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1.

Identifikační údaje stavby

Název akce:

Posouzení možností a stanovení podmínek pro případnou
stavbu administrativní budovy v prostoru jímacích vrtů
vodního přivaděče pro ZTC 3

Stupeň dokumentace:

Studie

Umístění stavby:

Praha 5, Nádražní 8, objekt Prefa

Obvodní úřad:

Praha 5

Investor, objednatel:
Zhotovitel :

METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2,
Praha 2

Zhotovení dokumentace:

červen 2007

Zpracovatelé Metroprojekt Praha a.s.:
- HIP

Ing. Tomáš Tomášek

- odpovědný projektant

Ing. Martin Jakoubek
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2.

Podklady

[1]
[2]

Prohlídka povrchu jímacího prostoru gravitačního přivaděče dne 4. 6. 2007.
Projektová dokumentace – Trasa III B. 3B-53 – Vodovodní gravitační přivaděč,
3B-53-14 - Čerpací šachta vodovodního přivaděče - prováděcí projekt 05/1984,
METROPROJEKT

[3]

Projektová dokumentace – Trasa III B. 3B-53-12/01 Jímací vrty – 1. změna
(neúplná dokumentace)- prováděcí projekt 03/1987, METROPROJEKT

[4]

Projektová dokumentace – Trasa III B. 53 – Vodovodní gravitační přivaděč, 3B-5311 – Podklady pro provozní řád přivaděče - prováděcí projekt 01/1990,
METROPROJEKT

[5]

Technická zpráva o zásahu HBZS Kladno – Průzkum podzemního gravitačního
přivaděče 01/1990, Hlavní báňská záchranná stanice Kladno 06-1992.

[6]

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

[7]

Digitální IMIP, Ortofotomapy hl. m. Prahy. METROPROJEKT Praha a.s.

3.

Zadání

Objednatel požaduje posouzení možnosti a stanovení podmínek pro ukončení
stávajících studní a jímacích vrtů v prostoru vodovodního přivaděče mezi komunikacemi
Nádražní a Strakonickou.

4.

Popis situace

Vodovodní gravitační přivaděč slouží spolu s jímacími prvky jako zdroj vody pro TC
3. Přivaděč byl vybudován v rámci výstavby trasy III B metra. Dostatek jímané vody je
nezbytným předpokladem pro dopravní i ochranný provoz technického centra ZTC-3,
zejména jeho energocentra.
Do přivaděče jsou provedeny dva vstupy: odběrná čerpací šachta u TC 3 a revizní
(vstupní) šachta u Strakonické komunikace v jímacím oploceném pásmu. Konstrukci
přivaděče lze rozdělit na část jímací a na část dopravní.
Pro jímání podzemní vody slouží především 12 svislých vrtů (z toho 4 vrty
provedeny jako jímací hnízda), vodorovné vrty a vstupní šachta. Svislé vrty jsou zaústěny
do rozvětvené štoly gravitačního přivaděče. Jímací vrty mají tlakově odolná zhlaví,
ukončená cca 2,0 m pod úrovní terénu. Zhlaví vrtů jsou z úrovně povrchu nepřístupná. Na
terén vystupují pouze šachtice původních vrtů pro snižování HPV, které dnes slouží jako
pozorovací vrty.
Vstup do štoly je zajištěn šachtou hloubky cca 17,00 m světlého profilu cca 4,5 m,
umístěnou v těsném sousedství původní stavební jámy metra (dnes větracího objektu
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metra). Svislá šachta byla při prohlídce [1] nepřístupná, dle [5] šachta slouží rovněž pro
jímání vody a je na stěnách silně zavodnělá. Vstupní poklopy do šachty jsou dle [3]
provedeny s tlakovou odolností proti průchodu povodňové vlny.
V řešeném prostoru mezi komunikacemi Nádražní a Strakonická jsou umístěny:
jímací vrty, rozvětvená část štoly gravitačního přivaděče, vstupní šachta a pozorovací vrty.
Vlastní přivaděč délky cca 1150 m byl ražen západním směrem úpadně k TC 3. Přivaděč
tak současně slouží jako horizontální vodojem, který má objem cca 9560 m3. Situace
celého systému v řešeném území je patrná z příloh této zprávy.
Hydrologické a hydrogeologické údaje:
Zdrojem vody je vltavská kvartérní terasa štěrků a štěrkopísků. Zdroj podzemní
vody má dle [4] vydatnost 70 l/sec po dobu 10 ti dnů, nárazově až 100 l/sec, případně
trvale 50 l/sec. Kvalita podzemní vody je dle [4] velmi dobrá. Voda je využívaná primárně
jako zdroj pro TC3, dále lze využít jako vodárenský zdroj nebo pro průmyslové účely.

5.

