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B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1

Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení

B.1.1

Zhodnocení staveništ
Stavba

len ná na stavební objekty bude provád na na dvou staveništích odd lených

silni ním mostem. Staveništ se nacházejí na b ehové hran a v její bezprost ední blízkosti u eky
Lužnice a odpadu z MVE. Zavázání konce a za átku protipovod ové ochrany do terénu je kolmé
k ose toku a zasahuje do intravilánu obce.
V celé délce linie PPO po b ehové hran je podél trasy a v trase velké množství inženýrských
sítí v etn

pob ežního sb ra e kanalizace, který je v místech zavázání do terénu také k ížen.

Veškerým pracem musí p edcházet vyty ení a zajišt ní t chto sítí v úzké spolupráci s jejich správci.
Stavební objekt SO 01 - Protipovod ová st na - eka Lužnice . km 48,205 – 48,762 a odpad
z MVE se nachází na pravém b ehu eky Lužnice. Zavázání do trénu probíhá v linii sávajících plot
mezi zahrádkami, Následující úsek na b ehu eky podél zahrádek je velmi stísn ný a linie PPO je
vedena podél stávajících plot

na pozemcích m sta tak, aby zábor soukromých pozemk

pro

vybudování drénu byl co nejmenší. V úseku „u adovek“ a dále podél odpadu z MVE je linie PPO
vedena po b ehové hran a mezi zástavbou a navrženou linií PPO se nachází stávající asfaltová
cesta. Linie PPO je ukon ena navázáním na násep mostu p es eku Lužnici na silnici III/1376.
Stavební objekt SO 02 - Protipovod ová st na - eka Lužnice . km 48,840 – 49,682 navazuje
na objekt MVE. Linie PPO je vedena podél st ny vtoku do MVE a v t sné blízkosti budovy rybárny
.p. 410). Dále linie PPO je vedena po b ehové hran podél zahrádek. Mezi b ehem a ploty zahrádek
je v sou astné dob travnatá cesta. Následuje úsek, kdy zahrádky st ídá zástavba rodinných dom ,
ípad zadní trakty dom

orientovaných k ulici

SLA, a št rková cesta mezi domy a b ehem. Ve

st ední ásti stavebního objektu SO 02 se nachází podél cesty na b ehu eky budova základní školy,
stského ú adu a domu s pe ovatelskou službou. Po tomto úseku se zástavba od b ehu op t
vzdaluje, p esto z stává prostor mezi ploty a b ehovou hranou nadále stísn ný. N které ploty,
zejména u dom orientovaných pr

elím k ece jsou zd né a musí být b hem výstavby zajišt na jejich

stabilita. V posledním úseku jsou podél b ehu pozemky Sportovního klubu tenisu, podél kterých je linie
PPO také zavázána do terénu.
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B.1.2

Urbanistické a architektonické ešení stavby
elem stavby je z ízení protipovod ové ochrany zástavby m sta Planá nad Lužnicí. Úrove

ochrany je navržena na povod ový pr tok Q50 s navýšením o bezpe nostní rezervu 0,3 m. Návrh
úrovn

ochrany byl proveden v p edcházejícím stupni dokumentace na základ

ekonomického posouzení srovnáním p edpokládaných náklad

technicko-

a odhadu povod ových škod pro

zné pr toky a r zné stupn ochrany s ohledem na periodicitu t chto jev .
Navržená protipovod ová ochrana spo ívá v omezení rozliv

protipovod ovou st nou.

