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Kanalizace deš ťová: 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny liniovým odvodňovacím žlabem s odtokem 
31*DN150, dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny svody – 3ks DN100 a přes lapače 
splavenin HL600. Potrubím PVC fy DN125+150, budou dešťové vody přes kontrolní kanalizační 
šachty Š (plastová šachta d425mm+ betonový poklop) napojeny do retenční nádrže na parcele 
investora. 
Retenční nádrž o objemu 6,1m3 je vybavena vestavěným ponorným čerpadlem s napojením na 
zahradní hadici. 
Retenční jímka o půdorysném rozměru 2,5*2,0m je umístěna cca 7,0m od nově realizovaného 
objektu. Nezbytnou nutností je dopojení retenční jímky na elektroinstalaci objektu šaten /230v,50Hz, 
samostatný jistič. 
Poté budou dešťové vody napojeny přes kontrolní šachtu Š do stávající kanalizace. Kanalizace je ve 
správě obce. 
Celková délka deš ťové kanalizace = cca 60m 
Dešťové vody: 
střechy: 233 (m2) x 0,015 (m3/s/ha) x 1 = 3,5 l/s 
zpevněné plochy: 1011 x 0,015 x 0,8 = 12l/s 
množství odváděných vod celkem 233 x 0,8+1011 x 0,8 x0,8= 833m3/rok 
Množství deš ťových vod: p ředpokládaný ro ční úhrn lokalita 800mm/rok 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Budou prováděny dle ČSN 73 30 50 a čl.123 až 130. Výkop rýhy bude prováděn s ohledem na 
hustotu podzemních sítí ručně. Šířka výkopu v terénu je 0,6 až 0,7m. Pod potrubím bude proveden 
pískový podsyp tl.100mm, který bude hutněn 0,15 až 0,25 MPa. Obsyp potrubí bude proveden pískem 
(nebo prosátým výkopkem) hutněným 0,15 až 0,25 MPa. Horní hrana obsypové vrstvy min. 200mm 
nad povrchem potrubí.Na pískovém obsypu bude uložena perforovaná žlutá výstražná fólie, jejíž šířka 
musí být taková, aby přesahovala šířku potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm ve vzdálenosti 
300 mm od horní hrany potrubí dle ČSN 73 60 06 (čl.3). Pro podsyp a obsyp nesmí být použita škvára 
ani jiný materiál zhoršující agresivitu prostředí. Před zásypem potrubí se provede přesné zaměření 
skutečného stavu lomových bodů a trasy potrubí s vazbou na dva pevné body v mapě 1:500 nebo 
zaevidování do souřad. systému JTSK. Dodavatel musí vést seznam prací, deník a musí dbát na 
řádné provedení výkresů skutečného stavu, kde se sleduje hloubka výkopu, třída zeminy, způsob 
hutnění, provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení všech změn proti 
projektovanému řešení. 
Veškerá kanalizace bude realizována z trub PVC DN 1 25 (150) Oranžové ve spádu 
dešťové kanalizace min.1%,splaškové kanalizace 2%!! Pev nost potrubí SN4. 
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