
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta stavební 

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 

 

 

 

 

 

Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Anna Zrzavecká 

Vedoucí práce: Ing. Václav David, Ph. D. 

 

 

 

 

PRAHA 

PROSINEC 2017 



Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška   B. Souhrnná technická zpráva 

 

2 

 

Popis zakázky: Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci rybníka 
Zlatuška 

 

Objednatel: NDCon s. r. o. 

 Zlatnická 10/1582 

 110 00 Praha 1 

 IČ: 64939511 

  DIČ: CZ64939511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby:  Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška 

 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace stavební povolení 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešitel:  Bc. Anna Zrzavecká 

  Zaluží 71, Tábor 

 



Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška   B. Souhrnná technická zpráva 

 

3 

 

   

 

Obsah 
B.1. Popis území stavby .......................................................................................................... 4 

B.2. Celkový popis stavby ....................................................................................................... 7 

B.2.1. Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek .................................................. 7 

B.2.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení .................................... 7 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby ........................................................... 7 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby ........................................................................................ 7 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby ..................................................................................... 7 

B.2.6. Základní charakteristika objektů .................................................................................. 7 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení .......................... 8 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení ...................................................................................... 8 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi .............................................................................. 10 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
 10 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................................ 10 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu, ........................................................................ 11 

B.4. Dopravní řešení ............................................................................................................... 11 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ..................................................... 11 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ............................................. 12 

B.7. Ochrana obyvatelstva .................................................................................................... 13 

B.8. Zásady organizace výstavby ......................................................................................... 13 

 

 

 

  



Studie rekonstrukce rybníka Zlatuška   B. Souhrnná technická zpráva 

 

4 

 

B.1. Popis území stavby 

a) Rozsah řešeného území 

Rybník Zlatuška se nachází v intravilánu obce Horní Pole (spadá pod obec Studená). 
Řešené území je součástí povodí Studenského potoka. Jde o spodní rybník v kaskádě vodní 
děl Zlatuška, Pilný a Karhov. Plocha vodní hladiny je cca 2,4 ha. Hloubka rybníka je cca 1,6 m. 
Výška tělesa hráze je v nejvyšším místě cca 2,5 m. Okolí rybníka je tvořeno vesnickou 
zástavbou rodinných domů (západní a severní strana), na jih od rybníka je zemědělský areál 
a východní část je tvořena stromovým porostem s náletem dřevin. 

Přístup k rybníku je možný z místní hlavní komunikace, která prochází vesnicí směrem 
k obci Studená. 

Základní vodohospodářská funkce vodního díla je akumulace vody v krajině a extenzivní 
chov ryb. Rybník je zařazen do IV. kategorie. 

V současné době je rybník v nevyhovujícím stavu s nevyhovujícími objekty. Pod hrází jsou 
viditelné průsaky vody, bezpečností přeliv je nekapacitní a pravidelné dochází k přelévání 
koruny hráze, požerák je již při mírně zvýšené hladině zcela zatopen. Hlavním účelem stavby je 
tedy zajištění bezpečnosti vodního díla a obnovení zásobního prostoru nádrže. Toto je řešeno 
odbahněním a rekonstrukcí technických objektů (spodní výpust a bezpečnostní přeliv) pro 
bezpečné převedení průtoků do Q100. Dále je v rámci projektu navrženo dotvarování tělesa 
hráze, sanace průsaků hrází a nově také sjezd do prostoru zátopy, kádiště a loviště pro potřeby 
výlovu. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické podklady 

Geodetické zaměření provedla firma Dušan Trnka, Zborovy 59, 340 34 Plánice, 
IČ 13223381 v červnu 2016. Bylo zpracováno polohopisné a výškopisné zaměření území 
zahrnující prostor zátopy rybníka (se zaměřením pevného dna a mocnosti sedimentu), hráz, 
prostor pod hrází, odpadní koryta od objektů a stávající technické objekty. 

Terénní průzkumy 

Terénní průzkum byl proveden v květnu 2016 a na jaře 2017 a byla pořízena 
fotodokumentace, která se nachází v části E.4.  

Rozbor sedimentu 

Dle provedených rozborů vyhovuje sediment pro uložení na ZPF. Rozbory provedla firma 
Aquatest. 

Hydrologická data 

Hydrologická data pro Studenský potok jsou vztažená k profilu hráze rybníka Zlatuška. 

Tok     Studenský potok 

Číslo hydrologického pořadí 1-07-03-0350 

Plocha povodí   9,83 km2 

Třída    IV. 

