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1) Úvod 

 

     Předmětem projektu je ochrana podzemních další části stavby Domu dětí a mládeže v 

Oseku v ulici Dolnonádražní (dále jen DDM) před působením podzemní a dešťové vody a 

ničení fasády budovy, dále pronikání vlhkosti do provozních místností 1.P.P. Místnosti 1.P.P. 

mají úroveň podlahy cca 1,5 m pod úrovní terénu. Severní fasáda je umístěna na dvoře 

objektu a nezasahuje do veřejného prostoru. Kolem budovy zde není realizován okapní 

chodník a pokud byla v době realizace provedena opatření proti zabránění průniku vody 

k podzemním částem budovy, jsou dnes pravděpodobně nefunkční. Pokud se neprovedou 

ochranná opatření proti podzemní vodě a vzlínající vlhkosti a pokud se neprovedou ochranná 

opatření, zhorší se stav v budově a bude nutné neustále opravovat památkářsky chráněnou 

fasádu. Součástí návrhu opatření je přímé odvedení dešťové vody ze čtyř svodů ze střechy na 

této straně budovy přímo do kanalizace.  

     Zastavěná plocha se hydroizolačními opatřeními nezmění. Bude však kolem budovy 

zbudován okapní chodník z betonu o minimální šířce 500 mm.  

 

     V době oprav bude uzavřen vstup do dvora z budovy a budou rozebrány schody u vstupu 

na dvůr. Schody pak budou znovu postaveny na betonový základ.   

 

    Cílem stavby je hydroizolace stavby a odvedení průsakových vod od obvodové stěny 

pomocí drenáže provedené v souladu s požadavky ČSN 73 06 00. Dále bude opraven sokl a 

zřízeny plechové parapety k oknům do 1.P.P.  Projekt neřeší úpravy uvnitř budovy.  

 

Jedná se o:  

- Rozebrání schodiště u vstupu na dvůr.  

- Obnažení zdiva 1.P.P. na severní straně budovy do hloubky cca 1,5 m od úrovně 

terénu 

- Výkop rýhy š. 50 cm  podél tělocvičny pro odvětrání drenáže v délce 9 m 

- Vybetonování prahu š. 60 cm podél budovy pro položení drenáže ve spádu k východní 

straně budovy (pozn.: samotný terén má spád  v tomto směru cca 1 m, tzn. bude stačit 

kopírovat výkopem terén) 

- Oprava povrchu podzemního zdiva, hydroizolace a její překrytí Nopovou fólií a její 

ochranu geotextilií s vytažením fólie nad úroveň terénu a ukončení krycí lištou 

- Položení vysoko pevnostní drenáže Perforation vč. odvětrávacích trub a jejího zakrytí 

štěrkem  

- Částečný zásyp a zhutnění výkopu pro drenáž podél severní stěny budovy a úplné 

zakrytí výkopu kolem tělocvičny 

- Položení dešťové kanalizace do tohoto částečně zasypaného výkopu a napojení 

dešťových svodů na této straně budovy a zaústění do šachty Š1 (úprava šachty) 

- Položení okapního chodníku z betonu š. 50 cm do štěrkového lože 

- Osazení parapetů na okna nad okapním chodníkem 

- Úpravy terénu a zasetí trávníku 

- Vyklizení staveniště 

 

     Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že 

příčinami poruch na omítkách soklu na 

severní straně budovy je špatné (reps. žádné) 

odvedení dešťových vod minimálně ze dvou 

ze čtyř svodů od budovy, jednak chybějící 

okapní chodník a zřejmě i stáří prvků. 

 



Dešťová voda nikam neodtéká a vsakuje se 

pod budovu. Navíc na tuto severní stěnu 

nesvítí slunce, takže terén přirozeně 

nevysychá. 