Vzhledem k tomu, že trvalý pohled na betonovou st nu na b ehové hran

je pro ob any m sta

nep ijatelný a nelze jej vyvážit ani problémy p i výstavb a drobnými obtížemi za povodn , jejichž
ešení bude v kompetenci m sta, byla po dohod s volenými zástupci m sta navržena nadzemní ást
protipovod ové ochrany z mobilního hrazení a to p evážn v celé výšce. V míst , kde není možné
nebo vhodné použití mobilního hrazení v celé výšce bude vzdušný i návodní povrch betonových
protipovod ových zdí tvo en reliéfem hrubého ádkového kamenného zdiva vytvo eným otiskem
matric vkládaných do bedn ní.
Hlavním argumentem pro tyto úpravy byl požadavek na „zlidšt ní“ protipovod ové ochrany
tak, aby Planá nad Lužnicí nadále z stala pro obyvatele a návšt vníky atraktivním m stem. P i
projednávání byl kladen d raz na estetické ešení protipovod ové ochrany nejen v pohledu p es linii
PPO na eku, ale i p i pohledu jak p ímo z eky, tak z prot jšího b ehu.

B.1.3

Technické ešení
Technický návrh

ešení PPO, v etn p evzetí úrovn návrhových hladiny a z ní odvozených

úrovní korun protipovod ových zdí, je proveden dle projektu „Planá nad Lužnicí – protipovod ová
opat ení“, Dokumentace pro územní rozhodnutí, b ezen 2008, Vodohospodá ský rozvoj a výstavba,
akciová spole nost, a v souladu s územním rozhodnutím vydaným na základ tohoto projektu.
Trasa protipovod ových opat ení p evážn kopíruje b ehovou hranu. Toto ešení zlepšuje jak
možnost výstavby, tak následné provozování. Beran ní se oddaluje od zástavby a tím se snižuje
riziko poruch budov. Vyjma krátkého úseku nebude odvod ovací drenáž realizována na soukromých
pozemcích. Trasa stávajícího kanaliza ního sb ra e p es chrán né území bude v celé délce za linií
PPO. Omezí se tak nežádoucí p ítoky a vnit ní vody bude možno erpat. Mobilní hrazení se bude
stav t ze vzdušné strany, bude možné je zvyšovat postupn

a po dobu povodn bude p ístupné.

Není-li trasa linie PPO na b ehové hran , je navržena tak, aby se celá konstrukce pokud možno
nacházela pozemcích m sta nebo na pozemcích chrán ných.
Výška pevné ásti protipovod ové st ny nep esáhne v centrální ásti m sta 25 (výjime

30)

cm. Uvád ná výška zídky je vztažena k terénu na vzdušném líci. Je-li to možné, je niveleta koruny zdi
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vedena rovnob žn s návrhovou niveletou koruny PPO a to ve vzdálenosti násobku výšky hradících
prvk (15cm) tak, aby bylo dosaženo maximální rentabilnosti využití mobilního hrazení.
SO 01 ve sm ru proti toku – zavázání do b ehu v délce cca 128m bude tvo eno ŽB st nou
s maximální výškou 1,8m. Minimální výška st ny, stejn jako skon koruny bude upravena tak, aby
st na tvo ila podezdívku oplocení na hranici pozemk (stavba bude na p. . 80). Následující úsek
podél zahrádek až k adovkám bude tvo en zdí v míst

stávajících plot

s pr chody ší ky 1,0m

k jednotlivým pozemk m. Provozn nejvýhodn jší a z ejm i nejmén nákladné je vybudování st ny
z pohledového betonu na celou výšku (1,8 - max.2,1 m). Úsek od adovek podél výtoku z MVE až
k mostu bude tvo it zídka na b ehové hran

výšky do 1,1m s mobilním hrazením výšky 0,6m.

V místech stávajících p ístupu k vod bude betonová st na p erušena pr chody s mobilním hrazením.
Betonová ást zavázání do rampy mostu bude minimalizována.
SO 02 ve sm ru proti toku – V rozsahu vtoku do MVE a podél objektu rybárny, který se
nachází v bezprost ední blízkosti toku je navržena kotvená p evrtávaná pilotová st na s nasazenou
ŽB zdí výšky cca 1,5m. Od rybárny k budov

školy se nacházejí dv

terénní sníženiny. Je zde

navrženo v celé délce mobilní hrazení výšky 1,2 m na zídce vysoké max. 0,3 m. Podél PPO s
v budoucnu p edpokládá se zvýšením terénu do 20 cm. Kolem budovy školy, m stského ú adu a
domu s pe ovatelskou službou bude koruna pevné

