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1) Popis objektu a jeho technické řešení 

Stávající stav 

Stávající vodní tok Svodnice je v rámci řešeného území města Lanžhot historicky uměle napřímen. Stavba 

je navržena na začátku dlouhého uměle napřímeného úseku vodního toku před soutokem s Kyjovkou. Přímý 

tok je v rozsahu ř. km 0,000 až ř. km 1,925. Na tomto úseku je ve staničení ř. km 1,290 umístěn mostek pro 

účelovou pozemní komunikaci. 

Vodní nádrže jsou v současném stavu zaneseny sedimentem a kvalita vody v nádržích je kvůli chybějící 

možnosti proplachu a výměně vody špatná. Kvalita vody jde pozorovat především v letních měsících při vyšších 

teplotách. 

Propustek pod účelovou pozemní komunikací, který propojuje nádrže Jasenová Levá a Jasenová pravá je 

v nevyhovujícím stavu. Velikost stávajícího propustku, DN 500, není dostatečná. 

V místě propojení Svodnice a nádrže Gajdovka je historicky uměle vytvořený val, který je zarostlý 

náletovou dřevinou. Mezi nádržemi Gajdovka a Jasenová Levá je, stejně jako mezi nádrží Jasenová Pravá a 

Svodnicí, orná půda. 

Navržený stav 

SO 1 Stabilizační pas 

V ř. km 1,918 vodního toku Svodnice je navržen stabilizační příčný pas. Příčný pas je navržen v úrovni 

původního dna, kóta přelivného dna je 152,19 m n. m. Příčný pas je navržen pro stabilizaci dna v původní 

výškové úrovni a jeho fixaci pro případ údržby zaneseného vodního toku. 

Založení objektu se provede v zajímkované otevřené stavební jámě. Pří zakládání se počítá s čerpáním 

prosáklé vody ze stavební jámy do koryta vodního toku pod zajímkovanou stavební jámu. Převedení vody 

z koryta nad jímkou do koryta pod jímkou bude potrubím PP velikosti DN 400. 

Šířka přelivné hrany příčného pasu ve dně je 8 m, sklon břehových hran je na obou stranách 1:3. Výška 

břehů s kótou 154,19 m n. m. odpovídá původní břehové úrovni a je 2 m nad úrovní dna příčného pasu. 

Zavázání pasu do břehů je na obou stranách řešeno 2 m dlouhým zavázáním. Hloubka založení železobetonové 

konstrukce je 0,8 m pod úrovní přelivného dna. Celá konstrukce je uložena na 0,1 m vrstvu podkladního 

betonu. Tloušťka ŽB pasu bude v celé šířce 1 m. Železobetonová konstrukce bude konstruována z betonu 

C30/37, XF3 s výztuží ocelovými pruty o průměru 14 a 10 mm. Jako podkladní beton je použit beton třídy 

C20/25, XF3. 

V přímé blízkosti pasu proběhne do vzdálenosti 2 m po toku i proti toku opevnění dna kamenným 

záhozem do 200 kg, na každé straně v ploše 16 m2. V celé ploše stavební jímky dojde k odtěžení vrstvy 

sedimentu o mocnosti přibližně 0,33 m. 

Mezi zavázáním příčného pasu a čelem nátokového propustku SO10.2. bude opevněný břeh ve sklonu 

1:1 z kamenné rovnaniny vyplněné zeminou s osazenými vrbovými pruty. 

 

SO 2 Propojení Svodnice a Gajdovky 

K propojení vodního toku Svodnice a nádrže Gajdovka dojde 7 m nad stabilizačním příčným pasem  

SO 1. proti vodnímu toku, tedy v ř. km 1,925. Propojení bude docíleno vybudováním nátokového objektu, který 

je tvořen nátokovým čelem pro možnost hrazení dlužemi a vložení česlí a propustku s betonovými troubami 

2x DN 1000 s nátokem v úrovni 153,13 m n. m.  
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Založení objektu se provede v zajímkované otevřené stavební jámě. Pří zakládání se počítá s čerpáním 

prosáklé vody ze stavební jámy do koryta vodního toku Svodnice pod zajímkovanou stavební jámu. 

Nátokové čelo propustku ze strany od Svodnice je tvořeno 2,77 m širokým průtočným otvorem, na 

který navazují betonové trouby propustku 2x DN 1000. Mezi troubami vyčnívá železobetonový sloupek o 

rozměrech 0,25x0,3 m, který slouží pro zapření dluží. Pro usazení dluží a česlí jsou na každé straně vtoku 

umístěny 2 řady drážek, které jsou osazeny válcovanými ocelovými profily U80, které jsou do ŽB konstukce 

zchyceny expanzními kotvami se vzájemnou vzdáleností 0,3 m. Na průtočný otvor o celkové šířce 2,77 m 

navazuje z obou stran zavázání železobetonového čela do břehu do šířky 3 m s tloušťkou konstrukce 1,3 m, 

z čehož v tloušťce 0,6 m překrývá nátokové čelo i betonové trouby propustku. Na horní hraně nátokového čela 

je pomocí chemických kotev osazeno kompozitní zábradlí s jednou vodorovnou výplní. Zábradlí je vysoké 1,1 

m, vzdálenost mezi sloupky je 1 m a celková délka zábradlí je 8 m.  

 Celá konstrukce nátokového čela, včetně opěrného sloupku, drážek s U-profily a nátokového otvoru, 

má výšku 1,67 m a plynule navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. Základ je konstruován 

na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 

Samotný propustek je tvořen 2 betonovými troubami DN 1000 o délce 7,5 m, které je dosaženo 

použitím 3 ks betonové trouby o délce 2,5 m. Každý kus betonové trouby je uložen na 2 kusy podkladních 

prahů pro uložení trub. Betonové trouby jsou do poloviny výšky obetonovány. Po vybudování konstrukce jsou 

betonové trouby zasypány odtěženou zeminou, která je po vrstvách 0,2 m hutněna. Celá konstrukce je 

postavena na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 

Čelo propustku ze strany od Gajdovky má tloušťku konstrukce 0,6 m a lícuje s koncem betonových trub. 

Šířka ŽB čela je od vnějšího okraje betonových trub 3 m. Výška ŽB konstrukce čela propustku je 1,67 m a plynule 

navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. Základ je konstruován na podkladní vrstvě betonu 

o mocnosti 0,1 m. Na horní hraně nátokového čela je pomocí chemických kotev osazeno kompozitní zábradlí 

s jednou vodorovnou výplní. Zábradlí je vysoké 1,1 m, vzdálenost mezi sloupky je 1 m a celková délka zábradlí 

je 8 m.  