 

     Z důvodů jednoznačného a jasného 

odvedení dešťových vod a současně 

odvodnění i odvětrání terénu kolem 

budovy je navržena nová dešťová 

kanalizace na západní a severní straně 

budovy. Vzhledem ke zvýšenému počtu 

dešťových svodů se navrhuje provést 

samostatnou dešťovou kanalizaci. Aby 

nedošlo ve výkopu kolem budovy k poklesu zeminy nad drenáží, bude muset být zhutněn 

terén nad ní.  Z toho důvodu se navrhuje vysoko pevnostní drenážní potrubí upravené 

systémem Perforation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Předpokládá se, že ve stavební zóně nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Jsou zde pouze 

svody hromosvodové soustavy, které je nutné při výkopech ochránit 

 

Zastavěná plocha uzavřená:           cca 150  m² 

Zabraná plocha pro staveniště:      cca 100 m² 

 

 

2) Technické řešení 

 

     Vzhledem k nejasnému stavu izolační přizdívky budovy bude detailní postup izolací určen 

po dokončení výkopů. Hydroizolace jsou navrženy jako nátěr speciálních materiálů 

fungujících jako krystalický kapilární systém. Na opravenou omítku podzemních částí budovy 

budou natřeny hydroizolační hmoty (CONSEAL, PENETRON, BASF). Tento nátěr bude 

jednak chráněn a jednak zdvojen nopovou plastovou profilovanou izolací HDPE a ta bude 

chráněna proti mechanickému poškození při hutnění zásypu geotextilií FILTEC 300 

 

 

 



    V celé délce budovy je pro účinnější 

odvedení podzemních vod instalován 

odvzdušněný drenážní odvodňovací 

systém z plastových trub Perforation DN 

110. Drenáže a dále dešťová kanalizace 

DN 150 - 200 mm svádějící vodu ze 

střech budou napojeny na kanalizační 

ležatý svod a budou svedeny do 

kanalizační šachty Š1. Tato šachta je 

odkanalizována troubou Js 300 mm do 

jednotné městské kanalizace. Tato šachta 

je stávající a bude nutné ji vyčistit a 

upravit její dno, což bude dohodnuto po 

jejím vyčištění v místě stavby. V době 

prohlídky nebylo možné ji přesně zkontrolovat, proto není přesně určena hloubka kanalizační 

šachty Š1. 

 

2.1. –  PŘÍPRAVNÉ  PRÁCE 

 

a)  Bude zjištěna přesná hloubka šachty Š1. Veškeré hloubky dalších prací budou určeny 

úrovní této nivelety a to tak, že drenáže a dno drenážního výkopu bude v úrovni + 10 

až 15 cm nad touto niveletou 

b)  Budou provedena ochranná opatření fasády budovy DDM tak, aby nedošlo 

stavebními mechanismy k jejímu poškození.  

c) Budou provedena organizační opatření v provozu tak, aby bylo zabráněno vstupu lidí 

do prostoru stavby a bude zajištěn výjezd ze stavby. (prohlídka krytí kamenného 

kanálu na vedlejším pozemku, případně jeho zpevnění)  

d) Budou vytýčeny a jasně vyznačeny (a značení fixováno) všechny podzemní 

inženýrské sítě v místě stavby.  

 

2.2. –  BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 

 

a) Budou rozebrány kamenné schody před vstupem do budovy a uloženy ke zpětnému 

použití.  

b) Bude odbagrována ornice z povrchu terénu do hloubky cca 20 cm a složena na 

mezideponii v místě stavby a po provedení hydroizolací části vrácena zpět. 

c) Bude vykopána podél budovy vysvahovaná rýha ve vzdálenosti 1,5 m od budovy do 

hloubky N+10 - 15 cm a složena na mezideponii v místě stavby a po provedení 

hydroizolací z větší části vrácena zpět, přebytečná odvezena na skládku.   

d) Bude upravena horní deska kanalizační šachty Š1.   

e) Budou provedena ochranná opatření inženýrských sítí, pokud zasáhnou do prostoru 

výkopů a provedeno obnažení svodů hromosvodové soustavy. 

 

2.3. -  ZÁKLADY 

 

a) Bude vybetonován základový pás pod drenáž z betonu B 12,5 podél celé stavby a bude 

vyspárován směrem ke kanalizační šachtě Š1 ve spádu 0,5% a příčně směrem od 

stavby. Před vchodem bude vybetonován základ pro schody dle výkresu.  

