
Změny PD při rekonstrukci rybníka Přední Cholerák 

 

Investor:                    Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Tovačov 

              Annín 16, 751 01 Tovačov 

Zastoupený:         Mgr. Ladislav Hanák – předseda 

              Ing. Lubomír Rytíř – jednatel 

 

Dodatek č. 1: 

I. Přední opěrná stěna výpustního objektu bude nově kompletně vystavěna. 

II. Bude provedena zkouška na základové spáře Id=0,85; 90%PS. 

III. Polštář ze ŠD 0/32 min tl. 350 mm 

IV. Čelní zeď, římsy budou provedeny z žb dle ČSN EN 206  - 1-C25/30-XF2-XD1-XA1 (CZ)-CI- 0,4 

Dmax 22 – S4 

V. Všechny pracovní spáry budou ošetřeny spojovacím cementovým můstkem. 

VI. Vnitřní stěna opěry bude ošetřena 1x nátěr penetrační a 2x nátěr asfaltový. 

VII. Pohledové strany a římsy nové stěny budou ošetřena hydrofobním nátěrem. 

 

Dodatek č. 2: 

I. Na opěrné zdi odtoku výpustního objektu bude zřízena nová římsa tl. 150 mm – římsa bude 

zřízena ze stejného žb jak uvádí dodatek č. 1 část IV. Římsa bude mít okapový nos v min šíři 

100 mm. 

II. Koryto odtoku rybníka bude v délce cca 30 m vyčištěno od stávajících nánosů sedliny, kde 

prvním cca 10 m je z kamenné rovnaniny kterou je nutné nenarušit a popř. doplnit 

kamenivem v mocnosti cca 150 – 300 mm. 

 

 

Dodatek č. 3: 

I. Nebude realizován sjezd do rybníka  jak uvádí schválená PD. 

 

Dodatek č. 4: 

I. Dno loviště nebude nezpevněné  jak uvádí schválená PD, ale bude osazeno panely uloženými 

na zhutněném kamenném podkladu ze šd 0/32 v mocnosti min. 300 mm. 

 

 



Dodatek č. 5: 

I. Schodiště nebude jednoramenné, jak uvádí schválená PD, ale budou uloženy  dvě ramena 

vedle sebe v šířce cca 2,6m. Schodišťová ramena dodá investor. 

 

Dodatek č. 6: 

I. Jako podklad pod kamenný zához hráze, bude zbudován filtr z hutněné ŠD 0/32, min. tl. 100 

mm., kde míra zhutnění bude min. 30 MPa. Bude provedena zkouška statického zatížení 

v počtu 1x. 

                