ásti protipovod ové zdi kopírovat terén

s p evýšením do 10 cm. Výška mobilního hrazení zde bude prom nlivá v rozmezí 1,2 – 0,45 – 1,5 m.
Mezi školou a tenisovými kurty dochází op t ke snížení terénu – výška mobilního hrazení zde
je navržena 1,5 m a koruna zdi odpovídá úrovni terénu. Terén bude p i provád ní zásyp upraven tak,
aby p evýšení zídky bylo cca 10 cm a nedocházelo k jejímu zar stání. P ed tenisovými kurty se terén
zvedá a podél kurt

op t klesá. Koruna zdi s p evýšením 10 cm kopíruje terén a výška mobilního

hrazení bude prom nlivá v rozmezí 1,5 – 0,85 – 1,05m. Poslední úsek PPO na náb ežní hran bude
tvo it zídka s korunou rovnob žnou s niveletou PPO. Výška mobilního hrazení bude 1,05 m a terén
podél zídky na délce 30 m postupn

poklesne až na 55 cm pod její korunu. Tento úsek bude ukon en

železobetonovým pilí em výšky cca 1,6 m chránícím za povodn roh mobilního hrazení p ed nárazy
plovoucích p edm

. Následuje prostup stezky podél eky zajišt ný mobilním hrazením na celou

výšku a zavázání do terénu železobetonovou zdí výšky 1,25 – 0,3 m. Od výšky cca 0,3 m (t.j.
evýšení nad návrhový pr tok) bude zavázání linie PPO do terénu tvo it operativn

postavená

bariera z pytl s pískem.
Vnit ní vody ohrožující za povodn chrán né území lze pro zjednodušení rozd lit na vody
z jednotné kanalizace, vody zachycené drenáží na vzdušném líci PPO a vody z povodí Farského
rybníka. Navržené sm rové ešení umož uje uzav ít kanaliza ní sb ra v místech prostupu p es linii
PPO v uzáv rových komorách a zabránit tak vniknutí vody do chrán ného prostoru a sou astn
erpávat vnit ní vody z kanalizace p es linii PPO, aby nedošlo k jejich vystoupání nad terén.
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erpání vnit ních vod z jednotné kanalizace bude situováno do prostoru odleh ovací komory
.5 u adovek. Vzhledem k výškovému ešení stávající odleh ovací komory, která bude propojena
s erpací šachtou, nastane za povodn v kanalizaci tlakové proud ní.
vnit ních vod z Farského rybníka je navržena v míst

erpací šachta k p

erpávání

vyúst ní odpadu z rybníka mezi budovou

radnice a domem s pe ovatelskou službou. Vnit ní vody z drenáže budou dle konfigurace terénu
erpány bu spole

s vodami z jednotné kanalizace a Farského rybníka, nebo mobilními erpadly

z šachet umíst ných v nejnižších místech drénu.

erpací šachty byly navrženy nejen s ohledem na

konfiguraci terénu, ale také s ohledem na možnost p íjezdu elektrocentrály pro napájení erpadel
nezávisle na funk nosti rozvod elektrické energie za povodn .
erpací šachty pro p

erpávání vod z kanalizace a p ítoku z Farského rybníka budou

monolitické, zvýšené nad úrove hladiny návrhového pr toku s trvale umíst ným výtla ným potrubím.
erpací šachty budou osazeny dle p edpokládaného p ítoku jedním až dv mi

erpadly. Dvojice

erpadel umož uje lépe reagovat zm ny p ítokového množství a snížit etnost spínání, zvyšuje však
nároky na velikost konstrukce šachty a celkové náklady. Výtoky z erpacích šachet budou osazeny
zp tnými klapkami bránícími vniknutí vod do chrán ného prostoru. Konstrukce šachet umožní jak
trvalé, tak do asné umíst ní erpadel, dle pot eb provozovatele. Kapacita erpadel bude navržena u
odleh ovací komory .5 (SO 01) dle kapacity kanaliza ního sb ra e, kapacita erpadel na odpadu
z Farského rybníka bude navržena pouze na základ

