KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.:
PK-ŽP/14325/22
Spis. zn.:
ZN/3153/ŽP/22
Počet listů:
1
Počet příloh:
1
Počet listů příloh: 27

dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Ing. Dominika Holá
377 195 277
dominika.hola@plzensky-kraj.cz

Datum:

9. 9. 2022

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení
podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona
Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměru

„Vrty pro tepelná čerpadla k rodinnému domu Datelov 7, Dešenice“
podle § 6 odst. 5 zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet, na úřední desce současně s upozorněním, že každý může
zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2
zákona nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 2
zákona o vyrozumění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(dominika.hola@plzensky-kraj.cz), popř. písemně, o dni vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce v nejkratším možném termínu.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) a dotčené
správní úřady ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o zaslání vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o oznámení na úřední desce kraje.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona.
V případě nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo
i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být
v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz
(v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Dále žádáme, aby ve vyjádření byly
formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru
a náležitosti stanovené přílohou č. 3 resp. 4 k zákonu. Ve vyjádřeních není
nutné upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich
vyplývající.

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
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Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/EIA) kód záměru PLK2002.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA
podepsáno elektronicky

Příloha:
1) Oznámení podlimitního záměru s přílohami
Rozdělovník k č.j. PK-ŽP/14325/22
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Městys Dešenice, Dešenice 162, 340 22 Dešenice + oznámení včetně příloh
v elektronické podobě zaslány do datové schránky
2) Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň + oznámení včetně příloh
v písemné podobě
Dotčené správní úřady:
3) Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy + oznámení včetně
příloh v elektronické podobě zaslány do datové schránky
4) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň + oznámení včetně příloh v elektronické
podobě zaslány do datové schránky
5) Česká
inspekce
životního
prostředí,
Oblastní
inspektorát
Plzeň,
Klatovská 591/48, 301 22 Plzeň + oznámení včetně příloh v elektronické podobě
zaslány do datové schránky
6) Správa národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO
Šumava - pracoviště Sušice, Na Burince 339/III, 342 01 Sušice + oznámení
včetně příloh v elektronické podobě zaslány do datové schránky
7) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00
Plzeň + oznámení včetně příloh v elektronické podobě zaslány do datové
schránky
Oznamovatel:

MgA. Denisa Václavová, Rybalkova 186/33, 101 00 Praha 10
zastoupená na základě plné moci MgA. Adamem Jirkalem ze
společnosti Atelier SAD s.r.o., se sídlem Anenské náměstí 211/2,
110 00 Praha 1 – bez příloh

Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje s žádostí o vyjádření:
odbor životního prostředí – bez příloh
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

ODBORN ZP SOBILÝ BÁ SKÝ PROJEKTANT Ing. Ji í Činka (č.j.14701/2020):
N

S

Stará škola Datelov č.p. 19/1, 343, 344, Dešenice. k.ú.
Datelov [625469]

SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A
STAVEBNÍHO POVOLENÍ DUR DSP

Č

DPS

Z
GERO
T
F

I

Denisa Václavová
Rybalkova 186/33
Vršovice, 101 00 Praha 10

Č

V

V

K

I

T

F

S

I

J

H

N

J

L

S

N

D

D

Č

M

F

Č

SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
S

PRIMÁRNÍ OKRUH PRO TEPELNÉ ČERPADLO

VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ
P
K

K

Č

S

A
V

B

P

OBSAH DOKUMENTACE
S
D

N

D

D

M

A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C

SITUAČNÍ VÝKRESY
C
C
KATASTRÁLNÍ SITUACE
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
C
KOORDINAČNÍ SITUACE VRTNÉHO POLE

D

M
M

DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE
D
D
D
D
D
D

TECHNICKÁ ZPRÁVA
ŘEZ GEOTERMÁLNÍ SONDOU
ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ
ŘEŠENÍ PROSTUPU
ULOŽENÍ SBĚRNÉ JÍMKY
VÝKAZ VÝMĚR

OSVĚDČENÍ
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI
HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ DANÉHO ZÁMĚRU

M
M
M
M
M
M

ODBORN ZP SOBILÝ BÁ SKÝ PROJEKTANT Ing. Ji í Činka (č.j.14701/2020):
N

S

Stará škola Datelov č.p. 19/1, 343, 344, Dešenice. k.ú.
Datelov [625469]

SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A
STAVEBNÍHO POVOLENÍ DUR DSP

Č

DPS

Z
GERO
T
F

I

Denisa Václavová
Rybalkova 186/33
Vršovice, 101 00 Praha 10

Č

V

V

K

I

T

F

S

I

J

H

N

J

A

L

S

N

D

D

Č

M

F

Č

S

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ
P
K

K

Č

S

A
V

B

A
P

GEROtop spol. s r.o., Kate inská 5Řř,
Stráž nad Nisou – Liberec

Projektová dokumentace

A PRĲVODNÍ ZPRÁVA
A.1

Identifikační údaje
Údaje o stavb

A.1.1

Název stavby:

Stará škola Datelov č.p. 1ř/1, 343, 344, Dešenice. k.ú. Datelov [62546ř]

Místo stavby:

Datelov 7, 340 22 Dašenice, č. parc.: st. 19/1, 343, 344, k.ú. Datelov [625469]

P edm t dokumentace:

Samostatná dokumentace pro vydání společného povolení a pro provedení geotermálních vrt jako
nízkopotencionálního zdroje tepla pro tepelná čerpadla systému ZEM x VODA. Vrty budou napojeny na
tepelná čerpadla, která jsou součástí projektu vytáp ní. Celý systém bude sloužit pro vytáp ní a p ípravu
TV. Z hlediska stavby se jedná o novostavbu a stavbu trvalou.

Údaje o stavebníkovi

A.1.2

Název společnosti / stavitel:

Denisa Václavová

Adresa společnosti / kontakt:

Rybalkova 1Ř6/33, Vršovice, 101 00 Praha 10

Údaje o zpracovateli dokumentace

A.1.3

Název společnosti:
Adresa společnosti / kontakt:

GEROtop spol. s r.o
Kate inská 5Řř, 463 03, Liberec / M: +420 485 148 723 / E: gerotop@gerotop.cz /
IČ 27277160 / DIČ CZ27277160

Kontaktní osoba zpracovatele:

Vojt ch Jav rek / M: +420 777 165 627 / E: v.javurek@gerotop.cz

Autorizovaný inženýr části:

Ing. Jakub Huml / č. autorizace: 0009861 ČKAIT

Odborn zp sobilý bá ský projektant:

Ing. Ji í Činka č.j. 14701/2020

Zodpov dný hydrogeolog:

RNDr. Milan Novák

A.2

Členění stavby na objekty a technická a technologická zaīízení

Projekt je proveden jako samostatná dokumentace pro primární okruh TČ Ěvrty pro tepelná čerpadla)
A.3

Seznam vstupních podkladĳ

Podklady od projektant :
výkresová dokumentace stavby, koordinační situace

AtelierSAD s.r.o.

07/2021

podklady vytáp ní/chlazení/nasazená technologie TČ

Jaroslav Zíka

05/2021

hydrogeologické podmínky

RNDr. Milan Novák

12/2021

P ehled použitých norem/sm rnic/vyhlášek a zákon :
- Sbírka zákon č. 405 / 2017 - Vyhláška, kterou se m ní vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
- VDI 4640 - Thermische Nutzung des Untergrundes – N mecká sm rnice pro geotermální systémy pro TČ
- Metodika pro projektování, povolování a provád ní zemních tepelných sond pro tepelná čerpadla systému zem x voda ĚAVTČě
- Na ízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací
- Na ízení vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, se zm nami 68/2010 Sb a 93/2012 Sb

Název akce:

Stará škola Datelov č.p. 19/1, 343, 344, Dašenice. k.ú. Datelov [625469]

Vypracoval:

GEROtop spol. s r.o. Vojt ch Jav rek
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Projektová dokumentace

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1

Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:
Plánované umíst ní geotermálních vrt jsou na pozemku par. č. st. 1ř/1, 343, 344 v katastrálním území Datelov [62546ř]. Druh
pozemku, na n mž mají být umíst ny vrty, je v současnosti veden jako zastav ná plocha a nádvo í, ostatní plocha, zahrada a travnatý
porost.
b) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Zám r geotermálních vrt je v souladu s územn plánovací dokumentací a s úkoly územního plánování. Veškerá technologie bude
umíst na pod povrchem zem a nebude mít vliv na zm ny krajinného rázu.
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecný ch požadavk na využívání území:
O žádné rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavk na využívání území nebylo žádáno.
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek dotčených orgán :
V dob zpracování této dokumentace nebyly ze strany dotčených orgán vzneseny žádné podmínky týkající se této stavby.
e) Výčet a záv ry provedených pr zkum a rozbor
Ze zpracovaného hydrogeologického posouzení v oblasti parcel 343 a 344 k. ú. Datelov vyplývá, že po technické a technologické
stránce lze zde vrty TČ s maximální hloubkou 120 m realizovat.
Hloubkové vrty TČ budou využívat zejména energetického potenciálu skalních a poloskalních hornin, podzemní vody v rozvoln né a
rozpukané zón Ěmocnost puklinového zvodn ní p ípovrchového kolektoru pararul cca 20 - 30 mě budou mít s ohledem na nízkou
porozitu a slabou propustnost hornin jen nepatrný vliv.
Ochranná pásma vodních zdroj podzemních vod ani poddolovaná území do zájmového území nezasahují a nebudou limitujícím
faktorem pro realizaci hloubkových vrt pro TČ. Není zde tudíž žádné riziko ovlivn ní chrán ných vodních zdroj podzemních vod
ĚOPVZ či OPPLZě vlivem realizace vrt TČ.
P i realizací vrt TČ nedojde k negativnímu ovlivn ní jímacích objekt podzemních vod, v zájmovém území, resp. v oblasti
obvykle doporučovaného monitoringu studní v daných hydrogeologických podmínkách p i provád ní vrt TČ se žádné jímací objekty
podzemních vod nenacházejí. Není zde žádné riziko ovlivn ní vydatnosti a jakosti jímacích objekt podzemních vod vlivem realizace
vrt TČ.
Záv rem lze konstatovat, že z hydrogeologického hlediska není nutné specifikovat žádné zvláštní podmínky pro vydání
souhlasu k hloubkovým vrt m TČ, krom standardní vzestupné tamponáže vým ník TČ v celém profilu vrt nepropustnou injektážní
sm sí od báze vrt až k povrchu terénu.
f) Ochrana území podle jiných právních p edpis 1:
Zájmové území není lokalizováno v ochranných pásmech vodních zdroj ĚOPVZě podzemních vod, ani v ochranných
pásmech p írodních léčivých zdroj ĚOPPLZě. Nachází se v chrán né oblasti p irozené akumulace podzemních vod ĚCHOPAV Šumavaě.
Ochranná pásma vodních zdroj podzemních vod, resp. jejich nejbližší hranice v či p edm tné lokalit se nachází ve
vzdálenosti více než 0,4 km JZ sm rem, proti sm ru proud ní podzemní vody ĚOPVZ „Datelov - zá ez, podzemní zdroj“, stupe ochrany
I).
P edm tná lokalita se nachází ve velkoplošném ochranném pásmu vodního zdroje povrchových vod ĚOPVZ „Plze Homolka,
povrchový zdroj Úhlava“, stupe ochrany 3ě.
V registru poddolovaných území databáze ČGS Geofond není v ZÚ a jeho širším okolí evidováno žádné poddolované území.
Není zde žádné riziko ovlivn ní chrán ných vodních zdroj - OPVZ podzemních vod či OPPLZ - vlivem realizace vrt TČ.