  

 

 



2.4. - IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

 

a) Svislé izolace stěn budovy. Obnažené podzemní stěny budou očištěny, opraveny 

cementovými omítkami a opatřeny svislou hydroizolací ve dvou variantních složeních: 

Buď: 

- nátěr omítky APL 

- natavením jedné vrstvy asfaltové izolace na vyrovnaný povrch stěny a na 

základový pás pod drenáž 

- ukotvením jedné vrstvy profilové nopové folie HDPE s výškou nopů 8 mm 

- překrytím této fólie geotextilií (FILTEK 300)  

Nebo: 

- nanesením dvou vrstev přípravku CONSEAL nebo PENETRON nebo BASF 

- ukotvením jedné vrstvy profilové nopové folie HDPE s výškou nopů 8 mm 

- překrytím této fólie geotextilií (FILTEC 300) 

 

DOPORUČUJE SE NÁTĚR.  

 

Nopová profilová PVC folie bude 

vytažena nad úroveň okapního chodníku 

do výšky max. 5 cm a zakryta 

plechovou krytkou.   

 

2.5. - DRENÁŽ 

 

   Drenáž bude provedena z plastových 

perforovaných trub DN 110 mm 

PEFORATION.  

   Trubky budou uloženy na betonový 

základ pod drenáž a na hydroizolace 

v nopové fólie a geotextilie a obsypány 

praným kamenivem frakce 16/32 a 

32/63. Tloušťka vrstvy kameniva min. 

25 cm. 

     

Drenážní potrubí bude odvětráváno po 3 m svislým 

perforovaným potrubím DN 110 mm, ukončeným 

děrovanou zátkou na úrovni terénu 

 

(Použity fotografie z materiálů firem DEKTRADE, 

CPM a PERFORATION) 

 

 

 

 

 

 



2.6. -  DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

 

     Dešťové a drenážní vody budou do městské kanalizace převedeny přes sifonové uzávěry, 

osazené na potrubí před zaústěním do kanalizační šachty Š1.  

     Ležatá dešťová kanalizace bude z prvních dvou svodů o světlosti DN 150 mm a hned za 

připojením druhého svodu zredukována na DN 200 mm. 

     Dešťová kanalizace bude montována do částečně zasypaného a zhutněného výkopu pro 

drenáž podél stěny domu. Spád dešťové kanalizace min. 1,5 %. 

   

2.7. -  KANALIZAČNÍ  ŠACHTA 

 

    Stávající kanalizační šachta Š1 odvádí splašky z budovy do jednotné městské kanalizace. 

Její zakrytí je však problematické a doporučuje se upravit jak její dno, tak zakrytí dle místních 

podmínek. Pro soutok drenáží a dešťového svodu bude využita tato kanalizační šachta. Jeví se 

jako výhodné proplachovat tuto špatně provedenou šachtu dešťovou vodou i drenážními 

vodami.  

 

2.8. -  VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

   Nosná vrstva zásypu drenáže bude 

provedena z nepropustné zhutněné 

zeminy, zhutňované po vrstvách 30 – 40 

cm.   

   Podél budovy bude zbudován betonový 

okapní chodník z betonu B 12,5 

s kletovaným povrchem ve spádu 1 % od 

budovy. Šířka chodníku min. 50 cm. 

Chodník bude betonován na štěrkové lože 

o tl. 10 cm. Krycí lišta nopové folie bude 

min. 3 cm nad úrovní chodníku. 

   Chodník bude dilatován dilatačními 

spárami š. 1,5 cm ve vzdálenosti 3 m. Do 

chodníku bude při spodním povrchu 

zabetonována výstužná KARI síť z drátů 3 mm a s oky 10x10 cm.   

   Zpětně budou osazeny schody na betonové základy a zasazeny do okapního chodníku. Před 

schody bude okapní chodník rozšířen na 1 m. Do rozšíření bude vytvořena prohlubeň na 

osazení rohožky na čištění obuvi.  

    

2.9. -  OSTATNÍ 

       

     Doporučuje se namontovat na okna do 1. P.P. 

parapetní plechy. Lze je osadit v souvislosti 

s rekonstrukcí fasády a projekt odvodnění je neřeší.   