zkušenosti. P

erpání p ívalové srážky

z povodí Farského rybníka do povod ového pr toku v Lužnici je pouze obtížn
k pravd podobnosti soub hu obou jev

i z ejm

ešitelné a vzhledem

ekonomicky neobhajitelné. P esnou odpov

by

porovnáním náklad a škod dala riziková analýza, ta je však nebyla v p edchozích stupních projektu
provedena.
povodn

erpací šachta na odpadu z Farského rybníka bude za normálního stavu pr to ná a za

dojde k uzav ení výtok

klapkou a hradítkem, tak aby vzdutá voda z eky nevnikala do

chrán ného území. Vzhledem k p edpokládanému zkapacitn ní odpadu z Farského rybníka je výtok
z erpací šachty p edimenzován tak, aby po rekonstrukci odpadu nesnižoval jeho kapacitu.
Obdobn

jako

erpací šachty na kanalizaci a odpadu z Farského rybníka budou ešeny i

erpací šachty z drenáže, p esahuje-li délka jejich v tví 200m. U kratších úseku budou erpací šachty
ukon eny v úrovni terénu poklopy a v dob povodn budou osazovány nejen mobilními erpadly, ale i
mobilním výtla ným potrubím i hadicí.
V závislosti na konkrétním typu erpadel m že dojít k úprav akumula ního objemu erpacích
šachet zm nou jejich hloubky. Nutný akumula ní objem závisí na výkonu

erpadla a maximální

dovolenou etností spínání p edepsanou výrobcem erpadla.
Uzáv rové komory na kanalizaci jsou

ešeny jako sou ást železobetonové konstrukce

protipovod ové zdi a budou ukon ené na úrovni terénu. V uzáv rových komorách bude potrubí na
návodní stran uzavíráno kanaliza ním hradítkem.
Copyright © Pöyry Environment a.s.
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B.1.4

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba protipovod ových opat ení nebude napojena na technickou ani dopravní infrastrukturu.

Pouze v p ípadn

povodn

budou do

istaveny mobilní generátory.

erpacích šachet osazena erpadla a pro zajišt ní energie

erpací šachty jsou umíst ny tak, aby k nim bylo možný p íjezd.

Zajišt ní p íjezdu (nap . vstupy na pozemky chrán ných pr myslových podnik ) musí být ešen a
povod ovým plánem a manipula ním ádem.

B.1.5

ešení technické a dopravní infrastruktury

B.1.5.1

ešení technické infrastruktury

Odvedení podzemní vody v p ípad jejího vzdutí za linií PPO p ípadn vody prosáklé v dob
povodn

bude zajišt no drenáží za vzdušným lícem zdi, jak již bylo popsáno. Stávající výúst

odleh ení deš ové kanalizace k ížící linii PPO budou na základ

rozhodnutí správce zaslepeny.

Zajišt ní erpání vnit ních vod za povodn viz výše.

B.1.5.2

ešení dopravní infrastruktury

Žádná z ástí PPO se po dokon ení nestane sou ástí dopravní infrastruktury

B.1.6

Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany
Základní funkcí navrhované stavby je ochrana obyvatel a zástavby ásti m sta Plané nad

Lužnicí proti záplavám p i povodních. Realizací navrhovaných protipovod ových opat ení tak dojde ke
zlepšení životního prost edí obyvatel v chrán ném území.

B.1.7

ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn p ístupných ploch
a komunikací
Dosedací prahy prostup p es linii protipovod ové ochrany hrazené mobilním hrazením budou

v úrovni stávajících komunikací bez p evýšení a nebudou bránit jejich bezbariérovému užíváni.

B.1.8

Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk do
projektové dokumentace
Technické ešení navržené v projektu pro územní ízení bylo up esn no dle „Zam ení

zájmového území“ (st edisko Geodetické, Pöyry Environment, a.s.

