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1.0 ÚČEL ů CÍL PRůCÍ 

 Na základE objednávky  je zpracováno vyjádUení hydrogeologa (dle § 9, zákona č. 

254/2001 v platném znEní) pro projekt vrtu pro tepelné čerpadlo jehož realizace se plánuje na 

pozemku p.č.318/11 v k.ú. Špičák.  

Cílem prací je zhodnotit rizika pro okolí, vyplývající ze zámEru stavebníka realizovat 

na zájmovém pozemku 1 vrt pro vytápEní projektovaného rekreačního domu. Jedná se o vrt 

hluboký 190 m, který bude využívat pro pUenos tepelné energie zemské teplo za použití 

uzavUeného systému plnEného nemrznoucí smEsí. Pro získávání tepelné energie nebude tedy 

čerpána podzemní voda.   

Projektovaná lokalizace vrtu pro tepelné čerpadlo (IVT GEO 612C, výkon 3 – 12 kW) 

je znázornEná v pUíloze B. Zájmové území se nachází v lokalitE Špičák (obec Železná Ruda), 

v území s rozptýlenou zástavbou. Pozemek je pUístupný z místní účelové komunikace. Součástí 

dokumentace je i vyjádUení hydrogeologa, které hodnotí, zda m]že vrt pro TČ negativnE 

ovlivnit hydrogeologický režim zájmového území.  

 Jako podklady pro zpracování posudku sloužily následující materiály: 

• Hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000, list 21 Klatovy       

• VodohospodáUská mapa ČSSR 1:50 000, list 21 – 44 Železná Ruda 

• Základní mapa ČR 1 : 25 000, list 21 – 442 Železná Ruda 

• Výsledky podrobné rekognoskace terénu 

Firma Gekon, spol. s r.o. má všechna oprávnEní k provádEní tEchto prací, odpovEdný 

Uešitel – RNDr. Josef KrupaU je držitelem osvEdčení odborné zp]sobilosti projektovat, provádEt 

a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, vydané Ministerstvem životního 

prostUedí dne 31.5.2001, pod č.j. 1932/630/11417/01 a poU.č. 1405/2001.  

PUedkládaná zpráva shrnuje výsledky hydrogeologických prací provedených na zájmové 

lokalitE v souvislosti s požadavky na zpracování vyjádUení hydrogeologa.  

VyjádUení hydrogeologa má v této fázi za úkol zhodnotit na základE archivních 

materiál] a rekognoskace terénu hydrogeologické pomEry lokality, možnosti realizace vrtných 

prací a rizika vyplývající ze zámEru pro okolí. 

      Jedná se hlavnE o zjištEní polohy hladiny podzemní vody, pUibližných filtračních 

charakteristik horninového prostUedí, vztahu k okolním zdroj]m individuálního i hromadného 

zásobování vodou a ostatním chránEným vodohospodáUským zájm]m.  

      Provedené práce budou sloužit orgán]m vstupujícím do vodoprávního Uízení jako 

podklad pro rozhodování o pUípustnosti realizace projektovaných prací ve vztahu k životnímu 

prostUedí.  
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2.0 GEOGRAFIE ZKOUMůNÉHO ÚZEMÍ 

 Zkoumané území se nachází v okrese Klatovy, v katastrálním území Špičák na 

pozemku p.č.318/11. Základní situace zájmového území je zobrazena v pUíloze A. Zájmová 

oblast je kartograficky zobrazeno na základní mapE ČR 1 : 25 000, list 21-442 Železná Ruda, 

event. na vodohospodáUské mapE ČR 1 : 50 000, list 21-44 Železná Ruda. 

   
3.0 PTÍRODNÍ POMDRY ZKOUMůNÉHO ÚZEMÍ 
3.1 KLIMůTICKÉ POMDRY 

 Celkové klimatické pomEry zájmové oblasti lze charakterizovat chladnou oblastí C, 

okrskem C1, mírnE chladným, s pr]mErnou červencovou teplotou 12–15 oC. NadmoUská 

výška zájmové oblasti se pohybuje v intervalu 1000-1200 m n. m. Srážkové pomEry 

charakterizují údaje ze srážkomErné stanice HMÚ Špičák (950 m n. m.). Pr]mErné mEsíční a 

roční teploty uvádíme opEt pro stanice HMÚ Špičák. 

  
 Tabulka č.1: Pr]mErný úhrn srážek (mm) za období 1901-1950                                  Špičák 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok 
115 89 80 89 102 118 145 126 96 97 94 112 1263 
 
 Tabulka č.2: Pr]mErná teplota vzduchu (OC) za období 1901 - 1950                          Špičák 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok 
-4,5 -3,2 -0,2 3,6 9,6 12,5 14,2 13,4 10,1 5,0 0,0 -3,1 4,8 
 
     Ve výpočtu pro určení celkového specifického odtoku jsme uvažovali následující 

pr]mErné hodnoty výparu pro stanici Klatovy uvádEné J. Tomlainem (1965) - viz tabulku 

č.3. 

 
Tabulka č.3: Pr]mErné hodnoty výparu (mm)                                                             Klatovy 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok 
2 6 23 45 76 79 77 63 45 23 6 2 447 
  

Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází celkový specifický odtok ze 

zájmového území cca 25,88 l.s-1.km-2. Z toho specifický podzemní odtok bude činit pUibližnE 

5 l.s-1.km-2. Z uvedeného vyplývá, že v zájmové oblasti celoročnE pUevažují srážky nad 

výparem a dochází tak k celoroční infiltraci srážkových vod do horninového prostUedí. 

 
3.2 MORFOLOGICKÉ POMDRY 

 Zkoumané území náleží dle geomorfologického členEní (Czudek et al., 1972) do 

Šumavské soustavy, orografického celku Šumava a podcelku IB-1B Železnorudská hornatina. 
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Jedná se o starý, peneplenizovaný reliéf zmlazený erozní činností tok]. Zájmové území se 

nachází v nadmoUské výšce cca 894 m.  

 
3.3 HYDROLOGICKÉ POMDRY 

     Zájmová oblast patUí do povodí Špičáckého potoka – číslo hydrologického poUadí 4–

02–01-003. Místní erozivní základna je dána korytem  Špičáckého potoka, který odvodOuje 

zájmové území na úrovni cca 830 m n. m. Zájmové území se nachází v nadmoUské výšce cca 

894 m. Lze tedy konstatovat, že zájmová lokalita se nachází  cca 64 m nad místní erozní  bází.  

      
3.4 GEOLOGICKÉ ů HYDROGEOLOGICKÉ POMDRY 

Geologie 
Zkoumaná lokality leží v oblasti rozšíUení moldanubických hornin. Moldanubikum 

budující širší okolí zájmového území je reprezentováno svou dílčí jednotkou označovanou 

jako šumavské moldanubikum. Jedná se o jednotku prekambrického stáUí, která je tvoUena 

vEtšinou velmi silnE metamorfovanými krystalinickými komplexy. Na základE odlišného 

petrografického složení a geneze p]vodních hornin se v metamorfovaných horninách 

šumavského moldanubika vyčleOuje tzv. pestrá a jednotvárná skupina (tyto dvE skupiny se 

vyčleOují v rámci celého moldanubika).  

Zájmové území náleží do oblasti budované horninami jednotvárné skupiny, které jsou 

v oblasti pr]zkumu a jeho okolí reprezentovány zónou dvojslídných svor]. 

 Platformní pokryv moldanubika v širším okolí tvoUí pUedevším sedimenty kvartérního 

stáUí. Kvartérní sedimenty náležejí kvartéru extraglaciálních oblastí (dle platného regionálnE – 

geologického členEní platformních jednotek Českého masívu). Jsou pleistocenního a 

holocenního stáUí. V horských partiích jsou rozšíUeny deluviální hlinitopísčité a 

hlinitokamenité sedimenty, sutE až kamenná moUe. Deluviofluviální hlinitopísčité uloženiny 

jsou vázány na nejvyšší části povodí vodních tok].  

 
Hydrogeologie 

StrukturnE geologická stavba území hraje primární úlohu v tvorbE zvodnElých 

systém]. V našem pUípadE se na hydrogeologickém charakteru podílejí dva základní celky, a 

to skalní podloží (hydrogeologický masív) a jeho kvartérní pokryv.      

Podle hydrogeologické rajonizace republiky náleží zájmové území 

hydrogeologickému rajonu č.6310 „Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy“, dle 

názvu útvaru podzemních vod pak do útvaru č.63101 „Krystalinikum v povodí horní 

Vltavy a Úhlavy“. 
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Šumavské moldanubikum pUedstavuje jedinou základní hydrogeologickou strukturu 

zkoumaného území. Hydrogeologické rajóny jsou definovány jako územní jednotky 

s pUevažujícími specifickými podmínkami pro tvorbu určitého typu zvodní a režimu proudEní 

podzemních vod.  

 V komplexu krystalinických hornin probíhá oživený obEh podzemní vody 

v pUípovrchové zónE rozvolnEní hornin (pUípovrchový kolektor), zasahující od nEkolika málo 

metr] po nEkolik desítek (10 až 30 m) pod povrchem. Do hloubky ubývá puklinová 

propustnost a s ní klesá i míra zvodnEní. V horském reliéfu lze ještE vyčlenit zónu velmi 

rychlého obEhu na svazích pUevážnE v sutích, kdy rychlost proudEní podzemní vody m]že být 

i nEkolik stovek metr] za den. Na vEtšinE území rychlost proudEní nepUesahuje nEkolik metr] 

za den.  

