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1) Popis objektu a jeho technické řešení 

a) Stávající stav 

Hráz rybníka je tvořena zemním homogenním tělesem. Celková délka hráze je 
120 m a šířka v koruně je 4 metry. Kóta koruny hráze je 661,90 m n. m. Po hrázi vede asfaltová 
místní komunikace o šířce 3 metry. Na hrázi se nachází vzrostlé dřeviny. 

b) Změny oproti stávajícím objektům 

Předmětem objektu SO 02 je oprava hráze. Hráz bude očištěna od stromů a keřů, na 
vzdušním líci bude dotvarována do sklonu 1:2, ohumusována a oseta trávou. Dále bude zřízena 
přitěžovací lavice v okolí sdruženého objektu. Na návodním líci bude v místech, kde se 
nenachází jiné objekty, provedeno dotvarování do sklonu 1:3, dále jílové těsnění tl. 100 mm, 
filtrační vrstva ze štěrkodrti frakce 0/63 v tl. 150 mm a opevnění kamenným záhozem fr. 
125-250 mm do tloušťky 300 mm. Toto opevnění bude opřeno do patky z kamene nad 500 kg 
velikosti minimálně 0,6 x 0,6 x 0,6 m. 

V rámci SO 02 bude také zřízen boční odtok z rybníka v místě původního bezpečnostního 
přelivu (viz výkres D.2.6.). 

2) Požadavky na vybavení, materiály a přesnost 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Zhotovitel před zabudováním materiálů do stavby doloží shodu zabudovávaných 
materiálů s požadavky schválené projektové dokumentace (např. dodacími listy ve spojení 
s atesty materiálů) a na vyžádání TDS je musí předložit ke schválení. 

3) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 Zemní práce 

Pro vyrovnání hráze bude použito místní zeminy získané při prokopání hráze pro propust od 
bezpečnostního přelivu, zeminy vykopané při výstavbě sdruženého objektu. Využití sedimentu 
pro dotvarování hráze je nepřípustné.  

Zemina nesmí být při jejím ukládání rozbředlá od deště ani přeschlá. Optimální je soudržná, 
pevná konzistence, mírně plastická. Zemina znehodnocená mrazem, deštěm apod. je 
nepřípustná, stejně jako zemina obsahující sníh a led. Sypání a zhutňování ze soudržných 
zemin se za deštivého počasí nebo při sněžení a při mrazu neprovádí. Je-li povrch vrstvy 
soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy navlhčit 
a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Sypanina nesmí 
obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a předměty, které 
překážejí hutnění.  

Velikost ojedinělých zrn v sypanině se zřetelem k tloušťce zhutňované vrstvy se připouští 
nejvýše 1/2 tloušťky vrstvy po zhutnění. 

Sypání a hutnění v zimních podmínkách se zakazuje. Zcela nepřípustné je, aby zemina 
zpracovávaná do násypů byla zmrzlá a obsahovala led a sníh. 

Pro požadované zhutnění bude použit vibrační pěch, vibrační ježkový válec nebo vibrační 
deska v případě ploch do sklonu 10 %. Tloušťka hutněné vrstvy bude nejvýše 20 cm. Hutnění 
na šikmých částech hráze bude provedeno lžící bagru (svahovkou) a zemina bude udusána. 
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Nakonec budou veškeré plochy strhnuty do roviny, ohumusovány v tl. 5 cm a osety travním 
semenem (luční směs). 

Kamenný zához 

Na návodním líci bude v místech, kde se nenachází jiné objekty, provedeno dotvarování do 
sklonu 1:3. Následně bude povrch pokryt jílem plastické konzistence v tl. 100 mm. Na povrch 
jílovitého těsnění bude zřízena filtrační vrstva frakce 0/63 v tl. 150 mm. Povrch bude opevněn 
kamenným záhozem fr. 125-250 mm do tloušťky 300 mm. Toto opevnění bude opřeno do patky 
z kamene nad 500 kg velikosti minimálně 0,6 x 0,6 x 0,6 m. 

Kamenná patka 

V místech realizace těsnění se záhozem bude v patě návodního svahu zřízena patka 
z kamenů nad 500 kg. Kameny budou uloženy přímo do zeminy hráze bez štěrkového podsypu 
z důvodů vzniku možných průsaků. Kameny budou uloženy v jedné řadě na sraz k sobě. 
Prostor mezi jednotlivými kameny bude průběžně vyplňován místní zeminou již při ukládání. 
Prostor v okolí kamenů bude dosypán místním materiálem a uhutněn. 

Úprava bočního odtoku 

Boční odtok v místě stávajícího bezpečnostního přelivu bude upraven do podoby odběrného 
objektu. Cílem úpravy je zajištění bezpečnosti objektu proti působení velkých povodňových 
průtoků. Zároveň je cílem zachování průtoku vody do náhonu, který na stávající bezpečnostní 
přeliv navazuje. Stávající přelivná hrana bude odstraněna a nahrazena betonovou zdí s tl. 
250 mm. Zeď bude vyztužena oboustranně umístěnou kari sítí 100/100/8 s krytím 50 mm. 
Beton zdi bude C30/37 XC4 XF3, konzistence S3. Zídka bude vylita na dva šáry s jednou 
pracovní spárou v úrovni 550 mm pod její horní hranou. Druhý takt bude vylit druhý den, aby 
došlo k dobrému spojení obou vrstev. Základová spára bude zbavena všech nečistot a očištěna 
od cementového mléka na povrchu. Beton bude ukládán do systémového bednění. Zcela 
nepřípustné je ukládání do bednění nedostatečné tuhosti (například OSB desky apod). Koruna 
zdi bude na kótě 661,50 m n.m. 

Po vytvrdnutí zídky bude objekt osazen přelivnou hranou z dřevěného trámku o rozměrech 
140 x 200 x 1400 mm s výřezem pro převod vody. Trámek bude upevněn na dvě pozinkované 
závitové tyče M20. Tyče budou zakotveny do betonové zídky na hl. 300 mm na chemickou 
kotvu. 

 

4) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavby a pracoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny (podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 

k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění), nebo zasypány.  

 u staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení se bere ohled na související přilehlé prostory. 

 u liniové stavby, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; 

s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 

zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
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 nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 

a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 

 staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup se nemusí 
ohradit nebo oplotit, ale musí být po obvodu staveniště označeno informativními 
a výstražnými tabulkami, které budou upozorňovat na probíhající stavební práce. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit staveniště z hlediska zdraví tak, aby 
se vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, jámy, nestabilní 
konstrukce, stavební díly či stroje. 

Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou (NV č. 11/2002 Sb. v aktuálním znění) na všech vstupech, 
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Případné výkopy a jiné překážky budou 
ohraničeny tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu. 

S úpravami staveniště pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 
s ohledem na charakter stavby nepočítá. 

5) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Navrhované stavby nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky 
HZS na základě telefonického ohlášení. Staveniště bude vybaveno hasicími přístroji 
a s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon 
č. 50/76 Sb. ve znění zákona č. 262/92 Sb. a zákona č. 103/90 Sb., tak i zákon o požární 
ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších novel i všechny závazné normy týkající se požární 
bezpečnosti. 

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení 
a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, prováděcí 
vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související 
s prováděním vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické péče. 

V Praze, prosinec 2017 