Ochrana vodního zdroje

Jedná se o vodní zdroj využívaný v DSM i OSM, který má stanoveny ochranná
pásma (výrazně překračuje zákonem stanovený průměrný roční odběr více než 10
000m3). V [4] jsou stanoveny dvě ochranná pásma jímací části gravitačního přivaděče.
Ochranné pásmo 2. stupně = ochranné jímací pásmo:
Ochranné pásmo slouží pro zabránění změny režimu proudění podzemních vod
v okolí jímacích prvků. Vydatnost jímacích prvků nesmí být v žádném případě ohrožena.
Ochranné pásmo je dle [4] stanoveno na 60 m od krajního vrtu proti směru proudění
podzemní vody. V ostatním prostoru je pásmo široké cca 35 m. V tomto pásmu se dle [4]
nesmí provádět výstavba s hlubokými plošnými základy zasahujícími do jímací
terasy. Základy mohou zasahovat pouze do úrovně navážky. Mocnost antropogenních
navážek je v předmětném území cca 4,0 m – nutno v dalším stupni ověřit. Vně tohoto
pásma se nalézá ochranné pásmo 2. stupně – vnější. Zde je nutno dodržovat platné
předpisy ministerstva zdravotnictví.
5.1.

5.2.

Ochranné pásmo 1. stupně = jímací pásmo:
Ochranné pásmo je oplocené a sadově upravené, aby nedošlo k poškození nebo
znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje. Případná změna využití území v ochranném
pásmu 1. stupně je možná při splnění podmínek místně příslušného vodoprávního úřadu.

6.

Technická opatření

Stanovení technických opatření pro ukončení jímacích vrtů a šachty je závislé na
plánovaném způsobu využití této plochy. Při úpravě nivelety povrchu bude nutné provést
zajištění tlakové odolnosti vstupních otvorů do šachty a zhlaví jímacích vrtů.
Soustavu vodního přivaděče je nutno považovat za ochrannou stavbu. Tlaková
odolnost musí vycházet z tlakové odolnosti technického centra ZTC 3.
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Nová stavba na ochranné stavbě nesmí zatížit ochrannou stavbu. Proto by bylo
vhodné obkročení ochranné stavby. Obkročení stavby je řešeno v takovém rozpětí, aby
nehrozilo vyvrácení ochranné stavby.
Předměty těžší než 1000 kg/m2 situované nad ochrannou stavbou je možné umístit
jen v podlaží bezprostředně nad ochrannou stavbou.
Přemostění ochranné stavby musí být řešeno tak, aby ochrannou stavbu
neohrožovalo v případě jeho narušení vlastním pádem.
Nové úpravy povrchů musí umožnit provedení pravidelné údržby, případně
regenerace jímací části vrtů (příjezd nákladního automobilu k zhlaví každého jímacího
vrtu). V ochranném pásmu 1. stupně se nesmí provádět výstavba s hlubokými plošnými
základy zasahujícími do jímací terasy, ovlivňující stabilitu vrtů, gravitačního přivaděče a
jeho vstupní šachty.
Stavební úpravy nesmí způsobit snížení jímací kapacity vodního díla.

7.

Závěr

Výstavba administrativního objektu v řešeném území je možná při respektování
podmínek v ochranných pásmech vodního zdroje. V ochranném pásmu 2. stupně se
nesmí provádět výstavba s hlubokými plošnými základy zasahujícími do jímací terasy.
Využití území v ochranném pásmu 1. stupně je možné při dodržení popsaných podmínek.
Doporučujeme zpracování zastavovací studie s respektováním podmínek využití
území v ochranných pásmech vodního zdroje.
Jakékoli úpravy v ochranném pásmu kolem vodního zdroje je třeba projednat se
službou OSM DP a.s. a s Odborem krizového řízení MHMP.
Technické řešení úprav vodního zdroje a ukončení šachty a jímacích vrtů
doporučuje zpracovatel konzultovat s pracovníky OSM zpracovatele tohoto materiálu.

V Praze dne 18. června 2007
Ing. Tomáš Tomášek
Ing. Martin Jakoubek

8.

Přílohy:
•

Záznam z projednání

•

Situace M 1:1000

•

Zákres do orto foto mapy M 1:1000
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Záznam
Ze závěrečného výrobního výboru akce „ZTC –3,- Posouzení možností a stanovení
podmínek pro případnou stavbu administrativní budovy v prostoru jímacích vrtů vodního
přivaděče pro TC 3, který se konal dne 18. 6. 2007 na METROPROJEKTU Praha a.s..

Přítomni:

IDS, a.s.

Ing. Kalíšek

MP a.s.

Ing. Tomášek

Objednatel byl seznámen s řešením a souhlasí s obsahem a rozsahem zpracované studie.
K předloženému materiálu nejsou další připomínky.

Zapsal: Ing. Tomášek
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