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Identifikační údaje :  

 
 

 Název stavby:                            Oprava Odvodnění – Sádecká ulice  

                                                                          Řevnice   

                                                                          

 Místo stavby:                             Řevnice 

 

 Investor:                                    Město Řevnice 

               Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74 

               252 30 Řevnice 

                IČO: 241636 

                 DIČ: CZ00241636 

 

 Provozovatel:                             Město Řevnice 

 

 Termín zahájení stavby:            2017 

 

 Termín ukončení stavby:           2017 

 

 Stupeň PD:                                 projekt  

 

 Projektant:                                 AVOZ - ing. Aleš Voženílek  

                                                                         IČO 62 46 32 33 
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TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 

 

 1) Úvod, stávající stav 
 

 Projekt řeší opravu stávajícího odvodnění v ulici Sádecká ( od ulice Pražské po 

ulici Mírovou ) v Řevnicích, dle požadavků investora.  

 Stávající asfaltová komunikace je podélným a příčným sklonem odvodněna do 

otevřeného odvodňovacího příkopu, který je veden souběžně s vozovkou až do 

zatrubnění v ulici Pražská. Koryto je v současné době v havarijním stavu, rozpadá se 

jeho opevnění a  je obtížná jeho údržba. Při stékání vody do odvodňovacího příkopu 

dochází k erozi nezpevněné krajnice.  

Cílem opravy odvodnění je zachytit vodu u krajnice pomocí uličních vpustí a mělkých 

žlabů a potrubím ji svést do odvodňovacího koryta. Tam kde nebude možné vybudovat 

uliční vpusti, tak bude voda zachycena mělkými betonovými žlábky a svedena do 

odvodňovacího koryta. Dále je dle požadavku investora  nutné provést opravu 

otevřených úseků koryta a jeho částečné zatrubnění pro budoucí využití nově vzniklé 

plochy pro parkování osobních automobilů. Projekt neřeší stávající zatrubněné  ( 

zakryté  ) vjezdy na pozemky ( není součástí zadání ). Dále bude provedeno zachycení 

splavenin před nátokem do zatrubnění před křižovatkou ulic Sádecká - Pražská pomocí 

kalového prostoru s česlemi.   

 

 2) Podklady 
 

 - projekt – opravy komunikace, 

 - Katastrální situace, zaměření komunikace 

 - místní šetření, požadavky investora  

 

 4) Návrh řešení 
 

Sklon stávající vozovky je jednostranný se sklonem 2,0%, podélný sklon se pohybuje 

v rozmezí +4,94% do +8,0%.  

V ulici Sádecká se nachází stávající otevřený příkop  - zůstane zachován stávající 

systém odvodnění, kdy je voda z vozovky svedena příčným a podélným sklonem přes 

zapuštěné obrubníky krajnicí do tohoto příkopu. 

Pro lepší svedení vody do otevřeného příkopu budou v krajnici vozovky osazeny uliční 

vpusti ( UV1 a UV2 ) a mělké žlábky (Ž1 až Ž3), které nasměrují vodu do otevřeného 

koryta. Vyústění přípojek od vpustí  bude provedeno do opravovaného odvodňovacího 

příkopu. Vyústění bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu C25/30 XF3 nebo 

obetonováno. 

 Otevřené úseky koryta budou nově opevněny odvodňovacími žlaby TBZ 

50/65/16  s příložkami ( melioračními deskami ), které budou uloženy do betonu C 
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25/30-XF3. Pro snížení kinetické energie vody budou cca po 5 m žlaby  přerušeny a 

dno a svahy bude v těchto úsecích opevněno lomovým kamenem do betonu v délce 1,0 

m. Velké kameny budou ukládány do betonového lože tak, aby vyčnívaly nepravidelně 

ze dna do výšky cca 0,1 m. Celkem se uvažuje s cca 15 zdrsněnými úseky. 

Alternativně je možné ve dně vybudovat zpomalovací prahy podobně jako  v horním 

úseku odvodňovacího příkopu ulice Sádecká, které město již realizovalo. 

Úseky opravy otevřeného koryta jsou : 

 OK1 -  délky 15 m 

 OK2 - délky 1,8 m  

 OK3 – délky 19,8 m 

 OK4 – délky 12,8 m 

 OK5 – délky 10,8 m 

 OK6 – délky 30 m 

Na začátku řešeného úseku před vstupem do zatrubnění v Pražské ulici bude 

zhotoven ve dně koryta betonový odkalovací prostor pro zachycení splavenin a štěrků 

o vnitřních půdorysných rozměrech š x l = 0,6 x 1,2 m, hloubky 1,0 m. Jímku je možné 

vyrobit na místě z armovaného betonu nebo dovést jako prefabrikát horské vpusti.  

Vpusti, odkalovací prostor  a žlaby musí být pravidelně čištěny a udržovány zejména 

po intenzivních deštích. 