Název akce:

Stará škola Datelov č.p. 1Ř/1, 343, 344, Dašenice. k.ú. Datelov [625469]

Vypracoval:

GEROtop spol. s r.o. Vojt ch Jav rek
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod:
Nenachází se v záplavovém území, není v poddolovaném území a není ložiskem nerost a podzemních vod.
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území:
Navrhovaná stavba nebude v žádném ohledu negativn ovliv ovat okolní stavby a pozemky, nejsou pot ebná žádná opat ení k ochran
okolí stavby. Na stávající odtokové pom ry v území nebude mít navrhovaná stavba žádný vliv. Stavba nijak nebrání p irozenému
odtoku a vsakování povrchových vod.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin
P ed realizací stavby ani v jejím pr b hu není pot eba provést žádné demolice objekt či kácení d evin.
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk určených k pln ní funkce lesa:
U této stavby nejsou žádné požadavky na zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk určených k pln ní funkce lesa.
k) Územn technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového p ístupu k navrhované stavb :
Stavební pozemek je p edem p ipravený pro realizaci této stavby. Dopravní p ístupnost je zprost edkována z ve ejné komunikace
podél jižní hranice pozemku, dále po pozemku stavitele. Stavba – geotermální vrty nebude napojena na ve ejnou dopravní ani
technickou infrastrukturu, bezbariérový p ístup není vyžadován.
l) V cné a časové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice:
Vyvolané a související investice u této stavby nejsou. Stavba bude realizována na pozemku p edem p ipraveném pro výstavbu. Aby
byl systém funkční a stavitel ho mohl provozovat, musí být p ipojen ke strojovn tepelných čerpadel – viz projekt vytáp ní. Jedinou
podmínkou provozu je tedy vystav ní strojovny TČ a zapojení technologie vrt k tepelnému čerpadlu, které je ešeno v projektu
vytáp ní ZSPD.
m) Seznam pozemk podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umís uje a provádí:
Veškeré vrty a p íslušenství bude umíst no na pozemcích:
Parcelní
čísloř

Druh pozemku:

Vlastnické právoř

zastav ná plocha
a nádvo í

Václavová Denisa, Rybalkova 186/33,
Vršovice, 10100 Praha 10

343

ostatní plocha

Václavová Denisa, Rybalkova 186/33,
Vršovice, 10100 Praha 10

344

ostatní plocha

Václavová Denisa, Rybalkova 186/33,
Vršovice, 10100 Praha 10

st. 19/1

n) Seznam pozemk podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:
Nejsou – žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Nová stavba nebo zm na dokončené stavby: Novostavba
b) Účel užívání stavby: Vytáp ní/chlazení, zdroj energie pro tepelná čerpadla
c) Trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá stavba
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk na stavby a technických požadavk zabezpečující
bezbariérové užívání stavby: Netýká se této profese
e) Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek dotčených orgán :
Požadavky dotčených orgán budou ešeny v rámci projednání.
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f) ochrana stavby podle jiných právních p edpis :
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních p edpis
g) navrhované parametry stavby – zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost
apod.:
Navrhované za ízení se bude skládat z celkem: 3 geotermálních vrt do projektované hloubky 120 m (pr m r vrtu v konečné hloubce
125 -140 mm, hloubka vrt max. 120 m), potrubního napojení ke sb rné jímce, kde dojde ke sloučení a hydraulickému vyvážení a
páte ního vedení, které bude ukončeno technické místnosti v 1. PP. V souvislosti s touto profesí nelze hovo it o obestav ném prostoru,
užitné ploše apod.
h) základní bilance stavby Ěpot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy
odpad a emisí apod.ě:
Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zm n n kterých dalších zákon budou p i hloubení a výstavb vrt pro tepelná čerpadla
produkovány následující odpady:
č. odpadu:
17 05 04
název odpadu:
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
p vod:
podzemní a inženýrské stavitelství Ěvyt žená zeminaě
kategorie odpad :
O – ostatní odpad
místo určení:
bude stanoveno investorem po dohod s dodavatelem
č. odpadu:
01 05 04
název odpadu:
vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
p vod:
podzemní a inženýrské stavitelství
kategorie odpad :
O – ostatní odpad
místo určení:
bude stanoveno investorem po dohod s dodavatelem
Nebude-li domluveno jinak Ědle požadavk investoraě, budou odpady odvezeny na skládku, která je oprávn na uvedený druh odpadu
p ijímat. Za b žného provozu p edm tného za ízení nebude vznikat žádný odpad. Množství odpadu není možné p edem p esn určit,
(odhad – 7 m3ě. Likvidaci/odvoz zajistí zhotovitel po dohod s investorem.
Voda vytlačená z vrt bude vsakována na pozemku pomocí vsakovacího zá ezu či rozst ikem po pozemku
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení:
Stavba není v rozporu s územním plánem. Celá stavba je skryta pod zemí – bez vlivu na kompozici a prostorové ešení.
b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení:
Stavba je skryta pod zemí – nemá vliv na krajinný ráz dané lokality.
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby
Provoz navrhovaného za ízení bude celoroční. Primární okruh TČ bude sloužit jako zdroj tepla/chladu pro objekt rekonstruovaného
areálu bývalé hut .
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nevznikají tímto
navrhovaným za ízením žádné požadavky na bezbariérový p ístup.
B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby
Stavba je navržena tak, aby spl ovala požadavky na bezpečnost p i užívání staveb dle § 15 vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb. o technických
požadavcích na stavby, a dle souvisejících závazných p edpis a norem. Veškeré práce mohou provád t pouze proškolení pracovníci
a firmy s pot ebnou zp sobilostí k daným pracím. Za ízení m že být uvedeno do provozu až po provedení všech p edepsaných
zkouškách, o kterých budou sepsány protokoly. Celá stavba je umíst na pod zemí a nevztahuje se na ní žádný požární úsek

.
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B.2.6 Základní charakteristika objekt
Navrhované za ízení se bude skládat z celkem: 3 geotermálních vrt do projektované hloubky 120 m Ěpr m r vrtu v konečné hloubce
125 -140 mm, hloubka vrt max. 120 m), potrubního napojení ke sb rné jímce, kde dojde ke sloučení a hydraulickému vyvážení a
páte ního vedení do 1.PP objektu. Poloha geotermálních vrt je patrná z p iložených situačních výkres C 02 a C 03. P i umíst ní vrt
a sb rné jímky bylo p ihlíženo k výškovým pom r m dané lokality Ěumíst ní jímky s ohledem na možnost odvzdušn níě a k existenci
inženýrských sítí a ostatních objekt . Celý systém bude napln n nemrznoucí teplonosnou kapalinou. Polohu všech částí systému je
možné m nit pouze p i souhlasu projektanta primárního okruhu. Detailní technický popis je proveden v samostatné části D – technické
ešení primárního okruhu.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení
Navrhovaný primární okruh TČ je kompletn popsán v samostatné části D – technické ešení primárního okruhu.

B.2.8 Zásady požárn bezpečnostního ešení
Za ízení bude umíst no p evážn v zeleni mimo p dorys napojovaného objektu v hloubce cca 1,2-1,5 m pod upraveným Ěkonečnýmě
terénem. Za ízení není v kolizi se zásobováním požární vodou, požárním hydrantem apod. Stejn tak za ízení nebrání p íjezdu požární
techniky.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Tento bod se navrhované stavby netýká. Pro návrh primárních okruh TČ neexistují žádná kritéria pro energetickou náročnost
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí
Tento bod se dané stavby bezprost edn netýká. P i provozu stavby nebudou vznikat žádné vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí
Prostupy do objektu budou ešeny systémovými pažnicemi a t snicími vložkami pro napojení na hydroizolaci stavby a zajišt ní
dokonalé t snosti v či zemní vlhkosti/spodní vod a radonu.
Jiné vlivy Ěhluk, seismicita, bludné proudy atd.ě se dané stavby netýkají.
B.3

Pīipojení na technickou infrastrukturu

Systém primárního okruhu tepelných čerpadel nebude p ímo spojen s technickou infrastrukturou ve smyslu venkovních inženýrských
sítí. Tento bod se dané stavby bezprost edn netýká. Profese geotermálních vrt bude p ímo spojena a navazuje na tepelná čerpadla.
B.4

Dopravní īešení

Netýká se primárního okruhu TČ. P ístup na staveništ pro realizaci díla bude zajišt n po obecní komunikaci a dále po pozemku
stavitele.
B.5

Īešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Potrubí bude uloženo pod terénem, po provedení vrt a jejich dopojení budou výkopy zahrnuty do p vodního stavu. Tento bod se
netýká primárního okruhu TČ.
B.6

Popis vlivĳ stavby na životní prostīedí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prost edí:
Dle aktuálního zn ní zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí pat í hloubkové vrty do kategorie II, kde jsou v
p íloze č. 1 zákona pod bodem 2.11 uvedeny zám ry vyžadující zjiš ovací ízení. Metodický výklad MŽP k tomuto bodu dle dopisu
MŽP č. j. 72045/ENV/0Ř ze dne 24. ř. 200Ř, zaslaného na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské ú ady – odbory životního
prost edí, uvádí: hloubkové vrty pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány, pokud jejich realizací nem že dojít k propojení
hydrogeologických horizont …
Projekt navrhuje d kladné tlakové vyinjektování vrt injektážní sm sí, viz hydrogeologický posudek, který je nedílnou součástí
projektové dokumentace. Díky injektáži je zamezeno propojení hydrogeologických horizontĳ či výrazné ovlivnění
hydrogeologických poměrĳ v území. Systém nečerpá ani nijak nenakládá s podzemními vodami. Jde o trvale oddělený a těsný
systém, který pracuje pouze z energií horninového prostīedí „suché vrty“.
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b) Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a živočich apod.), zachování ekologických
funkcí a vazeb v krajin :
Za ízení nemá dopad na p írodu a krajinu.
c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000:
Stavba nemá žádný vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000.
d) Zp sob zohledn ní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zám ru na životní prost edí, je-li podkladem:
Této stavby se netýká, závazné stanovisko posouzení vlivu zám ru na životní prost edí není podkladem.

e) V p ípad zám r spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry zp sobu napln ní záv r o
nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno:
Tento zám r nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních p edpis
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany.

