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1 .                     I D E N T I F I K A ČN Í   Ú D A J E  

 Název stavby :  Č.Krumlov, ZŠ Plešivec - Vým ěna odlu čovače tuků 

 Místo stavby          : Český Krumlov , k.ú. Český Krumlov  
 Okres / Kraj                   : Český Krumlov / Jihočeský  

 Stavebník            : MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV  (IČ : 00245836) 
   náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

 Zpracovatel dokumentace : Jiří Sváček - Videall Projekt,  Č.Krumlov (IČ : 423995521) 
 Stupeň dokumentace : Projekt pro výběr zhotovitele a provedení stavby 
 Charakter stavby : Havarijní oprava  

2 .                    Z Á K L A D N Í   Ú D A J E   S T A V B Y  

 Projektová dokumentace  řeší havarijní opravu (výměnu) stávajícího odlučovače tuků pro 
kuchyni s jídelnou v základní škole Plešivec v Českém Krumlově.    

2.1  POPIS SOUČASNÉHO STAVU : 
 V areálu základní školy Plešivec v Č. Krumlově je v současné době osazen na kanalizační 
přípojce z kuchyně s jídelnou stávající monolitický železobetonový odlučovač tuků, který je však 
na pokraji své životnosti. Vody z odlučovače, po odloučení tuků, natékají do kanalizační přípojky 
v areálu školy a dále jsou zaústěny (stále ještě v areálu) do veřejné městské kanalizace, která 
odvádí odpadní vody na ČOV. 
 Vlastníkem veřejné kanalizace je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost 
ČEVAK a.s., České Budějovice.  

2.2  ODŮVODNĚNÍ STAVBY : 
 S ohledem na špatný technický stav stávajícího zařízení se Město Český Krumlov, jako 
zřizovatel ZŠ, rozhodl pro výměnu odlučovače tuků, aby zabránil nekvalitnímu odvedení 
odpadních vod za školní kuchyně do veřejné kanalizace.  

2.3  VÝCHOZÍ PODKLADY  : 

� Digitální mapa KN  
� Pochůzka v terénu se zástupci stavebníka a ZŠ (04.2014)  
� Zaměření stavby (05.2014) 
� Technický návrh výrobce odlučovače (04.2014) 
� Vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 

2.4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY   

Parametry stavby  :  Odlučovač tuků EG0504C (max. 700 jídel) 

Funkce stavby  : Oddělení tuků ze splaškových odpadních vod   

Základní p ředpoklady výstavby  : 

 Zahájení a lhůta výstavby budou součástí zadávacího řízení v rámci výběru zhotovitele 
stavby. Realizace stavby se předpokládá v době letních školních prázdnin. 

Základní bilance stavby  : 

 Stavba po jejím dokončení nebude mít energetické nároky na provoz. Údržba bude 
spočívat především v pravidelném vyvážení tuků. 
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3.              T E C H N I C K É  ŘE Š E N Í  S T A V B Y   

3.1  VÝMĚNA ODLUČOVAČE TUKŮ   

 Stavba bude realizována na pozemku č.parc. 1614, v k.ú. Český Krumlov, jehož vlastníkem 
je Město Český Krumlov. 

⇒ Vybourání stávajícího odlučovače :  

 Stávající monolitický železobetonový odlučovač tuků bude, po provedení likvidace 
(vyvezení) celého obsahu splaškových vod, vč. tuků, po obvodu odkopán. Bude odstraněn 
stávající betonový zákryt a celý stávající objekt vybourán. Ze statických důvodů zůstane 
ponechána pouze stěna u základu školní budovy (pokud budou spolu fixovány).      

⇒ Návrh a osazení nového odlučovače :  