 Propustnost a transmisivita pUípovrchové zóny je závislá na jejím petrografickém 

složení, morfologické pozici a stupni tektonického rozpukání, a proto se hydrogeologické 

pomEry lokálnE velmi liší (napU. rozdíly ve specifických vydatnostech blízkých hg. objekt]).  

Hodnoty koeficient] transmisivity T se pohybují v porušených skalních horninách 

v rozmezí n.10-6 až n.10-4 m2.s-1 v pUípadE deluviálních sediment] charakteru sutí až 

kamenných moUí se koeficienty transmisivity T pohybují v rozmezí n.10-4 až n.10-3 m2.s-1 

Pohyb podzemních vod v pUípovrchové zónE je realizován nejprve ve smíšeném 

pr]linovém a puklinovém prostUedí, které do hloubky pUechází v prostUedí výhradnE 

puklinové. Hladina podzemní vody je zpravidla volná a hloubka hladiny pod povrchem je 

nestejnomErná (od prvních metr] pod povrchem po desítky metr]). Infiltrace probíhá v celé 

ploše výskytu hornin s drenáží podzemních vod v úrovni místní erozivní báze, kterou tvoUí 

zpravidla nejbližší povrchový tok. Drenáž probíhá skrytou infiltrací (bUehovou, dnovou) do 

povrchových tok] nebo četnými pramenními vývEry pUedevším puklinového charakteru podél 

tektonických zón. SmEr proudEní podzemních vod v pUípovrchovém kolektoru se nejčastEji 

Uídí morfologií terénu – smEUuje do údolí nejbližšího vodního toku.  

Díky morfologickým pomEr]m a vysokým atmosférickým srážkám je pro širší 

zájmové území typický vysoký, místy až extrémnE vysoký dlouhodobý specifický odtok 

podzemní vody, který smErem od JZ k SV klesá shodnE s klesající nadmoUskou výškou terénu 

(Krásný et al., 1982). Vydatnosti pramen], vrt] a studní se pohybují ve vEtšinE pUípad] v 

Uádu desetin nebo setin l.s-1. Výjimkou však nejsou prameny a vodní zdroje s vydatností 

v Uádu prvních l.s-1. 

Oblast Šumavy se vyznačuje v pUípovrchové zónE velmi nízkými hodnotami 

mineralizace podzemních vod. MElké podzemní vody moldanubického krystalinika, vázané 
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na pásmo zvEtralin a pUípovrchového rozpojení hornin, jsou pUevážnE typ] Ca-HCO3 a Ca-

SO4.  

Podzemní vody pUípovrchového kolektoru jsou významným místním zdrojem pitné a 

užitkové vody pro individuální i hromadné zásobování obyvatelstva.  

V zájmovém území a jeho okolí se nachází Uada pramenních vývEr], které mají 

spojitost pUedevším s preferenčními cestami v su[ových svahových sedimentech a s polohou 

blízko erozivní báze odvodOující zájmovou oblast. Vydatnost pramen] je s jistou retardací 

závislá na atmosférických srážkách.  

Ustálenou hladinu podzemní vody lze v zájmovém prostoru očekávat 

v hloubkové úrovni cca 3 – 5 m od stávajícího terénu. MElká zvodeO je v zájmovém území 

vázána na bázi su[ových materiál], kdy se v jejich podloží vyskytují UádovE h]Ue propustné 

skalní horniny. Morfologie skalního podloží je v zájmovém prostoru silnE promEnlivá.  

 
4.0 PROJEKTOVůNÉ PRÁCE 

 Projektované vrtné práce jsou pUedstavovány jedním vrtem pro tepelné čerpadlo  o 

hloubce 190 m, který je dále značen jako V-1. PUedpokládaná lokalizace vrtu je  patrná 

z pUílohy  B.   

 
4.1 VRTNÉ PRÁCE 

 Vrtné práce pro sledovaný zámEr budou provedeny  vrtným pr]mErem cca 140 mm. 

Ve svrchní částí tvoUené kvartérními sedimenty a zvEtralým skalním podložím však bude vrt 

vrtán bezjádrovE vrtným pr]mErem 190 mm. V tomto nezpevnEném úseku bude vrt zároveO 

propažen pracovní ocelovou  pažnicí pr]mEru 190 mm. Lze pUedpokládat, že toto dočasné 

propažení bude provedeno do hloubky max. cca 10 m.  Dále budou vrtné práce provádEny 

vrtným pr]mErem 140 mm v nezapaženém vrtu za použití vrtné technologie  pracující na 

principu  rotačnE pUíklepového bezjádrového vrtání s výplachem stlačeným vzduchem. Do 

vrtného stvolu bude po odvrtání osazen dvouokruhový kolektor zhotovený z PE hadic 4 x 40 x 

3,7 mm PE 100 RC PN 16. Kolektor  bude z vrtu vyveden pUímo do prostoru (technické 

místnosti), ve kterém bude umístEno vlastní tepelné čerpadlo. PE hadice umístEné ve vrtu tvoUí 

po napojení k tepelnému čerpadlu uzavUený hydraulický okruh, který jímá nízkopotenciální 

geotermální teplo pro tepelné čerpadlo. V takto uzavUeném systému tedy nedochází 

k odčerpávání podzemních vod.  

 PUenosovým mediem uzavUeným v kolektoru je nemrznoucí smEs, tvoUená pUírodním 

(obilným) lihem, který je denaturován 1 až 2% metylalkoholu, čímž je zajištEna ekologická 

bezpečnost systému pUi pUípadné poruše a úniku pUenosového media. PUi uvažované hloubce 
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vrtu a jeho vzdálenosti od vlastního tepelného čerpadla, tvoUí náplO celého systému cca 450 l 

nemrznoucí smEsi, kterou tvoUí z cca 30 % výše popsaný obilní líh. Eventuelní netEsnost 

kolektoru v dobE jeho provozu je signalizována poklesem tlaku na manometru umístEném pUi 

tepelném čerpadlu.  

 V pr]bEhu montáže kolektoru je jeho tEsnost podrobena tlakové zkoušce, a to pUed 

konečným vystrojením vrtu. Mezikruží vlastního vrtu a použitých PE hadic bude vyplnEno 

jílocementovou, pUípadnE bentonitovou smEsí (tamponáž vrtného stvolu).  

 Tato „izolační“ výplO vrtného stvolu slouží jednak pro zajištEní lepšího pUenosu tepelné 

energie k zemním sondám a zároveO bráni k pohybu podzemních vod ve vertikálním smEru 

prostUednictvím vrtného stvolu. To znamená, že se dokončený vrt využívaný pro tepelné 

čerpadlo pUi tomto systému vytápEní nikterak neúčastní hydrogeologického režimu. 

 Protože pro využití tepelné energie nebude čerpána podzemní voda, nebudou narušeny 

z dlouhodobého pohledu hydrogeologické pomEry zájmového území. NáplO PE hadic je tvoUena 

nemrznoucí smEsí na bázi kombinace vody a lihu, která je plnE ekologická a vylučuje i z tohoto 

pohledu riziko pro okolní životní prostUedí s d]razem na podzemní vody.  

  

5.0 STůVEBNÍ ZÁMDR, KONFLIKT ZÁJM¥ 

OvlivnEní okolních studní  

 Projektovaný stavební zámEr je nutné posoudit z pohledu rizika ovlivnEní 

hydrogeologického  režimu vlivem provádEných vrtných prací.  

Vzhledem k pozici pozemku v]či odvodOovací bázi krajiny tvoUené korytem 

Špičáckého potoka, je možné pUedpokládat smEr proudEní podzemní vody svrchního 

zvodnElého obzoru od východu k západu.  

Dne 25.5.2020 bylo provedeno, v rámci terénní rekognoskace, ovEUení situace 

nejbližších stávajících vodních zdroj] v okolí zájmové lokality. Bylo zjištEno, že 

v ovlivnitelné vzdálenosti od místa projektovaného vrtu pro tepelné čerpadlo, se žádné 

stávající využívané vodní zdroje nenacházejí. Údaje o vzdálenosti k nejbližším vodním 

zdroj]m jsou uvedeny v následující tabulce č.4. 

 
tab.č.4 

místo mEUení Orientační vzdálenost studní od 
vrtu pro TČ Ěmě 

Vodní zdroj na pozemku  
p.č.318/12 

cca 45,5 m 

Projektovaný vodní zdroj 
na pozemku  
p.č.318/11 

cca 13 m 
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Situace stávajícího a projektovaného vodního zdroje, stejnE jako projektovaného vrtu 

V-1 pro TČ, je patrná z pUílohy B. V pr]bEhu vrtných prací lze očekávat naražení hladiny 

podzemní vody v hloubce cca 3 – 5 m pod stávajícím terénem. 

Stávající vodní zdroje v okolí umístEní vrtu V-1 se nacházejí ve vzdálenostech 

vyšších, než u kterých by bylo možno očekávat ovlivnEní tEchto zdroj] v pr]bEhu provádEní 

vrtných prací na vrtu V-1 pro TČ. Doporučujeme, aby vrtná osádka zaznamenávala základní 

hydrogeologické informace zjištEné v pr]bEhu vrtných prací na vrtu V-1 (naražená a ustálená 

hladina podzemní vody a velikost pUítok] do vrtu). Po ukončení vrtných prací vypracuje vrtná 

organizace závErečnou technickou zprávu vrtných prací, která bude výše zmínEné údaje 

obsahovat.  

