1. Popis stavby

Koncepční, konstrukční a architektonické řešení
Stavba „LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma“ byla zahájena v prosinci 2005 a
dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci 2006. Je jedinečná svým umístěním
v těsné blízkosti Ještědu, který byl v roce 2005 zvolen jedním ze 7 divů Česka. Nově
realizovaný vodojem Bucharka je situován přímo v horní části dětské sjezdovky.

Oblast Horního Hanychova se nachází v prostoru III. tlakového pásma (vodojem Dolní
Hanychov) a IV. tlakového pásma (vodojem Horní Hanychov). V dané oblasti v minulosti
proběhla v souladu s podmínkami územního plánu města Liberce rozsáhlá výstavba rodinných
domů. Dále jsou zde soustředěny služby spojené s rekreační oblastí Ještědu s
nejvýznamnějším odběratelem, Sportovním areálem Ještěd (SAJ). Nacházejí se zde lyžařské
sjezdovky a skokanský můstek. Stavba leží na okraji „Přírodního parku Ještěd“.
V souvislosti s posílením IV. tlakového pásma města Liberce a vytvořením V. tlakového
pásma bylo realizováno:

nový vodojem Bucharka s akumulací 2x150 m3

výtlačný řad z VDJ Ještědský do VDJ Dolní Hanychov, DN 300 vedený v
trase stávajícího výtlaku,

výtlačný řad z VDJ Dolní Hanychov do nového VDJ Bucharka, DN 300
vedený v trase stávajícího výtlaku,

umístění čerpací stanice pro čerpání z armaturní komory VDJ Bucharka do
VDJ Horní Hanychov,

z vodojemu Bucharka je možnost zásobování vodní nádrže SAJ Bucharka pro zasněžování areálu.
Vodojem Bucharka je napojen na dispečink provozovatele. Odpadní potrubí DN 400 z VDJ
Bucharka je zároveň místem dodávky vody odběrateli SAJ. Zřízení VDJ Bucharka na kótě
cca 593 m n.m. umožnilo upravit rozsah IV. tlakového pásma vodojemu Horní Hanychov na
V. tlakové pásmo a k VDJ Bucharka přiřadit IV. tlakové pásmo.
Velká pozornost byla věnována architektonickému rázu nového vodojemu Bucharka, aby jeho
nadzemní část nenarušovala přírodní ráz krajiny. Jedná se o podzemní stavbu s nadzemní
nástavbou nad úrovní terénu do výšky nadzemní části cca 3,9 m. Sedlová střecha nad
armaturní komorou je z lehké krytiny v barvě červenohnědé. V části u vstupu do nádrží je
střecha valbová. Fasáda nadzemní části je v odstínu béžové, sokl je v barvě hnědé a štít je
obložen palubkami v barvě shodné se soklem.
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Obr. 1 a 2 - Pohled na VDJ Bucharka

Vodohospodářské účinky a technické a ekonomické parametry
Hlavním cílem bylo vyřešit přetrvávající nedostatky v zásobování pitnou vodou zejména
v rozsahu IV. tlakového pásma. Kritická byla situace při výpadku el. proudu, zejména
v letním období, kdy bylo nutno provádět náhradní zásobení cisternami z důvodu rychlého
vyprázdnění vodojemu Horní Hanychov.
Realizací této stavby je umožněn další rozvoj lokality, tj. výstavba rodinných domů a zároveň
rozvoj lyžařského areálu Ještěd pro plánované FIS mistrovství světa v klasickém lyžování
LIBEREC 2009. Skokanské můstky vyrostly na severním svahu Ještědu v 70. letech minulého
století. Ještě před začátkem mistrovství světa 2009 čeká areál důkladná rekonstrukce s cílem
dobudovat moderní infrastrukturu. Už v říjnu 2005 zde začaly přípravné terénní práce
potřebné ke stabilizaci svahu na dojezdu před zahájením výstavby hlavní, multifunkční
šestipatrové budovy, která vyroste v průběhu let 2006-2007. Organizační výbor plánuje v
tomto areálu výstavbu pevných diváckých tribun s kapacitou okolo 10 000 diváků. Pro účely
samotného MS se kapacita hlediště rozšíří formou mobilních tribun.
Z těchto důvodů je zřejmé, že ponechání stávajícího nevyhovujícího systému zásobování
oblasti by v době náporu diváků a závodníků vedlo ke kolapsu systému. Důsledky tohoto jsou
zřejmé.
Rekonstrukce stávajících akumulačních komor ve VDJ Ještědský a dolní Hanychov spočívala
v těchto opatřeních:
Vodojem Ještědský a Dolní Hanychov :
V návaznosti na přívod vody pro provoz zasněžování, kdy je třeba vyšší výkon čerpací
stanice, bylo nově řešeno sání a výtlak čerpadel včetně protirázové ochrany výtlačného řádu,
dále doplnění nového čerpadla a nové napojení čerpadel stávajících.
Vodojem Bucharka:
Do VDJ Bucharka 2x 150 m3 je zaveden čerpaný přítok DN 300 z VDJ Dolní Hanychov (cca
10 l/s v normálním celoročním provozu a cca 60 l/s pro zasněžování v I. etapě). Čerpací
stanice pro čerpání do VDJ Horní Hanychov sestává ze 2 ks čerpadel (1+1).
Pro měření průtoku v řadu DN 400 pro zasněžování je osazen indukční průtokoměr, pro
měření průtoku v zásobním řádu DN 150 a výtlačném řádu DN 150 do VDJ Horní Hanychov
jsou osazeny vodoměry.

Účinky pro ochranu životního prostředí
Zájmové území IV. tlakového pásma není zatěžováno zejména v letním období cisternami pro
náhradní zásobení obyvatel pitnou vodou. Vytvořily se zde předpoklady pro umělé
zasněžování sjezdovek a pro plánované FIS mistrovství světa v klasickém lyžování LIBEREC
2009.

2/8


Funkčnost a spolehlivost provozu
Stavy hladin ve vodojemech a případné poruchy jsou signalizovány radiovým přenosem na
dispečinku provozovatele, čímž je zaručena maximální spolehlivost zásobování pitnou vodou
ve III. až V. tlakovém pásmu. Systém je v současné době funkční a za 4 měsíce provozu
nevykázal žádný problém.

Využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního
prostředí a úspory energií
Při vlastní realizaci stavby se postupovalo v maximální míře šetrně tak, aby byl minimální
negativní dopad na životní prostředí. Minimalizovala se doba výstavby díky dokonalé
přípravě jednotlivých technologických postupů a přesnému zkoordinování subdodavatelů.


Obr. 3 a 4 – Výstavba VDJ Bucharka


Estetické a sociální účinky

Realizací stavby byly odstraněny problémy se zásobováním obyvatel v dané lokalitě a
umožnil se další rozvoj území v souladu se schváleným územním plánem.

Obr. 5 a 6 – VDJ Bucharka v horní části dětské sjezdovky

2. Doklad o dokončení stavby, resp. uvedení stavby do trvalého provozu
- viz samostatná příloha
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3. Fotografie stavby, případně výkresy charakterizující stavbu

Přehledný podélný profil
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