íjen 2010) a provedeného

Geotechnický pr zkumu (st edisko Pr zkumu, Pöyry Environment a.s. listopad 2010). Zam ení
zájmového území bylo dále dopln no o Inventarizaci zelen , (Ing.Ilona R ži ková, listopad 2010)
tvo ící samostatnou p ílohu tohoto projektu.
Zpráva Geotechnického pr zkumu je sou ástí paré 1 a 2, zde uvádíme pouze její záv ry :
Copyright © Pöyry Environment a.s.
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Projektovaná protipovod ová ze

je navržena na pravém b ehu eky Lužnice. Geologické

pom ry v podjezí byly ov eny vrty JP1 – JP3, v nadjezí JP4 až JP7.
edkvarterní podloží – povrch rulových hornin je 2,5 až 4,3 m pod terénem (389,0 – 391,3 m
n.m.). Hornina je siln zv tralá v ulehlé pís ité eluvium. Mocnost zv trání – 3 až 7 m. Propustnost
eluvia – kf = 4,8.10-7 m/s.
Terasové št rky – mocnost 0,5 – 1,2 m, povrch mají 2,0 – 3,3 m pod terénem. Jsou dob e
propustné (kf = 1,2.10-3 m/s), st edn ulehlé, 30 – 50 % zrn je náchylných k sufozi.
Písky – jsou na povrchu št rk , pop ípad tvo í polohy v jílech. Mocnost – 0,2 až 2,1 m. Jsou
st edn

ulehlé až kypré. Povrch vrstvy – 0,4 až 1,9 m. Po nasycení vodou mohou ztekucovat –

zejména v úseku pod školou až k penzionu. Propustnost – 7,9.10-6 m/s. Náchylnost k sufozi – 9 – 25
% zrn.
Jíly – nesouvisle vyvinuty, mocnost do 2,1 m. Obsahují mezivrstvy písku. Konzistence jíl je
tuhá, pod vodou m kká. Jsou velmi málo propustné.
Navážky – souvislá vrstva mocnosti 0,3 – 1,7 m. Složení – písek, úlomky kamene, cihel, výpl
hlína pís itá.
Podzemní voda – podjezí 1,7 – 2,9 m (390,7 – 391,7 m n.m.),
(393,0 m n.m.) – stav k 3.11.2010. Podle kritérii

nadjezí 0,9 – 1,8 m

SN EN 206-1 je pro klasifikaci chemického p sobení

podzemní vody na betonové konstrukce rozhodující nalezená hodnota pH, která je hodnocena
stupn m XA1 a obsah agresivního oxidu uhli itého, který je hodnocen stupn m XA2, který je nutno
zohlednit v základních požadavcích na složení betonu. Podle kritérii
chemického p sobení

SN 03 8375 je pro klasifikaci

podzemní vody na ocel rozhodující nalezený obsah

agresivního oxidu

uhli itého, který je hodnocen stupn m IV, vodivost, která je hodnocena také stupn m IV a hodnota
pH, která je hodnocena stupn m III. Toto je nutno zohlednit v základních požadavcích na použitou
izolaci.
Zabezpe ení výkopu pro založení zdi – Nad hladinou podzemní vody p íložné pažení
s mezerami, rozep ené. - Pod hladinou podzemní vody – zejména v úseku od jezu k penzionu –
snížení hladiny hydrovrty – z d vodu výskytu neudržlivých písk , které ztekucují. Pro snížení hladiny o
0,5 m doporu ujeme hydrovrty hloubky 4,5 m po 20 m od sebe v kombinaci s drenáží a erpacími
jímkami ve výkopu. Vydatnost erpání – 2 – 6 l/s/1 vrtu.
V p ípad

budování svislého prvku (nap . št tové st ny) pod protipovod ovou zdí je

nebezpe í vzdouvání p itékajících podzemních vod z údolního svahu p i jeho zavázání až do povrchu
rulového eluvia. Pokud budou n které úseky zavázány až do p edkvarterního podloží (eluvia pararuly
charakteru písku hlinitého, ulehlého) max. hloubka zaberan ní št tovnic je 1-2m pod povrch eluvia.
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Podklady získané zam ením a geotechnickým pr zkumem byly využity pro ur ení pot ebných
výšek protipovod ových zdí a následné statické výpo ty.