PUípadné ovlivnEní vodního režimu pUi provádEní vrt] pro tepelná čerpadla hrozí 

obecnE, pUi výše uvažovaném typu vytápEní, pouze po dobu pr]bEhu vlastních vrtných prací, 

kdy je pUítok do vrtu odčerpáván tlakovým vzduchem vrtné soupravy. Lze pUedpokládat, že 

celková doba pr]bEhu technických prací na vrtu V-1 se bude pohybovat na úrovni cca 2 – 3 

dn]. V pr]bEhu takto krátké doby a v daných hydrogeologických podmínkách lze prakticky 

vyloučit možnost dlouhodobého ovlivnEní vodního režimu v okolí.  Po ukončení vrtných prací 

a provedeném utEsnEní vrtného stvolu se celé území vrací do p]vodní neovlivnEné situace.  

 
6.0 ZÁVDR ů DOPORUČENÍ 

Podrobným zhodnocením problematiky jsem dospEl k názoru, že projektované vrtné 

práce na pozemku p.č.318/11 v k.ú. Špičák neovlivní negativnE stávající vodní režim v okolí. 

Vrtné práce spojené s realizací vrtu V-1 pro tepelné čerpadlo na zájmovém pozemku 

nevyvolají v]či svému okolí stUet zájm] spojený s prokazatelným poklesem hladiny 

podzemní vody. 

 

SouUadnice X, Y vrtu V-1 jsou následující: 

Vrt V-1     X = 1 132 456,98 
  Y =    842 842,75 
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PUíloha ů 
 
 

SITUACE LOKALITY 
1 : 25  000 

ĚvýUez ze základní mapy ČR, list 21 – 442 Železná Ruda) 
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SITUACE LOKALITY 
1 : 2 000 

ĚvýUez z katastrální mapyě 
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PUíloha B 
PODROBNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

UMÍSTDNÍ VRTU PRO TČ   

ĚVýUez z katastrální mapy 1 : 500) 
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PODROBNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  
UMÍSTDNÍ VRTU PRO TČ   

ĚVýUez z podkladu projektanta 1 : 400) 
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PUíloha C 
Výkresová dokumentace – Charakteristické Uezy 

 
Konstrukce vrtu pro tepelné čerpadlo 
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PUíloha D 
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1.0 ÚČEL ů CÍL PRůCÍ 

 Na základE objednávky  je zpracováno vyjádUení hydrogeologa (dle § 9, zákona č. 

254/2001 v platném znEní) pro projekt vrtu pro tepelné čerpadlo jehož realizace se plánuje na 

pozemku p.č.318/11 v k.ú. Špičák.  

Cílem prací je zhodnotit rizika pro okolí, vyplývající ze zámEru stavebníka realizovat 

na zájmovém pozemku 1 vrt pro vytápEní projektovaného rekreačního domu. Jedná se o vrt 

hluboký 190 m, který bude využívat pro pUenos tepelné energie zemské teplo za použití 

uzavUeného systému plnEného nemrznoucí smEsí. Pro získávání tepelné energie nebude tedy 

čerpána podzemní voda.   

Projektovaná lokalizace vrtu pro tepelné čerpadlo (IVT GEO 612C, výkon 3 – 12 kW) 

je znázornEná v pUíloze B. Zájmové území se nachází v lokalitE Špičák (obec Železná Ruda), 

v území s rozptýlenou zástavbou. Pozemek je pUístupný z místní účelové komunikace. Součástí 

dokumentace je i vyjádUení hydrogeologa, které hodnotí, zda m]že vrt pro TČ negativnE 

ovlivnit hydrogeologický režim zájmového území.  

 Jako podklady pro zpracování posudku sloužily následující materiály: 

• Hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000, list 21 Klatovy       

• VodohospodáUská mapa ČSSR 1:50 000, list 21 – 44 Železná Ruda 

• Základní mapa ČR 1 : 25 000, list 21 – 442 Železná Ruda 

• Výsledky podrobné rekognoskace terénu 

Firma Gekon, spol. s r.o. má všechna oprávnEní k provádEní tEchto prací, odpovEdný 

Uešitel – RNDr. Josef KrupaU je držitelem osvEdčení odborné zp]sobilosti projektovat, provádEt 

a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, vydané Ministerstvem životního 

prostUedí dne 31.5.2001, pod č.j. 1932/630/11417/01 a poU.č. 1405/2001.  

PUedkládaná zpráva shrnuje výsledky hydrogeologických prací provedených na zájmové 

lokalitE v souvislosti s požadavky na zpracování vyjádUení hydrogeologa.  

VyjádUení hydrogeologa má v této fázi za úkol zhodnotit na základE archivních 

materiál] a rekognoskace terénu hydrogeologické pomEry lokality, možnosti realizace vrtných 

prací a rizika vyplývající ze zámEru pro okolí. 

      Jedná se hlavnE o zjištEní polohy hladiny podzemní vody, pUibližných filtračních 

charakteristik horninového prostUedí, vztahu k okolním zdroj]m individuálního i hromadného 

zásobování vodou a ostatním chránEným vodohospodáUským zájm]m.  

      Provedené práce budou sloužit orgán]m vstupujícím do vodoprávního Uízení jako 

podklad pro rozhodování o pUípustnosti realizace projektovaných prací ve vztahu k životnímu 

prostUedí.  
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2.0 GEOGRAFIE ZKOUMůNÉHO ÚZEMÍ 

 Zkoumané území se nachází v okrese Klatovy, v katastrálním území Špičák na 

pozemku p.č.318/11. Základní situace zájmového území je zobrazena v pUíloze A. Zájmová 

oblast je kartograficky zobrazeno na základní mapE ČR 1 : 25 000, list 21-442 Železná Ruda, 

event. na vodohospodáUské mapE ČR 1 : 50 000, list 21-44 Železná Ruda. 

   

3.0 PTÍRODNÍ POMDRY ZKOUMůNÉHO ÚZEMÍ 
3.1 KLIMůTICKÉ POMDRY 

 Celkové klimatické pomEry zájmové oblasti lze charakterizovat chladnou oblastí C, 

okrskem C1, mírnE chladným, s pr]mErnou červencovou teplotou 12–15 oC. NadmoUská 

výška zájmové oblasti se pohybuje v intervalu 1000-1200 m n. m. Srážkové pomEry 

charakterizují údaje ze srážkomErné stanice HMÚ Špičák (950 m n. m.). Pr]mErné mEsíční a 

roční teploty uvádíme opEt pro stanice HMÚ Špičák. 

  

 Tabulka č.1: Pr]mErný úhrn srážek (mm) za období 1901-1950                                  Špičák 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok 

115 89 80 89 102 118 145 126 96 97 94 112 1263 

 

 Tabulka č.2: Pr]mErná teplota vzduchu (OC) za období 1901 - 1950                          Špičák 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok 

-4,5 -3,2 -0,2 3,6 9,6 12,5 14,2 13,4 10,1 5,0 0,0 -3,1 4,8 

 

     Ve výpočtu pro určení celkového specifického odtoku jsme uvažovali následující 

pr]mErné hodnoty výparu pro stanici Klatovy uvádEné J. Tomlainem (1965) - viz tabulku 

č.3. 

 

Tabulka č.3: Pr]mErné hodnoty výparu (mm)                                                             Klatovy 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. rok 

2 6 23 45 76 79 77 63 45 23 6 2 447 

  

Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází celkový specifický odtok ze 

zájmového území cca 25,88 l.s-1.km-2. Z toho specifický podzemní odtok bude činit pUibližnE 

5 l.s-1.km-2. Z uvedeného vyplývá, že v zájmové oblasti celoročnE pUevažují srážky nad 

výparem a dochází tak k celoroční infiltraci srážkových vod do horninového prostUedí. 

 

3.2 MORFOLOGICKÉ POMDRY 

 Zkoumané území náleží dle geomorfologického členEní (Czudek et al., 1972) do 

Šumavské soustavy, orografického celku Šumava a podcelku IB-1B Železnorudská hornatina. 
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Jedná se o starý, peneplenizovaný reliéf zmlazený erozní činností tok]. Zájmové území se 

nachází v nadmoUské výšce cca 894 m.  

 

3.3 HYDROLOGICKÉ POMDRY 

     Zájmová oblast patUí do povodí Špičáckého potoka – číslo hydrologického poUadí 4–

02–01-003. Místní erozivní základna je dána korytem  Špičáckého potoka, který odvodOuje 

zájmové území na úrovni cca 830 m n. m. Zájmové území se nachází v nadmoUské výšce cca 

894 m. Lze tedy konstatovat, že zájmová lokalita se nachází  cca 64 m nad místní erozní  bází.  

      

3.4 GEOLOGICKÉ ů HYDROGEOLOGICKÉ POMDRY 

Geologie 

Zkoumaná lokality leží v oblasti rozšíUení moldanubických hornin. Moldanubikum 

budující širší okolí zájmového území je reprezentováno svou dílčí jednotkou označovanou 

jako šumavské moldanubikum. Jedná se o jednotku prekambrického stáUí, která je tvoUena 

vEtšinou velmi silnE metamorfovanými krystalinickými komplexy. Na základE odlišného 

petrografického složení a geneze p]vodních hornin se v metamorfovaných horninách 

šumavského moldanubika vyčleOuje tzv. pestrá a jednotvárná skupina (tyto dvE skupiny se 

vyčleOují v rámci celého moldanubika).  

Zájmové území náleží do oblasti budované horninami jednotvárné skupiny, které jsou 

v oblasti pr]zkumu a jeho okolí reprezentovány zónou dvojslídných svor]. 

 Platformní pokryv moldanubika v širším okolí tvoUí pUedevším sedimenty kvartérního 

stáUí. Kvartérní sedimenty náležejí kvartéru extraglaciálních oblastí (dle platného regionálnE – 

geologického členEní platformních jednotek Českého masívu). Jsou pleistocenního a 

holocenního stáUí. V horských partiích jsou rozšíUeny deluviální hlinitopísčité a 

hlinitokamenité sedimenty, sutE až kamenná moUe. Deluviofluviální hlinitopísčité uloženiny 

jsou vázány na nejvyšší části povodí vodních tok].  

