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1. Účel objektu
Objekt bude využívaný ako akumulačná nádrž na zachytávanie dažďovej vody
z kompostovacej polochy, ktorá bude spätne využívaná na zavlažovanie BRO na
kompostovacej ploche.
2. Dispozičné a prevádzkové riešenie
Objekt bude osadený do zeme v nespevnenej ploche areálu vedľa prístreška.
Nádrž bude prepojená s kompostovacou plochou kanalizačnou prípojkou SO07.
3. Technická charakteristika, množstvo odpadových vôd
Výpočet dažďových vôd:
dažďové vody z kompostovacej plochy: 310,5 m2
Dažďové vody:
Qd = F.z.W:365 = 310,5 . 0,9 . 0,6 : 365 = 0,459 m3/deň
Qroc = Qd.365 = 167,54 m3/rok
Prívalový dážď:
Qp = i.F.n = 141 . 310,5.10-4 . 0,9 = 3,94 l/s
Q15 = Qp . 15Min = 3,94 . 15 . 60 = 3.546 l = 3,55 m3
Pre navrhovanú plochu postačuje nádrž o objeme 12,0 m3. Počas bežnej
prevádzky sa bude udržiavať objem dažďovej vody na úrovni do 5m3. Rezerva v objeme
do 7m3 bude ponechaná pre prípad prívalového dažďa.
Projekt rieši umiestnenenie prefabrikovanej žumpy dodanej výrobcom Sebő spol.
s.r.o., 900 43 Kalinkovo č.327.
Prefabrikovaná žumpa je uzavretý vodotesný stavebný objekt zo železobetónovej
konštrukcie objemu 12,0m3. Súčasťou dadávky je železobetónový poklop s obslužným
otvorom 0,6x0,6m. Žumpa má rozmery 3,4m x 2,4m x 2,0m. Na žumpu bude osadený
komínový nádstavec, ktorý je súčasťou dodávky prefabrikovanej žumpy.
Je možné použiť alternatívneho výrobcu pri dodržaní požadovaných objemových
parametrov nádrže.
4. Základné údaje objektu, účelové jednotky
Jednou z výhod betónovej prefabrikovanej žumpy je rýchla montáž. Do pripravenej
jamy sa betónová žumpa jednoducho uloží hydraulickým ramenom a skompletuje sa.
Betónovú žumpu stačí už len zahrnúť zeminou a už na druhý deň začať plnohodnotne
používať.
Dodávka žúmpy zahŕňa:
žumpa, 1 x komín 50 cm + komín 30cm, pur pena na prilepenie vrchného panelu žumpy.
( Lepšie je použitie mrazuvzdorného flexibilného lepidla na dlažbu )
Objem nádrže: 12,0m2

5. Osadenie nádrže
Príprava výkopu jamy na žumpu:
Jama na žumpu musí byť 30 cm širšia na každej strane. (žumpa má rozmery
3,4×2,4m jama musí mať 4x3m). Spodok jamy musí byť vyrovnaný a
podsypaný 20 cm vrstvou štrku.
Osadeniu betónovej žumpy nebráni ani výskyt spodnej vody. Montáž je
rýchla a vzhľadom k tomu, že celková hmotnosť betónovej žumpy vysoko
prevyšuje vztlak vody, je žumpa odolná voči vytlačeniu a iným
deformáciám.

Upozornenie :
Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné
inžinierské siete správcami týchto sietí!!!
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