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F.2.1. Technická zpráva 
 

F.2.1.a. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického 
řešení 

 
IO 01 – Úprava složeného koryta Malše 

 
Údaje o projektovaných kapacitách :  
 

délka úpravy:        317,7 m 
sklon pravobřežního svahu kynety:     1:1,5 
převýšení hrany kynety nad hydrostatickou hladinou:   0,5 m 
sklon plochy bermy nad  pravobřežní hranou kynety:   1:20 
sklon svahu nad bermou       1:2 

        opevnění břehu kynety:    oživená kamenná rovnanina 
 opevnění nad hranou kynety:  ohumusovaný a zatravněný kamenný pohoz 
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 V definovaném úseku Malše pod Malým jezem mezi ř.km. 1,4066 až 1,7243 
proběhne zkapacitnění průtočného profilu v rámci aktivní inundace.   
 Stávající kyneta – tedy trvale zavodněné koryto bude mírně rozšířena vpravo, 
prostor za hranou kynety bude výškově snížen odtěžením zeminy do podoby tzv. 
bermy (část složeného průřezu, která převádí při povodni část průtoku) . Berma je 
navržena ve sklonu 1:20 směrem k hraně koryta, na straně ke komunikaci je 
zakončena svahem ve sklonu 1:2.  Za touto hranou jsou již buď širší pozemky 
rekreačně využívané plochy u Malého jezu, či zde probíhá cca 1,5 m široká pěšina, 
ohraničená od sousední městské komunikace Na nábřeží ochrannou zídkou. V linii 
zídky  probíhá i výškový odskok – terén před a za zídkou neprobíhá v jedné úrovni, je 
směrem k řece snížen cca 50 až 60 cm. Zídka je součástí objektu IO 03 Pravobřežní 
ochranné bariéry. Zídka bude směrem ke korytu obložena lomovým kamenem. 
 Přechod snížené bermy na zvýšený terén na povodní straně bude proveden 
mírným svahem. Berma nad ramenem dětského brouzdaliště u jezu  začíná krátkým  
šikmým splazem, zpevněným shodně s nejbližším okolím kamennou dlažbou 
z lomového kamene 25/15/10, tedy do betonu C 25/30 na štěrkopískovém podsypu 
tlustém 10 cm. 
  
 Svah koryta Malše bude zpevněn opevněním z kamenné rovnaniny tloušťky 
kamene v patě minimálně 0,65 m, uložené do nejméně 150 mm široké frakce 
štěrkopísku 2-63.  
 
 Provádění rovnaniny proběhne ukládáním hrubě opracovaných kamenů 
delším a požadovaným rozměrem dovnitř svahu, ve svislici a pokud možno ani ve 
vodorovné linii nesmí být v rámci vrstev kamenů existovat průběžná spára (spáry 
musí být prostřídané). 
Pro kámen rovnaniny bude použit neopracovaný lomový kámen vlastností: 
  

- maximální nasákavost dovezeného lomového kamene nepřesáhne 
1,5 %, minimální pevnost 80 MPa. 

 
Kameny rovnaniny budou ukládány naznačeným způsobem při respektu 

k ustanovení TNV 75 103 na sraz na sebe kdy lůžko v rámci mezer mimo vlastní 
dotyk kamenů a výplň prostoru mezi kameny a zeminou svahu budou provedeny 
ze štěrkovitého materiálu následujících vlastností: 
 
Materiál podoby  drenážního filtru  kdy musí  platit že: 
  
 d85  > 2 s          kde s je velikost mezer v opevnění   
 
Pro nestejnozrnný materiál filtru musí v případě zaoblených zrn být splněny 
podmínky: 
 
 D50

f/ D50
z = 12 až 58,  D15

f/ D15
z = 12 až 40 

 
- číslo nestejnozrnnosti nemá přesáhnout hodnotu 10 
- maximální zrno nemá být větší než 50 mm 
- čára zrnitosti filtru má být rovnoběžná s čárou zrnitosti zeminy 

a to především rozmezí D15 až D60 
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- tloušťka vrstvy zásypu za kameny k zemině  má být alespoň 
10 cm – je navržena 20 cm 