B.1.9

Údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní
polohový a výškový systém
Projektová dokumentace je zpracována ve výškovém systému Balt po vyrovnání a v

sou adném systému S-JTSK.
Poznámka k p epo tu výškového systému v míst

stavby v p ípad

použití historických

podklad : B.p.v. = Jadran – 40 cm.
Veškerá dokumentace je zpracována digitáln CAD programy v sou adném systému S-JTSK
a bude p edána pro ú ely vyty ení.

B.1.10

len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a
technologické provozní soubory

Celkové len ní stavby PPO vychází z dokumentace k územnímu ízení této stavby a d lí se
na stavební objekty:
SO 01 Pravob ežní ze ( . km 48,205 – 48,762)
SO 02 Pravob ežní ze ( . km 48,840 – 49,682)
SO 03 Opat ení na stokové síti
a provozní soubory :
PS 01 Mobilní erpací stanice

B.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed
negativními ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich
minimalizace
i provád ní stavebních prací a p i používání stavebních mechanizm je nutné dodržovat
veškeré normy a p edpisy, zejména s ohledem na hlu nost a prašnost stavebních mechanizm , aby
hladina hluku ze stavební innosti byla v souladu s §11 na ízení vlády . 148/2006Sb. Zejména p i
pracech v blízkosti bytových dom dbát, aby nebyly na fasádách dom p ekro eny limity hlu nosti
uvedené ve výše citovaném na ízení vlády. Dodavatel musí dbát na
komunikací a ochranu okolní vzrostlé zelen

dle

istotu povrchu veškerých

SN DIN 839061, Ochrana strom , porost

a

vegeta ních ploch p i stavebních pracích. V t sné blízkosti se nachází škola a d m s pe ovatelskou
službou. Harmonogram prací musí dodavatel p ipravit nejen s ohledem na nutnost omezení n kterých
prací v pozdních ve erních, no ních a brzkých ranních hodinách, ale i s ohledem na pot ebu
izp sobení pr

hu prací kalendá ním m síc m. Vzhledem k blízkosti školy by bylo vhodné využití

pro výstavbu období prázdnin, sou astn

je však v tomto období nežádoucí zvýšená prašnost a

Copyright © Pöyry Environment a.s.
PLANA_B_SOUHRNNA_TECHNICKA_ZPRAVA.doc

strana
8

Planá nad Lužnicí – protipovod ová opat ení

Dokumentace pro stavební povolení
3A10272.32B01

hlu nost z d vodu zvýšené pot eby v trání. Proto doporu ujeme s p edstihem konzultovat pr

h

prací se zástupci obce.
Po dobu výstavby dojde k ovlivn ní životního prost edí. K n kterým ástem staveništ není
vzhledem k morfologii terénu a stávající zástavb jiná možnost p ístupu s technikou než z koryta eky
– nap . z ponton

i do asného násypu. Tato skute nost bude vyžadovat kladení zvláštního d razu

na stav použité techniky, aby nedocházelo k zne išt ní vod zejména ropnými látkami. Po ukon ení
výstavby bude nutné uvedení dna a b eh

koryta do takového stavu, aby mohlo dojít k obnovení

irozeného prost ení.
i provád ní injektáží, které jsou navrženy jen v nezbytn nutném rozsahu je nutno použít
takové postupy, aby nedošlo ke zne išt ní podzemních a povrchových vod.