B.7

Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru a účelu stavby, nejsou zde žádné požadavky na situování a stavební ešení z hlediska ochrany obyvatelstva
B.8

Zásady organizace výstavby

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní:
Pro výstavbu bude pot eba zajistit vodu a elektrickou energii. Voda a elektrická energie pro stavbu bude zajišt na ze stávajících objekt
b) Odvodn ní staveništ :
Nejsou pot eba žádné úpravy pro odvodn ní staveništ . Voda vytlačená z vrt p i jejich realizaci bude místn vsakována do zá ez ,
p ípadn likvidována rozst ikem
c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány významn jší nároky na za ízení a zajišt ní staveništ , p ístup pro nákladní automobil
a vrtnou soupravu bude zajišt n
d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky:
Stavba nebude mít negativní dopad na své okolí. Technicky bude stavba provedena tak, aby nedošlo k ovlivn ní hydrogeologických
pom r . Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pom ry daného území, protože vrty budou vyinjektovány p edepsanou
injektážní sm sí. Tím bude zamezeno ovlivn ní stávajících ale i plánovaných vodních zdroj . Stavbou nedojde ke zm n účelu
stávajících staveb a okolních pozemk . Povrchy komunikací a zpevn ných ploch zasažené nebo narušené stavební činností budou po
ukončení stavebních prací uvedeny do p vodního stavu. Provoz p i výstavb bude respektovat podmínky stavebního povolení.
Dodavatel stavby odpovídá za dodržování po ádku na staveništi.
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin:
Geotermální vrty budou provád ny rotačn p íklepovou technologií s vzduchovým výplachem. V p ípad nadm rné prašnosti bude
prostor vrtných souprav plachtován, tak aby byla co nejvíce eliminována produkce prachu. Pro realizaci zemních vrt a primárního
okruhu budou použity vozidla a stavební mechanizmy, které spl ují p íslušné emisní limity a jsou v dobrém technickém stavu. D ležité
z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany
obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení.
Žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení d evin zde nejsou.
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništ :
Staveništ bude maximáln v rozsahu dotčeného stavebního pozemku, jehož hranicemi bude vymezen obvod staveništ . Na tomto
pozemku budou stavbyvedoucím určeny plochy pro umíst ní za ízení staveništ a pro skladování materiálu.
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: netýká se dané stavby
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy u této stavby nejsou.
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich likvidace:
Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zm n n kterých dalších zákon budou p i hloubení a výstavb vrt pro tepelná čerpadla
produkovány následující odpady:
č. odpadu:
17 05 04
název odpadu:
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
p vod:
podzemní a inženýrské stavitelství Ěvyt žená zeminaě
kategorie odpad :
O – ostatní odpad
místo určení:
bude stanoveno investorem po dohod s dodavatelem
č. odpadu:
01 05 04
název odpadu:
vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
p vod:
podzemní a inženýrské stavitelství
kategorie odpad :
O – ostatní odpad
místo určení:
bude stanoveno investorem po dohod s dodavatelem
P i vrtání bude vývrtek-odpad ízen a bezprašn odvád n do kontejneru, ve kterém bude vyseparován vrtný kal a vytlačená voda.
Nebude-li domluveno jinak Ědle požadavk investoraě, budou odpady odvezeny na skládku, která je oprávn na uvedený druh odpadu
p ijímat. Podzemní voda vytlačená z vrt p i vrtání bude z kontejneru odčerpána a vsakována na pozemku investora pracovním
vsakovacím zá ezem – jámou – p ípadn rozst ikem na terén Ěpodle vsakovacích možností daného územíě.
P edpokládané množství likvidovaného odpadu-kalu cca 7 m3
i) Bilance zemních prací, požadavky na p esun nebo deponie zemin:
Požadavky na p ísun nebo deponie zemin nejsou. P ebytečná vyt žená zemina a vrtný kal, kterou s ohledem na její špatnou kvalitu
nebude možno použít do násyp v míst stavby nebo na jiných stavbách, bude odvezena na ízenou skládku k tomu určenou.
j) Ochrana životního prost edí p i výstavb :
Po dobu provád ní stavby nesmí být okolní prostor ovliv ován nadm rným hlukem, vibracemi a ot esy nad mez stanovenou v Na ízení
vlády č. 272/2011 Sb. V rámci staveništ musí dodavatel pr b žn zabezpečovat p im enou čistotu pracovišt a okolí. P i realizaci
stavby nesmí dojít ke znečišt ní podzemních a povrchových vod znečiš ujícími látkami, zvlášt ne ropnými. Bude zajišt no čišt ní
ve ejných komunikací v p ípad jejich znečišt ní. Bude omezena prašnost p i hloubení vrt a provád ní zemních prací. Zhotovitel
stavby je povinen b hem realizace stavby zajiš ovat po ádek na staveništi a neznečiš ovat ve ejná prostranství, a v co nejv tší mí e
šet it stávající zele . Po ukončení stavby bude staveništ uklizeno a vyčišt no.
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi:
P i realizaci stavby je nutné dodržet všechny p íslušné normy a p edpisy a p i stavební činnosti musí být respektovány zásady
bezpečnosti práce podle p íslušných zákon , vyhlášek, na ízení a ČSN. Jedná se zejména o:
- zákon č. 1Ř3/2006 Sb. - Stavební zákon, v platném zn ní
- na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích
- vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby
Staveništ bude nep ístupné ve ejnosti, bude oplocené a vybavené výstražnými cedulkami. Pohyb po staveništi bude možný pouze s
ochranou p ilbou a reflexní vestou.
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
Výstavba se nedotkne žádných staveb, u nichž by bylo pot eba b hem výstavby realizovat úpravy pro jejich bezbariérové využívání.
m) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení:
P ístup na staveništ bude z ve ejné komunikace, dále pak po pozemku stavitele. P i zásobování staveništ bude respektován provoz
ve ejné dopravy a chodc . Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravní inženýrská opat ení.
n) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby:
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provád ní stavby.
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Stavba bude provedena po získání povolení – p edpoklad stavba bude probíhat v jedné etap .
P edpoklad zahájení stavby: 2022
Nejprve budou provedeny geotermální vrty, dále pak dopojení do sb rné jímky a do objektu. Pln ní systému nemrznoucí kapalinou
bude provedeno až po tlakových zkouškách a p ipojení na tepelná čerpadla.

B.9

Celkové vodohospodáīské īešení

Navrhovaná stavba nijak nenakládá s podzemními ani povrchovými vodami. Geotermální vrty budou dokonale injektovány pro
zamezení propojení horizont podzemních vod a zamezení výrazn jšího omezení hydrogeologických podmínek.
Systém nečerpá ani nijak nenakládá s podzemními vodami. Jde o trvale oddělený a těsný systém, který pracuje pouze s
energií horninového prostīedí „suché vrty“.
Více informací viz HG posudek v p ílohové části dokumentace Ěsamostatn dodaná p ílohaě.
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LEGENDA PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ:
V1 - V3 Plánovaný hloubkový vrt pro tepelné čerpadla, hl. vrtu od povrchu stavební
pláně 120 m, vrtaný prĳěr cca 125-140 mm
• vystrojení vrtu: dvouokruhové, materiál vystrojení GEROtherm PE 100 RC,
• dimenze vystrojení. 4 x Ø 32 x 3,0 mm, SDR11, PN16
• sonda musí být označena délkovou signaturou pro zjišt ní skutečn provedené hloubky
vystrojení vrtu a sm rovými šipkami pr toku pro zamezení rizika zkratování okruhu
• bezpečnostní separační jímka proti zanesení U-kolena
• kovové litinové závaží pro snadné zapušt ní sondy
• redukce počtu v tví 2 x Ø 32 1 x Ø 40 mm
• tlaková injektáž vrtu ekologickou injektážní sm sí GeoFlow s tep. vodivostí min. 2,0 W/mK
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Horizontální dopojení vrtĳ
• materiál: FAST PE-GT-RC, Ø 40 x 3,7mm, SDR11, PN16
vedeno min. 1,2 - 1,5 m pod hranicí upraveného terénu, v místech k ížení potrubí s ostatními
IS bude potrubí vedeno v izolaci tl. 13 mm a chráničce d90 mm
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Plně vystrojená jímka PAK MINI pro 3 geotermální vrty s celoplastovou
technologií rozdělovače sběrače. Jímka uložena v zemi, pochozí poklop
pro zatížení 200 kg

PV

Páteīní potrubí
• potrubí RC Protect; Ø 63 x 5,8 mm, SDR 11, PN16
• tyče á 6 m, potrubí v místech k ížení s trasou vody či kanalizace nebo v
jejich blízkosti musejí být v izolaci tl. 13 mm a korugované chráničce
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Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace
Výkresy nov jšího data pln nahrazují výkresy staršího data
Materiály a zaīízení použité v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zaīízení a materiály
odlišných vlastností a parametrĳ. V opačném pīípadě projektant nenese za správnost projektu
zodpovědnost
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Technická zpráva

D 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
0. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE A PODMÍNKY
Účel navrhovaného za ízení:

Zdroj energie (tepla) pro vytáp ní tepelným čerpadlem systému zem – voda
Zdroj energie (tepla) pro p ípravu TV tepelným čerpadlem systému zem – voda

Umíst ní vrt v KN:

Objekty, které jsou p edm tem této PD, jsou situovány na pozemku č. parc.: st. 19/1, 343, 344,
k.ú. Datelov [62546ř]

Orientační poloha za ízení S-JTSK:

Označení vrtu /
jímky

Dodržení obecných požadavk na
výstavbu:

Sou adnice X=

Sou adnice Y=

V1

1122833,085

841394,955

V2

1122826,211

841383,942

V3

1122820,178

841395,457

Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn ní pozd jších p edpis
nestanovuje žádné konkrétní podmínky pro umíst ní a provedení vrt pro tepelná čerpadla.
Stavba bude provád na dle obecn platných zákon a p edpis platných ke dni provád ní díla,
navržená za ízení a materiály musí spl ovat technické p edpisy a normy a budou v souladu s
touto projektovou dokumentací. Dle vyhlášky ;č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nevznikají tímto navrhovaným
za ízením žádné požadavky na bezbariérový p ístup

Ostatní vymezující podmínky:

Vrty pro TČ musí provádět odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávnění k činnosti
prováděné hornickým zpĳsobem (ČPHZĚ vydané pīíslušným obvodním báĥským
úīadem. Dodavatelská firma by také m la být zp sobilá k výkonu funkce závodního a bá ského
projektanta pro ČPHZ s platným osv dčením. Na vrty musí dodavatel – vrtná firma zpracovat
projekt báĥským projektantem pro ČPHZ dle pīílohy č. 1 k vyhlášce č. 239/1998 Sb a
minimálně 8 dní pīed započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto činnost prováděnou
hornickým zpĳsobem (ČPHZĚ pīíslušnému obvodnímu báĥskému úīadu. V pr b hu
p ípravných a stavebních prací bude postupováno v souladu s platnými souvisejícími p edpisy,
ČSN, vyhláškami a zákony ČR. Navrhovaná stavba nijak nečerpá ani nijak nenakládá s
podzemními ani povrchovými vodami. Geotermální vrty budou dokonale injektovány pro
zamezení propojení horizont podzemních vod a zamezení výrazn jšího ovlivn ní
hydrogeologických podmínek. Více informací viz HG posudek v p ílohové části dokumentace
Ěsamostatn dodaná p ílohaě.

