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1

POPIS STAVBY

1.1

Výb r stavebního pozemku
Stavební pozemky byl vybrány na základ

technických možností realizace

protipovod ové st ny a vlastnických práv dot ených pozemk

výstavbou. Stavba není

v rozporu se stávající územn plánovací dokumentací.
Pozemky trvalého záboru stavby protipovod ových opat ení nejsou ur eny k pln ní
funkce lesa. Pro za ízení staveništ (do asný zábor) i pro trvalý zábor bude využito pozemk
zem

lského p dního fondu, jedná se o pozemky typu zahrada a trvalý travní porost. Pro

trvalý zábor bude nutné tyto pozemky vyjmout ze ZPF. Jedná se o tyto pozemky .parc.
181/1, 179/2, 180/2, 181/13, 182/2, 186/2, 186/4, 186/3, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3,
189/2, 190/2, 191/4, 191/3, 192/3, 193/7, 193/5, 193/2, 193/6, 193/3, 196/1, 196/2, 1193/14,
1193/13, 1193/12 a 1193/11 v k.ú. P eštice. Do asným využitím (záborem) pozemk ZPF
nebude dot ena infrastruktura spojená s využitím p dy a bude provedena skrývka ornice
spolu s uložením na mezideponii.

1.2

Zhodnocení staveništ
Staveništ

se nachází v katastrálním území M sta P eštice. Jedná se o zastav né

území v bezprost ední blízkosti vodního toku eky Úhlavy.
Vodní tok a jeho hladina je dána hydrologickou situací, stavbami na ece Úhlav
spolu s manipula ními a povod ovými plány jednotlivých vodohospodá ských objekt

eky

Úhlavy. Protipovod ová ochrana staveništ nebude realizována.
Do asný zábor a i trvalý zábor staveništ je dán linií protipovod ové st ny, prvky
za ízení staveništ a p íjezdovými komunikacemi. Rozsah staveništ je vymezen do asným
záborem a p ístupová místa na staveništ

jsou patrné viz. p íloha C. Výkresová ást -

výkres D.3. – Zákres do katastrální mapy.
Trvalý zábor pro stavbu PPO a jejich sou ástí bude na pozemcích ve vlastnictví
sta P eštice, Povodí Vltavy s.p. a po soukromých pozemcích podél stávajícího oplocení.
Majitelé vydali souhlas s vedením trasy. V p ípad

využití pozemk soukromých vlastník ,

pro pot ebu stavby, budou uzav eny s dot enými smlouvy o pronájmu pozemk

na dobu

výstavby.
Linie stavby k íží inženýrské sít . Tyto sít

jsou zakresleny podle podklad

jednotlivých správc ve výkresové dokumentaci. Hloubka uložení sítí se uvažuje dle norem.
ed zahájením stavby se jednotlivé sít

nechají dodavatelem zam it. K ížení sítí bude

Copyright © Pöyry Environment a.s.

M sto P eštice

C. Souhrnná technická zpráva – Q100

strana 2

Studie proveditelnosti
PPO na ece Úhlav v P ešticích
3A11149.87

opat eno d lenou vodot snou chráni kou s pryžovou ucpávkou. P eložení inženýrských sítí
se nep edpokládá.

1.3

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného ešení
Cílem projektu je zvýšení míry ochrany M sta P eštice p ed povodn mi. Úrove

ochrany je hladina p i pr toku Q100 s 0,3 m marží. V rámci studie proveditelnosti byla
provedena riziková analýza a ekonomické zhodnocení navržených PPO, která prokázala, že
ekonomicky nejefektivn jší je protipovod ová ochrana na úrove Q100 + 0,3 m.
PPO linie je tvo ena zemní sypanou hrází, dále v místech s malým prostorem
železobetonovou zdí z pohledového betonu, a v míst

pr chodu je tvo eno mobilním

hrazením o ší ce 5,0 m, které je hliníkové.