B.1.12 Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník
Zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci bude odpovídat právním p edpis m, jimiž jsou
zejména zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v pracovn právních vztazích, a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i

innosti nebo

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci), a jeho provád cí p edpisy, resp. na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Pro práci s
nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky platí na ízení vlády .362/2005 Sb.
Pro provád ní stavby budou respektovány požadavky nového stavebního zákona (zákon .
183/2006 Sb.), jeho provád cích p edpis a nového Zákoníku práce (zákon . 262/2006 Sb.).
i výstavb

budou akceptovány nové právní instituty, k nimž pat í funkce koordinátora

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi (koordinátor), oznámení o zahájení prací p i
realizaci stavby (oznámení o zahájení prací) a plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na
staveništi (plán bezpe nosti na staveništi). Budou dodrženy minimální požadavky na bezpe nost a
ochranu zdraví p i práci na staveništi a podmínky odborné zp sobilosti k pln ní úkol

v prevenci

pracovních rizik, které jsou povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických
osob, které se osobn podílí na zhotovení stavby a nemají své zam stnance (jiná osoba). Budou
akceptovány zvláštní právní p edpisy, které upravují nap íklad obecné a speciální požadavky na
výstavbu (stavební zákon, vyhláška

. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na

výstavbu, vyhláška . 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace apod.).
Stavebník ve fázi p ípravy stavby a ve fázi její realizace ur í koordinátora (§14, odst. 1 z. .
309/2006 Sb)
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Stavebník p edá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho innost a poskytne mu
pot ebnou sou innost a zaváže všechny dodavatele, pop . jiné osoby k sou innosti s koordinátorem
po celou dobu p ípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4)
Stavebník doru í oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (§ 2, odst. 1,
zákona . 251/2005 Sb. o inspekci práce) nejpozd ji do 8 dn p ed p edáním staveništ zhotoviteli
Stavebník zajistí, aby ješt p ed zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpe nosti
na staveništi tak, aby umožnil zajistit bezpe né a zdraví neohrožující práce, budou-li na staveništi
vykonávány práce vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou
stanoveny v p íloze . 5 k na ízení vlády . 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2).
Koordinátor bude podle pot eby p izván stavebním ú adem ke kontrolní prohlídce rozestav né
stavby (§ 133, odst. 4, stavebního zákona), bude spolupracovat se stavbyvedoucím (§ 153, odst. 2,
stavebního zákona).
Koordinátor bude moci provád t záznamy do stavebního deníku.

B.2

Mechanická odolnost a stabilita
Stabilitní výpo et byl proveden na základ výsledk

provedených pr zkum . Geotechnické

vlastnosti hornin použité pro výpo ty jsou uvedeny ve zpráv provedeného Geotechnický pr zkumu
(st edisko Pr zkumu, Pöyry Environment a.s. listopad 2010), která je sou ástí p íloh tohoto projektu.
Výpo et stability byl proveden pro ezy s nejnep ízniv jšími nebo typickými zat žovacími stavy a to
pro minimální i maximální (návrhové) polohy vodní hladiny. Provedené výpo ty jsou uloženy u
zhotovitele.

B.3

Požární bezpe nost
Vlastní stavba ochranných železobetonových zdí a základových pas mobilního hrazení není

vzhledem ke své konstrukci a ú elu ohrožena žádným požárním nebezpe ím.

B.4

Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí
Stavba PPO sebou nenese žádnou zm nu stávajících požadavk na hygienu, ochranu zdraví

a životního prost edí

B.5

Bezpe nost p i užívání
Dle §3 vyhlášky . 471/2001 Sb, podléhají stavby na ochranu p ed povodn mi technicko-

bezpe nostnímu dohledu nad vodními díly.
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Kontroly stavu a uložení mobilního hrazení se budou provád t v rámci povod ové prohlídky
dle povod ového plánu.

B.6

Ochrana proti hluku
Stavba po dokon ení nebude zdrojem hluku.

B.7

Úspora energie a ochrana tepla
Stavba PPO nemá žádné nároky na zdroje energií. Pouze

erpadla budou napájena

z mobilních elektrocentrál. Mobilní elektrocentrály byly navrženy z d vodu nebezpe í výpadk nap tí
v síti za povodn .

B.8

ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace
Po navrhovaných stavbách PPO není možný volný pohyb osob. Dosedací prahy prostup

es linii protipovod ové ochrany hrazené mobilním hrazením jsou navrženy v úrovni stávajících
komunikací bez p evýšení a nebudou tvo it žádnou p ekážku osobamám s omezenou schopností
pohybu a orientace.