Prostor před i za propustkem, kde došlo k odtěžení zemního valu, bude ve dně opevněn kamennou 

rovnaninou z lomového kamene do 200 kg na štěrkovém podsypu frakce 4-32. Opevnění dna u Svodnice bude 

v ploše 20 m2, opevnění dna u Gajdovky bude v ploše 10 m2. 

 

SO 3 Gajdovka 

Vodní plocha Gajdovka je protáhlého tvaru a má celkovou plochu 5650 m2. Gajdovka je zanesená 

sedimenty v proměnlivé mocnosti od 0,1 do 0,7 m.  

V rámci projektu dojde k odtěžení vrstvy sedimentu až na původní štěrkopískové dno, které bude 

zarovnáno. Úprava a svahování břehů proběhne jen do výšky odstraňovaného sedimentu, v preferovaném 

sklonu 1:3. V místech, kde tento sklon neodpovídá tvaru původního břehu je možno upravit sklon až na 1:2. 

Horní část břehů vyčnívající nad hladinu vody bude ponechána bez úpravy. Bude kladen důraz na zachování 

vzrostlých stromů a keřů v břehovém pásu. 

K odtěžení sedimentu dojde za sníženého stavu vodní hladiny, kterého bude docíleno čerpáním vody 

ze slepého ramene do vodního toku Svodnice. Pro vytěžení sedimentu ven z nádrže jsou ve výkresu C.4.1. 

„Situace ZOV – detail stavby“ vyznačeny 4 místa, která budou sloužit pro nakládku materiálu ze slepého 

ramene na nákladní automobil.  
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SO 4 Propojení Gajdovky a Jasenové levé 

Propojení Gajdovky a Jasenové levé bude docíleno prokopáním nového propojovacího koryta 

dlouhého 44,25 m. Nátok z Gajdovky bude ve výškové úrovni 152,86 m n. m. a výtok do Jasenové levé na 

výškové úrovni 152,83 m n. m. Koryto bude přímé, s šířkou ve dně 3 m a se sklonem svahů 1:3. Hloubka koryta 

je v závislosti na okolním terénu 1,1 – 1,2 m. Za běžného stavu bude koryto suché, k převedení vody bude 

sloužit pouze za zvýšených průtoků. Dno a břehy budou ohumusovány a osety. 

 

SO 5 Jasenová levá 

Vodní plocha Jasenová levá je trojúhelníkového tvaru a má celkovou plochu 7585 m2. Jasenová levá je 

zanesená sedimenty v proměnlivé mocnosti od 0,1 do 0,7 m.  

V rámci projektu dojde k odtěžení vrstvy sedimentu až na původní štěrkopískové dno, které bude 

zarovnáno. Úprava a svahování břehů proběhne jen do výšky odstraňovaného sedimentu, ve sklonu 1:3 a 

mírnějším. Horní část břehů vyčnívající nad hladinu vody bude ponechána bez úpravy. Bude kladen důraz na 

zachování vzrostlých stromů a keřů v břehovém pásu. 

K odtěžení sedimentu dojde za sníženého stavu vodní hladiny, kterého bude docíleno čerpáním vody 

ze slepého ramene do Gajdovky. Pro vytěžení sedimentu ven z nádrže jsou ve výkresu C.4.1. „Situace ZOV – 

detail stavby“ vyznačeny 2 místa, která budou sloužit pro nakládku materiálu ze slepého ramene na nákladní 

automobil.  

 

SO 6 Propojení Jasenové levé a Jasenové pravé 

Pod účelovou pozemní komunikací bude v místě stávajícího propustku umístěn nový propustek. Nový 

propustek bude oboustranně hrazený na výšku usazený rámový 1000x2000 s nátokem ve výškové úrovni 

151,80 m n. m.  

Založení objektu se provede v zajímkované otevřené stavební jámě. Pří zakládání se počítá s čerpáním 

prosáklé vody ze stavební jámy do jedné z přilehlých tůní. 

Obě nátoková čela propustku jsou hrazená a rozměrově identická. Nátokový otvor je široký 1,4 m, 

lemuje tedy vnější stěny propustku. Pro usazení dluží a česlí jsou na každé straně vtoku umístěny 2 řady drážek, 

které jsou osazeny válcovanými ocelovými profily U80, které jsou do ŽB konstrukce zchyceny expanzními 

kotvami se vzájemnou vzdáleností 0,3 m. Na průtočný otvor navazuje z obou stran zavázání železobetonového 

čela do břehu do šířky 3,5 m s tloušťkou konstrukce 1,3 m, z čehož v tloušťce 0,6 m překrývá nátokové čelo i 

betonový rýmový propustek. Na horní hraně nátokového čela je pomocí chemických kotev osazeno kompozitní 

zábradlí s jednou vodorovnou výplní. Zábradlí je vysoké 1,1 m, vzdálenost mezi sloupky je 1 m a celková délka 

zábradlí je 8 m.  

 Celá konstrukce nátokového čela, včetně nátokového otvoru a drážek s U-profily, má výšku 2,8 m a 

plynule navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. Základ je konstruován na podkladní vrstvě 

betonu o mocnosti 0,1 m. 

Samotný propustek je navržen z prefabrikovaných rámových propustku IZM-P 1000x2000/500, 

uložených na výšku. Celková navržená délka propustku je 8 m, bude tedy použito 16 kusů prefabrikátu. Rámový 

propustek je uložen na 0,3 m tlustě podkladní ŽB desce a jsou obetonovány minimální vrstvou 0,2 m, která se 

ze shora rozšiřuje pod sklonem stran 10:1. Shora je propustek obetonován vrstvou 0,2 m. Celá konstrukce 

propustku je konstruována na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 
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SO 7 Jasenová pravá 

Vodní plocha Jasenová pravá má celkovou plochu 4790 m2. Jasenová pravá je zanesená sedimenty 

v proměnlivé mocnosti od 0,1 do 0,9 m.  

V rámci projektu dojde k odtěžení vrstvy sedimentu až na původní štěrkopískové dno, které bude 

zarovnáno. Úprava a svahování břehů proběhne jen do výšky odstraňovaného sedimentu, ve sklonu 1:3, 

případně v podobném sklonu odpovídajícímu původnímu svahování břehu. Horní část břehů vyčnívající nad 

hladinu vody bude ponechána bez úpravy. Bude kladen důraz na zachování vzrostlých stromů a keřů 

v břehovém pásu. 