 
          Mezery v líci rovnaniny budou vyklínovány odštěpky z kamenů, tenčí mezery 
budou prohumusovány s možností oživení rovnaniny zatravněním spár nad běžnou 
hladinou.  Kritérium pro rozsah vyklínování je dáno výše uvedenými požadavky 
porovnání materiálu prosypání rovnaniny versus zastižená šířka mezer v rovnanině. 
          Rovnanina bude ukládána ve sklonu líce 1:1,5  se zapřením do mohutné 
záhozové polozapuštěné patky. 
            
           Plocha  bermy a její svah budou s návazností na opevnění rovnaninou 
opevněny 250 cm tlustou vrstvou kamenného pohozu s Def = 100 mm. Povrch 
pohozu bude přehumusován v minimální tloušťce 10 cm. Osetí proběhne v rámci  IO 
02 Sadové úpravy. V patě svahu bermy bude provedena mírně zahloubená patka 
z pohozu.  Z dolní úrovně bude patka kolmými příkopovými drény šířky 0,4 m  
v osové vzdálenosti 5 m, odvodněna   směrem k hraně koryta. 
           Svah bermy v úseku souběhu s přilehlou ochranou zídkou, zahrne pod 
kamenným opevněním i provedení 0,5 m tlusté vrstvy z těsnící zeminy typu MS, SM  
z místních zdrojů. 
 
 
   IO 02 – Sadové úpravy  (zpracovala Ing. Nataša Bartlová) 
 
Údaje o projektovaných kapacitách :  
 
 
 
Stromy listnaté 
Alnus glutinosa – olše lepkavá 10/12 5 ks 
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý 10/12 4 ks 
Pyrus communis ´Beech Hill´ - hrušeň obecná 20/25 15 ks 
Quercus robur – dub letní 10/12 3 ks  
Salix alba ´Tristis´ - vrba bílá 10/12 1 ks 
Tilia platyphyllos – Lípa velkolistá 20/25 3 ks 
 
Keře listnaté soliterní 
Corylus avellana – líska obecná 3 ks 
Crataegus monogyna – hloh jednosemenný 6 ks 
Rosa canina – růže šípková 3 ks 
Viburnum opulus – kalina obecná 9 ks 
 
Keře v biokoridoru nižší 
Cornus sanquinea – svída krvavá 74 ks 
Lonicera xylosteum – zimolez obecný 49 ks 
Prunus spinosa – trnka 49 ks 
Ribes alpinum – meruzalka alpská 123 ks 
Rosa canina – růže šípková 98 ks 
Sambucus nigra – bez černý 25 ks 
Viburnum opulus – kalina obecná 74 ks 
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Keře v biokoridoru vyšší 
Cornus mas – dřín 8 ks 
Corylus avellana – líska obecná 5 ks 
Crataegus monogyna – hloh jednosemenný 8 ks 
Prunus padus – střemcha 3 ks 
 
 
Trávník parkový  2 028 m2 
Zpevněné plochy 372 m2 
Lavičky  10 ks 

 
 
1.  ŘEŠENÍ 

Projekt řeší sadové úpravy parku v Havlíčkově kolonii - 1. etapu – úsek Malý jez - 
Kaplířova  po provedených protipovodňových opatřeních. Nová úprava parku se 
snaží znovu zobytnit celý prostor tak, aby mohl být využíván k procházkám a pobytu 
u vody. 

K procházkám a jako cyklotrasa by měla sloužit  zpevněná mlatová cesta šířky 1,5 m 
bez obrubníků. Kolem ní budou osazeny dřevěné lavičky UMI II (výrobce REMIS 
Brno). Ke slunění a pobytu u vody budou sloužit pravidelně sekané travnaté plochy.   