 Stavebníkem byl odsouhlasen odlučovač tuků typ ELIPSE EG0504C (fy RONN s.r.o., 
Plzeň). Aktualizovaný technický návrh výrobce z dubna 2014, (původně byl zpracovaný 09.2012) 
je součástí této dokumentace, viz. Příloha č.1.  
 Po vybourání a odstranění stávajícího odlučovače bude jáma prohloubena pro osazení 
nového zařízení. S ohledem na to, že není známa tloušťka stáv. monolitického dna, nelze určit 
výšku prohloubení. Hloubka jámy bude řešena ode dna stávající kanalizační přípojky z objektu 
školní budovy, a je tak součtem výšky nového nátoku do nového odlučovače od jeho dna v. = 
1035 mm (dána výrobcem) a výškou základové desky v. = 150 mm. Výkopová jáma by tedy měla 
být provedena do hloubky 1185 mm pod dno stávající kanalizační přípojky ze školní kuchyně. 
Dno jámy bude urovnáno, případně zhutněno. Na upravený povrch bude osazena (nebo 
provedena na místě) betonová deska o rozměrech 2000 x 1350 mm, v. 150 mm. Na tuto desku 
bude následně osazen odlučovač tuků. Pro dorovnání výšky k terénu bude osazen nástavec v. 
1.000 mm, který bude zakryt poklopem osazeným cca 0,20 m nad terénem.  
 Nová odlučovač tuků bude propojen z obou stran se stávající kanalizační přípojkou. U 
objektu školní budovy bude nutno po obvodu stávající kanalizační potrubí z kameniny DN 150 
mm ubourat betonovou stěnu stávajícího odlučovače v tl. cca 150 mm pro možnost spojení stáv. 
a nového potrubí. Potrubí z kameniny bude očištěno a pro spojení obou potrubí je navržena 
přechodová spojka AC 2100 (185-210/100-115) fy Rexcom s.r.o, Břeclav, která umožňuje spojení 
potrubí různých materiálů a profilů. Po obnažení potrubí a před provedením přechodu je nutno 
ověřit přesný vnější průměr kameninového potrubí DN 150 mm. Poté přesně výrobce spojky určí 
její typ. Důvodem je, že v současnosti vyráběná kamenina DN 150 třídy dle ČSN EN 295 - 
34kN/m, má vnější průměr 186 mm, což nemusí odpovídat stávající kameninové trubce. Do 
spojky bude vsazeno potrubí PVC 110 x 3,0 mm (DN 100), cca v délce 0,40 m, které bude 
zaústěno do nového odlučovače tuků.   
 Z odlučovače bude vyvedeno odtokové potrubí z PVC 110 x 3,0 mm (DN 100), cca v délce 
0,20 m, poté bude osazeno PVC koleno 15°a opět PVC potrubí DN 100 mm v délce cca 0,65 m, 
které bude zasunuto do stávajícího odtokového potrubí KT 150 mm. To bude zkráceno o délku 
cca 0,75 m směrem od stáv.odlučovače k šachtě, právě pro možnost zasunutí potrubí PVC 110 
mm. Zbývající část KT 150 mm i jeho zaústění do revizní šachty zůstane zachováno. Vzniklá 
mezera mezi potrubími bude utěsněna voděodolným tmelem.  
 Po propojení potrubí se celé zařízení naplní vodou a poté je možné provést zásyp výkopové 
jámy pískem (zrno 0-8 mm) do výšky 0,20 m pod rostlý terén. Finální vrstvu tvoří humózní zemina 
a podél budovy betonové dlaždice.   
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4.                                     PŘ Í P R A V A  S T A V E N I Š T Ě  

4.1   PODMÍNKY PŘÍPRAVY ÚZEMÍ 

 Před zahájením stavby není nutné vytýčení podzemních zařízení v místě stavby a předání 
tras sítí dodavateli stavby. V místě stavby se nachází a bude stavbou dotčena pouze stávající 
kanalizační přípojka, na níž je odlučovač tuků osazen. Na situaci stavby (výkr.č.D.02) jsou pouze 
informativní zákresy inženýrských sítí, které bylo možno zjistit, neslouží však jako vytyčovací 
výkres. Jednotlivá vyjádření správců sítí jsou doložena v Dokladové části PD. 

 Vyjád ření správc ů sítí : 

� Telefónica Czech Republic, a.s.  
� E.ON Česká republika, s.r.o., elektrická síť 
� E.ON Česká republiky, s.r.o., správa sítě plyn 
� ČEVAK a.s., České Budějovice 
� Služby Města Český Krumlov 

4.2 ÚZEMNÍ  VAZBY  STAVBY  

4.2.1  Dotčená  ochranná  pásma  :  

 Stavbou bude dotčena :  
⇒ kanalizační přípojka 

4.2.2  Zásahy stavby do zem ědělského p ůdního fondu  :  

 Stavba nezasahuje do území zařazeného do zemědělského půdního fondu.  

4.2.3  Zásahy do lesního p ůdního fondu a  do d řevin rostoucích mimo les   : 

 Stavba není umístěna v ochranném pásmu lesa. K dotčení zeleně nedojde. 

4.2.4 Vliv stavby na životní prost ředí  :  

  Po dobu provádění stavby je třeba věnovat zvláštní pozornost především zacházení s 
pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými na stavbě. V mimopracovní době 
budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách.  
 Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené 
prašnosti zejména v zastavěných prostorech města. 
 Provozováním vlastní stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. V konečném 
důsledku bude zajištěno odvedení splaškových vod bez obsahu tuků.  

5.                    P R O V Á D ĚN Í  S T A V B Y  

5.1   DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY  

 Stavba nevyžaduje budování nových komunikací. Příjezd na staveniště je po stávajících 
komunikacích. Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby tyto nebyly znečišťovány stavebními stroji, 
popřípadě včas zajistí odstranění nečistot. 
 S ohledem na umístění stavby v oploceném areálu školy (v prostoru se vstupem pouze 
vrátky) a příjezd okolo školy po chodnících ze zámkové dlažby, bude možno řešit vjezd na stavbu 
pouze lehčí stavební mechanizací.    