K odtěžení sedimentu dojde za sníženého stavu vodní hladiny, kterého bude docíleno čerpáním vody 

ze slepého ramene do Jasenové levé. Pro vytěžení sedimentu ven z nádrže jsou ve výkresu C.4.1. „Situace ZOV 

– detail stavby“ vyznačeny 2 místa, která budou sloužit pro nakládku materiálu ze slepého ramene na nákladní 

automobil.  

 

SO 8 Propojení Jasenové pravé a Svodnice 

Mezi Jasenovou pravou a Svodnicí je úsek dlouhý 192,73 m. Na začátku úseku od Jasenové pravé je 

navržen jednostranně hrazený propustek s nátokem v úrovni 152,69 m n. m. Na konci úseku je druhý 

jednostranně hrazený propustek s nátokem v úrovni 152,61 m n. m. Mezi propustky je 176,33 m dlouhý úsek, 

kde bude vykopáno hluboké koryto, které bude fungovat jako občasně průtočná tůň. 

 

Jednostranně hrazený propustek u Jasenové pravé 

Založení objektu se provede v zajímkované otevřené stavební jámě. Pří zakládání se počítá s čerpáním 

prosáklé vody ze stavební jámy do Jasenové pravé pod zajímkovanou stavební jámu. 

Hrazené nátokové čelo propustku ze strany od Jasenové pravé je tvořeno 2,77 m širokým průtočným 

otvorem, na který navazují betonové trouby propustku 2x DN 1000. Mezi troubami vyčnívá železobetonový 

sloupek o rozměrech 0,25x0,3 m, který slouží pro zapření dluží. Pro usazení dluží a česlí jsou na každé straně 

vtoku umístěny 2 řady drážek, které jsou osazeny válcovanými ocelovými profily U80, které jsou do ŽB 

konstrukce zchyceny expanzními kotvami se vzájemnou vzdáleností 0,3 m. Na průtočný otvor o celkové šířce 

2,77 m navazuje z obou stran zavázání železobetonového čela do břehu do šířky 3,5 m s tloušťkou konstrukce 

1,3 m, z čehož v tloušťce 0,6 m překrývá nátokové čelo i betonové trouby propustku. Na horní hraně 

nátokového čela je pomocí chemických kotev osazeno kompozitní zábradlí s jednou vodorovnou výplní. 

Zábradlí je vysoké 1,1 m, vzdálenost mezi sloupky je 1 m a celková délka zábradlí je 9 m.  

 Celá konstrukce nátokového čela, včetně opěrného sloupku, drážek s U-profily a nátokového otvoru, 

má výšku 1,66 m a plynule navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. Základ je konstruován 

na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 

Samotný propustek je tvořen 2 betonovými troubami DN 1000 o délce 7,5 m, které je dosaženo 

použitím 3 ks betonové trouby o délce 2,5 m. Každý kus betonové trouby je uložen na 2 kusy podkladních 

prahů pro uložení trub. Betonové trouby jsou do poloviny výšky obetonovány. Po vybudování konstrukce jsou 

betonové trouby zasypány odtěženou zeminou, která je po vrstvách 0,2 m hutněna. Celá konstrukce je 

postavena na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 

Čelo propustku ze strany od nově navržené průtočné tůně má tloušťku konstrukce 0,6 m a lícuje 

s koncem betonových trub. Šířka ŽB čela je na obě strany od vnějšího okraje betonových trub 3,5 m. Výška ŽB 

konstrukce čela propustku je 1,66 m a plynule navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. 
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Základ je konstruován na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. Na horní hraně nátokového čela je pomocí 

chemických kotev osazeno kompozitní zábradlí s jednou vodorovnou výplní. Zábradlí je vysoké 1,1 m, 

vzdálenost mezi sloupky je 1 m a celková délka zábradlí je 9 m. 

 

Průtočná tůň 

Mezi propustky u Jasenové pravé a u Svodnice je navrženo zahloubené lichoběžníkové koryto, které 

bude dle předpokladu z části stále naplněno podzemní vodou a které bude sloužit pro převedení vody ze 

systému slepých ramen zpět do vodního toku Svodnice.  

Podélný profil tůně je navržen tak, aby poskytoval různorodé podmínky pro živočichy a rostliny. Na 

propustek u Svodnice navazuje niveleta dna v úrovni 152,61 m n. m. a pod mírným sklonem 1:33 m klesá 

následujících 33 m až na úroveň dna 151,61 m n. m., což je zároveň nejnižší úroveň dna. Ve stejné výškové 

úrovni je dalších 55 m. Následuje velmi pozvolné zvedání nivelety, přerušované vodorovnými lavicemi.  

Na nejhlubší úsek navazuje 28 m dlouhý úsek se sklonem 1:55 a v úrovni 152,11 m n. m. následuje 7 m 

dlouhá vodorovná lavice. Další úsek o délce 16 m je pod sklonem 1:75 až na úroveň dna 152,31, na které je 

vodorovná lavice o délce 10 m. Poslední úsek je dlouhý 27 m a niveleta dna zde stoupá pod sklonem 1:70 až 

k propustku u Jasenové pravé ve výškové úrovni 152,69 m n. m. 

Tvar koryta tůně je proměnlivý v závislosti na hloubce v daném místě. V celé délce je nutné respektovat 

hranice, které na pravém břehu určuje účelová komunikace a na levém břehu hranice pozemku určena Plánem 

společných zařízení z roku 2020. V tomto vymezeném prostoru je v celé délce koryto široké 15 – 17 m, 

v závislosti na nerovnostech terénu a maximálních pozemkových možnostech v konkrétním místě. Sklony 

pravého i levého břehu jsou v celé délce 176,33 m konstantní 1:3. Kvůli těmto aspektům je navržena proměnná 

šířka dna tůně. V mělkých místech v blízkosti propustků je dno nejširší a dosahuje šířky až 7,4 m. Spolu se 

snižující se niveletou a nutností hlubšího výkopu, se šířka ve dně zmenšuje až na 2,2 m v nejhlubším místě. 

Trasa koryta je v celé délce přímá, pouze s výjimkou zaústění propustků, které není vzhledem k tůni kolmo, ale 

na šikmo.  

 

Jednostranně hrazený propustek na výtoku do Svodnice 

Založení objektu se provede v zajímkované otevřené stavební jámě. Pří zakládání se počítá s čerpáním prosáklé 

vody ze stavební jámy do koryta vodního toku Svodnice pod zajímkovanou stavební jámu. 