V ploše bermy budou vysazeny stromy ve velikosti 10/12 s balem vzdálené od sebe 
minimálně 8 m. Dřeviny v bermě musí snášet částečné zaplavení a vysokou hladinu 
spodní vody - u břehu 35-50 cm. Proto byl volen sortiment stromů z lužních 
společenstev, který toto stanoviště snáší: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 
Quercus robur, Salix alba ´Tristis´. Stromy byly voleny v nižší velikostní kategorii, aby 
se přizpůsobily vysoké hladině spodní vody. Vysoká hladina spodní vody (podle 
geologického průzkumu 0,15-,20 m pod povrchem terénu) bude po konzultaci 
s generálním projektantam snížena podélným patním štěrkovým drenem s vyústěním 
melioračním potrubím k hladině řeky, čímž dojde ke snížení hladiny spodní vody na 
0,4-0,5 m pod povrch půdy. Technické řešení odvodnění bude součástí projektu 
terénních úprav.   

Podél komunikace bude vysazeno stromořadí z hrušně – Pyrus communis ´Beech 
Hill´, nad bermou budou použity lípy – Tilia platyphylos. Tyto stromy budou vysazeny 
ve velikosti 20/25 s balem. 

Dle požadavku odboru životního prostředí bude na svahu mezi silnicí a bermou 
zřízen biokoridor z domácích keřů, který má umožnit tah stěhovavých ptáků. Keře 
budou vysazeny v množství 1 ks/m2 s 50 % výměnou zeminy, plochy budou 
mulčovány borkou. Keře budou vysazeny vždy v počtu 3-9 ks jednoho druhu k sobě. 
Nižší druhy budou vysazeny po okrajích, zvláště u schodiště a směrem ke 
stromořadí hrušní. 

Dále budou použity soliterní keře.   

Travnaté plochy budou založeny jako trávník parkový s množstvím sečí 5x/rok.  

U řeky budou zřízeny bylinné porosty s použitím sortimentu dle seznamu dr. 
Šebestiána.  

2.  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Pro založení sadových úprav je nutné rozprostřít ornici minimálně v tloušťce 10 cm. 
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Vhodnější by byla vrstva 15-20 cm. Všechna ornice sejmutá v ploše parku by měla 
být zpětně rozprostřena. Před rozprostřením ornice je nutné pláň vyčistit od 
staveništních zbytků.  

 

3.  TECHNOLOGIE VÝSADEB 

Veškeré plochy v parku budou chemicky odpleveleny postřikem Roundupu 
v množství 8l/ha. Plochy budou urovnány smykováním a půda zpracována 
frézováním a hrabáním. 

Pro výsadbu budou použity stromy ve velikosti 10/12 (v bermě) a  20/25 (ostatní), 
soliterní keře, všechny s balem a kontejnerované keře velikosti 40-60. Budou 
vysazeny s 50% výměnou půdy.  Vzrostlé stromy ve vel. 20/25 budou obaleny jutou. 
Všechny stromy budou  ukotveny třemi kůly (menší stromy z důvodů zabránění 
poškození stromů vandaly). Minimální výška založení koruny stromů bude 2,2 m.  

Parkový trávník bude vyset v množství 3 dkg/m2 , kvetoucí louka v množství 2g/m2 . 
Travní semeno bude po výsevu zasekáno a zaváleno. První seč trávníku bude při 
výšce 7-8 cm, u u kvetoucí louky je nutno sekat ne níže než 4 cm nad povrchem 
půdy. 

Všechny rostliny budou po výsadbě  zality v množství 100 l/vzrostlý strom, 50 l/strom,  
15 l/soliterní keř, 5 l/keř. 

4.  ÚDRŽBA 

Nově založené sadové úpravy vyžadují zvláště v prvním roce intenzivní údržbu: 
 pokosení trávníku parkového     5-6x 
 pokosení kvetoucí louky     6-12x  
 vypletí výsadeb       5-6x 
 zálivka dřevin       podle potřeby v době sucha 

 zvláštní péči je nutno věnovat přesazeným dřevinám 
 shrabání listí 
 jarní vyhrabání trávníku 
 postřik proti spále Erwinia amylovora u druhu Crataegus oxyacantha 
 soliterní keře budou pěstovány jako volně rostoucí bez pravidelného každoročního 

řezu. Možnost zmlazení  keřů je za 15-20 let. 
 