 

Hydrogeologie 

StrukturnE geologická stavba území hraje primární úlohu v tvorbE zvodnElých 

systém]. V našem pUípadE se na hydrogeologickém charakteru podílejí dva základní celky, a 

to skalní podloží (hydrogeologický masív) a jeho kvartérní pokryv.      

Podle hydrogeologické rajonizace republiky náleží zájmové území 

hydrogeologickému rajonu č.6310 „Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy“, dle 

názvu útvaru podzemních vod pak do útvaru č.63101 „Krystalinikum v povodí horní 

Vltavy a Úhlavy“. 
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Šumavské moldanubikum pUedstavuje jedinou základní hydrogeologickou strukturu 

zkoumaného území. Hydrogeologické rajóny jsou definovány jako územní jednotky 

s pUevažujícími specifickými podmínkami pro tvorbu určitého typu zvodní a režimu proudEní 

podzemních vod.  

 V komplexu krystalinických hornin probíhá oživený obEh podzemní vody 

v pUípovrchové zónE rozvolnEní hornin (pUípovrchový kolektor), zasahující od nEkolika málo 

metr] po nEkolik desítek (10 až 30 m) pod povrchem. Do hloubky ubývá puklinová 

propustnost a s ní klesá i míra zvodnEní. V horském reliéfu lze ještE vyčlenit zónu velmi 

rychlého obEhu na svazích pUevážnE v sutích, kdy rychlost proudEní podzemní vody m]že být 

i nEkolik stovek metr] za den. Na vEtšinE území rychlost proudEní nepUesahuje nEkolik metr] 

za den.  

 Propustnost a transmisivita pUípovrchové zóny je závislá na jejím petrografickém 

složení, morfologické pozici a stupni tektonického rozpukání, a proto se hydrogeologické 

pomEry lokálnE velmi liší (napU. rozdíly ve specifických vydatnostech blízkých hg. objekt]).  

Hodnoty koeficient] transmisivity T se pohybují v porušených skalních horninách 

v rozmezí n.10-6 až n.10-4 m2.s-1 v pUípadE deluviálních sediment] charakteru sutí až 

kamenných moUí se koeficienty transmisivity T pohybují v rozmezí n.10-4 až n.10-3 m2.s-1 

Pohyb podzemních vod v pUípovrchové zónE je realizován nejprve ve smíšeném 

pr]linovém a puklinovém prostUedí, které do hloubky pUechází v prostUedí výhradnE 

puklinové. Hladina podzemní vody je zpravidla volná a hloubka hladiny pod povrchem je 

nestejnomErná (od prvních metr] pod povrchem po desítky metr]). Infiltrace probíhá v celé 

ploše výskytu hornin s drenáží podzemních vod v úrovni místní erozivní báze, kterou tvoUí 

zpravidla nejbližší povrchový tok. Drenáž probíhá skrytou infiltrací (bUehovou, dnovou) do 

povrchových tok] nebo četnými pramenními vývEry pUedevším puklinového charakteru podél 

tektonických zón. SmEr proudEní podzemních vod v pUípovrchovém kolektoru se nejčastEji 

Uídí morfologií terénu – smEUuje do údolí nejbližšího vodního toku.  

Díky morfologickým pomEr]m a vysokým atmosférickým srážkám je pro širší 

zájmové území typický vysoký, místy až extrémnE vysoký dlouhodobý specifický odtok 

podzemní vody, který smErem od JZ k SV klesá shodnE s klesající nadmoUskou výškou terénu 

(Krásný et al., 1982). Vydatnosti pramen], vrt] a studní se pohybují ve vEtšinE pUípad] v 

Uádu desetin nebo setin l.s-1. Výjimkou však nejsou prameny a vodní zdroje s vydatností 

v Uádu prvních l.s-1. 

Oblast Šumavy se vyznačuje v pUípovrchové zónE velmi nízkými hodnotami 

mineralizace podzemních vod. MElké podzemní vody moldanubického krystalinika, vázané 
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na pásmo zvEtralin a pUípovrchového rozpojení hornin, jsou pUevážnE typ] Ca-HCO3 a Ca-

SO4.  

Podzemní vody pUípovrchového kolektoru jsou významným místním zdrojem pitné a 

užitkové vody pro individuální i hromadné zásobování obyvatelstva.  

V zájmovém území a jeho okolí se nachází Uada pramenních vývEr], které mají 

spojitost pUedevším s preferenčními cestami v su[ových svahových sedimentech a s polohou 

blízko erozivní báze odvodOující zájmovou oblast. Vydatnost pramen] je s jistou retardací 

závislá na atmosférických srážkách.  

Ustálenou hladinu podzemní vody lze v zájmovém prostoru očekávat 

v hloubkové úrovni cca 3 – 5 m od stávajícího terénu. MElká zvodeO je v zájmovém území 

vázána na bázi su[ových materiál], kdy se v jejich podloží vyskytují UádovE h]Ue propustné 

skalní horniny. Morfologie skalního podloží je v zájmovém prostoru silnE promEnlivá.  

 

4.0 PROJEKTOVůNÉ PRÁCE 

 Projektované vrtné práce jsou pUedstavovány jedním vrtem pro tepelné čerpadlo  o 

hloubce 190 m, který je dále značen jako V-1. PUedpokládaná lokalizace vrtu je  patrná 

z pUílohy  B.   

 

4.1 VRTNÉ PRÁCE 

 Vrtné práce pro sledovaný zámEr budou provedeny  vrtným pr]mErem cca 140 mm. 

Ve svrchní částí tvoUené kvartérními sedimenty a zvEtralým skalním podložím však bude vrt 

vrtán bezjádrovE vrtným pr]mErem 190 mm. V tomto nezpevnEném úseku bude vrt zároveO 

propažen pracovní ocelovou  pažnicí pr]mEru 190 mm. Lze pUedpokládat, že toto dočasné 

propažení bude provedeno do hloubky max. cca 10 m.  Dále budou vrtné práce provádEny 

vrtným pr]mErem 140 mm v nezapaženém vrtu za použití vrtné technologie  pracující na 

principu  rotačnE pUíklepového bezjádrového vrtání s výplachem stlačeným vzduchem. Do 

vrtného stvolu bude po odvrtání osazen dvouokruhový kolektor zhotovený z PE hadic 4 x 40 x 

3,7 mm PE 100 RC PN 16. Kolektor  bude z vrtu vyveden pUímo do prostoru (technické 

místnosti), ve kterém bude umístEno vlastní tepelné čerpadlo. PE hadice umístEné ve vrtu tvoUí 

po napojení k tepelnému čerpadlu uzavUený hydraulický okruh, který jímá nízkopotenciální 

geotermální teplo pro tepelné čerpadlo. V takto uzavUeném systému tedy nedochází 

k odčerpávání podzemních vod.  

 PUenosovým mediem uzavUeným v kolektoru je nemrznoucí smEs, tvoUená pUírodním 

(obilným) lihem, který je denaturován 1 až 2% metylalkoholu, čímž je zajištEna ekologická 

bezpečnost systému pUi pUípadné poruše a úniku pUenosového media. PUi uvažované hloubce 
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vrtu a jeho vzdálenosti od vlastního tepelného čerpadla, tvoUí náplO celého systému cca 450 l 

nemrznoucí smEsi, kterou tvoUí z cca 30 % výše popsaný obilní líh. Eventuelní netEsnost 

kolektoru v dobE jeho provozu je signalizována poklesem tlaku na manometru umístEném pUi 

tepelném čerpadlu.  

 V pr]bEhu montáže kolektoru je jeho tEsnost podrobena tlakové zkoušce, a to pUed 

konečným vystrojením vrtu. Mezikruží vlastního vrtu a použitých PE hadic bude vyplnEno 

jílocementovou, pUípadnE bentonitovou smEsí (tamponáž vrtného stvolu).  

 Tato „izolační“ výplO vrtného stvolu slouží jednak pro zajištEní lepšího pUenosu tepelné 

energie k zemním sondám a zároveO bráni k pohybu podzemních vod ve vertikálním smEru 

prostUednictvím vrtného stvolu. To znamená, že se dokončený vrt využívaný pro tepelné 

čerpadlo pUi tomto systému vytápEní nikterak neúčastní hydrogeologického režimu. 

 Protože pro využití tepelné energie nebude čerpána podzemní voda, nebudou narušeny 

z dlouhodobého pohledu hydrogeologické pomEry zájmového území. NáplO PE hadic je tvoUena 

nemrznoucí smEsí na bázi kombinace vody a lihu, která je plnE ekologická a vylučuje i z tohoto 

pohledu riziko pro okolní životní prostUedí s d]razem na podzemní vody.  

  

5.0 STůVEBNÍ ZÁMDR, KONFLIKT ZÁJM¥ 

OvlivnEní okolních studní  

 Projektovaný stavební zámEr je nutné posoudit z pohledu rizika ovlivnEní 

hydrogeologického  režimu vlivem provádEných vrtných prací.  

Vzhledem k pozici pozemku v]či odvodOovací bázi krajiny tvoUené korytem 

Špičáckého potoka, je možné pUedpokládat smEr proudEní podzemní vody svrchního 

zvodnElého obzoru od východu k západu.  

Dne 25.5.2020 bylo provedeno, v rámci terénní rekognoskace, ovEUení situace 

nejbližších stávajících vodních zdroj] v okolí zájmové lokality. Bylo zjištEno, že 

v ovlivnitelné vzdálenosti od místa projektovaného vrtu pro tepelné čerpadlo, se žádné 

stávající využívané vodní zdroje nenacházejí. Údaje o vzdálenosti k nejbližším vodním 

zdroj]m jsou uvedeny v následující tabulce č.4. 