Hrazené nátokové čelo propustku ze strany od nové průtočné tůně je tvořeno 2,37 m širokým 

průtočným otvorem, na který navazují betonové trouby propustku 2x DN 800. Mezi troubami vyčnívá 

železobetonový sloupek o rozměrech 0,25x0,3 m, který slouží pro zapření dluží. Pro usazení dluží a česlí jsou 

na každé straně vtoku umístěny 2 řady drážek, které jsou osazeny válcovanými ocelovými profily U80, které 

jsou do ŽB konstrukce zchyceny expanzními kotvami se vzájemnou vzdáleností 0,3 m. Na průtočný otvor o 

celkové šířce 2,37 m navazuje z obou stran zavázání železobetonového čela do břehu do šířky 4 m s tloušťkou 

konstrukce 1,3 m, z čehož v tloušťce 0,6 m překrývá nátokové čelo i betonové trouby propustku. Na horní 

hraně nátokového čela je pomocí chemických kotev osazeno kompozitní zábradlí s jednou vodorovnou výplní. 

Zábradlí je vysoké 1,1 m, vzdálenost mezi sloupky je 1 m a celková délka zábradlí je 10 m.  

 Celá konstrukce nátokového čela, včetně opěrného sloupku, drážek s U-profily a nátokového otvoru, 

má výšku 1,76 m a plynule navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. Základ je konstruován 

na podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 

Samotný propustek je tvořen 2 betonovými troubami DN 800 o délce 7,5 m, které je dosaženo použitím 

3 ks betonové trouby o délce 2,5 m. Každý kus betonové trouby je uložen na 2 kusy podkladních prahů pro 
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uložení trub. Betonové trouby jsou do poloviny výšky obetonovány. Po vybudování konstrukce jsou betonové 

trouby zasypány odtěženou zeminou, která je po vrstvách 0,2 m hutněna. Celá konstrukce je postavena na 

podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. 

Čelo propustku ze strany od Svodnice má tloušťku konstrukce 0,6 m a lícuje s koncem betonových trub. 

Šířka ŽB čela je na obě strany od vnějšího okraje betonových trub 3,5 m. Výška ŽB konstrukce čela propustku 

je 1,76 m a plynule navazuje na ŽB základ obdélníkového průřezu vysoký 0,8 m. Základ je konstruován na 

podkladní vrstvě betonu o mocnosti 0,1 m. Na horní hraně nátokového čela je pomocí chemických kotev 

osazeno kompozitní zábradlí s jednou vodorovnou výplní. Zábradlí je vysoké 1,1 m, vzdálenost mezi sloupky je 

1 m a celková délka zábradlí je 9 m. 

Prostor v korytě Svodnice před propustkem, kde došlo k odtěžení zemního valu, bude ve dně opevněn 

kamennou rovnaninou z lomového kamene do 200 kg na štěrkovém podsypu frakce 4-32. Opevnění dna bude 

v ploše 30 m2.  

Část břehu mezi čelem propustku a korytem Svodnice bude ve svahu 1:1 opevněno kamennou 

rovnaninou vyplněnou zeminou s osazenými vrbovými pruty. 

 

SO 9 Zařízení staveniště, přístupy, uložení přebytků zemin  

V rámci tohoto stavebního objektu bude vybudována provizorní přístupová cesta k nově budovanému 

propojení Svodnice s Gajdovkou. Bude vedena od plánovaného propojení trubním hrazeným propustkem, 

podél pravého břehu Gajdovky, pak v místě budoucího propojovacího koryta k Jasenové levé, dále po obvodu 

jejího břehu až k napojení z místní obslužné komunikace, která bude rovněž upravena. Z provizorní přístupové 

cesty bude přístup na plochu určenou pro zařízení staveniště. Místa určená pro těžbu sedimentu z nádrží jsou 

přístupné z provizorní nebo stávající komunikace. 

Umístění jednotlivých prvků zařízení na staveništi je znázorněno ve výkresech C.4.1. Situace ZOV – 

detail staveniště a C.4.2. Situace ZOV – komplexní. 

 

Provizorní přístupová komunikace 

Provizorní přístupová komunikace sloužící jako staveništní vozovka bude v místě stávajícího sjezdu na 

pole napojena na obslužnou místní komunikaci. Odtud bude vedena podél břehu Jasenové levé, kolem místa 

pro těžbu sedimentu z nádrže, kde je zároveň navržen nájezd na zařízení staveniště. Dále přes plánovavé 

propojovací koryto, kde bude odbočka ke Gajdovce, až na druhou stranu nádrže, kde bude docházet k dalšímu 

nakládání sedimentu. Ke stavebním objektům SO.10.1 a SO10.2. povede komunikace od zmíněné odbočky 

podél břehu Gajdovky, kde se postupně nachází 3 místa pro těžbu sedimentu, až na její druhý konec, kde je 

naplánováno propojení se Svodnicí.  

Přístupová komunikace z betonových panelů bude v celkové délce 1706 m vybudována s pomocí 

využití štěpky z provedeného kácení. Na zhutněnou ornici bude položena separační geotextilie – jutová tkanina 

365 g/m2, na ní bude v šířce 4 m uloženo v tl. 200 mm bílé nebo hnědé štěpky (nikoliv zelené) z provedeného 

štěpkování pokácených místních dřevin. Na tyto vrstvy budou pak uloženy silniční betonové panely 300x200 

cm, tl. 200 mm v celkovém počtu 622 ks. Takto navržená konstrukce bude dostatečně únosná pro pojezdy 

staveništní techniky (viz D.3.). Po provedení stavby bude tato komunikace odstraněna a to tak, že budou 

demontovány a odvezeny pouze panely, ostatní vrstvy budou zaorány a ponechány k přirozené degradaci. 

 

Staveništní vozovka v trase stávající polní cesty 
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Stávající místní obslužná komunikace je pouze zhutněná plocha, pomístně vyspravená kamenivem 

různé frakce. V rámci přípravy stavby bude tato tzv. staveništní vozovka v celkové délce 2046 m vyspravena a 

zpevněna. Bude provedeno odstranění horní vrstvy cest v průměrné tl. 200 mm, urovnání ploch, položení 

separační synt. geotextilie 350 g/m2, nasypání a zhutnění vrstev štěrkodrtě frakce 0-63 mm v tl. 200 mm a 

štěrkodrtě frakce 0-32 mm v tl. 200 mm (viz D.3.). 

 Zpevnění vozovky bude provedeno od mostku přes Svodnici u výtokového propustku z SO10.8., podél 

nové průtočné tůně, mezi Jasenovou levou a Jasenovou pravou, až k odbočce na polní cestu. Tento úsek je 

dlouhý 973 m. Polní cesta bude upravena v celé délce 1073 m, až po její vyústění na místní obslužnou 

komunikaci u VN Kout. Odtud až k úložišti přebytečných zemin budou využity místní komunikace, které 

nepotřebují úpravu. 