B.9

Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí
V oblasti nedochází k sesuv m p dy. Oblast není poddolována. Nejedná se o seizmickou

oblast. Vybudováním PPO nedojde k žádné zm

B.9.1

stávajícího stavu.

Dot ená ochranná pásma
V rámci výše uvedených stavebních objekt jsou dot ena ochranná pásma inženýrských sítí.

Inženýrské sít

vedené v trase nebo v blízkosti plánovaných protipovod ových opat ení jsou

zakresleny v p iložených

situaci stavby v m ítku 1:500 (p íloha C.2.) a podélných profilech

jednotlivých stavebních objekt . Sít byly p ekresleny z originálních zákres od jednotlivých správc
sítí. Dot ené sít jsou v rámci jednotlivých stavebních objekt v kolizních p ípadech zajišt ny po dobu
výstavby proti poškození a p ed dokon ením uvedeny do p vodního stavu. V p ípad k ížení jsou sít
umíst ny do chráni ek s demontovatelným t sn ním proti tlakové vod .
U n kterých sítí p esnost zákres

podklad

od

správc

sítí neumož uje kvalifikované

rozhodnutí, zda sí bude dot ena (podéln ) a p ípadn p eložena. Proto p ed zahájením stavby musí
být sít p esn vyty eny, ru

vysondovány. Na základ takto zjišt né p esné polohy se rozhodne o

ípadné p eložce.
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Stavba nenachází v ochranném pásmu

D.

B.10 Ochrana obyvatelstva
Nejedná se o stavbu dot enou požadavky civilní ochrany (viz. § 22 vyhlášky . 380/2002 Sb.)
Význam stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je jednozna

pozitivní tím, že zabezpe uje

protipovod ovou ochranu obyvatelstva a zástavby m sta.

B.11 Inženýrské stavby (objekty)
B.11.1 Odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod
Stavba PPO není zdrojem odpadních vod.
Sou ástí PPO nejsou žádné zpevn né plochy, které by bylo t eba odvod ovat.
Pro zabrán ní vzdouvání podzemní vody v dob mimo povodn je v prostoru za vzdušnou
stranou protipovod ové zdi odvod ovací drenáž. V nejnižších místech drénu jsou umíst ny erpací a
uzáv rové šachty a z nich je vyvedeno odpadní potrubí na návodní stranu protipovod ové zdi. V
šachtách budou pro p ípad povod ových stav umíst ny uzáv ry VAG EROX a na výustích je klapky
VAG HADE otevírané se samo inn p etlakem vody. Popis funkce drenáže - viz výše.

B.11.2 Zásobování vodou
Stavba PPO nemá žádné nároky na zdroje vody.

B.11.3 Zásobování energiemi
Za normálního stavu nemá stavba PPO žádné nároky na zdroje energií. Za povodn budou
erpadla napájena z mobilních elektrocentrál.

B.11.4

ešení dopravy

Stavba protipovod ových opat ení nebude napojena na technickou ani dopravní infrastrukturu.
Pouze v p ípadn

povodn

budou do

istaveny mobilní generátory.

erpacích šachet osazena erpadla a pro zajišt ní energie

erpací šachty jsou umíst ny tak, aby k nim bylo možný p íjezd.

Zajišt ní provozu (nap . vstupy na pozemky chrán né protipovod ovým opat ením z d vodu revize a
oprav drenáže a osazení mobilního hrazení) musí být zajišt no v cným b emenem,

ešeno

povod ovým plánem a manipula ním ádem.
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B.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v etn vegeta ních úprav
Veškeré ostatní dot ené plochy budou uvedeny do p vodního stavu. Zatravn né plochy
budou op tovn ohumusovány a osety.

B.11.6 Elektronické komunikace.
Žádné elektronické komunikace nejsou sou ástí stavby PPO

Vypracoval:

Ing Milan Kubeš
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