Intenzita údržby bude v následujících letech klesat. Intenzita kosení kvetoucí louky 
od 2. roku po založení bude pouze 2-3x ročně. První seč je nutné provést až po 
odkvětu, tj. začátkem července. 
   
      

IO 03 – Pravobřežní ochranná bariéra 
 
Údaje o projektovaných kapacitách :  
 

- délka ochranné bariéry celkem        396    m 
- zeď typu I                      138,3 m 
- zeď typu II                                      210,5 m 
- zeď typu III           47,2 m 
- plocha mobilních hrazení        11,2 m2 
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- návrhové převýšení bariéry (po realizaci i druhého úseku bermy 
k Modrému mostu ) nad Q100          0,3 m 

 
Ochranná bariéra za vyšší  pravou hranou Malše má po své trase několik 

podob. Podoba je dána charakteristickým příčným profilem, který byl určen 
základovými podmínkami, požadovanou hloubkou založení, statickým návrhem a 
dalšími např. vzhledovými požadavky. 

 
Typ I je navržen v úseku souběhu s pravou břehovou hranou Malše. Zeď 

probíhá s odskokem 0,5 m od hrany obrubníku nábřežní komunikace. Je navrhována 
jako úhelníková s tloušťkou stěny 0,4 m. Ze strany řeky a vrchu  je obložena 
lomovým kamenem tl. 20 cm. 

Zeď je ze železobetonu C 30/37 –XA1. Bude založena na 10 cm tlusté vrstvě 
podkladního betonu C 12/15. Pruh mezi zdí a obrubníkem bude  opatřen kamennou 
mozaikou tl. 60 mm, uloženou do štěrkového lože 4-8 tloušťky 40 mm. Podklad tvoří 
vrstva štěrkodrti v tloušťce 150 mm. 

 
Typ II  je navržen v úseku oddálení ochranné bariéry od Malše, použití tohoto 

typu začíná při souběhu bariéry s objektem čerpací stanice surové vody Teplárny. 
Jedná se opět o úhlovou zeď (v souběhu s objektem čerpací stanice modifikovanou 
zkrácením spodního ramene) o tloušťce stěny a spodního ramene 0,3 m. Vrch zdi je 
z estetických důvodů „obrouben“ z obou stran lícovými cihlami formátu WDF 
(215x102x65) postavených nastojato.  

Konstrukce zdi je ze železobetonu C 30/37 –XA1, bude založena na 10 cm 
tlusté vrstvě podkladního betonu C 12/15.  

V úseku zdi, kde probíhá koncentrace záplavy ze široké inundace do užšího 
koridoru složeného koryta, bude proveden svahovaný přísyp z kamenného záhozu 
do 80 kg s přehumusováním v tloušťce 150 mm a osetím. V dolní podzemní části 
záhozu bude provedeno zatěsnění zalitím záhozu betonem C 16/20 

Úsek tohoto typu zdi zahrnuje i modifikaci začleněním vtokové šachty do objektu 
čerpací stanice surové vody Teplárny. Šachta je ze tří stran nadbetonována, čtvrtou 
stranu, ze které je realizován přístup k šachtě tvoří úsek s možností zahrazení 
mobilním hrazením – v krajích bočních stěn jsou osazeny drážky pro možnost 
osazení tohoto hrazení. 

 
Typ III  je navržen v linii rozhraní majetkové držby v úseku kde je již nižší 

potřebná výška zdi. Bariéru bude tvořit betonový základ z C 30/37 –XA1 šířky  0,4 m 
s ukončením 0,3 m pod povrchem terénu a železobetonové, do základu zakotvené 
nadezdívky  šířky 0,3 m. Základ bude betonován přímo do právě vykopané rýhy, 
nadezdívka bude betonována do bednění. Do nadezdívky budou zakotveny sloupky 
poplastovaného plotového pletiva výšky 1,8 m. 