Záv ry a podmínky zodpov dného
hydrogeologa:

Ze zpracovaného hydrogeologického posouzení v oblasti parcel 343 a 344 k. ú. Datelov
vyplývá, že po technické a technologické stránce lze zde vrty TČ s maximální hloubkou 120 m
realizovat.
Hloubkové vrty TČ budou využívat zejména energetického potenciálu skalních a poloskalních
hornin, podzemní vody v rozvoln né a rozpukané zón Ěmocnost puklinového zvodn ní
p ípovrchového kolektoru pararul cca 20 - 30 mě budou mít s ohledem na nízkou porozitu a
slabou propustnost hornin jen nepatrný vliv.
Ochranná pásma vodních zdroj podzemních vod ani poddolovaná území do zájmového území
nezasahují a nebudou limitujícím faktorem pro realizaci hloubkových vrt pro TČ. Není zde tudíž
žádné riziko ovlivn ní chrán ných vodních zdroj podzemních vod ĚOPVZ či OPPLZ) vlivem
realizace vrt TČ.
P i realizací vrt TČ nedojde k negativnímu ovlivn ní jímacích objekt podzemních
vod, v zájmovém území, resp. v oblasti obvykle doporučovaného monitoringu studní v daných
hydrogeologických podmínkách p i provád ní vrt TČ se žádné jímací objekty podzemních vod
nenacházejí. Není zde žádné riziko ovlivn ní vydatnosti a jakosti jímacích objekt podzemních
vod vlivem realizace vrt TČ.

Název akce:

Stará škola Datelov č.p. 1Ř/1, 343, 344, Dašenice. k.ú. Datelov [625469]

Vypracoval:

GEROtop spol. s r.o. Vojt ch Jav rek

str. 2/8

GEROtop spol. s r.o., Kate inská 5Řř,
Stráž nad Nisou – Liberec

Technická zpráva

Záv rem lze konstatovat, že z hydrogeologického hlediska není nutné specifikovat žádné
zvláštní podmínky pro vydání souhlasu k hloubkovým vrt m TČ, krom standardní vzestupné
tamponáže vým ník TČ v celém profilu vrt nepropustnou injektážní sm sí od báze vrt až
k povrchu terénu.

1. DIMENZOVÁNÍ VRTNÉHO POLE
Návrh
pole:

vrtného

Nasazená
technologie TČ:
Bilance energií

Projekt navrhuje celkem 3 ks geotermální vrtĳ o hloubce 120 m
Vystrojení vrtu: GEROtherm dvouokruhová 4 x d 32 x 3,0 mm
Injektáž vrt : GEOFLOW o tepelné vodivosti 2,0 W/mK
Projekt v současné podrobnosti počítá s tím, že na vrt bude napojeno
TČ o max výkonu 21 kW p i B0/W35. Systém bude kombinovaný – podlahové vytáp ní/radiátory s ízením dle
požadavku vyšší teploty.
Tepelná ztráta objektu je uvažována 23,Ř kW pro návrhové podmínky
Systém vrt je navržen tak, aby pokryl 100% pot ebných bilancí:
Vytáp ní – úvaha 50 MWh/rok – dle denostup ové metody výpočtu
P íprava TV – úvaha 10 MWh/rok – pro standardní provoz 7 – 8 osob
Uvažované roční odb ry tepla ze zem :
Vytáp ní – cca 35 MWh/rok
TV – cca 6,5 MWh/rok
Výpočet byl proveden v programu EED 4.20 se zohledn ním místních HG podmínek viz HG posudek, simulace
teplot kapaliny v horizontu 25 let provozu – zobrazen vývoj st ední teploty kapaliny

Hraniční hodnota nejnižší st ední teploty média -1,5°C Ěpro spád -3/0°Cě je po celé období bezpečn spln na

2. TECHNICKÉ ĪEŠENÍ VRTNÉHO POLE
2.1 Provedení vrtu
Počet navrhovaných vrt dle
dimenzování:

3

[ks]

Hloubka navržených vrt /vrtu:

3 x 120

[m]

Celková metráž navržených vrt /vrtu:

360

[m]

Pozn. uvažováno od úrovn provád ní – stávající terén

Název akce:

Stará škola Datelov č.p. 1Ř/1, 343, 344, Dašenice. k.ú. Datelov [625469]

Vypracoval:

GEROtop spol. s r.o. Vojt ch Jav rek

str. 3/8

GEROtop spol. s r.o., Kate inská 5Řř,
Stráž nad Nisou – Liberec

Technická zpráva

P edpokládaný vrtaný profil/pr m r
v konečné hloubce vrtu:

125 - 140

Technologie provád ní vrt :

Vrty budou provád ny metodou rotačn -p íklepového vrtání Ěponorným kladivemě se
vzduchovým výplachem. Na záv r prací budou všechny manipulační pažnice vyt ženy.

[mm]

Pozn. Úvodní vrtaný pr m r v ústí vrtu m že být cca 125 -150
mm - nestabilní podloží ve svrchní části vrt cca 5 m bude
pr b žn zapažováno manipulační pažnicí za účelem stabilizace
st n a izolací jednotlivých horizont podzemních vod

Volbu technologie provád ní vrt zvolí zhotovitel.
Vystrojení vrt - geotermální sonda:

Ihned po odvrtání vrtu bude do vrtu zapušt na dvouokruhová sonda GEROtherm,
dimenze 4 x ø 32 x 3,0 mm SDR 11, PN16, délka sondy 120 m. Po zapušt ní sondy bude
ústí kolektor zajišt no zátkami proti jejich znečišt ní a znehodnocení!
Základní materiálové vlastnosti geotermální sondy navržené projektem:
- Použitý materiál v celé délce geotermální sondy PE 100 RC
- Pata sondy bude opat ena vratným U kolenem s bezpečnostní separační jímkou. Jímka
zabezpečí, že p i vniknutí cizího p edm tu, nebo kal do okruhu nedojde k znehodnocení
vrt .
- Geotermální sonda musí být vybavena délkovou signaturou pro možnost kontroly skutečn
vystrojené hloubky vrtu.
- Geotermální sonda musí být vybavena signaturou sm ru proud ní pro zamezení rizika
zkratování okruhu p i napojování
Pro snadné zavedení / zapušt ní sondy bude na patu sondy osazeno kovové litinové závaží
o hmotnosti 15 kg.

Injektáž vrtu:

Společn se sondou bude zapušt no i „páté“ injektážní potrubí, kterým bude každý vrt po
zavedení vystrojení d kladn tlakov injektován a vypln n odspoda vzh ru injektážní sm sí
GeoFlow, zajiš ující účinný p estup tepla mezi sondami a okolní horninou a zajiš ující
zamezení propojení jednotlivých vodních horizont .
Základní materiálové vlastnosti geotermální sondy navržené projektem:
- Materiál bude dodán jako suchá pytlovaná sm s o zaručených parametrech
- Zaručená tepelná vodivost sm si 2,0 W/mK
- Materiál je ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prost edí, bez škodlivin neohrožující
spodní vodu a v souladu s VDI 4640 list 2.
- Sm s je odolná cyklickému namáhání st ídáním teplot

2.2 Napojení vrtĳ do technické místnosti
Horizontální rozvody:

Vrty budou provád ny z úrovn stávajícího terénu. Po jejich provedení bude zhlaví vrt
odkopáno do hloubky cca 1,2-1,5 m od úrovn konečného terénu. Zde bude každý
dvouokruhový vrt redukován pomocí redukcí počtu v tví 4x d32 na jeden okruh 2 x d40
(elektrotvarovky). Dále budou vrty napojeny na sb rnou jímku pomocí horizontálních
rozvod :
Použitý materiál: FAST PE-GT-RC d40 x 3,7mm SDR11, PN16, dodáno v návinech
(100,150,200 m)
Spojování: veškeré spoje budou provedeny elektrosva ováním, pomocí elektrotvarovek
Uložení: potrubí bude uloženo ve společném výkopu ší ky cca 0,5-0,8 m (dno) v hloubce
cca 1,2 – 1,5 m od konečného terénu, potrubí bude zasypáno vyt íd ným vykopaným
materiálem Ědo frakce 0/63ě = bez pískového lože. Do výkopu bude cca 30 cm nad potrubí
vložena dvojice trasových fólií. Potrubí bude vedeno v rovin nebo v mírném spádu od
sb rné jímky k vrtu tak, aby napojení v jímce bylo nejvyšším bodem s ohledem na
odvzdušn ní. P i ukládání potrubí je t eba dbát minimálních rádius ohybu v závislosti na
venkovní teplot .
Izolování: Potrubí vedené mimo p dorys objektu nebude opat eno tepelnou izolací.
Potrubí, které bude k ížit nebo vést soub žn s trasou vody či kanalizace Ěvzdálenost menší
než 1 mě bude tepeln odizolováno nap . vložením desek z XPS do místa k ížení
s p esahem cca 1 m na každou stranu, p ípadn zaizolováním návlekovou tepelnou izolací,
a vložení do chráničky.
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Pro napojení vrt bude použita 1 sb rná jímka GEROtop PAK MINI z materiálu PP
v pr b žném provedení
Počet okruh /dimenze výstup : 3 okruhy, výstupy d40 PE 100
Materiál a dimenze rozd lovače/sb rače: PE 100, d 90x19,5 mm
Rozd lovač: bude vybaven PVC uzavíracími KK DN25 a napoušt cím/odvzduš. KK DN20
Sb rač: bude vybaven PVC uzavíracími/škrtícími KK DN25, PVC pr tokom ry s rozsahem
5-42 l/min a napoušt cím/odvzduš ovacími KK DN20
Materiál a dimenze výstupu páte e: PE 100, d 63x5,8 mm
Uložení sb rné jímky: jímka bude uložena na zhutn né št rkové lože tl. 150 mm frakce
16/32
Potrubí vystupující z jímky bude obsypáno a dle možností hutn no jemnozrnným drceným
kamenivem či št rkem frakce 0/4 nebo 2/5.
Napojení jímky: jímka je p ipravena na napojení pomocí elektrotvarovek
Zatížení jímky: jímka bude po obsypu rozvod , zásypu a hutn ní p ipravena p enášet
zatížení max. 200 kg – pochozí. Sb rnou jímku není t eba obetonovávat, je samonosná.
Jímka je vybavena celoplastovou technologií rozdělovače / sběrače, kovové
vyvažovací prvky jsou z hlediska rychlé degradace ve venkovním prostīedí zcela
nevhodné

