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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
a, identifikace stavby 
Název akce:   DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ 

Místo stavby:   Městská část Praha - Slivenec 

Kraj:     Praha 

Katastrální území:  Slivenec, 750590 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Investor: MČ Praha - Slivenec 

 K Lochkovu 6 

 154 00 Praha 5 - Slivenec 

Projektant: Ing. Michal Chramosta, Ing. Jan Frýdl 

 Kubištova 6 

 140 00 Praha 4 

Datum zpracování:  březen 2012 

 
 
b, údaje o dosavadním využití území 

Stávající komunikace a areál základní školy 
 
c, údaje o provedených průzkumech 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření 
v digitální podobě. Zaměření je provedeno v souřadném systému S-JSTK a ve výškovém 
systému ČSJNS / Balt po vyrovnání.  
Pozor! 
Před předáním staveniště dodavateli je investor povinen zajistit vytyčení všech stávajících 
podzemních sítí a objektů příslušnými správci. 
 
d, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů (DOSS), které vyplynuly při projednávání předchozího stupně 
projektové dokumentace byly do předložené PD zapracovány. 
 
e, informace o dodržení obecných podmínek na výstavbu 

Při výstavbě kanalizace, vodovodu a komunikace budou dodržovány obecné podmínky a 
požadavky pro výstavbu. 
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f, údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Předložená projektová dokumentace souhlasí s vydaným územním řízením a splňuje 
všechny podmínky regulačního plánu. 
 
g, věcné a časové vazby, související a podmiňující stavby 

Související a podmiňující stavby se nepředpokládají. 
 
h, předpokládaná doba výstavby 

Doba výstavby bude předmětem výběrového řízení. Předpokládané rozmezí celkové 
výstavby je cca 1 měsíc. Zahájení výstavby se předpokládá ve II. Pololetí 2012. 
 
i, statistické údaje o stavbě 

- dešťová kanalizace   KT DN 300   112,5 m  
- přípojky dešťové kanalizace  KT DN 200   109,1 m 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a, zhodnocení staveniště 

Zájmové území připravované stavby se nachází v katastrálním území Slivenec. Umístění 
stoky dešťové kanalizace je v zastavěné centrální části Městské části Praha – Slivenec 
v ulici Ke Smíchovu a v areálu základní školy. 
 
b, urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stoka dešťové kanalizace je liniová podzemní stavba, a jako taková nevyžaduje 
architektonické začlenění. Při stavbě bude použito běžných stavebních materiálů. 
 
c, technické řešení 

Při návrhu trasy dešťové kanalizace bude respektována ČSN 73 6005 „Prostorová vedení 
technického vybavení“. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou 
prováděny ručně dle platných ČSN, předpisů a dle požadavků jednotlivých správců. 

Projektová dokumentace řeší odvodnění stávajícího areálu základní školy v ulici 
Ke Smíchovu. Nová dešťová kanalizace bude pod ulicí Ke Smíchovu řešena bezvýkopovou 
technologií (protlakem délky 15 - 17m), tak aby nebyla omezena doprava v této ulici. 
Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávajícího výústního objektu, který byl vybudován 
v roce 2010 (v akci Revitalizace návesního rybníka) pro dešťovou kanalizaci, která byla 
zrušena a v současné době není funkční. Stávající výústní objekt bude případně částečně 
upraven. 
Potrubí nové navrhované stoky dešťové kanalizace bude z kanalizačního kameninového 
potrubí DN 300. Přípojky stávajících dešťových svodů a stávající vpusti budou taktéž 
z kameninového potrubí DN 200 a na dešťovou kanalizaci budou napojeny pomocí odboček 
případně budou napojeny do šachty. 
Trasa stoky je zřejmá ze situace, sklony a hloubky uložení stoky jsou patrné z podélného 
profilu. 

Vstupní šachty 
Revizní, spojné a lomové šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované vodotěsné. 
Prefabrikáty kanalizačních šachet budou těsněny integrovaným těsněním dle DIN. K těsnění 
spojů nesmí být použita PU pěna ani za předpokladu, že je vodostálá a vodonepropustná, 
protože u těsnění PU pěnou nelze zajistit stálou pružnost.  
Šachtová dna se budou ukládat na štěrkový hutněný podsyp, případně na podkladový beton 
tl. 100 mm suché konzistence. Důležitou podmínkou pro zajištění vodotěsnosti šachet je 
zajištění vodorovnosti stykových ploch. V místech ukládání s výskytem spodní vody budou 
šachty opatřeny izolačně-ochranným nátěrem proti agresivní vodě a pro zvýšení 
vodonepropustnosti.  
Vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem ø 600 a kanalizačními stupadly, které 
jsou osazeny v šachtových prefabrikátech. Šachty budou na základě kvalifikované 
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objednávky dodány na stavbu v požadovaných skladbách, s prostupy pro potrubí včetně 
integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dně šachet.  
Poklopy umístěné v komunikacích budou osazeny zároveň s terénem.  