 
 

Ve vyznačených místech pevných bariér jsou navrhovány komunikační okna – 
průchody s možností zahrazení mobilním hrazením, osazených do zabetonovaných 
drážek v okrajích pevných stěn. Pro hrazení budou použity hliníkové hradidlové 
profily 200x100 mm s hmotností 6,8 kg/m. profil zahrnují systémové těsnění tuhé 
(EPDM) a mechovkové části. Profily mají esovitý zámek. Budou osazovány do 
zabetonovaných drážek s možností aretace v rámci těchto drážek. Hrazení je možné 
osazovat ručně pomocí dvou pracovníků.  
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IO 04 – Provizorní hrazen Mlýnské stoky  
 
Hrazení je navrhováno v profilu Mlýnské stoky nad stávající pěší lávkou. 

Přes obvod koryta bude zaberaněna do dna ocelová štětová stěna délky mezi 
5,5 až 6 m s horní hranou k obvodu koryta. Za štětovou stěnou bude 
vybetonován úložný betonový práh z betonu C30/37-XC2, XF3, XA1. Práh 
zahrne opěrný ozub výšky 10 cm se skosenou hranou ve sklonu osazovaných 
hradel. 

V horních částech betonového prahu na břehových hranách, bude přes 
koryto zabetonován ocelový nosník lehce vzepřený po délce i o opěrné konzoly 
zábradlí lávky. Nosník složený ze tří profilů UPE 180 a jednoho IPE 180 bude 
výškově osazen v úrovni mostovky.  

Do ozubu betonového prahu s opřením o horní nosník budou v případě 
povodně osazeny jeřábem hradlové desky, které zahradí koryto stoky. Hrazení 
bude osazováno při uzavřených stavidlech na vtoku do Mlýnské stoky 
v okamžiku vysoké pravděpodobnosti záplavy pravého břehu pod Malým jezem. 
Opatření bude zahrnuto do Povodňového plánu města. Hrazení nebude zcela 
nepropustné, nicméně zabrání nekontrolovatelnému průtoku v Mlýnské stoce 
dále v městském území a vytvoří zde kapacitu pro odvádění vnitřních vod 
stokou. 

6 kusů hradlový desek bude součástí stavby a budou uskladněny 
v chráněném městském areálu spolu s mobilním hrazením.Návrh desek bude 
součástí prováděcí dokumentace, budou tvořeny obvodovým rámem z U profilu 
a příčným ztužením hradícího plechu.  

 
IO 05 – Přeložky inženýrských sítí 
 
V rámci stavby budou přeloženy trasy vedení VO včetně osazení nových 

stožárů a svítidel (viz samostatná příloha projektu).  
Dále bude výškově přeložen metalický kabel Telefonicy O2 a to 

způsobem opatrného obnažení a vyvěšení, provedení nových zemních figur, 
provedení rýh pro nové uložení kabelu a opětné uložení kabelu. Tento postup 
byl se specifikací ceny montáže kabelu projednán se správcem. 

Veškerá křížení stávajících inženýrských sítí s pravobřežní ochrannou 
bariérou budou provedena jako vodotěsná a zároveň pružná. Pro toto je vhodné 
využít speciálních těsnících průchodek, specifikovaných podrobně v dalším 
stupni dokumentace. 

 
V rámci posunu hrany kynety, dojde také ke zkrácení odběrného 

stávajícího potrubí surové vody DN 500 pro čerpací objekt Teplárny. Dojde 
nutně k vybourání stávajícího odběrného objektu a zřízení nového téměř 
identického objektu v nové poloze břehové hrany a pro skutečnost sníženého 
terénu. 

Jedná se o železobetonový krabicový odběrný objekt začleněný do 
plochy nově navrhovaného svahu. Objekt je opřen o záhozovou patku se 
stabilizací betonem ve spodní části. Objekt bude založen na vrstvě podkladního 
betonu v tloušťce 10 cm  kvality nejméně C 16/20.  