 

tab.č.4 

místo mEUení Orientační vzdálenost studní od 
vrtu pro TČ Ěmě 

Vodní zdroj na pozemku  
p.č.318/12 

cca 45,5 m 

Projektovaný vodní zdroj 
na pozemku  

p.č.318/11 

cca 13 m 
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Situace stávajícího a projektovaného vodního zdroje, stejnE jako projektovaného vrtu 

V-1 pro TČ, je patrná z pUílohy B. V pr]bEhu vrtných prací lze očekávat naražení hladiny 

podzemní vody v hloubce cca 3 – 5 m pod stávajícím terénem. 

Stávající vodní zdroje v okolí umístEní vrtu V-1 se nacházejí ve vzdálenostech 

vyšších, než u kterých by bylo možno očekávat ovlivnEní tEchto zdroj] v pr]bEhu provádEní 

vrtných prací na vrtu V-1 pro TČ. Doporučujeme, aby vrtná osádka zaznamenávala základní 

hydrogeologické informace zjištEné v pr]bEhu vrtných prací na vrtu V-1 (naražená a ustálená 

hladina podzemní vody a velikost pUítok] do vrtu). Po ukončení vrtných prací vypracuje vrtná 

organizace závErečnou technickou zprávu vrtných prací, která bude výše zmínEné údaje 

obsahovat.  

PUípadné ovlivnEní vodního režimu pUi provádEní vrt] pro tepelná čerpadla hrozí 

obecnE, pUi výše uvažovaném typu vytápEní, pouze po dobu pr]bEhu vlastních vrtných prací, 

kdy je pUítok do vrtu odčerpáván tlakovým vzduchem vrtné soupravy. Lze pUedpokládat, že 

celková doba pr]bEhu technických prací na vrtu V-1 se bude pohybovat na úrovni cca 2 – 3 

dn]. V pr]bEhu takto krátké doby a v daných hydrogeologických podmínkách lze prakticky 

vyloučit možnost dlouhodobého ovlivnEní vodního režimu v okolí.  Po ukončení vrtných prací 

a provedeném utEsnEní vrtného stvolu se celé území vrací do p]vodní neovlivnEné situace.  

 

6.0 ZÁVDR ů DOPORUČENÍ 

Podrobným zhodnocením problematiky jsem dospEl k názoru, že projektované vrtné 

práce na pozemku p.č.318/11 v k.ú. Špičák neovlivní negativnE stávající vodní režim v okolí. 

Vrtné práce spojené s realizací vrtu V-1 pro tepelné čerpadlo na zájmovém pozemku 

nevyvolají v]či svému okolí stUet zájm] spojený s prokazatelným poklesem hladiny 

podzemní vody. 

 

SouUadnice X, Y vrtu V-1 jsou následující: 

Vrt V-1     X = 1 132 456,98 

  Y =    842 842,75 
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PUíloha ů 
 

 

SITUACE LOKALITY 
1 : 25  000 

ĚvýUez ze základní mapy ČR, list 21 – 442 Železná Ruda) 
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SITUACE LOKALITY 
1 : 2 000 

ĚvýUez z katastrální mapyě 
 

 



Špičák                                                                                                                                         GEKON, spol. s r.o.  

 

 12 

PUíloha B 

PODROBNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  
UMÍSTDNÍ VRTU PRO TČ   

ĚVýUez z katastrální mapy 1 : 500) 
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PODROBNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  
UMÍSTDNÍ VRTU PRO TČ   

ĚVýUez z podkladu projektanta 1 : 400) 
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PUíloha C 

Výkresová dokumentace – Charakteristické Uezy 

 

Konstrukce vrtu pro tepelné čerpadlo 
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PUíloha D 
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 
Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava 

 

 

 

V.H.S.H. s. r. o. 
                  Ptákovická 489 
       386 01 Strakonice – PUední Ptákovice 
       DS: x4e9e8u 
        
        
             
 

váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyUizuje / linka 

 NPS 11227/2021 18. 10. 2021        Koutná/ 371151011 

 SZ NPS 11084/2021/2 

  

Závazné stanovisko: 
 

Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako vEcnE a místnE pUíslušný orgán 
ochrany pUírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochranE pUírody 
a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu 
v ochranE pUírody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a 
ChránEné krajinné oblasti Šumava podle § 78 odst. 2 a 3 ZOPK, tímto v Uízení o vydání 
závazného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní Uád, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], 

 
vydává podle § 44 odst. 1) ZOPK 

na základE žádosti V.H.S.H. s. r. o., Ptákovická 489, 386 01 Strakonice – PUední Ptákovice 
 

s o u h l a s 
 

pro vydání územního souhlasu a stavebnímu Uízení povolení na stavbu „Vrt pro tepelné 
čerpadlo“ na pozemku parc. č. 318/11 k. ú. Špičák a pro vydání vodoprávního souhlasu 
k realizaci vrtu pro tepelné čerpadlo, dle pUedložené projektové dokumentace zpracované 
Ing. Václavem Chvátalem, ČKAIT 0200195 v záUí 2021. 
 
Závazné stanovisko je vydáváno pro účely územního a stavebního Uízení vedeného u 
stavebního úUadu MEstského úUadu Železná Ruda podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním Uádu, ve znEní pozdEjších pUedpis] (stavební zákon) a pro účely 
Uízení vedeného u odboru životního prostUedí MEÚ Klatovy podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o zmEnE nEkterých zákon] (vodní zákon), ve znEní pozdEjších pUedpis] a jeho 
obsah je podle § 149 odst. 1 správního Uádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí nebo 
jiného opatUení tohoto správního orgánu. 
 

Od]vodnEní: 
 

Dne 12. 10. 2021 obdržela Správa žádost V.H.S.H. s. r. o., Ptákovická 489, 386 01 
Strakonice – PUední Ptákovice o stanovisko ke stavbE „Vrt pro tepelné čerpadlo“ na pozemku 
parc. č. 318/11 k. ú. Špičák dle pUedložené projektové dokumentace vypracované Ing. 
Václavem Chvátalem, ČKAIT 0200195 v záUí 2021. PUedložená projektová dokumentace Ueší 
nové technické Uešení vytápEní objektu projektovaného rodinného domu. Účelem stavby je 
zásobování teplem z 1 vrtu o hloubce 190 m a ohUev TUV v objektu budoucího rodinného 
domu. Napojení rozvodu tepla se provede z 1 vrtu pro tepelné čerpadlo o venkovním 
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pr]mEru 140 mm a hloubce 190 m. Do vrtného stvolu bude po odvrtání osazen 
dvouokruhový kolektor. Kolektor bude z vrtu vyveden pUímo do prostoru (technické 
místnosti), ve kterém bude umístEno vlastní tepelné čerpadlo. 
 
 
Stavba je umístEna ve III. zónE CHKO Šumava, na území Evropsky významné lokality 
Šumava. 
 
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno Uízení o závazném stanovisku. 
 
Správa po zhodnocení všech podklad] došla k závEru, že stavba není v rozporu se zájmy 
ochrany pUírody na území CHKO Šumava. Podle hydrogeologického vyjádUení zpracovaného 
RNDr. Lubomírem Aronem a RNDr. Josefem KrupaUem v záUí 2021 projektované vrtné práce 
na pozemku p. č. 318/11 v k. ú. Špičák neovlivní negativnE stávající vodní režim v okolí. 
Vrtné práce spojené s realizací vrtu pro tepelné čerpadlo nevyvolají v]či svému okolí stUet 
zájm] spojený s prokazatelným poklesem hladiny podzemní vody. 
 
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 pUi hospodáUském využívání území CHKO, aby se zlepšoval a udržoval jejich 
pUírodní stav a byly zachovány a vytváUeny jejich optimální funkce. Vrt pro tepelné čerpadlo 
je navržen pro vytápEní objektu projektovaného rodinného domu. Pozemek, na kterém je vrt 
navržen navazuje na zastavEné území mEsta. Realizací stavby nedojde k poškození 
pUírodního prostUedí. 
 
- Stavba není v rozporu se základními ochrannými podmínkami CHKO (§26 ZOPK). 
Likvidace odpad] bude realizována v souladu s platnými právními pUedpisy.  
   
- Souhlasné závazné stanovisko podle § 44 ZOPK m]že orgán ochrany pUírody v souladu s 
ustanovením § 45g ZOPK vydat pouze v pUípadE, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné 
poškozování pUírodních stanoviš[ a biotop] druh], k jejichž ochranE je evropsky významná 
lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému 
vyrušování druh], k jejichž ochranE jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování 
mohlo být významné z hlediska účelu zákona. Na dotčeném pozemku se nevyskytují pUírodní 
stanovištE ani biotopy druh], která jsou pUedmEtem ochrany evropsky významné lokality.  
 

Poučení: 
 

Souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního Uádu. 
 
Podle § 149 odst. 1 správního Uádu není závazné stanovisko samostatné rozhodnutí ve 
správním Uízení (a tak se nelze proti nEmu odvolat) a jeho obsah je závazný pro výrokovou 
část rozhodnutí správního orgánu. 
 
PonEvadž nemá závazné stanovisko povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se 
proti nEmu odvolat, ale jeho obsah lze napadnout podle § 149 odst. 7 správního Uádu v rámci 
odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu, které bylo podmínEno pUíslušným 
závazným stanoviskem. 
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Podle § 149 odst. 8 správního Uádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo zmEnit v 
pUezkumném Uízení, k nEmuž je pUíslušný nadUízený správní orgán správního orgánu, který 
závazné stanovisko vydal. 

