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1.1.ldentifikační údaie.

Místo stavby: Ma|še ř.km. 4,1O5 aŽ 1,725, Havlíčkova Ko|onie, Č.Budějovice

Č r'"p . 1-06-02-080

K.Ú.: České Budějovice 6, České Budějovice 7

Kraj: Jihočeský

Charakter stavby: aktivní protipovodňové opatření _ úprava úseku říčního

koryta do s|oŽeného příčného profi|u,

pasivní protipovodňové opatření - ochranná zidka mezi
zástavbou a inundací vodního toku

Stavebník. Statutární město České Budějovice

1.2.Podkladv.

Podk|ady pro provedení statického posouzení by|y:

- stavebně technické řešení dokumentace pro stavební povo|ení

Vypracované VHS Trés, s.r.o.,
- osobní návštěva předmětného území.

1.3.Popis obiektu a stavebních prací'

Staveniště tvoří jak prostor mezi korytem Ma|še a komunikací Na
nábřeŽí, kde staveniště z,asáhne jak do koryta Ma|še, tak do okraje
komunikace, tak i staveniště zahrne pruh podé| |ome.né či |oká|ně zakřivené
trasy ochranné zídky, jejiž trasa vede od Malše podé| parkoviště před
zástavbou v u|ice Karla Buriana, |emuje podé| komunikace park u Ma|ého jezu,
komunikaci dá|e za točnou autobusů křiží, přechází v Iinii p|otů aŽ k |ávce přes
M|ýnskou stoku.
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Staveniště bude provizorně oploceno ze strany veřejně přístupných
komunikací.

Veškeré mezideponie materiá|u budou řešeny v rámci p|och staveniště,
těŽená suchá .zemina. bude ihned odváŽena, zemina těŽená z vody bude
u|oŽena v rámci staveniště pro nezbytné odsáknutí a poté bude odvezena na
skládku.

Stavební práce spočívají v úpravě břehu koryta řeky Ma|še i náp|avky.
Dále pak ve výstavbě Že|ezobetonových zídek protipovodňových stěn'

Nový břeh řeky je navrŽen tak, aby spád břehu zhotovený zkamenného
záhozu a kamenné rovnaniny by| 1:1,5. Samotná náp|avka pak bude mít břeh
ohumusován a bude ve spádu 1.2 (t1.26,5")

Výkop pro že|ezobetonové zdi je navrhován s h|oubkou základové spáry
1,3 m pod UT' Hraná základu Že|ezobetonové protipovodňové stěny je od
stávajících objektu rodinných domů min 10 m' Vzh|edem ktak ve|kému
odstupu a absenci spodní vody nehrozí pří h|oubce zák|adové Spáry 1,3 m
Žádné nebezpečí porušení stabiIity nosné konstrukce stávajících objektů.

obdobně spád břehu náp|avky 1:2 je naprosto dostačující.

í.4. Doporučení

Vzh|edem k pohybu těŽkých stavebních strojů po staveništi a po
komunikacích v b|ízkosti stávajících rodinných domů doporučuji provést
pasportizaci těchto objektů, aby by|o prokazate|né případné porušení nosných
konstrukcí těchto objektů (vznik trhIinek ... ).

1.5. Závér

Vzdá|enost od výkopů pro protipovodňové zídky od stávajících objektů
se pohybuje nad ,l0 m' Zák|adová spára pro zídky není pod hladinou podzemní
vodyani vjejí blízkosti a její h|oubkyse pohybuje ko|em 1,3 m pod upraveným
terénem.
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Z těchto důvodů |ze s velkou pravděpodobností vy|oučit vznik poruch

(trh|inky, drobné deformace..'.) na nosných konstrukcích stávajících objektů.

Vzh|edem k pohybu těŽkých stavebních strojů po staveništi a po

komunikacích v b|ízkosti stávajících rodinných domů je moŽné připustit vznik

drobných porueh na stávajících objektech (drobných v|asových trhIin....).

V|iv na stávající zástavbu nebude mít ani; samotná úprava břehu jak
samotné řeky, tak ani náp|avky.

Stavební práce nemají bezprostředni negativní vliv na stabi|itu
nosné konstrukce objektů stávající zástavby.
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