Páte ní potrubí:

Použitý materiál: RC Protect d63 x 5,8 mm SDR11, PN16, dodáno v tyčích 6 m
Spojování: veškeré spoje budou provedeny elektrosva ováním, pomocí elektrotvarovek
Uložení: potrubí bude uloženo ve společném výkopu ší ky cca 0,5 m Ědnoě v hloubce min
1 m od konečného terénu. Do výkopu bude cca 30 cm nad potrubí vložena dvojice trasových
fólií. Potrubí bude vedeno v rovin nebo v mírném spádu od sb rné jímky k technické
místnosti, aby napojení v objektu bylo nejvyšším bodem s ohledem na odvzdušn ní p ed
napojením na TČ.
Izolování: Potrubí v místech k ížení s trasou vody či kanalizace nebo v jejich blízkosti bude
opat eno návlekovou tepelnou izolací a vloženo do chráničky. Potrubí v interiéru bude
tepeln izolováno návlekovou tepelnou izolací tl. 13 mm.

Nemrznoucí kapalina - pln ní systému:

Celý primární okruh bude napln n teplonosnou nemrznoucí kapalinou STABILfrost na bázi
glykolu, která je bez zápachu. Daná látka Ěkoncentrátě bude na ed na s vodou v pom ru
1:2,2 odpovídající nezámrzné teplot -15°C.
Tato nemrznoucí kapalina se používá do primárních okruh systém tepelných čerpadel
jako teplonosná látka a současn tyto systémy chrání p ed korozí. Pro pln ní a míchání
sm si je nutné zajistit vodu o následujících parametrech:
pH 6,5 – 8,5
vodivost max. 350 – 450 s/cm
tvrdost 5 – 7 ° dH
Bude zaručeno, že voda bude bez bakterií p ípadn ošet ena biocitem.
Orientační parametry na ed né sm si:
monoethylenglykol + voda v pom ru na -15°C Ěcca 30% roztokě, orientační parametry p i
0°C hustota: 1050 kg/m3, kinematická viskozita 4,05 x 10-6 m2/s, m rná tepelná kapacita
cca 3750 kg/m3
Objem nemrznoucí sm si 300 l (celkový objem systému 940 l - po ukončení primárního
okruhu prostupem obvodovou konstrukcí do 1.PP)

Spojování potrubí:

Veškeré spoje potrubí budou realizovány pomocí elektrosva ování – nerozebíratelný,
dokonale t sný spoj. Oba spojované konce potrubí budou p ed zava ením ádn oškrábány
(odstran ní zoxidované vrstvy plastu) a odmašt ny. Spoje mechanickými tvarovkami jsou
nep ípustné.
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Technická zpráva

Systémové ešení prostupu:

Prostup skrz obvodovou konstrukci z p vodního zdiva v 1.PP bude systémov ešen
pomocí ocelové pevné volné p íruby s návazností na hydroizolaci stavby a 2x t snících
vložek Typ DD pro potrubí d63 mm. Detail viz p íloha D 04

Tlaková ztráta:

Tlakovou ztrátou primárního okruhu je myšlena hodnota tlakové ztráty okruhu s nejv tší
tlakovou ztrátou (t ení + v azené odpory) až po ukončení primárního okruhu – hranice
dodávky primárního okruhu TČ.
- Orientační max. pr tok na stran primárního okruhu pro celý systém: 1,39 l/s
- Orientační pr tok pro jeden geotermální vrt: 0,46 l/s
- Uvažovaná kapalina monoethylenglykol + voda v pom ru ed ní 1:2,2
- Dimenze vystrojení GVS 4x d32 x 3,0 mm PE 100 RC – okruh 3 x 120 m
- Dimenze horizontálního dopojení d40 x 3,7 mm PE 100 RC
- Dimenze páte ní vedení d 63x5,8 mm PE 100
- Ukončení v technické místnosti volnou p írubou DN100
Tlaková ztráta systému pro daný systém je 400 mbar = 40 kPa
Celkový objem nemrznoucí kapaliny v této části primárního okruhu 940 l (údaj pro
návrh expanzní nádobyĚ / 300 l koncentrátu.

Vyvážení a zaregulování soustavy

Vyvážení jednotlivých vrt mezi sebou bude provedeno v rámci rozd lovače/sb rače,
umíst ného ve sb rné jímce, pomocí statických PVC uzavíracích/regulačních kulových
kohout DN25 a PVC pr tokom r s rozsahem 5-42 l/min DN25 zobrazujících okamžitý
pr tok na daném vrtu. Jednotlivé okruhy budou t mito armaturami vyváženy tak, aby pīi
spuštění systému na nominální prĳtok 1,39 l/s byla na stupnici všech prĳtokoměrĳ
zobrazena shodná hodnota prĳtoku.

Hranice ešení projektové
dokumentace

Tato část projektové dokumentace projekčn eší celý primární okruh TČ až po ukončení
potrubí po prostupu obvodovou konstrukcí do chodby v 1. PP. Zde po prostupu bude systém
ukončen pomocí dvojice volných p írub DN100. Zde je hranice īešení této části PD.

3. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE
Stavba:

UT a Mar:

-

stavba zajistí p ístupnost staveništ pro vrtnou soupravu, za ízení a zabezpečení
staveništ proti neoprávn nému vstupu

-

pro proplach potrubí a následné pln ní a míchání nemrznoucí sm si stavba zajistí
čistou vodu o parametrech dle bodu výše a vydatnosti min. 0,2 l/s

-

pro sva ování potrubí elektrotvarovkami stavba zajistí napájení jednofázovým
st ídavým jmenovitým nap tím 230 V s jmenovitým kmitočtem 50 až 60 Hz

-

stavba zajistí veškeré zemní práce Ěvýkopy, záhrny a hutn níě spojené s realizací
napojení vrt na sb rnou jímku a dále s realizací napojení páte ního vedení od jímky
do napojovaného objektu

-

stavba zajistí koordinaci a umíst ní prostupové pažnice skrze obvodovou konstrukci
1.PP

-

zajistí propojení tepelného čerpadla s ukončením primárního okruhu

-

zajistí odvzdušn ní a dopln ní nemrznoucí kapaliny v systému po napojení vrtného
pole na technologii TČ

-

zajistí spušt ní systému a vyvážení vrt ve sb rné jímce

4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Za ízení staveništ

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány významn jší nároky na za ízení a zajišt ní
staveništ . Staveništ bude nep ístupné nepovolaným osobám. Technická za ízení pro montáž
a následný provoz budou zajišt na proti možnému poškození a užití nepovolanou osobou
odpovídajícím zp sobem.

Název akce:

Stará škola Datelov č.p. 1Ř/1, 343, 344, Dašenice. k.ú. Datelov [625469]

Vypracoval:

GEROtop spol. s r.o. Vojt ch Jav rek

str. 6/8

GEROtop spol. s r.o., Kate inská 5Řř,
Stráž nad Nisou – Liberec

Organizace výstavby, likvidace
odpadu

Technická zpráva

P íjezd na staveništ bude z obecní komunikace a dále po pozemku stavebníka. Rozsah stavby
neklade žádné zvláštní požadavky na úpravu staveništ . Vytyčení vrt bude provedeno s
ohledem na situaci primárního okruhu TČ a vzhledem k umíst ní ostatních staveb a zelen ,
minimální vzájemné rozteči mezi vrty a vedení inženýrských sítí. Podle zákona č. 541/2020 Sb.
o odpadech a zm n n kterých dalších zákon budou p i hloubení a výstavb vrt pro tepelná
čerpadla produkovány následující odpady:
č. odpadu:
název odpadu:
p vod:
kategorie odpad :
místo určení:

17 05 04
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
podzemní a inženýrské stavitelství Ěvyt žená zeminaě
O – ostatní odpad
bude stanoveno investorem po dohod s dodavatelem

č. odpadu:
název odpadu:
p vod:
kategorie odpad :
místo určení:

01 05 04
vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
podzemní a inženýrské stavitelství
O – ostatní odpad
bude stanoveno investorem po dohod s dodavatelem

P i vrtání bude vývrtek-odpad ízen a bezprašn odvád n do kontejneru, ve kterém bude
vyseparován vrtný kal a vytlačená voda. Nebude-li domluveno jinak Ědle požadavk investoraě,
budou odpady odvezeny na skládku, která je oprávn na uvedený druh odpadu p ijímat.
Podzemní voda vytlačená z vrt p i vrtání bude z kontejneru odčerpána a primárn vsakována
na pozemku investora pracovním vsakovacím zá ezem – jámou – p ípadn rozst ikem na terén
Ěpodle vsakovacích možností daného územíě. Pokud to nebude možné bude vývrtek včetn
vody kompletn odvážen a likvidován na místech tomu určených a oprávn ných.
Ochrana životního prost edí:

Pr b h stavby bude odpovídat požadavk m péče o životní prost edí. V pr b hu vrtných prací
bude provád n ízený bezprašný odvod vrtného materiálu do p istav ného kontejneru.
Vertikální vrty pro TČ musí provád t odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávn ní k
činnosti provád né hornickým zp sobem ĚČPHZě vydané p íslušným obvodním bá ským
ú adem. Dodavatelská firma by také m la být zp sobilá k výkonu funkce závodního a bá ského
projektanta pro ČPHZ s platným osv dčením. Na vrty musí být zpracován projekt bá ským
projektantem pro ČPHZ. Minimáln Ř dní p ed započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto
činnost provád nou hornickým zp sobem ĚČPHZě p íslušnému obvodnímu bá skému ú adu.
Zpĳsob hloubení bude upraven dle technologického projektu, resp. strojního vybavení
dodavatele díla
P i provád ní ČPHZ bude dodržován zejména zákon č. 61/1řŘŘ Sb. v platném zn ní, vyhláška
ČBÚ č. 23ř/1řřŘ Sb. v platném zn ní, vyhláška ČBÚ Č. 26/1řŘř Sb. v platném zn ní.
Ve smyslu vyhlášky č. 36ř/2004 Sb. bude proveden hydrogeologický pr zkum na zájmové
oblasti za odborného dozoru hydrogeologa – zpracovatele projektové dokumentace po celou
dobu pr zkumných prací.