1.4

Zásady technického ešení

1.4.1 Dispozi ní ešení
Linie PPO je vedena soub žn s Úhlavou. St na linie bude vedena na hran levého
ehu eky v t sném soub hu s hranicí pozemk soukromých vlastník v úseku .km 32,557
(jez v P ešticích) – 31,580. Navržená protipovod ová ochrana za íná v míst pevného jezu
v P ešticích, dále pokra uje po levém b ehu mezi oplocením a ekou Úhlavou, p íp. za
stávajícím oplocením na pozemcích M sta P eštice, a je ukon ena nad silni ním mostem v
prostoru cvi išt pro psy. V tomto míst je terén bezpe

nad návrhovou hladinou povodn .

1.4.2 Stavební ešení
SO 01 Protipovod ová linie (opat ení 101 – 110)
PPO linie je navržena v celkové délce 1018,0 m na výškovou úrove

hrazení

odpovídající pr

hu hladiny návrhového stavu Q100 + 0,3 m. V daném úseku se jedná o

výškovou úrove

351,52 – 351,23 m n.m. Navrhovaná opat ení jsou z ejmá z p ílohy D.

Výkresová ást.
Linie protipovod ové ochrany je tvo ena železobetonovou zdí s kombinací mobilních
hrazení v místech brod . Dále je linie PPO tvo ena zemní sypanou hrází.
Ochranná zemní sypaná hráz v celkové délce 464,0 m a výšce 0,0 – 2,1 m je
navržena v místech s dostate nými prostorovými možnostmi. Návodní líc hráze je navržen
se sklonem 1:2 a vzdušní líc se sklonem 1:2,5. Jelikož po korun

hráze není vedena

komunikace, je navržena ší ka koruny hráze 1,5 m. Zpevn ní koruny hrází i návodního a
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vzdušného líce hrází je navrženo pouze osetím, s vrstvou ornice 0,15 m. Pro zpevn ní
návodního líce hráze je možno použít geotextilii s travním semenem, jež zaru í stabilitu
svahu v období než vyroste kvalitní zatravn ní svahu. Po ítá se s využitím ornice sejmuté
v prostoru PPO linie a uložené v mezideponii po p íprav

staveništ . Zemní hráz bude

zapušt na min.0,5 m po niveletu terénu. Pro odvedení prosáklé vody hrází je na
vzdušné pat

navržen kamenný patní drén s filtrem z geotextilie. Zemní hráz je navržena

jako homogenní. Doporu ený materiál vhodný na dosypání hrází je GM, GC, CL-CI, MS a
SM s filtra ním sou initelem 1.10-7-1.10-10 m/s, dle normy SN 75 2410 Malé vodní nádrže.
Ochranná železobetonová ze

je monolitická, složena ze dvou ástí, z nadzemní a

podzemní. Hloubka podzemní ásti je navržena z hlediska statického a z hlediska filtra ní
stability zeminy, je prom nlivá (viz. D.4. a D.5. Podélný profil) a iní cca 2/3 výšky nadzemní
zdi. Ší ka podzemní st ny je 0,4m. Výstavba této st ny bude provád na podkopem
drapákem nebo bagrem. Podél budoucí podzemní st ny budou z obou stran vybudovány
vodící zídky, které budou sloužit jako ztracené pažení rýhy. Výkop pro podzemní st nu bude
zapažen bentonitovou suspenzí, do rýhy bude poté vložen armokoš (ocelová výztuž). P i
následné betonáži bude bentonitová suspenze od erpávaná do nádrže pro další použití
v jiném úseku.
Nadzemní ást železobetonové zdi je navržena ší ky 0,3 m, výšky 0,0 – 3,4 m v
celkové délce 544,0 m. Nová konstrukce betonové zdi PPO dopln ná drát ným pletivem s
ocel. sloupky bude v místech s nedostate nou výškou zdi plnit funkci nového oplocení.
Mobilním hrazením jsou chrán ny 2 místa stávajících brod v koryt . Mobilní hrazení
je navrženo výšky 1,2 m a 1,12 m a v délce 5,0 m. Základový železobetonový v nec
navazuje na podzemní železobetonovou. Pole hradidel se opírá oboustrann o svislou op ru
zabudovanou do ochranné zdi (opat ení . 201 a 203) a chrán nou krycím plechem. Do
drážek v krajních op rách a mobilní st edové slupice se zasouvají vodorovná hradidla z AL
profil

opat ená gumovým t sn ním. Dolní hradidlo dosedá na pr

žný dosedací práh

ukotvený do základového železobetonového v nce. Ocelové svislé op ry o osové
vzdálenosti cca 2,5 m jsou osazované do patek ukotvených do základových pas .
V míst

k ížení inženýrských sítí PPO linií bude vy ešeno k ížení pomocí t sn né

chráni ky. V t chto místech k ížení inženýrských sítí s podzemní st nou bude podzemní
betonová (t snící) st na vynechána a prostor bude ut sn n tryskovou injektáží. Pro
tryskovou injektáž budou osazeny plastové chráni ky. Detailn budou tyto prostupy ešeny
v realiza ní dokumentaci stavby.
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Tab. P ehled navržených opat ení PPO linie:

. opat ení

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ŽB ze
MPPO
ŽB ze
zemní hráz
ŽB ze
zemní hráz
ŽB ze
MPPO
ŽB ze
zemní hráz

stani ení PPO

délka

výška
nadzemní
ásti

(km)

(m)

(m)

(m n.m.)

(m n.m.)

97.0
5.0
132.0
219.0
39.0
49.0
57.0
5.0
219.0
196.0

0,0-2,79
1.2
1,16-1,67
1,61-2,1
2,24-3,4
1.16
1.45
1.12
1,12-1,99
0,0-1,74

348,5 - 345,5
347.5
347,5-345,5
0.5
344.7
0.5
346.5
347
347-345,5
0.5

351,52-351,47
351.47
351,47-351,41
351,41-351,31
351,31-351,30
351.3
351.3
351.3
351,3-351,28
351,28-351,23

0.000
0.097
0.102
0.234
0.453
0.492
0.541
0.598
0.603
0.822

0.097
0.102
0.234
0.453
0.492
0.541
0.598
0.603
0.822
1.018

pata založení

kóta koruny
hráze

SO 02 Hradidlové komory (opat ení 201 – 202)
V ochra ovaném úseku jsou 2 vyúst ní ve ejné deš ové kanalizace do toku. Tato
vyúst ní je nutné opat it uzavíracím objektem, který v dob

povodn

uzav e kanaliza ní

potrubí a zabrání zp tnému vzdutí hladiny ve stokové síti za povodn , a zárove umožní
erpání vnit ních deš ových vod za linii PPO pomocí mobilních erpadel.
Hradidlové komory jsou navrženy na deš ové kanalizaci BET 2400x1200 a na
deš ové kanalizaci BET DN 800. Hradidlová komora je monolitická železobetonová
konstrukce opat ena hradítkem na výtoku z komory. Jedná se o komoru o p dorysných
rozm rech cca 2,5 x 2,5 m. Výšky budou up esn ny podle výškopisného vedení
kanaliza ního potrubí. Strop komory je opat en poklopem pro vstup do komory a pro
ípadnou vým nu hradícího uzáv ru. Komory jsou situovány na obecní komunikaci a
ilehlých plochách za protipovod ovou ochranou linií.
V p ípad

povodn

budou do hradidlových komor osazena mobilní

erpadla

s dostate nou kapacitou, která závisí na maximálním možném p ítoku deš ovou kanalizací.
Tyto erpadla budou sou ástí technologické ásti SO 02 a budou spolu s mobilním hrazením
uskladn na v hasi ské zbrojnici.

1.5

Zm ny stávajících staveb
V souvislosti s výstavbou protipovod ové linie budou zm

na oplocení p ilehlých

pozemk . PPO linie bude tvo it v místech želbet. zdi oplocení pozemk .
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2

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO P ÍPRAVU VÝSTAVBY

2.1

Údaje o pr zkumech stavebního pozemku
Pro ú ely projektu PPO bylo provedeno:
Geodetické zam ení lokality v prostoru linie PPO (polohopis S-JTSK, výškopis
Balt po vyrovnání) – 07/2011
Rekognoskace terénu – 06-08/2011
Geologická rešerše (archivní vrty)
Další podklady:
Mapové podklady
Hydrologická data

HMÚ

Podklady Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Výpo ty na hydraulickém modelu (p íloha D. Vodohospodá ské ešení)
Specifikace rizik a stanovení ekonomické efektivnosti (p íloha E. Specifikace rizik
a ohroženosti území p i návrhových pr tocích –

VUT, Katedra hydrotechniky –

08/2011)

2.2

Údaje o ochranných pásmech
Zájmového území se týkají tyto komunikace a inženýrské sít :
-

kanaliza ní stoka, 1,5 m na ob strany

-

elektrické kabely, 1 m na ob strany

-

nadzemní vedení VN, 10 m

-

sd lovací kabely (podzemní komunika ní vedení), 1,5 m po stranách krajního
vedení

i návrhu byla všechna ochranná pásma dodržena.