Tloušťka stěn a dna objektu je navrhována 40 cm. Povodní stěna je 
zešířena na 60 cm a po jejím vrchu je provedeno sestupné schodiště. Na  zadní 
stěně objektu, ze které vychází odběrné potrubí bude osazeno vřetenové 
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šoupátko na svislou stěnu z korozivzdorné oceli – ovládání bude řešeno 
teleskopickým prodloužením s vyvedením do poklopu ve stropu šachty. Ve 
stropě objektu je proveden revizní otvor 600/900 s krytím pozinkovaným 
pororoštem , uloženým ozubu po obvodě. Strop  je do šikmé roviny svahu 
přetažen do podoby 20 cm tlusté norné stěny, sahající pod hydrostatickou 
hladinu v jezové zdrži. Objekt zahrnuje i drážky provizorního hrazení, vytvořené 
z U profilů, zabetonovaných ve stěnách objektu.  

Typ konstrukčního betonu je C30/37-XC2, XF3, XA1, ocelové korodující 
materiály budou metalizovány a opatřeny ochrannými nátěry. 

 
 
F.2.1.b. Požadavky na vybavení 

 
Vybavení stavby je specifikováno v popisu stavebních objektů. Jedná se o 

prvky mobilních hrazení průchodů, hradlové desky hrazení Mlýnské stoky. 
 

F.2.1.c. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu není potřeba. 
 

F.2.1.d. Vliv na povrchové a podzemní vody, včetně řešení jejich 
zneškodňování 

 
Stavba zahrnuje ochrannou bariéru – tedy „vyřezává“ ze záplavové oblasti 

plochu zástavby určenou k ochraně. Území chráněné je odkanalizované, nehrozí 
tedy vznik neodvodněných míst v běžném nepovodňovém stavu.  

Bariéra není navrhována jako zcela nepropustná při povodni. Komunikace 
podzemní vody v podzákladí zemním prostorem bude zachována. Průsaky budou 
velmi malé díky malému vzdutí vody před bariérou a budou buď odváděny 
kanalizačním systémem (pokud ten bude funkční což s podporou uzavření koryta 
Mlýnské stoky je pravděpodobné) či na vhodných místech podél bariéry budou 
z kanalizačních šachet průsaky sanovány čerpáním hasičskou technikou přes 
bariéru. 
 

F.2.1.e. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich 
důsledcích pro navrhované řešení 

 
Návrh ochranné zdi byl posouzen statickým výpočtem, který je součástí 

dokumentace. 
 

F.2.1.f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 

Stavba bude realizována v postupu popsaném již  v příloze E.   
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

F.2.1.g. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 
dopravě, skladování apod. 

 
Stavba nezahrnuje výrobní zařízení. 

 
F.2.1.h. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Veškeré stávající komunikační průchody  trasy jsou nadále zachovány bez 
omezení. 
 
 

F.2.1.i. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 

Z dlouhodobého hlediska bude mít navržená stavba příznivý vliv v podobě 
protipovodňové ochrany rozsáhlého území města Českých Budějovic včetně jeho 
centra. Zároveň zajistí neznehodnocení investic do protipovodňové ochrany Vltavy 
v oblasti Pražského předměstí. Navržené sadové úpravy i navržený daleko 
přirozenější povlovný a nižší terén na pravém břehu řeky jsou nejméně tak kvalitní 
náhradou současného stavu a zaručují plnou obnovu kvality biokoridoru v úseku.  

Negativní zásah do životního prostředí, daný především vykácením poměrně 
kvalitního stromového stávajícího porostu, bude mít jen krátkodobý charakter. 
 Provozovatel dokončené stavby  zajistí, aby byly veškeré práce spojené 
s provozem  stavby byly  prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
s předpisy o ochraně zdraví. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni 
potřebnými ochrannými prostředky. 
 

F.2.1.j. Jiné - obecné podmínky provozovatelů dotčených či 
potenciálně dotčených sítí 

 
V příloze Doklady jsou uvedena vyjádření správců sítí v místě či nejbližším 

okolí staveniště. Zhotovitel je povinen se s nimi seznámit a dodržovat tyto pokyny, 
sítě si nechat na začátku prací přesně vytyčit od jejich správců a náležitě je chránit.  

 
 
 
 
České Budějovice, květen 2011      VH-TRES s.r.o 
 
          Ing. Daniel Vaclík 
 