 
 
 
 
 
 

Jaroslava Koutná           

vedoucí pracovištE Sušice 
 
 
 
Na vEdomí: 
MEstský úUad Železná Ruda – stavební úUad 
MEstský úUad Klatovy – odbor životního prostUedí 
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Odborné stanovisko k zámEru stavby „Vrt pro tepelné čerpadlo“ na pozemku parc. č. 
318/11 k. ú. Špičák   
  
Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa“) jako vEcnE a místnE pUíslušný orgán 
ochrany pUírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochranE pUírody a 
krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochranE 
pUírody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a ChránEné 
krajinné oblasti Šumava podle § 78 odst. 2 a 3 ZOPK obdržela dne 12. 10. 2021 žádost o 
stanovisko podle ust. § 45 i ZOPK k zámEru stavby „Vrt pro tepelné čerpadlo“ na parc. č. 
318/11 k. ú. Špičák. ZámEr spočívá v novém technickém Uešení vytápEní objektu projektovaného 
rodinného domu. Účelem zámEru je zásobování teplem z 1 vrtu o hloubce 190 m a ohUev TUV 
v objektu budoucího rodinného domu. Napojení rozvodu tepla se provede z 1 vrtu pro tepelné 
čerpadlo o venkovním pr]mEru 140 mm a hloubce 190 m. Do vrtného stvolu bude po odvrtání 
osazen dvouokruhový kolektor. Kolektor bude z vrtu vyveden pUímo do prostoru (technické 
místnosti), ve kterém bude umístEno vlastní tepelné čerpadlo. 
 
Na základE současných znalostí o území Správa z hlediska významného vlivu na evropsky 
významnou lokalitu a ptačí oblast v souladu s ust. § 45i odst. 1 ZOPK vydává toto stanovisko:  
 
ZámEr stavby „Vrt pro tepelné čerpadlo“ na pozemku parc. č. 318/11 k. ú. Špičák nem]že mít 
samostatnE ani ve spojení s jinými známými zámEry významný vliv na Evropsky významnou 
lokalitu Šumava a Ptačí oblast Šumava. 
 
ZámEr je navržen na území III. zóny odstupOované ochrany ChránEné krajinné oblasti Šumava, 
na území Evropsky významné lokality Šumava, mimo území Ptačí oblasti Šumava. Na dotčeném 
pozemku se nevyskytují pUírodní stanovištE a biotopy druh], která jsou pUedmEtem ochrany 
evropsky významné lokality.  
   
 

 
   

Jaroslava Koutná                                                
vedoucí pracovištE Sušice 
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Ing. Václav Chvátal,          
V Radčicích 59/2h, 322 00 PlzeO  
ČKAIT 0200195 
 

Vypracoval: v záUí 2021 



ů Pr]vodní zpráva 

ů.1 Identifikační údaje 

ů.1.1 Údaje o stavbE 

a) název stavby - „Vrt pro tepelné čerpadlo – projektovaný rekreační d]m“ 

b) místo stavby  - obec Železná Ruda, p.č.318/11 (ostatní plocha) v k.ú. Špičák (796051) 

c) pUedmEt dokumentace - realizace vrtu pro tepelné čerpadlo (IVT GEO 612C, výkon 3 – 12 
kW) umístEné v objektu projektovaného rekreačního domu. Jedná se o stavbu trvalou. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Veronika Janečková, Špičák 36, 340 04 Železná Ruda 
 
ů.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) GEKON, spol. s r.o., IČ: 43870741, Politických vEzO] 36, 301 00 PlzeO 

b) Ing. Václav Chvátal, ČKAIT – 0200195  

A.2 ČlenEní stavby na objekty a technická a technologická zaUízení 

Stavbu pUedstavuje jeden stavební objekt – 1 vrt včetnE vystrojení. Stavba nemá 
technologické soubory. Technologickým zaUízením bude vlastní tepelné čerpadlo (IVT GEO 
612C, výkon 3 – 12 kW) umístEné v objektu projektovaného rekreačního domu – není 
součástí stavby vrtu. 

A.3 Seznam vstupních podklad] 

• Hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000, list 21 Klatovy       
• VodohospodáUská mapa ČSSR 1:50 000, list 21 – 44 Železná Ruda 
• Základní mapa ČR 1 : 25 000, list 21 – 442 Železná Ruda 
• Informace z katastru nemovitostí (záUí 2021) 
• Hydrogeologický posudek - GEKON, spol. s r.o. (KrupaU J., záUí 2021) 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku: Zájmové území se nachází v lokalitE Špičák 
(obec Železná Ruda), v území s rozptýlenou zástavbou. Pozemek je pUístupný z místní 
účelové komunikace. Charakter území se realizací stavby nezmEní.     

b) Údaje o souladu s územnE plánovací dokumentací: PUi zpracování dokumentace nebyly 
zjištEny žádné rozpory s platnou územnE plánovací dokumentací. Stavba je v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování podle §18 a §19 Stavebního zákona. Navrhovaný zámEr je 
v souladu se schválenou územnE plánovací dokumentací. Vrt pro tepelné čerpadlo bude 
součástí technické infrastruktury projektovaného rekreačního domu.  Vrt V-1 umožní jeho 
ekologické vytápEní. Stavba není v rozporu s uspoUádáním stávající a plánované okolní 
zástavby a se stávajícím charakterem a hodnotou území. 



c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavk] na 
využívání území: Stavba nevyžaduje výjimky či úlevová Uešení. 

d) Informace o splnEní požadavk] dotčených orgán]  
Zhotovitel stavby musí splnit veškerá správní vyjádUení a rozhodnutí vydaná po odevzdání 
projektu v rámci svojí koordinační činnosti. Účastníky Uízení jsou i vlastníci sousedních 
pozemk] (dotčené vlastníky sousedních pozemk] určí schvalovací orgán). Zhotovitel stavby 
musí respektovat závazná stanoviska dotčených orgán]. Žádné specifické požadavky 
dotčených orgán] z projednávání stavby doposud nevyplynuly.  

e) Výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor]: Součástí pUedkládané dokumentace pro 
realizaci 1 vrtu (hloubka 190 m) pro TČ v zájmovém prostoru, je hydrogeologické posouzení, 
hodnotící dotčené území a jeho blízké okolí. ZávEr HG posudku (KrupaU J., záUí 2021) je 
následující: „Podrobným zhodnocením problematiky jsem dospEl k názoru, že projektované 
vrtné práce na pozemku p.č.318/11 v k.ú. Špičák neovlivní negativnE stávající vodní režim 
v okolí. Vrtné práce spojené s realizací vrtu V-1 pro tepelné čerpadlo na zájmovém pozemku 
nevyvolají v]či svému okolí stUet zájm] spojený s prokazatelným poklesem hladiny 
podzemní vody.“ 

f) Ochrana území podle jiných právních pUedpis]: Pozemek je součástí území CHKO 
Šumava.  

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Stavba se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomEry v 
území: Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové pomEry 
v území. 

i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dUevin: Nebudou provádEny žádné asanace, 
bourací práce ani nedojde ke kácení porost]. 

j) Požadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo pozemk] určených 
k plnEní funkce lesa (dočasné / trvalé): Nebude se provádEt vynEtí ze zemEdElského 
p]dního fondu. Funkce lesa není na pozemku zastoupena. 

k) ÚzemnE technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnosti bezbariérového pUístupu k navrhované stavbE): Netýká 
se. 

l) VEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané, související investice: Stavba nemá 
žádné požadavky na podmiOující nebo vyvolané investice. Doba výstavby bude činit 
maximálnE 2 mEsíce. 

m) Seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis[uje: Stavba vrtu 
pro tepelné čerpadlo a rozvod] do objektu projektovaného rekreačního domu bude 
provedena na pozemku stavebníka p.č.318/11 (ostatní plocha) v k.ú. Špičák. Dotčené 
pozemky – viz dokladová část. 

n) Seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: Vrt pro tepelné čerpadlo nemá žádné ochranné pásmo. 

 
 



B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo zmEna dokončené stavby: Jedná se o nové technické Uešení vytápEní 
objektu projektovaného rekreačního domu. 

b) Účel užívání stavby: Účelem stavby je zásobování teplem z 1 vrtu o hloubce 190 m 
(označeného V-1) pro TČ (bez čerpání podzemní vody) a ohUev TUV v objektu 
projektovaného rekreačního domu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk] na 
stavby a technických požadavk] zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: Stavba 
nevyžaduje výjimky či úlevová Uešení. Stavba bude odpovídat ustanovením vyhl. č. 268/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích na stavby ve znEní vyhl. č. 20/2012 Sb. 
Bezbariérové Uešení (vyhl. č. 398/2009 Sb.) se stavby vrtu pro TČ netýká. 

e) Informace o splnEní požadavk] dotčených orgán]  
Zhotovitel stavby musí splnit veškerá správní vyjádUení a rozhodnutí vydaná po odevzdání 
projektu v rámci svojí koordinační činnosti. Účastníky Uízení jsou i vlastníci sousedních 
pozemk] (dotčené vlastníky sousedních pozemk] určí schvalovací orgán). Zhotovitel stavby 
musí respektovat závazná stanoviska dotčených orgán]. Žádné specifické požadavky 
dotčených orgán] z projednávání stavby doposud nevyplynuly.   

f) Ochrana stavby podle jiných právních pUedpis]: Stavba je součástí území CHKO Šumava.  

g) Navrhované parametry stavby: NeUeší se – vrt o celkové hloubce 190 m je ukončen cca 
1,2 m pod úrovní terénu (bez jakýchkoli povrchových projev]). 

h) Základní bilance stavby: Netýká se. 

i) Základní pUedpoklady výstavby: PUedpokládáme zahájení výstavby - druhé pololetí 2021. 
Stavba nebude provádEná po etapách. PUedpokládaná doba výstavby - do 2 mEsíc] od 
zahájení. 

j) Orientační náklady stavby: Cena prací vrtu pro TČ včetnE napojení do objektu 
projektovaného rekreačního domu je cca 190.000,-Kč. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Uešení 
a) Urbanismus: Netýká se. 

b) Architektonické Uešení: Netýká se. 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní Uešení 

Netýká se. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje Uešení této problematiky. 

