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identifikační údaje

údaje o zakázce:

název: Cyklostezka Ohře - Kyselka, úsek Radošov - Ostrov

místo: p.č. 565/1, 623, 727, 728/2, 728/3, 729/7, 1243/5, 1311/1 a 1313/1 v k.ú. Radošov u Kyselky, obec Kyselka,

Karlovarský kraj

fáze zakázky: hydrotechnické posouzení studie/návrhu stavby včetně úpravy návrhu jako 1. etapa projektu pro

společné povolení stavby (územní a stavební povolení)

údaje o klientovi - investorovi:

Obec Kyselka

IČ: 00254762

DIČ: CZ00254762

sídlo: Radošov 118, 362 72 Kyselka

telefon: 725 051 065

email: starosta@obeckyselka.cz

zástupce klienta: Aleš Labík, starosta

údaje o architektovi - zpracovateli:

jméno: Ing. arch. Rudolf Wiszczor, REGIONSTUDIO

IČ: 86764594

DIČ: CZ7411192459

místo podnikání: Náměstí Dr. Beneše 1321/15, 430 01 Chomutov

telefon: 773 684 771, 777 775 784

email: studio@regionstudio.eu

hlavní architekt: Ing. arch. Rudolf Wiszczor, autorizovaný architekt ČKA 3633

zástupce hlavního architekta: MgA. Pavla Wiszczorová, autorizovaný architekt ČKA 3635

mostní inženýr: Ing. Igor Bálik, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 3000084

hydrotechnické posouzení: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Ivan Blažek autorizovaný inženýr pro vodohospodářské

stavby ČKAIT 0005224 a Ing. Petr Marušák
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Hydrotechnické posouzení

Prvním krokem prací na projektu Cyklostezky Ohře ve správním území obce Kyselka v úseku Radošov - Ostrov v roce

2020 bylo zpracování hydrotechnického posouzení studie/návrhu stavby zpracované v roce 2019. Zpracovatelem

posouzení byl vybrán Hydrosoft Veleslavín s.r.o., který zpracoval Hydrodynamický výpočtový model pro dotčené území v

roce 2012 v rámci akce Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik - 1. plánovací období - úsek POH-03 - Ohře -

Velichov - Karlovy Vary - Odrava. Tento současný výpočetní model byl doplněn o nově zaměřené profily v místech

chystaného záměru, došlo k výpočtu stávajícího stavu s těmito novými profily a poté k výpočtu návrhového stavu dle

návrhu stavby cyklostezky a lávek a k porovnání stávajícího a návrhového stavu z hlediska změny průběhu hladin

N-letých vod. Jak je patrné z příčných profilů a také ze situačního výkresu ve zpracovaném posouzení, největší vliv na

povodňové průtoky bude mít níže umístěná severní lávka. Je to zejména tím, že konstrukce (křídla) nájezdových ramp

nejsou do inundačního území zakomponovány pouze rovnoběžně se směrem proudění, ale natáčejí se šikmo až kolmo

do průtočného profilu, čímž ho ještě více zmenšují. Jižní lávka má také nájezdové rampy znatelně převyšující současný

terén, u těch je ale předpoklad, že budou natékány rovnoběžně a zaberou tak méně plochy z průtočného profilu nežli

severní lávka. Zpracované hydrotechnického posouzení došlo k závěru, že realizací návrhu dle předloženého návrhu

stavby může dojít ke zvýšení hladiny Q

100

 o cca 10 cm (v délce vzdutí nad horní lávkou cca 800 m), což zpracovatel

posouzení nepovažuje za výrazné omezení odtokových poměrů v dané lokalitě. Nicméně pokud by došlo k vhodnější

úpravě nájezdových ramp a jejich bočních křídel (zejména u severní lávky), zpracovatel posudku předpokládal, že se vliv

na odtokové poměry výrazně zlepší.

Úprava návrhu

Na základě závěrů z vypracovaného hydrotechnického posouzení a po konzultaci se zástupcem správce toku Ing.

Martinem Krupkou Ph.D. (Povodí Ohře s.p.) a investorem stavby bylo rozhodnuto o zpracování úpravy návrhu severní

lávky. Tvar severní lávky byl změněn z přímé lávky o jednom poli tvořené ocelovým roštem zavěšeným na táhlech

kotvených do pylonu na lávku podobnou jižní lávce tzn. lávku tvořenou ze dvou protisměrných symetrických oblouků

zavěšených na táhlech kotvených do pylonu. Lávka byla prodloužena a bude to mít vliv na její investiční náklady (při

předpokládané ploše mostovky 269 m

2

 a průměrných nákladech 35 tisíc Kč/m

2

 lze její cenu odhadovat na 9,415 mil. Kč).

Na základě zpracovaného hydrotechnického posouzení v části jižní lávky se předpokládalo, že by tato úprava mohla

zmírnit vliv severní lávky na omezení odtokových poměrů.

Hydrotechnické posouzení upravené verze návrhu

Po posouzení upravené verze návrhu se změněným tvarem severní lávky došlo k potvrzení zmírnění vlivu této lávky na

omezení odtokových poměrů. Obě lávky jsou nyní téměř identické a vykazují tak podobné vzdutí. Nájezdové rampy obou

lávek sice znatelně převyšující současný terén, nicméně je u nich předpoklad, že budou natékány rovnoběžně a nebudou

tak významnou příčnou překážkou v proudění. Dalším důležitým faktorem je, že konstrukce mostovek jsou umístěné nad

současnou i návrhovou hladinou Q

100

 a tak do výpočtu tohoto ani nižších průtoků nezasahují. Realizací návrhu dle

upraveného návrhu může na základě výsledků hydrotechnického posouzení dojít ke zvýšení hladiny Q

100

 o cca 3 cm (v

profilu vzdáleném 680 m již vliv pouze 1 cm), což zpracovatel posouzení nepovažuje za výrazné omezení odtokových

poměrů v dané lokalitě a takto navržené lávky doporučuje.

průvodní zpráva



celková situace návrhu 03

20 40 m



celková situace návrhu - zákres návrhu do ortofotomapy 04
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5 10 m

návrh - severní lávka - situace
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20 40 m

zákres návrhu do katastrální mapy
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seznam příloh

01 Hydrotechnické posouzení studie/návrhu stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka úsek Radošov - Ostrov,

02

Ohře ř.km 158,450 - 159,000, Hydrosoft Veleslavín s.r.o. listopad 2020 

Hydrotechnické posouzení studie/návrhu stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka úsek Radošov - Ostrov, 

Ohře ř.km 158,450 - 159,000, Hydrosoft Veleslavín s.r.o. září 2020 