5.2  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Pro potřebu stavby nebude budováno samostatné zařízení staveniště. Pro uložení 
materiálu potřebného k provozu stavby bude stavebníkem určena plocha při předání staveniště.  



 

 
 

              
Č. KRUMLOV, ZŠ PLEŠIVEC                                          str.5                                             VIDEALL Projekt, Č.Krumlov 
Výměna odlučovače tuků                        
 

 Případné zásobování elektrickou energií bude zajištěno mobilními elektroagregáty 
dodavatele, alternativně lze přívod elektrické energie zajistit z místních zdrojů po dohodě se 
stavebníkem. K zásobování užitkovou vodou je možné využít, po dohodě se stavebníkem, místní 
vodovodní síť. 

5.3  BEZPEČNOST PRÁCE 

 Při provádění všech prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a vyhlášky 
týkající se bezpečnosti práce. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků - 
dodavatelská firma provádějící stavbu se bude řídit NV 591/2006 Sb. a zákonem č.309/2006 
Sb., v platném znění. Pracovníky je nutno řádně proškolit o prováděných pracích a vybavit je 
patřičnými ochrannými pomůckami.  
 Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jáma zabezpečena proti 
vstupu nepovolaným osobám. Stavební jámu je nutné zajistit proti možnosti pádu osob do výkopu 
zábranami.  

5.4  KONCEPCE POŽÁRNÍ OCHRANY   

 Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky.  Při stavbě musí být vytvořeny podmínky 
pro dodržování zásad požární ochrany v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Vzhledem 
k charakteru stavby není nebezpečí vzniku požáru samovznícením nebo výbuchem protékajícího 
média. Budou zajišťována opatření vyplývající ze zákona  č.133/1985 Sb. - o požární ochraně. 
Jedná o objekty bez požárního rizika.  
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o užívání protipožárních prostředků. 

5.5  ZEMNÍ PRÁCE 

 Zemní práce spočívají v odkopání stávajícího odlučovače tuků a zásypu výkopové jámy po 
obvodu nového zařízení.  
 Zemní práce budou prováděny strojně, za použití lehké mechanizace (která se do daného 
prostoru staveniště úzkou přístupovou cestou dostane), příp. ručně nebo kombinovaně. Veškeré 
zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníka dotčeného pozemku. Pohyb 
mechanizace bude pouze po určených chodnících. V žádném případě nesmí dojít k poškození 
tartanové dráhy, která se nachází na školním pozemku, těsně u příjezdového chodníku ze 
zámkové dlažby.    

5.6  ZKOUŠENÍ  POTRUBÍ  

 Po dokončení montáže a časové prodlevě nezbytně nutné pro dosažení vodotěsnosti 
použitých materiálů, avšak ještě před záhozem rýhy musí být provedena zkouška vodotěsnosti 
spojů potrubí, dle ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok) a ČSN EN 1610 (Provádění stok), 
vč. protokolu o provedení. Vodotěsnost odlučovače tuků bude doložena atestem výrobcem. 

5.7  TERÉNNÍ  ÚPRAVY 

 Po osazení odlučovače a provedené zkoušce těsnosti spojů potrubí bude výkop okolo 
odlučovače zasypán pískem (zrno 0-8 mm) a terén na dotčeném pozemku uveden do původního 
stavu, tzn. ohumusován humózní zeminou v tl. 200 mm a oset travním semenem. Podél školní 
budovy budou zpětně osazena původní betonová dlažba (dlaždice 50 x 50 cm), která bude 
doplněna i v místě stávajícího betonového zákrytu stávajícího odlučovače tak, aby vznikl 
průběžný okapový chodníček podél budovy.     

5.8  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 Stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým 
programem hospodaření s odpady. 
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 Před započetím prací bude obsah stávajícího odlučovače vyčerpán specializovanou firmou 
(A.S.A.) a obsah zneškodněn ve spalovně. Vybouraná suť ze stávajícího odlučovače, případně 
kontaminovaná zemina, budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu, zabývající se 
recyklací odpadu, dle výběru dodavatelské firmy po dohodě se stavebníkem.  
 Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií a vést jejich evidenci. Dále je povinen kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, 
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, únikem ohrožujícím životní prostředí či 
odcizením. Pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.  
 Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, případně do doby jejich předání 
k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
 Zhotovitel je stavby povinen umožnit přístup kontrolním orgánům a na vyžádání poskytnou 
pravdivé a úplné informace a předložit zápisy vedené v souvislosti s nakládáním s odpady.  
 Při likvidaci bude původce odpadu (zhotovitel stavby) dodržovat všechny platné zákony a 
předpisy v oblasti odpadového hospodářství, především zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech , v 
platném znění prováděcích právních předpisů.  
 
 
 
 
v Č.Krumlově,  květen 2014       
  
  Vypracovala :                Marcela Sváčková   .................... 
 