2.3

Požadavky asanace, bourací práce a kácení porost
V rámci bouracích prací budou provedeny tyto innosti:
-

Stávající zd né ploty i podezdívky v kolizi s PPO

-

P erušení potrubí deš ových kanalizací a opat ení hradidlovými komorami

Realizace stavby protipovod ových opat ení a s tím spojený trvalý zábor p inese
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zásahy do místní skupinov rostlé zelen . Jedná se o v podstat o celou délku chrán ného
levého b ehu Úhlavy. V rámci dalšího stupn

projektové dokumentace bude zpracováno

zhodnocení stavu stávajících d evin, jakožto d evin potenciáln

stavbou dot ených,

nacházejících se v blízkosti nebo v pásu trasy navrhovaných protipovod ových opat eních
v celém zájmovém území jako podklad pro projednání žádosti o povolení kácení d evin tzv.
Inventarizace zelen . Po výstavb

protipovod ových opat ení bude provedena náhradní

výsadba.

2.4

Zábory zem

lského p dního fondu a pozemk ur ených

k pln ní funkce lesa
Pozemky trvalého záboru stavby protipovod ových opat ení nejsou ur eny k pln ní
funkce lesa. Pro za ízení staveništ (do asný zábor) i pro trvalý zábor bude využito pozemk
zem

lského p dního fondu, jedná se o pozemky typu zahrada a trvalý travní porost. Pro

trvalý zábor bude nutné tyto pozemky vyjmout ze ZPF. Jedná se o tyto pozemky .parc.
181/1, 179/2, 180/2, 181/13, 182/2, 186/2, 186/4, 186/3, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3,
189/2, 190/2, 191/4, 191/3, 192/3, 193/7, 193/5, 193/2, 193/6, 193/3, 196/1, 196/2, 1193/14,
1193/13, 1193/12 a 1193/11 v k.ú. P eštice.

2.5

Územn technické podmínky dot eného území
Stavba PPO bude koordina

propojena s požadavky a pot ebami M sta P eštice.

ístup na stavební pozemek b hem výstavby bude realizován po obecních
komunikacích. V lokalit výstavby nejsou jiné p íjezdové komunikace ovlivn ny. P ístupová
místa na staveništ jsou patrné z výkresu D.3 Zákres do katastrální mapy.
ížení PPO s inženýrskými sít mi budou koordinována s jejími vlastníky a
provedena na základ jejich požadavk .
Stavební pozemek nebude napojen na zdroj pitné vody. Pro ú ely stavby bude užita
voda z eky, nebo bude dovezena v cisternách.

2.6

Bilance zemních prací
Množství zeminy, která bude p i výstavb vyt žena pro výstavbu betonové st ny a

odstran ní povrchové vrstvy pod zemní hrází je odhadnuta na 3000 m3. Pot eba zeminy
ur ené kvality na zemní sypanou hráz je 4600 m3. Vykopaná zemina, která nebude vhodná k
použití do t lesa zemní hráze, bude odvezena na skládku.
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3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU

3.1

Popis navrhovaného provozu
Betonové konstrukce nevyžadují zvláštní provozní podmínky. Zemní hráz bude

zatravn na, proto bude v rámci údržby nutné ji pravideln sekat. Mobilní konstrukce musí být
1 x za 4 roky vyzkoušeny a cvi

3.2

postaveny.

Popis technologií a výrobního programu
Mobilní hrazení bude skladováno v obecní budov hasi ského sboru.

3.3

Odhad pot eby materiál a surovin
inností PPO nevzniknou žádné pot eby materiál a surovin.

3.4

ešení likvidace odpad , splaškových a deš ových vod
PPO nebude svou

inností produkovat splaškové vody. Množství odvád ných

deš ových vod se p edpokládá stejné jako p ed realizací PPO.