Přípojky a uliční vpust 
Přípojky dešťové kanalizace jsou v dokumentaci označeny SV s indexem - pořadové číslo  
Přípojky jsou navrženy z kanalizačních kameninových trub DN200 a jsou zaústěny do stok 
pomocí odboček 45° případně jsou napojeny do šachty. Minimální sklon přípojky je 10‰, 
maximální je 400‰. Na stávajících dešťových svodech budou osazeny litinové lapače 
střešních splavenin. 
Uliční vpust je navržena betonová prefabrikovaná s litinovou mříží.  

Způsob provádění 
Dešťová kanalizace bude provedena podle ČSN EN 75 6114 – Provádění stok a 
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat 
vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení udržovat. 
V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět ruční výkop. 
Pro ukládání kanalizačního potrubí bude strojně hloubena rýha se svislými paženými 
stěnami. Výkopy budou prováděny strojně, v místech křížení se stávajícími podzemními 
sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně dle požadavků správců sítí.  
Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a 
hloubky. Na takto upravenou základovou spáru se provede podkladová betonová deska. 
Potrubí bude ukládáno na betonové pražce a po uložení bude potrubí obetonováno 
dle vzorového příčného řezu. Před kladením se potrubí vizuelně zkontroluje, poškozené 
trubky se nesmí použít. Pokládka potrubí se provede dle montážního návodu výrobce. 
Před konečným zásypem rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti stok dle ČSN 75 6909  
„Zkoušení vodotěsnosti stok“, o zkoušce se vždy vyhotoví zápis a bude provedeno zaměření 
skutečného stavu provedení kanalizace. 
Obsyp potrubí do výše 350 mm nad horní okraj obetonování bude štěrkopískem nebo 
vhodnou zeminou se zrny do 20 mm. Štěrkopísek se rozprostře rovnoměrně po obou 
stranách potrubí a po vrstvách maximálně 150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby 
v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo obsyp byl hutněn nerovnoměrně. Další 
zásyp se provede hutnitelnou zeminou po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm.  
Šachty jsou navrženy prefabrikované, vstup do šachet bude zajištěn litinovým poklopem. 
Šachtová dna se budou ukládat na podkladový štěrkový polštář tl. 100 mm, příp. 
na podkladový beton tl. 100 mm suché konzistence. Důležitou podmínkou pro zajištění 
vodotěsnosti šachet je zajištění vodorovnosti stykových ploch. Šachtová dna musí být ve 
výrobě osazeny vložkou pro kameninové potrubí DN 300. Postup napojení šachet na potrubí 
je obdobný jako spojování trubek.  
Závěrečná úprava povrchů se provede při konečných terénních úpravách dle požadavků 
správce komunikace. 
Archeologické nálezy, učiněné v průběhu stavby, je nutné neprodleně ohlásit. 
Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se 
odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 

Délky navržené kanalizace  

- dešťová kanalizace   KT DN 300   112,5 m  
- přípojky dešťové kanalizace  KT DN 200   109,1 m 
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Plán kontrolních prohlídek 
Plán kontrolních prohlídek bude dohodnut s investorem akce a s vybranou dodavatelskou 
organizací. Skládá se ze vstupní kontrolní prohlídky – přejímky staveniště a z výstupní kontrolní 
prohlídky – přejímky stavby před kolaudací. Další kontrolní prohlídky budou dle požadavku stavby. 
 
d, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Nová dešťová kanalizace bude napojena přes stávající výústní objekt do stávající vodní 
nádrže (návesní rybník) za ulicí Ke Smíchovu. 
 
e, řešení technické a dopravní infrastruktury 

Stavba dešťové kanalizace neřeší technickou a dopravní infrastrukturu. 
 
f, vliv stavby na životní prostřední 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 
lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při 
dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci 
stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení 
negativní vlivy nevyvolá.  
 
g, řešení bezbariérového užívání 

Návrh stavby nepředpokládá využití pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
ani jako pracovníky údržby. 
 
h, průzkumy a měření 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření 
v digitální podobě. Zaměření je provedeno v souřadném systému S-JSTK a ve výškovém 
systému ČSJNS / Balt po vyrovnání.  
Pozor! 
Před předáním staveniště dodavateli je investor povinen zajistit vytyčení všech stávajících 
podzemních sítí a objektů příslušnými správci. Na plynovodu a vodovodu budou provedeny 
kopané sondy pro ověření hloubky jejich uložení. 
 
