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Na zák|adě výzvy Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany
Životního prostředí bylo provedeno seismické měření dynamického účinku
simulované stavební činnosti pro stavby protipovodňových opatření na objektech
rodinných domů v u|ici Na NábřeŽí.

Měřící stanoviště by|y domy v u|ici Na NábřeŽí č'p,723,725 a v u|ici Kap|ířově
č.p'1292,

Seismická měření dynamického účinku simulované stavební činnosti proved|a
spo|ečnost ARcADlS cZ a.s., Geologická 4, Praha 5 _ Barrandov.

Měření by|o prováděno v průběhu pojezdu p|ně na|ožené Tatry 815, jqíž
ce|ková hmotnost včetně nák|adu by|a 26 t, coŽ simu|ova|o pojezd stavební techniky,
kteý |ze předpokládat v průběhu výstavby protipovodňových opatření.

Měření se uskutečni|o dne 24'3,2014'

Nák|adní auto projíŽdě|o u|icí Na NábřeŽí a po ze|ené p|oše blíŽe k řece Ma|ši,

Automobi| simu|oval běžný stavební provoz, tj. brzdění, ro4íždění a pojezd
ko|em s|edovaných objektů rychlostí cca20 km/h.

V Závěrečné zprávě společnosti ARCAD|S cZ a.s. je provedeno vyhodnocení
měření seismických účinků na rodinné domy při simu|aci VH výstavby a to v tabu|ce
č. 1 pro pojezd po si|nici a v tabu|ce č.2 při pojezdu po zelené p|oše.

D|e kritérií norem ČsN zs 0031 a Čst.t zg oo4o by|o provedeno zatříďění
sledovaných objektů do následujících skupin:

- třída významu objektu ote ČStrt 73 oo31 tab.2 a tab. 3 je skupina ||,

- třída odolnosti objektu ole ČStrt 73 oo4o tab. 9 je skupina B.

Dynamická odezva způsobená technickou seismicitou (tj. pojezdem stavební
techniky) je uvedena v tab. č.1 a č,.2 Závěrečné zprávy společnosti ARCADIS CZ a.s.

Maximální naměřená hodnota efektivní rychlosti pohybu Vef = 0,14 mm/s' Jde
o hodnotu v tab' č 1 pro pojezd po u|ici Na NábřeŽí.
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D|e tabu|ky to ČsN 73 0o4o pro třídu odo|nosti objektu B a třídu významu

objektu |l není pro efektivní rychlost pohybu vef do hodnoty 1,4 mm/s nutno provádět

dynamický výpočet budovy.

Vzh|edem k tomu, Že naměřené hodnoty efektivní rych|osti pohybu vet =

0,140 mm/s jsou 10 x menší neŽ povolené hodnoty, při kteých není nutné provádět

dynamický výpočet.

D|e tabu|ky a Čsu 73 oo4o a č|. 5.4'1 Čstrt zg oo4o jsou stanoveny mezní
hodnoty efektivní rychlosti pohybu Vef Í.|á referenčním stanovišti, při nichŽ není nutné

ana|yzovat dynamickou odezvu způsobenou technickou seizmicitou.

Tato hodnota je pro třídu odo|nosti objektu B a třídu významu objektu || = 1,00

mm/s. Tato hodnota je opět o řád vyšší, neŽ by|a naměřená hodnota na referenčním

objektu.

Z výše uvedených důvodů bylo upuštěno od provád.ění dynamické
ana|ýzy posuzovaných objektů, nebot'účinek od dynamických sil způsobených
technickou seizmicitou od pojezdu stavební techniky je zcela zanedbate|ný.
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