
                            T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

ZŠ Meterologická – havarijní stav předprostoru a oprava 
hydrantů

místo stavby :               Základní škola Meterologická, č.p. 181 Praha 4 – Libuš

stupeň :                         dokumentace pro provádění stavby

část :                              B.3 – odvodnění venkovních ploch

     Dokumentace pro provádění stavby řeší odvodnění stávající plochy před vstupem do 
objektu školy. 

     Stávající plocha bude rekonstruována a bude na ní provedena nová dlažka. Tato 
plocha byla odvodněna do dvou dvorních vpustí. V novém řešení bude plocha částečně 
odvodněna do jedné stávající vpusti a vevá část bude odvodněna do nového odpadního 
žlabu, u kterého budou dešťovévody svedeny do druhé stávající dvorní vpusti.

    Dešťové odpadní vody z příjezdové komunikace v pravé části plochy budou svedeny do 
nového odvodňovacího žlabu, vedeného podél levé straně komunikace. Tento nový 
odvodňovací žlab bude odvodněn do stávající dešťové kanalizace, která prochází v 
blízkosti. Na této kanalizaci bude vysazena odbočka, pro napojení tohoto žlabu. Vzhledem 
k tomu, že není známa přesná poloha a hloubka této kanalizace, bude muset být 
provedena v místě napojení sonda.

   U stávajících dvorních vpustí se bude jednat o zvednutí vtokových mříží na úroveň 
nového upraveného povrchu a u levé o napojení nového žlábku do této vpusti. Nový 
žlábek u sjezdové komunikace bude napojen na novou odbočku. Materiál napojení na 
nový odpadní žlab bude upřesněn po provedení sondy. V době zpracování dokumentace 
nebyly dostupné podklady pro upřesnění místa napojení, hloubce a materiálu.

   Odvodňovací žlaby jsou zakresleny v dokumentaci rekonstrukce povrchu vstupní plochy 
do objektu základní školy a jsou i součástí výkazu výměr. 

   Součástí odvodnění rekonstruované plochy je i propojení stávajícího detového svodu. V 
podkladech, které byly k dyspozici je zakreslena přípojka napojená na dešťovou 
kanalizaci.



T  oto propojení nebylo provedeno a stávající dešťový svod je vyůstěn na terén. Při 
provádění nového povrchu je nutno obnažit stávající potrubí a napojit toto na dešťový 
svod. Na úrovni terénu bude osazen lapač střešních splavenin HL 600, DN 110.

V Praze dne  28.6.2012                                                                         M.Hendrych



                             