Bezpečnost práce:

P i realizaci stavby je nutné dodržet všechny p íslušné normy a p edpisy a p i stavební činnosti
musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle p íslušných zákon , vyhlášek, na ízení
a ČSN. Jedná se zejména o:
-

zákon č. 1Ř3/2006 Sb. - Stavební zákon, v platném zn ní

-

na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví p i práci na staveništích

-

vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby

Staveništ bude nep ístupné ve ejnosti, bude oplocené a vybavené výstražnými cedulkami.
Pohyb po staveništi bude možný pouze s ochranou pīilbou a reflexní vestou.
Zaīízení mĳže být uvedeno do provozu po provedení všech pīedepsaných zkoušek a
revizí.
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P edepsané tlakové zkoušky:

Technická zpráva

V rámci realizace a p edání primárního okruhu tepelného čerpadla budou probíhat pravidelné
tlakové a pr točné zkoušky.
- P ed zapušt ním sondy bude provedeno propláchnutí – pr točná zkouška každé sondy
- Po zapušt ní sondy, p ed provedením injektáže bude provedena pr točná a tlaková zkouška
na zkušební tlak 4 bar, který nesm l po dobu 20 min. poklesnout.
- Po provedení injektáže vrtu bude provedena shodná pr točná a tlaková zkouška na zkušební
tlak 4 bar, který nesmí po dobu 20 min. poklesnout. Tato zkouška zobrazí neporušený stav
sondy po injektáži
- Po napojení vrt ke sb rné jímce bude provedeno natlakování celého systému vzduchem na
tlak 4 bar. Tímto tlakem bude primární okruh trvale natlakován v dob probíhající výstavby až
do okamžiku napojení páte ního vedení. Tlak bude možné opticky kontrolovat na t le R/S - p i
osazení manometru
- Po napojení systému na tepelné čerpadlo, p ed pln ním systému nemrznoucí kapalinou bude
provedena poslední tlaková zkouška celého systému
O provedení tlakových zkoušek bude vždy sepsán zkušební protokol, který bude sloužit jako
jeden z podklad pro p edání díla.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V p ípad existence inženýrských sítí v blízkosti projektovaných vrt pro TČ bude spolu s
projektem dodáno vyjád ení správc p ípadných dotčených inženýrských sítí.

5. ZÁVĚR
Na základ požadavk objednatele byla vypracována projektová dokumentace primárního okruhu tepelných čerpadel systému zem –
voda vztahující se k p.č.: st. 19/1, 343, 344, k.ú. Datelov [62546ř]
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro společné povolení DUR/DSP/DPS.
Materiály a zaīízení popsané v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zaīízení a materiály odlišných vlastností a
parametrĳ. V opačném pīípadě projektant této části nenese za správnost projektu zodpovědnost.
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Ěautorský zákoně. Auto i ud lují souhlas s užitím projektové dokumentace
pro objednatele PD za účelem koordinace projektu, pro stavebníka a pro účel zajišt ní stavebního povolení/územního rozhodnutí včetn pot ebných
vyjád ení. Kopírování, zve ej ování a jiné ší ení jakékoliv části projektové dokumentace nebo použití jinou osobou je zákonem zakázáno. Bez
p edchozího písemného souhlasu autor nelze provád t zm ny projektu či stavby provád né podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastník autorských
práv jsou vyhrazena a chrán na zákonem.

V Liberci 12/2021
Zpracoval:

Vojt ch Jav rek

Autorizoval:

Ing. Jakub Huml, Ing. Ji í Činka

SAMOSTATNÉ VOLN LOŽENÉ P ÍLOHY:
HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ; RNDr. Milan Novák, prosinec 2021
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1. ÚVOD
Na základ požadavku společnosti GEROtop, s.r.o. zpracovala firma „RNDr. Milan
Novák – INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE“ posouzení hydrogeologických
pom r pro projekt hloubkových vrt pro tepelné čerpadlo „zem – voda“ v Dešenicích
(obec), v oblasti parcel 343 a 344 k. ú. Datelov.
V zájmovém území, v rámci rekonstrukce objektu staré školy v Datelov ,
jsou projektovány poblíž budovy celkem 3 vrty TČ, s maximální hloubkou 120 m.
Lokalita se nachází „na samot “ východn od osady Datelov, v území mírn svažitém
k SV, s povrchem v nadmo ské výšce okolo 600 m n. m.
Obsahem hydrogeologického posouzení je dle zadání objednatele:
o základní popis technických parametr navrhovaných vrt a jejich umíst ní
o geologická
a
tektonická
stavba
území,
specifikace
geologického
a hydrogeologického prost edí vrt TČ
o hydrogeologické
pom ry
a
ob h
podzemních
vod,
charakteristika
geohydrodynamického systému z hlediska stavu podzemní vody v jednotlivých
zvodních, pr točnosti zvodn lého horninového prost edí
o základní dostupné údaje k jímacím objekt m podzemních vod, nacházejících
se v blízkosti vrt TČ v p edm tném geohydrodynamickém systému
o existence OPVZ či OPPLZ, resp. poddolovaných území a limity vzhledem k vrt m
pro TČ z nich vyplývající
o ocen ní míry rizika provád ní vrt TČ pro zachování p irozené hydrogeologické
stratifikace geohydrodynamického systému, zejména vzhledem k jímacím objekt m
podzemních vod v okolí
o stanovení p ípadných podmínek z hydrogeologického hlediska k provád ní vrt
TČ, v p ípad
reálných rizik nevratných negativních dopad
hloubení
a provozování vrt TČ na jímací objekty podzemních vod v okolí doporučení
na zamítnutí daného zám ru
Toto „hydrogeologické posouzení“ je „vyjád ením osoby s odbornou zp sobilostí“,
určené pro p edložení na vodoprávní ú ad v souladu s § 17, písmeno gě vodního zákona
k ud lení Ěneud leníě souhlasu ve v ci realizace hloubkových vrt pro TČ.

2. ZÁKLůDNÍ ÚDůJE K VRT M TČ
Na parcele 344 jsou plánovány 3 vrty TČ, s maximální hloubkou 120 m, p ičemž dva
z vrt TČ se nacházejí v t sné blízkosti hranice se sousedící parcelou 343.
Vystrojení vrt je dvouokruhové (4xd32x3,0mmě, materiál sondy je GEROtherm
PE100 RC. V projektu je počítáno s tlakovým proinjektováním vrt po jejich vystrojení
termosm sí „GeoFlow“, která po zatuhnutí vytvo í v prostoru vrtu mezi jeho st nou a výstrojí
pro vodu nepropustnou tamponážní sm s.
RNDr. Milan Novák
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3. REŠERŠE PODKLůD , REKOGNOSKůCE ÚZEMÍ
Z archiv zpracovatele a ČGS Geofond byly využity následující geologické
a hydrogeologické podklady:
• Krásný J. et al. (2012): Podzemní vody ČR - regionální hydrogeologie prostých
a minerálních vod. - ČGS. Praha.
• Novák M. (2018): Hydrogeologický dozor p i realizaci hloubkových vrt pro TČ
ve vrtných polích R5 a R8 v Neb enicích. – Ochrana podzemních vod. Praha.
• Matyáš F. (2007): Hydrogeologický posudek vodního zdroje pro obec Datelov,
záv rečná zpráva – Aquatest. Praha.
• Šeda S. (2006): Metodický pokyn České asociace hydrogeolog č. 2 / 2006 - pravidla
pro projekci a provád ní vrt pro tepelná čerpadla systému zem – voda.
• Šeda S. (2010): Metodika pro projektování, povolování a provád ní zemních tepelných
sond pro tepelná čerpadla systému zem -voda. - verze 1 – prosinec 2010. –
RNDr. Svatopluk Šeda. Žamberk.
• Šeda V. (2016): Vrty pro tepelná čerpadla systému zem x voda versus ochrana
vodních zdroj podzemní vody. – FINGEO. Choce .
• geologická a hydrogeologická mapa, list 21 - 42, 1 : 50 000
Na webových portálech „voda.gov.cz“, „heis.vuv.cz“ a „mzcr.cz“ byly ov ovány
aktuální zákresy p ípadných ochranných pásem vodních zdroj ĚOPVZě či p írodních
léčivých zdroj ĚOPPLZ) v širší zájmové oblasti. Na webovém portálu „geology.cz“
byl zjiš ován výskyt p ípadných d lních d l či poddolovaných území.
Širší zájmové území ĚZÚ) je tvo ena loukami, nejbližší nemovitosti jiných vlastník se
nacházejí až ve vzdálenosti více jak 100 m (V okraj zástavby osady Datelov). Zájmová oblast
je napojena na obecní vodovod, domovní studny v širším okolí projektovaných vrt TČ se zde
nevyskytují, resp. není ani v databázi ČGS Geofond v ZÚ žádná studna zde evidována.

4. GEOLOGICKÉ ů HYDROGEOLOGICKÉ POM RY
4.1. Geologická stavba širšího okolí
Z regionáln -geologického hlediska náleží ZÚ do „Český masiv – krystalinikum a
prevariské paleozoikum“ Ěsoustavaě, „moldanubikum“ Ěoblastě, „metamorfní jednotky
v moldanubiku“ Ěregioně, budované zde muskovit-biotitickou až biotit-sillimanitickou
pararulou Ědále v textu jen pararula).
Kvartérní pokryv tvo í deluviální až deluviofluviální uloženiny hlinitopísčitého
až hlinitoúlomkovitého složení.
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4.2. Geologické pom ry v zájmovém území
P edkvartérní podklad je zde tvo en výše zmín nou pararulou, s povrchem relativn
m lce pod terénem, v hloubkách okolo 2 m. Ve svrchní části jsou pararuly zv tralé
v hlinitopísčité eluvium (zcela zv tralá zónaě, sm rem s hloubkou ubývá obvykle jemnozrnné
a písčité frakce a více se objevují úlomky zv tralých hornin Ěsiln a mírn zv tralá zónaě.
Mocnost zv tralinových zón je relativn nízká, v hloubkách okolo 5 m lze očekávat již
p echod do pevných nav tralých pararul, úlomkovit až kusovit rozpadavých, se snižujícím
se stupn m zv trání a intenzitou rozpukání s hloubkou.
Kvartérní pokryv tvo í deluviální až deluviofluviální písčité hlíny, s prom nlivou
p ím sí úlomk hornin skalního podkladu Ěhojn jšími sm rem k bázi), s mocností okolo 2 m.