3.5

Odhad spot eby vody a energií
Spot eba vody nebude

inností PPO vznikat. Spot eba elektrické energie bude

záviset na etnosti výskytu povodní a s ním spojené p

erpávání pro odvedení vnit ních vod

za protipovod ovou linii. Hradidlové komory budou osazeny mobilními erpadly.

3.6

ešení ochrany ovzduší
Provozem PPO nevnikne žádný druh zne išt ní ovzduší. Staveništ PPO bude po

dobu výstavby p sobit jako liniový zdroj zne iš ování ovzduší, který je srovnatelný s okolními
zdroji p i zem

lské innosti.

Zhotovitel musí p ijmout taková opat ení a používat takové mechaniza ní za ízení,
která zabrání možnému zhoršení istoty vody. Rovn ž p i odvozu vyt žené zeminy p ijmout
opat ení k zamezení zne iš ování komunikací. Stavební mechanizmy, které budou použity
pro provád ní musí spl ovat všechny bezpe nostní požadavky z hlediska provozu a to
zejména z hlediska možného úniku pohonných hmot i olej .
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3.7

ešení ochrany proti hluku
V pr

hu stavby se budou v okolí projevovat vlivy jako hluk ze stavební

mechanizace (provoz nákladních automobil

zabezpe ujících dovoz stavebních materiál ,

drapáku, rypadel a vrtných injek ních souprav. Tyto vlivy lze minimalizovat nap íklad
ustanovením, že práce nebudou provád ny o volných dnech a ve ve erních hodinách.
Nep íznivé psychické nebo sociální vlivy stavby se nep edpokládají. Provozem PPO
nebude vznikat hluk.

3.8

ešení ochrany stavby p ed vniknutím nepovolaných osob
Za ízení staveništ

bude b hem výstavby oploceno. Vjezd na za ízení staveništ

bude uzavíratelný. Vzhledem k liniovému charakteru stavby bude ešeno oplocení staveništ
postupn , vždy v úseku stavby a jen sm rem k objekt m. Ze strany toku staveništ oploceno
nebude. B hem následného provozu PPO se nepo ítá s oplocením.

4

ZÁSADY ZAJIŠT NÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY
Z požárního hlediska jsou všechny navrhované konstrukce bezpe né. Použité

materiály – zemní konstrukce, kámen, beton a ocelové konstrukce jsou neho lavé a vylu ují
možnost vzniku požáru. Z hlediska požární bezpe nosti jsou nebezpe né elektrické instalace
pro p

erpávání vnit ních vod za povodní. Hradidlové komory budou osazeny mobilními

erpadly. Tyto prvky a rozvody musí být navrženy, realizovány a provozovány v souladu
s bezpe nostními p edpisy tak, aby byl vylou en vznik požáru.

5

ZAJIŠT NÍ BEZPE NOSTI PROVOZU STAVBY P I JEJÍM
UŽÍVÁNÍ
Vybavení a zabezpe ení sou ástí PPO bude dle platných p edpis a vyhlášek a bude

posouzeno p íslušným ú adem (inspektorát bezpe nosti práce). Pro krizové ízení bude
zpracován plán dle zákona 240/2000 Sb.
K jednotlivým bezpe nostním požadavk m se vyjád í p íslušné ú ady.
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6

NÁVRH

EŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Nep edpokládá se technická obsluha PPO osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace. Osazení mobilních hrazení mohou pouze osoby k této

innosti pov ené a

proškolené. P edpokladem je, že tyto osoby jsou zdravotn zp sobilé.

7

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A OCHRANA
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJM
PPO linie nemá nep íznivý vliv na životní prost edí, za odstran né stromy bude v obci

vysazena náhrada.

8

OCHRANA STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO
PROST EDÍ
Konstrukce PPO a jejích sou ástí bude dostate

dimenzována na p sobení vliv

povodní. Jedná se o stabilitu zdi, filtra ní stabilitu zeminy a stabilitu proti prolomení dna za
protipovod ovou ochranou.
Další negativní ú inky vn jšího prost edí se nep edpokládají.

9

CIVILNÍ OCHRANA
Za ízení civilní obrany nebudou sou ástí stavby.

V Praze 29.8.2011

Ing. Kate ina Bo íková
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