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude na pozemku PK 2690, mezi Gajdovkou a Jasenovou levou. Přístup bude 

z provizorní přístupové cesty z betonových panelů, bude dlouhý 10 m a široký 6 m. Plocha zařízení staveniště 

o výměře 850 m2 bude vytvořena ve výškové úrovni 155,2 m n. m., tedy 1,1 – 1,3 m nad stávajícím terénem 

z důvodu jeho požadovaného umístění nad hladinou Q100. Tato plocha bude rovněž konstruována jako 

provizorní přístupová komunikace, tedy na zhutněnou ornici bude položena separační geotextilie – jutová 

tkanina 365 g/m2, následně uložena vrstva štěpky tl. 200 mm, na kterou budou uloženy betonové panely. 

Sklony svahů vyvýšené plochy budou ve sklonu 1:2, v místě nájezdu techniky ve sklonu 1:8,5. Tato plocha bude 

po dokončení stavby odstraněna tak, že dojde k demontáži a odvezení panelů, podkladních vrstev i vyvýšené 

plochy. 

 

Uložení přebytků zemin  

V rámci stavebního objektu SO 9 bude provedeno uložení přebytečných zemin a sedimentů ze stavby 

na pozemek č. 2098/190 v k.ú. Lanžhot, kde s ním bude naloženo dle platné legislativy. Celkové množství 

přebytečného sedimentu je 13560 m3, což odpovídá hmotnosti  

20340 t. Z toho 5750 m3, tedy 8625 tun, je vytěžený sediment a 7810 m3, tedy 11715 tun činí výkopy zeminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zprůtočnění vodní nádrže Jasenová levá a Jasenová pravá DUSP/DPS 

 D.1. Technická zpráva 

 

10 

 

Bilance výkopů 

  sediment výkop celkem   

Gajdovka 1350 1000 2350 m3 

Jasenová levá 2900 1600 4500 m3 

Jasenová pravá 1500 900 2400 m3 

NÁDRŽE CELKEM 5750 3500 9250 m3 

    
   

Svodnice - stabilizační pas     140 m3 

Svodnice - Gajdovka     90 m3 

Gajdovka - Jasenová levá     335 m3 

Jasenová - Jasenová     275 m3 

Jasenová pravá - Svodnice     3470 m3 

KORYTA CELKEM     4310 m3 

       

CELKOVÝ OBJEM 5750 7810 13560 m3 

CELKOVÁ HMOTNOST 8625 11715 20340 t 
Tabulka 1 - Bilance výkopů 

SO 10 Kácení a výsadba dřevin  

Kácení 

Jako příprava staveniště před zahájením prací bude provedeno mimo vegetační období kácení 64 ks 

vzrostlých stromů a 1450 m2 křovin. Dále bude udělán průřez náletovými dřevinami pro přístup k objektům 

SO10.1. a SO10.2., kde bude odstraněno 73ks stromů do obvodu kmene 30 cm. Umístění a popis kácených 

dřevin je znázorněn ve výkresu C.5. Situace kácení. Dřeviny budou odstraněny včetně pařezů, ty budou na 

místě spáleny nebo odvezeny na skládku. Veškeré kmeny, větve i křoviny budou na místě seštěpkovány. Zvlášť 

bude uložena štěpka zelená, která bude zlikvidována pálením nebo odvezena na skládku, a zvlášť bude uložena 

štěpka bílá a hnědá, která bude použita jako podkladní vrstva pro staveništní vozovku. V případě že pro cestu 

bude nedostatek místní štěpky, bude tato chybějící část dovezena z místních zdrojů v k.ú. Lanžhot. 

 

Výsadba 

Bude provedena náhradní výsadba za pokácené dřeviny v celkovém počtu 76 ks stromů. Umístění a 

popis vysazovaných dřevin je znázorněn ve výkresu C.6. Situace výsadby. 

K výsadbě budou použity vysokokmeny dřevin s obvodem kmínku 8 – 14 cm, výškou minimálně 120 

cm a s kořenovými baly. Budou vysázeny v minimálním rozestupu 5 m a minimálně cca 1,5 m od hranice 

parcely. Vysázené dřeviny budou zality, opatřeny třemi kůly spojenými příčkou, kmeny budou vyvázány 

jutovým popruhem šíře minimálně 4 cm způsobem umožňující růst kmene tak, aby nedošlo k zaškrcení při 

růstu. Průměr opsané kružnice kůlů bude minimálně 0,8 m. 

Nově vysázené stromy a keře budou chráněny proti okusu jednotlivě oplocením. Ochrana každého 

stromů bude provedena ze stočeného pletiva o průměru 0,8 m. Výška pletiva bude 150 cm, oko maximálně 

50x75 mm, drát minimálně 1,8 mm, zinkovaný. Pletivo bude přikotveno ke stabilizačním kůlům a zapuštěno 

0,2 do zeminy. 
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Pletivo bude svařované z pozinkovaného drátu průměr minimálně 1,8 mm pro individuální oplocování 

lesních kultur (obor, ohrad, farem aj.). 

Udávaná životnost pletiva bude minimálně 10 let. Spotřeba na jeden stromek je 2,7 m.  

Spojování pletiva bude pomocí montážních Pz drátů nebo spojovacími kleštěmi. 

Velikost jamky pro výsadbu bude průměr 0,8 m, hloubka 0,6 m, tj. 0,3 m3. Zemina bude z poloviny 

vyměněna za zahradní substrát pro výsadbu dřevin. Na dno jámy budou umístěny dva závity drenážní trubky 

DN100, která bude vyvedena na úroveň terénu pro možnost zalití. Samotný objem drenážní trubky bude 

minimálně 40 l, tj. cca 5 m drenážní trubky DN100. Z přebytečné zeminy bude vytvořena malá hrázka pro 

zachycení srážkové vody u dřeviny. Výsadbový substrát bude smíchán s hydrogelem (silně bobtnavým 

ekologickým půdním sorbentem) v poměru doporučeném výrobcem pro výsadbu listnatých dřevin. 

Povrch půdy v okolí veškerých výsadeb bude chráněn mulčem z mulčovací kůry nebo ze štěpky v 

tloušťce 5-10 cm. Velikost mulčované plochy bude odpovídat oplocenému prostoru.  

Jamka bude před výsadbou prolita minimálně 30 l vody.  Pro výsadbu bude zvoleno podzimní období. 