     Na zhutněný zásyp drenážní rýhy bude navezena 

ornice z povrchu výkopu a oseta trávou.  

     Před dokončením hydroizolace bude provedeno 

změření zemního odporu hromosvodové soustavy, jako 

doklad neporušení této soustavy. 

 

 



     Po ukončení stavby bude proveden úklid místa stavby a provedeno předání staveniště 

vlastníkovi pozemku.  

 

3.0. – PÉČE  O  ŽP  

    Nápravná a ochranná opatření budovy DDM budou prováděny většinou tradičními 

technologiemi a stavební proces nebude mít negativní vliv na ŽP. V případě aplikace 

přípravků PENETRON, CONSEAL nebo jiného podobného materiálu musí být postupováno 

přesně dle pokynů výrobce. Naopak následný proces provozu bude mít zlepšený vlivy na ŽP a 

na hygienu prostředí.   

 

3.1. – ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ 

     Druh odpadu                                                                                               Kategorie odpadu 

Při výstavbě: 

Č.o.  170 101 – stavební suť                                                                                     N                                  

Pozn.:  stavební odpady budou likvidovány dle pokynů MÚ Rokycany na řízené skládce. 

Č.o. 170 201 – odpadové stavební dřevo                                                                 O  

Pozn.: bude likvidováno spálením 

Č.o. 170 405 – kovový odpad                                                                                  O    

Pozn.: předpokládá se likvidace ve sběrně surovin 

 

Přebytečný výkopek z rýhy bude uložen na řízené skládce, kterou určí MÚ Osek.  

 

Při provozu stavby: 

Č.o. 200 121 – dešťová a drenážní voda                                                                   N 

Pozn.: předpokládá se napojení na jednotnou kanalizační soustavu města                                                                                                

 

3.2.  BEZPEČNOST  PRÁCE 

     Zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků na stavbě je nebezpečí vznikající při 

manipulaci s materiálem a při samotných stavebních a montážních pracech. Lidé v době 

výstavby budou používat ochranné pomůcky podle druhu práce a budou poučeni o předpisech 

o Bezpečnosti práce ve smyslu požadavků NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky BOZP č. 309/2006 Sb.  

     Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaných osob.  

 

3.3. – ZPŮSOB  PROVEDENÍ 

     Stavba bude v oborech HSV i PSV prováděna dodavateli vybranými stavebníkem dle 

výběrového řízení.  

Autorský dozor bude zajišťovat :  Ing. František Nerad – autorizovaný inženýr  

                                                       č.a. : 000 7736                                                                        

                                                       Inženýrská činnost 

                                                       IČO:  671 21 829             
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Zaústění dešťové kanalizace zde Š1 

 
                                                                          

Informace o parcele 

Parcelní číslo: st. 417 

Obec: Osek [567779]  

Katastrální území: Osek u Duchcova [712981]  

Číslo LV: 10001  

Výměra [m2]: 2610 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele: č.p. 269  

 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/567779
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=-C4QQDrZJdjA4PRee-jInpLg437hbxdZ_tqcru2Xi6jzrssRLGjjv7KnO_ilQWB7c0O3NpXNg2EBemT1VO_SFD3XyRLV-YwbIZoWHwutuw0UaGltCvWgAA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?encrypted=CRRMFwbHZ7Uk8I4DhxX6_sVgLKNtzUc8cjdfRDm1bMCAdiWkU8aPML0ebcg9DezbwK46YGdXrpdPSD9Ku6jb3ibVnISCEb1V6llMD-yKC4E9l4ThruWhbiAWFCqYCktf
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=qvkEzLkQHUoFGu5o8JH9tfckMEEEIatTxMV6yqF-dizUkRd9KtRriCzxC6upJPdJ0XCLERpKHousv7-8egoKgF9Ma9RaE3rC4HF2QYjcn_m3c2YchByEJA==


Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Adresa Podíl 

MĚSTO OSEK Zahradní 246, 41705 Osek 
 

Způsob ochrany nemovitosti  -  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.07.2013 14:15:52. 

 

 

 

 

  

                                                                                               