i, údaje o podkladech pro vytyčení 

Situace v projektové dokumentaci jsou zpracovány v souřadném systému JSTK. 
 
j, členění stavby 

Stavba není členěna na stavební objekty 
 
k, vliv stavby na okolní pozemky 

Samotná stavba dešťové kanalizace je bez vlivu na okolní pozemky 
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l, způsob zajištění ochrany zdraví 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se 
odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 
Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat 
inženýrské sítě, je nutno, kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, 
před zahájením výkopových všechna podzemní vedení vytýčit a zřetelně vyznačit správcem 
podzemního vedení. 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Pro stavbu dešťové kanalizace budou využity standardní materiály, které není nutné 
posuzovat z hlediska odolnosti a stability. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Z hlediska požární ochrany nejsou na dešťovou kanalizaci kladeny žádné nároky. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Při stavbě budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a hygienické normy.  
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při provozu dokončené stavby budou dodržovány zásady bezpečnosti, které budou popsány 
v provozním řádu. 
Provoz stoky, přípojek a uliční vpusti bude spočívat především v kontrole stavu a 
průchodnosti. Podrobnosti o provozu a údržbě budou uvedeny v provozním řádu kanalizace. 
Stavba bude předána a uvedena do provozu po provedení všech zkoušek a revizí.  
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 
lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku 
při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude 
rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti 
byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Stavební práce budou 
respektovat pracovní dobu schválenou příslušnými orgány (7.00 – 18.00 hodin). Při realizaci 
stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, především hluk a 
prašnost, na provoz blízkých objektů byl co nejmenší. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Provoz dešťové kanalizace nepředpokládá potřebu energií ani ochranu tepla. 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Stavba ani provoz dešťové kanalizace není určen pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostření je splněna řádným provedením díla. 
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Prováděná stavba dešťové kanalizace bude zabezpečena dle platných předpisů proti 
pohybu nepovolaných osob, dokončená stavba a provoz ochranu obyvatelstva nevyžaduje. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

Stavba dešťové kanalizace nevyžaduje napojení na ostatní inženýrské sítě. 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení se u této stavby nevyskytují. 
 
 
 

C. SITUACE STAVBY 
Situace stavby je součástí dokumentace stavby.  
 
 
 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
Dokladová část je součástí samostatné přílohy v souladu s povinným formulářem žádosti. 
 
 
 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské 
sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. Stavba si vyžádá částečné omezení provozu. 
Podle postupu stavby bude nutno umísťovat dopravní značení. V průběhu realizace stavby 
je nutné pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat jednotlivými 
pracovníky veškeré pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona 
č. 309/2006 Sb., zákona č. 251/2005 Sb a zákona č. 262/2006 Sb.  
Dále se upozorňuje na zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště a zabezpečení 
výkopu proti pádu osob. Nezapomenout na bezpečnostní opatření při provádění prací 
v ochranných pásmech. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a podzemních zařízení. Před zahájením zemních prací je investor povinen 
zajistit vytyčení všech inženýrských sítí a podzemních zařízení dotčených stavbou. Skutečný 
průběh doporučujeme ověřit kopanými sondami. 
Před započetím prací bude vypracován a dodržován technologický postup výstavby - 
zpracuje dodavatel stavby. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci. 
 
Návrh plánu organizace výstavby vychází z velikosti obdobných staveb. Následně vybraná 
dodavatelská organizace upřesní POV i DIO, včetně dopravního značení, ve své 
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dodavatelské dokumentaci. Součástí rozpočtu bude i částka za pronájem potřebných 
pozemků pro zařízení staveniště, pronájem dopravních značek. V této dokumentaci bude 
také zohledněna inženýrská činnost při projednávání celé stavby.  
 
Zařízení staveniště 
Při předpokládaném počtu 10 pracovníků je nutné počítat s následujícími plochami 
pro sociální zařízení staveniště: 
  Šatny    10 m2 
  Umývárna   15 m2 
  WC    1 buňka chemického WC 
  Denní místnost  10 m2 
  Kancelář     5 m2 
Umístění dočasného zařízení staveniště předpokládáme v areálu místní základní školy, pro 
kterou se dešťová kanalizace buduje.  
Stavební hmoty budou skladovány na ploše určené pro zařízení staveniště. Vjezd 
na staveniště bude označen dopravními značkami. Osazení dopravních značek pro označení 
stavby bude předmětem dodavatelské dokumentace, jejíž součástí bude zpracování 
konkrétního DIO a vydání DIR. 
Odpady ze stavby budou odvezeny na trvalou skládku na náklady vybrané dodavatelské 
organizace.  
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce. V podrobnostech se 
odkazuje na zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb.. 

 
 

 