Po dobu 3 let bude zajištěna následná péče o vysazené stromy, která bude spočívat v 3x ročně sečení 

okolí výsadby, až 10 x ročně zalití rostlin (dle počasí), ochrana proti okusu, výchovný řez, doplnění mulčování, 

přihnojení, opravě popř. výměně kůlů. V případě odumření, bude sazenice vyměněna. 

 

2) Požadavky na vybavení, materiály, 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 dodrží shodu zabudovávaných materiálů s požadavky schválené projektové dokumentace 

(např. dodacími listy ve spojení s atesty materiálů). 

Mezideponie a skládky materiálu: 

Případné mezideponie a skládky materiálu jsou navrženy na pozemcích p. č. 1797/3, 2658/1, 257/5, 

2690, 2689, 2698/13, 2711, 1816/6, 2466/3 v k. ú. Lanžhot. Jsou to plochy zpevněné panely na březích vodních 

ploch, které jsou určeny jako místa nakládání a odvozu sedimentů z vodních ploch. 

Kámen 

Pro kamenné konstrukce (kamenný zához a rovnanina) je požadováno kamene v kvalitě pro vodní 

stavby dle ČSN EN 13383-1 (72 1507) z 05/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí odpovídat 

minimálně navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových plochách kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě 

jakéhokoli znečištění kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty. 

Kamenivo 

Pro podsyp konstrukce kamenné rovnaniny u SO10.02 a SO10.08., podsyp opravy dlažby u SO.02, bude 

použita frakce 4-32 mm. 

Pro konstrukci staveništní vozovky v trase stávající polní cesty bude použita štěrkodrť frakce 0-32 a 0-

63 mm. 

Betony, ocel 

Použitý podkladní beton bude min. třídy C20/25. 
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Použitý konstrukční beton bude třídy C30/37 XF3, konzistence S3-S5. 

Pro vyztužení železobetonových konstrukcí bude použita sít KARI Ø8/100/100. Krytí výztuže bude 

50 mm. 

Ocelové trny, bude použita ocel 10 505 (ČSN EN 10 080) Ø10 mm a Ø14 mm. 

3) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Přípravné práce 

Před vlastní stavbou bude provedeno vytyčení stavby. Všechny vytyčovací body se označí kolíky, které 

se osadí tak, aby nebyly při stavbě poškozeny.  

V prostoru staveniště bude provedeno kácení stromů a zapojeného porostu. 

Celkem v rámci stavby dojde ke kácení stromů v počtu 64 ks vzrostlých stromů a 1450 m2 křovin. Situace 

kácení je přílohou C.5 této PD. Pařezy a ostatní nevyužitelná dřevní hmota bude likvidovaná dle platné 

legislativy. Vzorový výkres ochrany dřevin je součástí přílohy B.STZ. Součástí přípravných prací je vybudování 

přístupové staveništní vozovky – bude využita pokácená dřevní hmota, vybudování staveniště a úprava 

stávajících polních cest. 

 

Podzemní vedení inženýrských sítí 

V území se nenachází žádné inženýrské sítě ani ochranná pásma.  

Etapizace výstavby 

Podrobná etapizace a postup výstavby bude upřesněn v harmonogramu stavby, který předloží 

zhotovitel stavby investorovi k odsouhlasení před zahájením stavby. 

 

▪ kácení dřevin v době vegetačního klidu 

▪ příprava a zřízení staveniště 

▪ výstavba stavebních objektů 

▪ urovnání terénu, uvedení okolních pozemků do původního stavu 

▪ výsadba dřevin 

 

Navrhovaný postup prací: 

1. Kácení a ochrana dřevin  

2. Průtočná tůň /propojovací koryto z Jasenové pravé do Svodnice, propustek do Svodnice, propustek 

u Jasenové pravé 

– část zeminy bude použita na vybudování zařízení staveniště  

3. Gajdovka – odtěžení SO 3 

   práh ve Svodnici SO 1 

propustek SO 2  

4. Odtěžení vodních plocha Jasenová levá SO 5 a Jasenová pravá SO 7 

5. Propojovací koryto mezi Gajdovkou a Jasenovou levou SO 4 

6. Rámový propustek mezi Jasenou levou a pravou SO 6 

7. Výsadba dřevin  
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Převedení vody 

Převedení vody stavbou je navrženo plastovým potrubím DN 400 pomocí zemních hrázek umístěných 

příčně v korytě. Svedení vody do potrubí na horním konci úseku prací bude provedeno zemní hrázkou 

s převýšením min. 0,2 m nad vrch potrubí, tj. min. výšky 0,6 m. Hrázky budou zemní na celou šířku koryta. 

Alternativně je možné použít pytle s pískem. Šířka koruny hrázky bude 0,75 m. Potrubí bude po opuštění 

staveniště vždy kotveno a zajištěno proti volnému posunutí.  

Při výstavbě konstrukcí bude základová spára udržována suchá pomocí čerpání.  

Bourací práce 

Bude odstraněn stávající stávající nevyhovující propustek DN 500 pod místní obslužnou komunikací 

mezi Jasenovou levou a Jasenovou pravou. Bude provedeno odstranění horní vrstvy stávající místní obslužné 

komunikace a polní cesty v průměrné tl. 200 mm. 

Výkop, zemní práce, zakládání 

Žádné zemní práce nesmí být započaty před vytýčením a přesným zjištěním polohy všech podzemních 

sítí a bez souhlasu TDS. 

Výkopové práce v korytě budou dle IGP prováděny jako nezapažené ve třídách těžitelnosti 3. 

Vytěžená hornina bude mezideponována v prostoru staveniště a následně použita pro zásypy a terénní 

úpravy. Sklon svahů dočasných výkopů bude odpovídat stabilitě zastižených zemin, sklon je navržen 1:1. 

Výkopy musí být provedeny podle PD. Bude provedeno vytyčení stavby. Všechny vytyčovací body se označí 

kolíky, které se osadí tak, aby nebyly při stavbě poškozeny. Současně se osadí i výškové značky, ze kterých 

bude možno odvodit nově navržené konstrukce. 

 Je požadována účast geologa a geotechnika na stavbě a budou jimi odsouhlaseny základové spáry a 

výkopové práce. Základové spáry se očistí od nevhodných zemin, navážek, zbytků vegetace, předmětů, které 

nejsou přípustné, urovná se a upraví 

Zpětný zásyp konstrukcí bude proveden se zhutněním zeminy. 