Část otevřeného koryta bude zatrubněna železobetonovým potrubím DN 600 

v délce 35,6 m. Čela zatrubnění jsou navržena šikmá ( 1:2 ), opevněná kamennou 

dlažbou do betonu   C 25/30-XF3 se seříznutím železobetonového potrubí na obou 

koncích zatrubnění.  

 

Součástí budou terénní úpravy.  Nad potrubí ( zatrubnění ) budou uloženy 

zatravňovací tvárnice tl. 0,1m v celkové ploše 125 m2. 

Po straně komunikace budou zhotovené zelené pásy, ty budou ohumusovány 

v tl. 150 mm a osety travním semenem. 

 

Bourací a zemní práce  

Obsahem bouracích a zemních prací je provedení dokopávek na úroveň lože dle 

vzorových příčných řezů, dále pak vybourání části stávajícího opevnění. V místech, 

kde přiléhá opevnění koryta k hranici soukromých pozemků a jejich oplocení je nutné 

postupovat tak, aby nedošlo k porušení oplocení a případné poruchy opravit. Odtěžená 

vrstva bude odvezena na skládku. Náležitou pozornost je potřeba věnovat úpravě 

podloží koryta, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z tohoto důvodu je důležité začít 

s realizací a pokládkou navržených konstrukcí v těsné návaznosti na její definitivní 

úpravu. V případě nepříznivých hydrogeologických poměrů v podloží je nutno počítat 

se sanací podloží koryta.  Jednotlivé konstrukční vrstvy musí být hutněny dle 

příslušných norem.  
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 Vlastní výstavba bude prováděna v období minimálních průtoků ( v bezdeštném 

období. Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN  a  

souvisejícími předpisy. Zemní práce budou provedeny v otevřené vysvahované rýze. 

Příkopové dílce ( žlaby, příložné desky ) budou osazeny v souladu s požadavky 

výrobce tj. uloženy do betonového lože. Betonové lože tl. min.80 mm. V blízkosti 

podzemních sítí bude výkop prováděn s maximální opatrností. 

 Betonové potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože a obetonováno betonem C 

25/30-XF3.   

 Při provádění zemních prací je nezbytné dodržet všechny platné bezpečnostní 

předpisy a požadavky ČSN. 

 

Upozornění: 

 Před zahájením prací investor v součinnosti s dodavatelem zajistí vytýčení 

všech sítí jejich kompetentními správci či majiteli, aby nedošlo k jejich poškození. 

Trasa bude prověřena detektorem. 

Před realizací se doporučuje provést pasport okolních nemovitostí z důvodu 

provádění výkopových prací v těsné blízkosti stávajících nemovitostí a hranic 

pozemků ( plotů ).   

 

Výškové a směrové řešení, odvodnění 

Výškové řešení vychází především z nutnosti napojení navrhované opravy na stávající 

zatrubněné vjezdy a vstupy do objektů,  jejichž oprava není součástí tohoto projektu. 

Směrové a výškové řešení tedy kopíruje stávající stav. Sklon koryta  se pohybuje 

v rozmezí +4,94% do +8,0%.  

 

Dopravně inženýrská opatření během stavby 

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy 

chránit např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních 

záborů vozovky označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během 

provozu je třeba dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích.  

Vliv jednotlivých fází výstavby na provoz veřejných komunikací a prostranství budou 

zajištěny projektovou dokumentací Dopravně inženýrských opatření (DIO) během 

stavby, které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného zhotovitele. 
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Výkaz výměr: 
 

 

 

 Odvodňovací žlaby: 

 

- žlab TBZ 50/65/16...............................................................................150 ks 

- beton C 25/30-XF3 na betonové lože a obetonování ........................... 16 m3 

- zemní práce - výkopy ...........................................................................25 m3 

- potrubí PVC 150 …………………………………………………….....5,0 m 

- kamenná dlažba do betonu ( zdrsnění dna )………………………...…24 m2 

- mělké odvodňovací žlaby TBZ 30/20/8 …………………………….....40 ks 

- uliční vpusti …………………………………………………………..…2 ks 

 

 

 Zatrubnění odvodňovacího příkopu: 

 

- železobetonové potrubí DN 600 …………………………………...…..36 m 

- seříznutí železobetonového potrubí ……………………………….…...2 ks 

- kamenná dlažba do betonu na šikmých koncích ………………….…..3 m2 

- obetonování potrubí betonem C 25/30-XF3 ………………………....17 m3 

- zatravňovací dílce tl. 0,1 m………………………………………..…125 m2 

 

 

 Odkalovací prostor: 

 

-železobetonová armovaná záchytná jímka o vnitřních rozměrech  

0,6 x 1,2 m a hloubce 1,0 m, tl. stěn min. 0,15 m. tl. dna min. 0,15m  

z betonu C 25/30-XF3 + stupadla……………………………………….1,5 m3 

-oprava stávajících česlí …………………………………………….…..1,5 m2 

( úprava česlí tak, aby je bylo možné demontovat při čištění kalového prostoru ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