4.3. Hydrogeologické pom ry
S ohledem na všeobecné hydrogeologické, resp. regionální hydraulické charakteristiky
pat í zájmová oblast do tzv. „hydrogeologického masivu“ ĚKrásný, 2012ě.
V hydrogeologickém masivu se jednotlivé typy hornin (bez ohledu na petrografické
odlišnosti, r znou intenzitu zv trání a rozpukání, tektonickou pozici a geologický vývoj)
nevyznačují kvalitativními rozdíly v geometrii a anatomii, tedy v typu hydrogeologického
prost edí Ěhydrogeologický masívě. V n m rozdíly v regionálním rozd lení p evládajících
a anomálních hodnot propustnosti nebývají p íliš významné, s výjimkou p ípadných poloh
karbonátových hornin Ěv zájmovém území se však tyto nevyskytujíě.
V rozvoln né a rozpukané zón pararul dochází k omezenému ob hu podzemní vody
po puklinách, pop . poruchových zónách, zvodn lá část p ípovrchového kolektoru se nachází
v hloubkách od cca 3 - 5 m pod terénem, do hloubek okolo 20 – 30 m. Sm rem do hloubky
se stupe rozvoln ní a rozpukání pararul snižuje, rovn ž tak i zvodn ní a propustnost
horninového masivu. Ve v tších hloubkách Ěod cca 30 m) jsou pukliny vesm s už jen velmi
málo propustné, významn jší zvodn ní je vázáno p ípadn jen na ojedin lé poruchové zóny,
pokud nejsou vypln ny hlinitopísčitými produkty zv trání.
Rozvoln nou a rozpukanou zónu pararul lze charakterizovat nízkým koeficientem
transmisivity – v ádech 10-5 - 10-6 m2/s.
Hladina podzemní vody v zájmovém území je volná, s generelním sm rem proud ní
k SV, cca souhlasn se sklonem terénu.
V kvartérních hlínách se mohou vytvá et lokáln občasné, drobné, nesouvislé zvodn
v polohách písčitých až písčito-úlomkovitých, nad polohami mén propustnými Ěs vyšším
zastoupením jemnozrnné frakce), zejména v obdobích významn jších atmosférických srážek.

4.4. Hydrogeologická a hydrologická rajonizace
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického rajónu
č. 6310 - „Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy“, číslo útvaru podzemních vod
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„63101“, název útvaru podzemních vod „Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy“,
pozice útvaru podzemních vod „základní“.
Zájmové území z hydrologického hlediska spadá do ČHP 4. ádu 1-10-03-0250-0-00,
Jelenka, s plochou dílčího povodí 26,58 km2.

5. GEOLOGICKÝ PROFIL LOKALITY PROJEKTOVůNÝCH VRT TČ
P edpokládaný pr m rný geologický profil vrt
lokalit bude p ibližn následující:

pro tepelné čerpadlo v p edm tné

písčité hlíny, místy s úlomky – kvartér
pararuly zcela zv tralé až siln zv tralé, siln rozpukané, svrchu
hlinitopísčité až hlinitoúlomkovité – moldanubikum
(s naražením podzemní vody v hloubce okolo 3 - 5 m pod terénem)
5,0 – 30 m pararuly mírn zv tralé až nav tralé, siln až st edn rozpukané –
moldanubikum
(se slabým puklinovým zvodn ním rozvoln né a rozpukané zóny)
30 – 120 m pararuly slab nav tralé až zdravé, kompaktní, místy slab rozpukané –
moldanubikum
(ojedin le s možností zastižení významn jší pukliny či poruchové zóny,
spíše mén zvodn lé)
0,0 – 2,0 m
2,0 – 5,0 m

Celkové p ítoky podzemní vody do jednotlivých vrt se vesm s budou pohybovat
v rozmezí 0,3 – 0,7 l/s.

6. OCHRANNÁ PÁSMů VODNÍCH ZDROJ ů PODDOLOVÁNÍ
Zájmové území není lokalizováno v ochranných pásmech vodních zdroj (OPVZ)
podzemních vod, ani v ochranných pásmech p írodních léčivých zdroj ĚOPPLZě. Nachází se
v chrán né oblasti p irozené akumulace podzemních vod ĚCHOPůV - Šumava).
Ochranná pásma vodních zdroj podzemních vod, resp. jejich nejbližší hranice v či
p edm tné lokalit se nachází ve vzdálenosti více než 0,4 km JZ sm rem, proti sm ru
proud ní podzemní vody (OPVZ „Datelov - zá ez, podzemní zdroj“, stupe ochrany I).
P edm tná lokalita se nachází ve velkoplošném ochranném pásmu vodního zdroje
povrchových vod (OPVZ „Plze Homolka, povrchový zdroj Úhlava“, stupe ochrany 3).
V registru poddolovaných území databáze ČGS Geofond není v ZÚ a jeho širším okolí
evidováno žádné poddolované území.
Není zde žádné riziko ovlivn ní chrán ných vodních zdroj - OPVZ podzemních vod
či OPPLZ - vlivem realizace vrt TČ.

RNDr. Milan Novák

– INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

7

Datelov, p. 343 a 344

HG posouzení vrt TČ

7. JÍMůCÍ OBJEKTY PODZEMNÍCH VOD V OKOLÍ
Zájmová oblast je napojena na obecní vodovod, domovní studny v okolí
projektovaných vrt TČ se zde nevyskytují, resp. není ani v databázi ČGS Geofond v ZÚ
žádná studna Ěnap . „nov jší“ – vrtanáě zde evidována. Nejbližší nemovitosti jiných vlastník
s potenciálním výskytem starších m lkých kopaných studní se nacházejí až ve vzdálenosti
více jak 100 m od projektovaných vrt TČ.
Není zde žádné riziko ovlivn ní vydatnosti a jakosti jímacích objekt podzemních vod
vlivem realizace vrt TČ, v zájmovém území se žádné nenacházejí.

8. ZÁV R
Ze zpracovaného hydrogeologického posouzení v oblasti parcel 343 a 344
k. ú. Datelov vyplývá, že po technické a technologické stránce lze zde vrty TČ s maximální
hloubkou 120 m realizovat.
Hloubkové vrty TČ budou využívat zejména energetického potenciálu skalních
a poloskalních hornin, podzemní vody v rozvoln né a rozpukané zón Ěmocnost puklinového
zvodn ní p ípovrchového kolektoru pararul cca 20 - 30 m) budou mít s ohledem na nízkou
porozitu a slabou propustnost hornin jen nepatrný vliv.
Ochranná pásma vodních zdroj podzemních vod ani poddolovaná území
do zájmového území nezasahují a nebudou limitujícím faktorem pro realizaci hloubkových
vrt pro TČ. Není zde tudíž žádné riziko ovlivn ní chrán ných vodních zdroj podzemních
vod (OPVZ či OPPLZ) vlivem realizace vrt TČ.
P i realizací vrt TČ nedojde k negativnímu ovlivn ní jímacích objekt podzemních
vod, v zájmovém území, resp. v oblasti obvykle doporučovaného monitoringu studní
v daných hydrogeologických podmínkách p i provád ní vrt TČ se žádné jímací objekty
podzemních vod nenacházejí. Není zde žádné riziko ovlivn ní vydatnosti a jakosti jímacích
objekt podzemních vod vlivem realizace vrt TČ.
Záv rem lze konstatovat, že z hydrogeologického hlediska není nutné specifikovat
žádné zvláštní podmínky pro vydání souhlasu k hloubkovým vrt m TČ, krom standardní
vzestupné tamponáže vým ník TČ v celém profilu vrt nepropustnou injektážní sm sí
od báze vrt až k povrchu terénu.

RNDr. Milan Novák

– INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

8

DEŠENICE, parcely 343 a 344 k. ú. Datelov
p ehledná lokalizace zájmového území

lokalizace zájmového území
P íloha 1

DEŠENICE, parcely 343 a 344 k. ú. Datelov

situace území projektovaných vrt TČ a blízkých vodních zdroj

projektovaný hloubkový vrt TČ
zóna lokálního ovlivn ní HG pom r
DOČASNÁ - KRÁTKODOBÁ
(od hloubení po tamponáž vrtu)
jímací objekty podz. vody (domovní studny)
studny

kopané

vrtané

generelní sm r proud ní podzemní vody
oblast obvykle doporučené pasportizace
a kontrolního monitoringu studní v daných
HG pom rech p i realizaci vrt TČ
- zde žádné studny
P íloha 2

M stský ú ad Klatovy
 









Odbor výstavby a územního plánování
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava

ATELIER SAD s. r. o.
Anenské nám stí 211/2
110 00 Praha 1
DS: qxxnx4s
Zastupující
MgA. Denisu Václavovou
Rybalkova 186/33
101 00 Praha 10
váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