Při zakládání pod hladinou podzemní vody je nutné její úroveň snížit čerpáním pod niveletu základové 

spáry. Při nebezpečí promrznutí musí být prostor zasypán na nezámrznou hloubku a odvodněn. 

Betonové konstrukce 

Doprava, ukládání a zhutňování: 

Beton bude dopravován z betonárky v souladu s ČSN EN 206+A2 (732403) a ukládán do konstrukce v 

souladu s ČSN EN 13 670 (732400). V souladu s požadavky platné normy ČSN EN 206+A2 kapitola 5.2.8. nesmí 

být teplota čerstvého betonu v době jeho dodávání menší než +5 °C. Teplota čerstvého betonu v zimním 

období bude zajištěna např. ohřevem záměsové vody a ohřevem kameniva. 

 

Pro výstavbu příčného pasu a čel propustků je navrženo ukládání betonu čerpáním pomocí 

stacionárního čerpadla betonu nebo pomocí mobilního čerpadla na beton s ramenem. S ohledem na použitou 

technologii dopravy betonu je požadována maximální velikost kameniva frakce 8/16 mm. Ukládání betonu do 

bednění přímo z mixu není možné vzhledem k šířce a hloubce výkopu, omezení tonáže na obecním mostu. 

Zatěžování hrany výkopu stojícím autodomíchávačem není z bezpečnostních důvodů možné. 
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Zhutňování musí probíhat plynule během ukládání každé dávky betonu do dosažení optimální hutnosti 

způsobem, který nezpůsobí segregaci frakcí kameniva. Způsob a doba zhutňování musí být zvoleny v závislosti 

na konzistenci a složení betonu tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného a úplného zhutnění bez pórů a kaveren. 

Nesmí dojít rozměšování čerstvého betonu a k vytékání cementového mléka na povrchu konstrukcí. 

Kdykoliv budou použity příložné vibrátory, musí být bednění dostatečně tuhé, rozmístění vibrátorů 

provedeno tak, aby bylo zaručeno dokonalé zhutnění a aby se zabránilo vzniku povrchových vad. 

Ukládání betonu nesmí být zahájeno do té doby, než bude převzato uložení výztuže a zabudovaných 

prvků a konstrukce bednění. 

Výška betonu uloženého v jednom pracovním záběru je dána projektem (vyznačení pracovních spár) 

nebo bude odsouhlasena TDS po dohodě s projektantem před začátkem ukládání betonu. 

Výška uloženého betonu v jedné vrstvě by neměla být větší než cca 1,5 násobek délky aktivní části 

hlavice ponorného vibrátoru. 

Beton bude uložen přímo do definitivního tvaru bez posunu výztuže, zabudovaných prvků a bednění. 

Zhutňování nesmí působit přímo nebo nepřímo na beton poté co nastal počátek tuhnutí. 

Ukládání betonu v každém pracovním záběru konstrukce bude nepřetržité v rozsahu vymezeném 

pracovními spárami. Zhotovitel musí mít zajištěno záložní betonárku a pumpy na beton. Jestliže dojde k 

přerušení betonáže po dobu, kdy již uložený beton dosáhnul pevnosti větší než 2,5 MPa, pak zhotovitel musí 

vytvořit pracovní spáru, nebo odstranit již uložený beton. 

Ukládání betonu nebude probíhat v otevřeném prostoru v průběhu prudkého deště, nebo sněžení. 

Pokud takové podmínky nastanou, je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro bezpečnou betonáž. 

V době betonování musí být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0 °C. V bednění nebo na pracovní 

spáře nesmí být led, sníh a stojatá voda. 

Zhotovitel dohodne postup betonáže s TDS nejméně 7 dní před vlastním zahájením prací. 

Ošetřování betonu: 

Beton bude ošetřovaný podle čl. 8.5, E.8.5 a tab. E1 ČSN EN 13670 -1 a údajů o pevnostním součiniteli 

od výrobce betonu dle tab. 12 ČSN EN 206-1,Z3. Za chladného počasí, kdy se teplota povrchu uloženého 

betonu může přiblížit 0°C, nesmí být použito ošetřování vodou. Konstrukce, které mají mít stejnou kvalitu a 

jsou vystaveny klimatickým vlivům počasí, musí být ošetřovány stejným způsobem. Zhotovitel předloží 

podrobné návrhy metod ošetřování betonu. Během období ošetřování vrstvy betonu je třeba zabránit ztrátě 

vlhkosti a minimalizovat teplotní namáhání způsobená rozdílem v teplotě mezi povrchem betonu a jádrem 

konstrukce. Konstrukce bude zakryta mokrou geotextilií a plachtou po dobu min. 72 hod.  

Po uložení betonu do konstrukce za nízkých teplot je nutné jej chránit odizolováním pomocí geotextilie 

a plachty případně foukáním horkého vzduchu pod plachty tak, že teplota povrchu betonu neklesne pod + 5 

°C po dobu min. 72 hod.  

Zhotovitel učiní opatření proti vzniku trhlin na povrchu konstrukcí.  

Beton bude chráněn před znečištěním chemicky, nebo jinak znečištěnou vodou, olejem, palivem nebo 

dalšími škodlivými látkami v období nejméně 30 dnů po uložení. 

Záznamy o průběhu betonáží: 

Záznamy o průběhu betonáží se řídí dle příslušných ustanovení ČSN EN 206-1,Z3. Zhotovitel musí 

uchovávat záznamy o průběhu prací v rámci díla a všech zkušebních odebraných vzorcích. Záznamy musí být 

vedeny denně, uchovávány na stavbě a kopie přístupné na vyžádání pro kontrolu TDS.  
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Požadované zkoušky: 

Technické podmínky jsou stanoveny na základě ČSN EN 13670-1 a ČSN EN 206-1,Z3 nebo, tam kde je 

to důležité, podle dalších příslušných norem. Odběr vzorů a jejich zkoušení bude ve shodě s ČSN EN 13670-1 a 

ČSN EN 206-1,Z3 nebo podle pokynů TDS. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost pro zhotovení, ošetřování 

a zkoušení zkušebních vzorků. Vzorky budou zřetelně označeny jednacím číslem a datem přípravy směsi a 

budou ošetřovány a zkoušeny podle ČSN EN 13670-1 a ČSN EN 206-1,Z3. Vzorky budou zkoušeny pouze v 

akreditovaných na dodavateli nezávislých zkušebních laboratořích, které mají požadované zkoušky 

akreditované. Doporučení odebírání zkušebních vzorků, hodnocení krychelné pevnosti a jiné zkoušky provádět 

v souladu s platnými ČSN EN a tyto odstavce odkázat na legislativu. 

