKOVNÍ VODOINSTALACE P100RC/SDR17/d=40*36mm (DN32) 
+ VÝSTRAŽNÁ BÍLÁ FÓLIE/š.350mm + SIGNÁL.VODIČ Cu 4mm2. 
V souběhu s potrubím bude uložen vodič Cu 4,0mm2 + signalizační bílá folie. 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Budou prováděny dle ČSN 73 30 50 a čl.123 až 130. Výkop rýhy bude prováděn s ohledem na 
hustotu podzemních sítí ručně. Šířka výkopu v terénu je 0,6 až 0,7m. Pod potrubím bude proveden 
pískový podsyp tl.100mm, který bude hutněn na 0,15 až 0,25 MPa. Obsyp potrubí bude proveden 
pískem (nebo prosátým výkopkem) hutněným na 0,15 až 0,25 MPa. Horní hrana obsypové vrstvy min. 
200mm nad povrchem potrubí. Na pískovém obsypu bude uložena perforovaná žlutá výstražná fólie, 
jejíž šířka musí být taková, aby přesahovala šířku potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm ve 
vzdálenosti 300 mm od horní hrany potrubí dle ČSN 73 60 06 (čl.3). Pro podsyp a obsyp nesmí být 
použita škvára ani jiný materiál zhoršující agresivitu prostředí. Před zásypem potrubí se provede 
přesné zaměření skutečného stavu lomových bodů a trasy potrubí s vazbou na dva pevné body 
v mapě 1:500 nebo zaevidování do souřad. systému JTSK. Dodavatel musí vést seznam prací, deník 
a musí dbát na řádné provedení výkresů skutečného stavu, kde se sleduje hloubka výkopu, třída 
zeminy, způsob hutnění, provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení všech změn 
proti projektovanému řešení. 
Součástí vedení venkovní vodoinstalace bude protlak v dl. cca 12m pod komunikací na parc. č. 69. 
MONTÁŽNÍ PRÁCE: 
Budou prováděny dle ČSN. Musí být veden stavební deník a montážní deník, pro svařování a montáž 
vypracuje dodavatel technologický postup, trubky budou před montáží řádně vyčištěny. Kontrola svarů 
musí být provedena u všech-zevní prohlídka, kterou se zjišťují zřetelné vady. Potrubí nesmí být 
ukládáno do rýhy zaplněné vodou. Při přerušení prací na potrubí musí být potrubí vodotěsně 
uzavřeno. Při vstupu do objektu bude potrubí uloženo v chráničce - potrubí PVC DN100 s vyústěním v 
1.np objektu. 
TLAKOVÉ ZKOUŠKY: 
Budou prováděny dle ČSN-Vodovodní přípojky. 
PROTIKOROZNÍ OCHRANA: 
Potrubí HDPE - není nutné. 
UVEDENÍ PŘÍPOJKY DO PROVOZU: 
Bude prováděno dle ČSN. Stavba se uvede do provozu po řádném předání – převzetí uživateli. Musí 
být doloženy náležitosti dle ČSN. Průběh zkoušek řídí odpovědný pracovník odborného dozoru a 
spolu s budoucím provozovatelem a dodavatelem se protokolárně provede převzetí zařízení do 
provozu. Provozovatel zpracuje provozní předpisy. 
Změny a kolize řešit s autorem projektu. 
Nutno dodržet požadavky dle vyjádření správce sítí. 
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