B.2.5 Bezpečnost pUi užívání stavby 

Netýká se. 



B.2.6 Základní technický popis staveb 

Napojení rozvodu tepla se provede pro objekt projektovaného rekreačního domu z 1 vrtu pro 
TČ o venkovním pr]mEru 140 mm a hloubce 190 m. Do vrtného stvolu bude po odvrtání 
osazen dvouokruhový kolektor zhotovený z PE hadic 4 x 40 x 3,7 mm PE 100 RC PN 16. 
Kolektor bude z vrtu vyveden pUímo do prostoru (technické místnosti), ve kterém bude 
umístEno vlastní tepelné čerpadlo. PE hadice umístEné ve vrtu tvoUí po napojení k tepelnému 
čerpadlu uzavUený hydraulický okruh, který jímá nízkopotenciální geotermální teplo pro 
tepelné čerpadlo. V takto uzavUeném systému tedy nedochází k odčerpávání podzemních 
vod. Pr]chod konstrukcí domu bude osazen chráničkou a kolektor bude opatUen tepelnou 
izolací ze syntetického kaučuku. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zaUízení 

Technické Uešení výstavby vrtu se provede podle požadavk] dodavatele tepelných čerpadel, 
pomocí polyetylénových trubek o pr]mEru 40x3,7 mm s osazením distančních vložek. 
Potrubí musí být vyspádováno smErem k vrtu. Po provedení vrtu a jeho vystrojení se 
provede zatEsnEní mezikruží jílocementovou suspenzí. PUi uvažované hloubce vrtu (190 m), 
použití dvouokruhových sond a jeho vzdálenosti od vlastního tepelného čerpadla, tvoUí náplO 
celého systému cca 450 l nemrznoucí smEsi, kterou tvoUí z cca 30 % obilní líh. 

B.2.8 Zásady požárnE bezpečnostního Uešení 

Vrt pro TČ nemá žádné požární ochranné pásmo, a proto zásady požární ochrany nejsou 
Uešeny. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostUedí 

Netýká se. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pUed negativními účinky vnEjšího prostUedí 

a) ochrana pUed pronikáním radonu z podloží – pUedpokládá se stUední radonové riziko 
b) ochrana pUed bludnými proudy – netýká se 
c) ochrana pUed technickou seizmicitou – bEžná pro danou lokalitu 
d) ochrana pUed hlukem – nevyskytuje se 
e) protipovodOová opatUení – nevyskytují se, dotčený prostor leží mimo záplavové území 
f) ochrana pUed ostatními účinky – území není poddolováno, není zaznamenán výskyt 
metanu apod.  
 
B.3 PUipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: Netýká se. 

b) PUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky: Napojení rozvodu tepla se provede pro 
objekt projektovaného rekreačního domu z 1 vrtu pro TČ o venkovním pr]mEru 140 mm a 
hloubce 190 m. Do vrtného stvolu bude po odvrtání osazen dvouokruhový kolektor 
zhotovený z PE hadic 4 x 40 x 3,7 mm PE 100 RC PN 16. Kolektor bude z vrtu vyveden 
pUímo do prostoru (technické místnosti), ve kterém bude umístEno vlastní tepelné čerpadlo. 
PE hadice umístEné ve vrtu tvoUí po napojení k tepelnému čerpadlu uzavUený hydraulický 
okruh, který jímá nízkopotenciální geotermální teplo pro tepelné čerpadlo. V takto uzavUeném 
systému tedy nedochází k odčerpávání podzemních vod. Pr]chod konstrukcí domu bude 
osazen chráničkou a kolektor bude opatUen tepelnou izolací ze syntetického kaučuku. 



B.4 Dopravní Uešení 
a) Netýká se. 

b) DopravnE je zájmový pozemek pUístupný z pozemku p.č.318/38 (trvalý travní porost) v k.ú. 
Špičák. 

c) Netýká se. 

B.5 Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V místE realizace vrtu nejsou žádné stromy ani vzrostlá zeleO. 

B.6 Popis vliv] stavby na životní prostUedí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostUedí: Likvidace odpad], spotUeba energií na výrobu, Uešení ochrany 
ovzduší, Uešení ochrany hluku, se výstavby vrtu pro TČ netýkají. 

b) Vliv na pUírodu a krajinu: Netýká se. 

c) Vliv na soustavu chránEných území Natura 2000: Netýká se. 

d) Zp]sob zohlednEní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámEru na životní 
prostUedí: Netýká se. 

e) V pUípadE zámEr] spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry zp]sobu naplnEní závEr] o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení: Netýká se. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pUedpis]: Vrt pro tepelné čerpadlo nemá žádné ochranné pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

OpatUení vyplývající z požadavk] civilní ochrany na využití staveb k ochranE obyvatelstva se 
stavba vrtu netýká. 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveništE na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Netýká se. 

b) Ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, demolice, kácení dUevin: 
Ochrana pUed vnikáním nepovolených osob bude Uešena výstražnými cedulemi umístEnými 
okolo vrtu (v dobE realizace). Nebudou provádEny žádné asanace, bourací práce ani 
nedojde ke kácení porost]. 

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništE: DočasnE - cca 1 m2. 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: Netýká se. 

e) Bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie zemin: Výkopový materiál 
bude použit na pozemku majitele na terénní úpravy. 

B.9 Celkové vodohospodáUské Uešení 
Netýká se. 

 



   C.1 Situační výkres širších vztah] 

 

SITUACE LOKALITY 
1 : 25 000 

ĚvýUez ze základní mapy ČR, list 21 – 442 Železná Ruda) 
 

 

 

 

 

 



   C.2 Katastrální situační výkres 

SITUACE LOKALITY 
1 : 2 000 (výUez z katastrální mapy) 

 



C.3 Koordinační situační výkres 

PODROBNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
UMÍSTDNÍ VRTU PRO TČ 

 ĚVýUez z katastrální mapy 1 : 500) 

 



PODROBNÁ SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
UMÍSTDNÍ VRTU PRO TČ 

 ĚVýUez z podkladu projektanta 1 : 400) 

 



D Dokumentace objekt] 

       Charakteristické Uezy 

Konstrukce vrtu pro tepelné čerpadlo 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Dokladová část 

• Katastr nemovitostí 

• OprávnEní 
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ů Pr]vodní zpráva 

ů.1 Identifikační údaje 

ů.1.1 Údaje o stavbE 

 název stavby  „   epelné čerpadlo – projektovaný rekreační d]m“ 

b) místo stavby    Železná Ruda, p.č.  ostatní plocha   k.ú. Špičák (796051) 

 pUedmEt dokumentace    pro tepelné čerpadlo  , výkon –  

 umístEné v  projektovaného rekreačního  Jedná se o stavbu tr  

.1.2 Úda  žadateli 

 Veronika Janečková, Špičák 36, 340 04 Železná Ruda 

 

ů.1.3 Údaje zpracovateli dokumentace 

    r.o., IČ: 43870741, Politických vEzO] 36, 301 00 PlzeO 

 Ing. Václav Chvátal, ČKAIT –  

A.2 ČlenEní stavby na objekty a technická a technologická zaUízení 

 pUe   vební objekt –   včetnE vystrojení. Stavba nemá 
technologické soubory. Technologickým zaUízením bude vlastní tepelné č   

, výkon –   umístEné v  projektovaného rekreačního  – není 
částí   

A.3 Seznam vstupních podklad] 

• Hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000, list 21 Klatovy       
• VodohospodáUská mapa ČSSR 1:50 000, list 21 – 44 Železná Ruda 

• Základní mapa ČR 1 :     – 442 Železná Ruda 

•   atastru nemovitostí záUí  

• ologický posudek      upaU  záUí  

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

  území a stavebního poze  Zájmové území se nachází  lokalitE Špičák 

(obec Železná Ruda)   území s rozptýlenou zástavbou. Pozemek je pUístupný  místní 
účelové komunikac  r území se re ací stavby nezmEní.     

Údaje o souladu s územnE plánovací dokumentací: PU zpracování dokumentace nebyly 
zjištEny žádné rozpory s platnou územnE plánovací dokumentací. Stavba     cíl
úkoly územního plánování podle §18 a §19 Stavebního zákona. Navrhovaný zámEr je 
 souladu se schválenou územnE plánovací dokumentací. Vrt pro tepelné čerpadlo bude 

součástí technické infra projektovaného rekreačního    1 umožní j  

é v ápEní. Stavba není v   uspoUádáním stávající a plánované okolní 
ástavby a se stávajícím charakterem a hodnotou území. 



formace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z cných požadavk] 
využívání území: Stavba nevyžaduje výjimky č  ú vová Uešení  

 o splnEní požadavk] dotčených orgán]  

l stavby musí splnit veškerá správní vyjádUení a rozhodnutí vydaná po odevzdání 
projektu v rámci svojí koordinační činnosti. Účastníky Uízení jsou i vlastníci sousedních 
pozemk] tčené vlastníky sousedních pozemk] určí schvalovací orgán).   

musí respektovat závazná stanoviska dotčených orgán]. Žá é specifické požadavky 
dotčených orgán] z projednávání    

Výčet a závEry provedených pr] m] a rozbor]  Součástí pUedkládané dokumentace pro 
      pro TČ v zájmovém prostoru   logické posouzení  

hodnotící dotčené území a jeho blízké okolí. ZávEr HG  rupaU J., záUí   

následující: „Podrobný  ením problematiky js  dospEl  názoru, že projektované 
vrtné práce na pozem  p.č.   k.ú. Špičák neovlivní negativnE stávající vodní režim 

 okolí. Vrtné práce spojené s realizací vrtu V 1 pro tepelné čerpadlo na zájmovém pozemk
lají v]či svému okolí stUet zájm] spojený s rokazatelným p   

podzemní vo “ 

 území podle jiných právních pUedpis]: Pozemek je součástí území CHKO 
Šumava.  

   záplavovému území, p lovanému území a    

achází v záplavovém ani poddolovaném území.  