Četnost odběrů zkušebních vzorků pro krychelnou pevnost betonu bude podle příslušných kontrolních 

a zkušebních plánů předložených zhotovitelem, případně podle požadavku TDS. Pro každý den betonáže bude 

minimálně jeden vzorek betonu. Z každého vzorku betonu se zhotoví dvě zkušební krychle pro zkoušení po 28 

dnech. Výsledek zkoušky po 28 dnech bude průměru ze dvou krychlí.  

Projekt předepisuje provést min. 10 odběrů pro betonáže: 2 odběry pro stabilizační pas a 8 odběrů 

pro čela 4 propustků. 

Zhotovitel je povinen, pro každou odebranou zkušební krychli, vést a zpřístupnit TDS podrobné 

záznamy ukazující: 

- číslo odebraného vzorku 
- umístění a dávku, ze které byl odebrán vzorek pro zhotovení zkušebního tělesa; 
- datum zhotovení; 
- povětrnostní podmínky v době od odběru vzorku; 
- datum zkoušky; 
- stáří betonu v době zkoušky; 
- výsledky zkoušek 

Odebírání zkušebních vzorků, hodnocení krychelné pevnosti a jiné zkoušky bude prováděno v souladu 

s platnými ČSN. 

Bednění 

Bednění musí být dostatečně vystrojeno, upevněno a staticky zajištěno tak, aby se zabránilo škodám 

při betonování, aby zajistilo přesný tvar a rozměry konečného díla dané projektovou dokumentací. Bednění 

musí být schopno vytvořit povrch betonu v pohledové kvalitě (primárně u čel propustků). Kde jsou požadovány 

otvory pro projektovanou výztuž, upevňovací prvky a zařízení nebo jiné vestavěné prvky, musí být provedena 

opatření, aby nedocházelo k úniku cementového tmele. Vnitřky veškerého bednění před ukládáním betonu 

budou důkladně očištěny. Desky bednění budou mít srovnané hrany pro přesné osazení a budou spojovány ve 

svislých nebo vodorovných spárách. Tam, kde jsou požadovány zkosené hrany, vloží se do bednění lišty. 

Spárami v bednění nesmí vytékat cementový tmel. Vyjma atypických konstrukcí bude použito pouze 

systémového bednění. 

Bednění a odbedňování bude prováděno v souladu s ČSN EN 13670. Odstranění nosného bednění 

konstrukce bude provedeno nejdříve 72 hod po betonáži. 

Utěsnění otvorů ve stěnách po spínacích tyčích, které budou prováděny oboustranným bednění) bude 

prováděno pomocí vlepení dvou kusů betonových zátek např. Drufa (22 x 20 mm) pomocí lepidla např. Beton 

Kleber přičemž nejprve bude vlepen jeden kus vodotěsné zátky a po technologické pauze dvou hodin bude 

vlepena druhá zátka lícující se stěnou. 
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Armování 

Bude použita certifikovaná výztuž pocházející ze zemí EU. Dělení a ohýbání výztuže musí být provedeno 

v souladu s ČSN 73 1201 a nesmí být prováděno při teplotě pod 5°C. Výztuž bude pevně zafixována ve své 

pozici a bude chráněna proti změně polohy. Nenosné spoje výztuže budou provedeny vázáním drátem. Musí 

být provedena opatření, aby vyčnívající konce prutů nebo spon nezasahovaly do krycí vrstvy betonu. 

Minimální krytí výztuže betonem bude 50 mm. Tloušťka krytí bude zajištěna betonovými distančníky. Poloha 

výztuže bude zajištěna ve své poloze během ukládání betonu použitím distančních těles, rozpěrných vložek 

nebo jiným způsobem schváleným TDS. Pouze schválená distanční tělíska mohou být použita v trvalé 

konstrukci. Částečně zatvrdlý beton držící se na výztuži během postupu betonování musí být odstraněný. 

Beton nesmí být ukládán, dokud výztuž nebude očištěna od jakýchkoliv látek, které by mohly nepříznivě 

chemicky působit na ocel nebo na beton či snižovat soudržnost s betonovou konstrukcí. Kde jsou v betonu 

zabudovány potrubí, musí být ve své poloze pevně zajištěny proti posunutí a zbaveny všech povrchových 

povlaků (ochranných nátěrů), které by mohli snižovat soudržnost s betonem. Zhotovitel přijme taková 

opatření, aby při ukládání betonu zabránil vzniku vzduchových pórů i kaveren. 

Rovnanina 

Kamenná rovnanina bude provedena u propustku SO 2 na nátoku ze Svodnice do Gajdovky a u 

propustku SO10.8. na výtoku do Svodnice pro opevnění dna. Břehové opevnění kamennou rovnaninou je 

navrženo v toku Svodnice mezi objekty SO 1 a SO 2 a u výtokového objektu SO 8 v korytě Svodnice pod 

propustkem. 

 

Prostor před i za propustkem SO 2, kde došlo k odtěžení zemního valu, bude ve dně opevněn 

kamennou rovnaninou z lomového kamene do 200 kg uloženým na štěrkovém podsypu frakce 4-32 tl. 0,2 m. 

Budou použity kameny tloušťky 0,4 m, které budou dosahovat alespoň v jedné své části. Opevnění dna u 

Svodnice bude v ploše 20 m2, opevnění dna u Gajdovky bude v ploše 10 m2. 

Prostor v korytě Svodnice před propustkem SO 8, kde došlo k odtěžení břehu, , bude ve dně opevněn 

kamennou rovnaninou z lomového kamene do 200 kg uloženým na štěrkovém podsypu frakce 4-32 tl. 0,2 m. 

Budou použity kameny tloušťky 0,4 m, které budou dosahovat alespoň v jedné své části. Opevnění dna bude 

v ploše 30 m2.  

 

Břehové opevnění kamennou rovnaninou bude ve svahu 1:1, bude vyplněnou zeminou s osazenými 

vrbovými pruty. Zbylé části svahu budou zatravněny. Mezi objekty SO 1 a SO 2 bude opevnění břehu v ploše 

9,5 m2. U objektu SO 8 bude břehové opevnění v ploše 7 m2.  Nejprve bude v patě svahu uložena patka 

z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg. Kamen v patě bude uložen min 0,6 m na štět. Ve svahu bude na 

patku rovnanina mocnosti 0,4 m. Hmotnost kamenů bude do 200 kg. Budou použity kameny tloušťky 0,4 m, 

které budou dosahovat alespoň v jedné své části. Spáry budou následně vyplněny zeminou s vysazenými 

vrbovými pruty.  