NPS 04103/2022

4. 5. 2022

vy izuje / linka
Koutná 371151011

Závazné stanovisko:
Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako v cn a místn p íslušný orgán
ochrany p írody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochran p írody
a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v
ochran p írody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a
Chrán né krajinné oblasti Šumava podle § 78 odst. 2 a 3 ZOPK, tímto v ízení o vydání
závazného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
p edpis ,
vydává podle § 44 odst. 1) ZOPK
SAD s. r. o., Anenské nám stí 211/2, 110 00 Praha 1
souhlas

na základ žádosti společnosti ATELIER

pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a vodoprávního
souhlasu na stavbu „Stará škola Datelov č. p. 19/1, 343, 344, Dešenice, k. ú. Datelov vrty pro tepelná čerpadla“ na pozemku parc. č. st. 19/1, 343, 344, k. ú. Datelov podle
projektové dokumentace zpracované ve společnosti GEROtop, spol. s r. o., Kate inská 589,
463 03 Liberec v prosinci 2021.
Závazné stanovisko je vydáváno pro účely společného územního a stavebního ízení
vedeného u stavebního ú adu M Ú Nýrsko podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis (stavební zákon) a
vodoprávního ízení vedeného u odboru životního prost edí M Ú Klatovy dle zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon) jeho obsah je podle §
149 odst. 1 správního ádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí nebo jiného opat ení
tohoto správního orgánu.
Od vodn ní:
Dne 27. 4. 2022 obdržela Správa žádost společnosti ATELIER SAD s. r. o., Anenské
nám stí 211/2, 110 00 Praha 1 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu
„Stará škola Datelov č. p. 19/1, 343, 344, Dešenice, k. ú. Datelov - vrty pro tepelná čerpadla“
na pozemku parc. č. st. 19/1, 343, 344, k. ú. Datelov podle projektové dokumentace
zpracované ve společnosti GEROtop, spol. s r. o., Kate inská 589, 463 03 Liberec v prosinci
2021. P edložená projektová dokumentace eší z ízení t í 120 m hlubokých vrt , vrtný
pr m r cca 125 – 140 mm, jako zdroj energie (tepla) pro vytáp ní a p ípravu teplé vody
1. máje 260
385 01 Vimperk
www.npsumava.cz

tel: 388 450 111
fax: 388 413 019

bankovní spojení
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tepelným čerpadlem systému zem - voda. Na vrt bude napojeno tepelné čerpadlo o max.
výkonu 21 kW. Pro napojení vrt bude použita 1 sb rná jímka, která bude vybavena
celoplastovou technologií rozd lovače / sb rače. Každý vrt po zavedení vystrojení bude
d kladn tlakov injektován a vypln n odspoda vzh ru injektážní sm sí GeoFlow zajiš ující
účinný p estup tepla mezi sondami a okolní horninou a zajiš ující zamezení propojení
jednotlivých vodních horizont . Celý primární okruh bude napln n teplonosnou nemrznoucí
kapalinou STABILfrost na bázi glykolu. Daná látka bude ed na vodou.
Stavba je umíst na ve III. zón
Šumava.

CHKO Šumava, na území Evropsky významné lokality

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno ízení o závazném stanovisku.
Správa po zhodnocení všech podklad došla k záv ru, že stavba není v rozporu se zájmy
ochrany p írody na území CHKO Šumava.
Správa posoudila vliv stavby na dotčené území CHKO s ohledem na hlediska a kritéria
vyplývající ze ZOPK a z bližších ochranných podmínek CHKO:
- stavba se nedostává do kolize se zájmem ochrany územního systému ekologické stability
(ÚSES) krajiny, jehož ochrana je, podle § 4 odst. 1 ZOPK, povinností všech vlastník .
Stavba nezasahuje do plošného prvku ÚSES.
- stavba není v kolizi s ochranou významného krajinného prvku (§4 odst. 2 ZOPK).
V prostoru stavby není významný krajinný prvek.
- Realizace stavby se nedostává do rozporu s ustanovením § 25 odst. 2 ZOPK, které
vyžaduje p i hospodá ském využívání území CHKO, aby se zlepšoval a udržoval jejich
p írodní stav a byly zachovány a vytvá eny jejich optimální funkce. Jedná se o podzemní
stavbu vrt pro tepelné čerpadlo. Stavba není podmín na kácením d evin. Podle
p edloženého hydrogeologického posouzení hloubkových vrt pro tepelné čerpadlo v oblasti
parcel 343 a 344 k. ú. Datelov z ledna 2022, které vypracoval RNDr. Milan Novák, není v
ešeném území žádné riziko ovlivn ní vydatnosti a jakosti jímacích objekt podzemních vod
vlivem realizace vrt TČ. V zájmovém území se nenacházejí. P i realizaci vrt nedojde k
negativnímu ovlivn ní jímacích objekt podzemních vod. Pozitivní vliv stavby na životní
prost edí spočívá ve využití geotermální energie pro vytáp ní stávajícího objektu, jako
obnovitelného zdroje energie.
- Stavba není v rozporu se základními ochrannými podmínkami CHKO (§26 ZOPK).
Likvidace odpad bude realizována v souladu s platnými právními p edpisy.
- Souhlasné závazné stanovisko podle § 44 ZOPK m že orgán ochrany p írody v souladu s
ustanovením § 45g ZOPK vydat pouze v p ípad , že bude vyloučeno závažné nebo nevratné
poškozování p írodních stanoviš a biotop druh , k jejichž ochran je evropsky významná
lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému
vyrušování druh , k jejichž ochran jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování
mohlo být významné z hlediska účelu zákona. Na dotčených pozemcích se nevyskytují
p írodní stanovišt ani biotopy druh , která jsou p edm tem ochrany evropsky významné
lokality.
Poučení:
Souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního ádu.
Podle § 149 odst. 1 správního ádu není závazné stanovisko samostatné rozhodnutí ve
správním ízení (a tak se nelze proti n mu odvolat) a jeho obsah je závazný pro výrokovou
část rozhodnutí správního orgánu.
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Pon vadž nemá závazné stanovisko povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se
proti n mu odvolat, ale jeho obsah lze napadnout podle § 149 odst. 7 správního ádu v rámci
odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu, které bylo podmín no p íslušným
závazným stanoviskem.
Podle § 149 odst. 8 správního ádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo zm nit v
p ezkumném ízení, k n muž je p íslušný nad ízený správní orgán správního orgánu, který
závazné stanovisko vydal.

Jaroslava Koutná
vedoucí pracovišt Sušice

Na v domí:
M Ú Nýrsko – stavební ú ad
M Ú Klatovy – odbor životního prost edí
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava

ATELIER SAD s. r. o.
Anenské nám stí 211/2
110 00 Praha 1
DS: qxxnx4s
Zastupující
MgA. Denisu Václavovou
Rybalkova 186/33
101 00 Praha 10
váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

NPS 08257/2022

31. 8. 2022

vy izuje / linka
Kostohryzová 371151011

Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k zám ru stavby „Stará škola Datelov č. p. 19/1,
343, 344, Dešenice, k. ú. Datelov - vrty pro tepelná čerpadla“
Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako v cn a místn p íslušný orgán
ochrany p írody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochran
p írody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a Chrán né
krajinné oblasti Šumava podle § 78 odst. 2 a 3 ZOPK obdržela dne 24. 8. 2022 žádost o
stanovisko podle ust. § 45i ZOPK k zám ru stavby „Stará škola Datelov č. p. 19/1, 343, 344,
Dešenice, k. ú. Datelov - vrty pro tepelná čerpadla“ na pozemku parc. č. st. 19/1, 343, 344, k.
ú. Datelov.
Po posouzení žádosti Správa dle ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK konstatuje, že

významný vliv zám ru
stavby „Stará škola Datelov č. p. 19/1, 343, 344, Dešenice, k. ú. Datelov - vrty pro tepelná
čerpadla“ na pozemku parc. č. st. 19/1, 343, 344, k. ú. Datelov samostatn nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo zám ry na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost Evropsky
významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava za současného stavu znalostí a existujících
podklad , které má Správa k dispozici,

lze vyloučit.
Od vodn ní:
Účelem zám ru je z ízení t í 120 m hlubokých vrt , vrtný pr m r cca 125 – 140 mm, jako zdroj
energie (tepla) pro vytáp ní a p ípravu teplé vody tepelným čerpadlem systému zem - voda. Na
vrt bude napojeno tepelné čerpadlo o max. výkonu 21 kW. Pro napojení vrt bude použita 1
sb rná jímka, která bude vybavena celoplastovou technologií rozd lovače / sb rače. Každý vrt po
zavedení vystrojení bude d kladn tlakov injektován a vypln n odspoda vzh ru injektážní sm sí
GeoFlow zajiš ující účinný p estup tepla mezi sondami a okolní horninou a zajiš ující zamezení
propojení jednotlivých vodních horizont . Celý primární okruh bude napln n teplonosnou
nemrznoucí kapalinou STABILfrost na bázi glykolu. Daná látka bude ed na vodou.
Zám r stavby „Stará škola Datelov č. p. 19/1, 343, 344, Dešenice, k. ú. Datelov - vrty pro
tepelná čerpadla“ na pozemku parc. č. st. 19/1, 343, 344, k. ú. Datelov nem že mít
1. máje 260
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www.npsumava.cz

tel: 388 450 111
fax: 388 413 019

bankovní spojení
Česká národní banka
č. účtu 2234281/0710

IČ 00583171
DIČ CZ00583171

2

samostatn ani ve spojení s jinými známými zám ry významný vliv na Evropsky významnou
lokalitu Šumava a Ptačí oblast Šumava.
Zám r je navržen na území III. zóny odstup ované ochrany Chrán né krajinné oblasti Šumava,
na území Evropsky významné lokality Šumava a území Ptačí oblasti Šumava. Na dotčeném
pozemku se nevyskytují p írodní stanovišt a biotopy druh , která jsou p edm tem ochrany
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Po posouzení všech informací p edložených žadatelem v žádosti ze dne 24. 8. 2022 (tj. z projektu
s názvem „Stará škola Datelov č. p. 19/1, 343, 344, Dešenice, k. ú. Datelov - vrty pro tepelná
čerpadla“ datovaného prosinci 2021, zpracované společností GEROtop, spol. s r. o., Kate inská
589, 463 03 Liberec) Správa dosp la k záv ru, že významný vliv tohoto zám ru m že vyloučit.
Hodnotila p i tom zám r jako takový, vliv zám ru ve spojitosti s jinými koncepcemi a zám ry a vliv
budoucích zm n v území, které bude stavba po uvedení do provozu generovat. Zám r je umíst n
do míst, kde Správa neeviduje výskyt živočišných a rostlinných druh , které jsou p edm tem
ochrany EVL a PO Šumava. Zám r se ani nijak nedotkne typ evropských stanoviš , pro jejichž
ochranu je EVL Šumava vymezena, nebo se v míst zám ru a v jeho bezprost edním okolí
nevyskytují. Evropské druhy a evropská stanovišt tedy nebudou zám rem p ímo dotčena.
Nep ímo mohou být ale ovlivn ny druhy pták PO Šumava, která se nachází v bezprost ední
blízkosti zám ru. Tento vliv m že vzniknout jen p i provád ní stavby samotné (stavebním ruchem
a hlukem p i výstavb ). Správa ale v tomto p ípad dovodila, že doba realizace stavby je pouze
krátkodobá, tzn. v ádu maximáln dní a nem že dojít k tomu, že by tento vliv mohl být
vyhodnocen jako vyrušování soustavné, dlouhodobé či jinak významné.
Správa proto ovlivn ní p edm t ochrany EVL a PO Šumava ve všech souvislostech uvedených
v ustanovení § 45i ZOPK považuje za nevýznamné.

Ing. Ivo Procházka

vedoucí pracovišt Sušice