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,    dtokové pomEry v 
území: Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavb    tokové pomEry 

 území. 

Pož    emolice, kácení dUevin  Nebudou provádEny žádné asanace, 
bourací práce ani nedojde ke kácení porost]. 

Požadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo pozemk] určených 
 lnEní fu   časné / t é):   ovádEt vynEtí  mEdElského 

p]dního fondu. Funkce lesa není na pozemku zastoupena. 

ÚzemnE ké podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
 u, možnosti bezbariérového pUístupu  avrhované vbE): Netýká 

 

VEcné a časové  odmiOující, vyvolané, související investice: Stavba nemá 
žádné požadavky na podmiOující nebo vyvolané investice. Doba výstavby bude činit 
maximálnE 2 mEsíce. 

 mk]   movitostí   kterých se stav  [uje    

pro tepelné čerpadlo a rozvod] do objektu jektovaného rekreačního   

   stavebníka p.č.  ostatní plocha   k.ú. Špičák  Dotčené 
 – á čá  

m pozemk] podle katastr stí, na který  ne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo:  pro tepelné čerpadlo nemá žádné ochranné pásmo. 

 

 



B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 Nová stavba  zmEna dokončené stavby: Jedná se o ové technické Uešení vytápEní 
 projektovaného rekreačního  

 Účel užívání stavby: Účelem stavby je zásobování teplem z       

(označeného ) pro TČ (bez čerpání podzemní vody) a ohUev TUV v  

projektovaného rekreačního  

 Trvalá nebo dočasná  Jedná se o stavbu t  

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk]  

 chnických požadavk] zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:  

nevyž e výjimky či úlevová Uešení   vídat ustanovením vyhl. č   

Sb. o obecných technických požadavcích na stavby ve znEní vyhl. č. 20/2012 Sb. 
ezbariérové Uešení (vyhl. č. 398/2009     pro TČ netýká. 

 o splnEní požadavk] dotčených orgán]  

Zhotovitel stavby musí splnit veškerá správní vyjádUení a rozhodnutí vydaná po odevzdání 
rojektu v rámci svojí koordinační činnosti. Účastníky Uízení jsou i vlastníci sousedních 

pozemk] (dotčené vlastníky sousedních pozemk] určí schvalovací orgán).   

musí respektovat závazná stanoviska dotčených orgán]. Žádné specifické požadav  

dotčených orgán] z projednávání stavby doposud n    

  podle jiných právních pUedpis]:  je součástí území CHKO Šumava.  

é parametry stavby: NeUeší se – vrt o celkové hloubce 1    ukončen  

1,2 m pod úrovní terénu (bez jakýchkoli povrchových projev]). 

Základní bilance stavby: Netýká se. 

Základní pUedpoklady výstavby: PUedpo ládáme zahájení výs  druhé tí 20
Stavba nebude provádEná po etapách. PUedpokládaná doba výstav  do 2 mEsíc]  

zahájení. 

Orientační náklady stavby: Cena prací  pro TČ včetnE napojení do objektu 
projektovaného rekreačního domu   Kč  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Uešení 
  Netýká se. 

 Architektonické Uešení  Netýká se. 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní Uešení 

Netýká  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje Uešení této problema  

B.2.5 Bezpečnost pUi užívání stavby 

týká se. 



B.2.6 Základní technický popis staveb 

Napojení rozvodu t     projektovaného rekreačního      

TČ o venkovním pr]mEru 140 mm a hloubce   Do vrtného stvolu b  po odvrtání 
 dvouokruhový lektor zhotovený z          

    pUímo do prostoru (technické místnosti), ve kterém  

umístEno vlastní tepelné čerpadlo. PE hadice umístEné ve vrt  tvoUí po napojení k tepelné  

čerpadlu uzavUený hydraulický okruh, který jímá nízkopotenciální geotermální teplo pro 
tepelné čerpadlo. V takto uzavUeném systému tedy nedochází k odčerpávání podzemních 

 ]chod konstrukcí  bude osazen chráničkou a kolektor bude opatUen tepeln  

izolací ze synte ckého kaučuku. 

 Základní popis technických a technologických zaUízení 

Technické Uešení výstavby vrt   provede podle požadavk] dodavatele tepelných čerpad  

pomocí polyetylénových trubek o pr]mEru    azením distančníc  vložek. 
Potrubí m í být vyspádováno smErem k Po provedení vrt    vystrojení se 
provede zatEsnEní mezikruží jílocementovou suspenzí. PUi uvažované hloubce vrt    

použití dvouokruhových sond a  vzdálenosti od vlastního tepelného čerp la, tvoUí náplO 
ého systému cca   ucí smEsi, kterou tvoUí z cca 30 % obilní líh. 

 Zásady požárnE bezpečnostní  Uešení 

 pro TČ á žádné požární ochranné pá  a proto zásady požární ochrany nejsou 
Uešeny. 

 Ú    elná ochrana 

Netýká  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostUedí 

týká se. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pUed negativními účinky vnEjšího prostUedí 

 ochrana pUed pronikáním radonu z podloží – pUedpokládá se stUední radonové riziko 

 ochrana pUed bludnými proudy – etýká se 

 ochrana pUed technickou seizmicitou – bEžná pro dano   

 ochrana pUed hlukem –   

e) protipovodOová opatUení – nevyskytují se, dotčený prostor leží mimo záplavové území 
 ochrana pUed ostatními účinky – území není poddolováno, není zaznamenán výskyt 

   
 

B.3 PUipojení na technickou in  

 ací místa technické infrastruktury  Netýká se. 

 PUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky  Napojení rozvodu t    

 projektovaného rekreačního     pro TČ o venkovním pr]mEru 140 mm a 
   Do vrtného stvolu b  po odvrtání o  dvouokruhový  

zhotovený z               

pUímo do prostoru (technické místnosti), ve kterém  umístEno vlastní tepelné čerpadlo. 
PE hadice umístEné ve vrt  tvoUí po napojení k tepelné  čerpadlu uzavUený hydraulický 
okruh, který jímá nízkopotenciální geotermální teplo pro tepelné čerpadlo. V takto uzavUeném 

tému tedy nedochází k odčerpávání podzemních vod. ]chod konstrukcí   

osazen chráničkou a kolektor bude opatUen tepeln  izolací ze synte ckého kaučuku. 



B.4 Dopravní Uešení 
 Netýká  

 DopravnE je zájmový pozemek pUístupný   p.č.  trvalý travní porost   k.ú. 
Špičák  

Netýká se. 

B.5 Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 místE realizace vrt  jsou žádné stromy ani vzrostlá zeleO. 

B.6 Popis vliv] stavby na životní prostUedí a jeho ochrana 

 Vliv na životní prostUedí   d], spotUeba ener ií na výrobu, Uešení ochr  

vzduší, Uešení ochrany hluku, se výstavby vrt  pro TČ netýkají. 

 Vliv na pUírodu a  Netýká se. 

 Vliv na soustavu chránEných území Natura 2000: Netýká se. 

 Zp]sob zohlednEní podmínek závazného  í  zámEru na životní 
Uedí  Netýká se. 

 pUípadE zámEr] spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry zp]sobu naplnEní závEr] o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení  Netýká se. 

Navrhovaná ochran á a bezpečnostní pásma, r  omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pUedpis]:   tepelné čerpadlo á žádné ochranné pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

OpatUení vyplývající z požadavk] civilní ochrany na využití staveb k hranE obyvatelstv   

  netýká. 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

 Napojení staveništE na stávající dopravní a technickou in  Netýká se. 

 Ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, demolice, kácení dUevin: 
 Ued vnikáním nepo olených osob bude Uešena výstražnými cedulemi umístEnými 

  (v dobE realizace). Nebudou provádEny žádné asanace, bourací práce ani 
nedojde ke kácení porost]. 

 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništE: DočasnE    
2

 

 Požadavky na ezbariérové obchozí trasy  ýká se. 

Bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie  Výkopový materiál 
bude použit na pozemku majitele na terénní úpravy. 

B.9 Celkové vodohospodáUské Uešení 
Netýká se. 

 



   C.1 Situační výkres širších vzta ] 

 

  

  

ĚvýUez ze základní mapy ČR, list  – 442 Železná Ruda  

 

 

 

 

 

 



    Katastrální situační výkres 

SITUACE LOKALITY 
1 : 2 000 (výUez z katastrální mapy) 

 



C.3 Koordinační situační výkres 

PODROBNÁ  ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
UMÍSTDNÍ VR�U PRO TČ 

 ĚVýUe  katastrální    

 



PODROBNÁ  ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
UMÍSTDNÍ ���� PRO TČ 

 ĚVýUez z     

 



Dokumentace objekt] 

       tické Uezy 

  pro tepelné čerpadlo 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Dokladová část 

• str nemovitostí 

• OprávnEní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