 

Základní hydrologické údaje Qa a Qm byly vypracovány z časové řady let 1981 – 2010 
Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka České Budějovice dle ČSN 75 1400 dne 
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18.05.2016. Hydrologické údaje jsou IV. třídy spolehlivosti. Základní údaje o N-letých a M-
denních průtocích jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

 

Tab. 4.1 M-denní průtoky v l.s-1 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QMd 215 74 20 7,0 5,0 1,6 0,1 

 

Tab. 4.1 N- průtoky v m3.s-1 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 3,40 4,60 6,20 8,10 11,0 13,0 16,0 

 

c) Stávající a bezpečnostní pásma 

Na území staveniště se nenachází žádné inženýrské sítě. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Studenský potok. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba rekonstrukce rybníka Zlatuška je zaměřená na odbahnění prostoru nádrže 
a obnovení bezpečnosti a funkčnosti vodního díla. Stávající bezpečnostní přeliv je nekapacitní. 
Ve špatném stavu je také objekt spodní výpusti, dále dochází k průsakům hrází. 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, 
provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci apod.). Zhotovitel 
stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. 
Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým 
normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky 
zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na 
stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. 
Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala okolí staveniště. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Budou odstraněny 
stromy a keře na koruně hráze a na jejím vzdušním líci z důvodu modelování tělesa hráze do 
požadovaného tvaru. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 
(zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být odvezeny a zlikvidovány v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona o odpadech. 
O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Ke převzetí stavby pak zhotovitel předloží doklady o tom, jak byly 
odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k využití nebo odstranění.  

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením proti znečištění 
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komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních 
strojů. 

f) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nemá žádné požadavky na sanace. Kácení dřevin je navrženo na tělese hráze 
(převážně na vzdušním líci, v patě a na koruně hráze). Náhradní výsadba není plánována. 
Stávající požerák bude odstraněn spolu s výpustným potrubím a bude osazený nový v rámci 
sdruženého objektu.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou samotnou nebude dotčen zemědělský půdní fond. Sediment bude uložen na ZPF 
v souladu s platnou legislativou na pozemcích v užívání místního zemědělského družstva. 
Uložením sedimentu nedojde k záborům ZPF. 

h) Územně technické podmínky 

Hlavním účelem stavby je zajištění bezpečnosti vodního díla a obnovení zásobního 
prostoru nádrže. Toto je řešeno odbahněním a rekonstrukcí technických objektů (spodní výpust 
a bezpečnostní přeliv) pro bezpečné převedení průtoků do Q100. Dále je v rámci projektu 
navrženo dotvarování tělesa hráze, sanace průsaků hrází a nově také sjezd do prostoru zátopy, 
kádiště a loviště pro potřeby výlovu. Tento návrh je technicky proveditelný.  

Přístup ke staveništi je dán po místních komunikacích a prostorem zátopy rybníka. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově ani věcně závislá na jiné stavbě. Nejsou známy žádné podmiňující, 
vyvolané či související investice.  
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavním účelem stavby je zajištění bezpečnosti vodního díla a obnovení zásobního 
prostoru nádrže. Toto je řešeno odbahněním a rekonstrukcí technických objektů (spodní výpust 
a bezpečnostní přeliv) pro bezpečné převedení průtoků do Q100. Dále je v rámci projektu 
navrženo dotvarování tělesa hráze, sanace průsaků hrází a nově také sjezd do prostoru zátopy, 
kádiště a loviště pro potřeby výlovu. 

B.2.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti vodního díla Zlatuška. Je navržena tak, 
aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené pracemi. 

Okolní prostředí nebude nikterak měněno. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Bezpečností přeliv je navržen jako boční přeliv se spodní výpustí zabudovanou do tělesa 
přelivu a zaústěnou do spadiště přelivu. Těleso bezpečnostního přelivu bude řešeno jako 
betonová zeď s kamenným obkladem ze vzdušní strany. 

Pod hrází bude odtok procházet propustkem z benešových rámů. V podhrází je navržen 
vývar pro tlumení kinetické energie z kamenné rovnaniny na sucho. Prahy vývaru jsou řešeny 
jako zdivo na cementovou maltu. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení je dáno manipulačním a provozním řádem rybníka. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím 
užívání. Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, vyhlášky 
a zákony. 

B.2.6.  Základní charakteristika objektů 

Stavba je členěna na 4 stavební objekty: 

 SO 01 Odtěžení sedimentu – Bude provedeno odtěžení sedimentu, dno nádrže bude 
vyspádováno směrem k rybniční stoce, která povede od nátoku směrem ke sdruženému 
objektu. Část zátopy u západního břehu rybníka bude při těžení vynechána a dojde tak 
k vytvoření litorálního pásma. Odtěžený sediment bude uložen na ZPF.  

 SO 02 Oprava hráze – Zemní hráz bude na vzdušním líci dotvarována do sklonu 1:2 
a v okolí sdruženého objektu bude zřízena přitěžovací lavice. V rámci těchto úprav 
budou odstraněny dřeviny na hrázi. V místě stávajícího bezpečnostního přelivu bude 
zřízen boční odtok z rybníka z důvodu zachování průtoku náhonem od stávajícího BP. 
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 SO 03 Sdružený objekt a odpadní koryto – V místě stávající výpusti je navržený 
sdružený objekt bezpečnostního přelivu a spodní výpusti. Přelivná hrana bočního 
bezpečnostního přelivu je umístěna rovnoběžně s osou hráze o celkové délce 34 metrů. 
Spadiště přelivu (s podélným sklonem 4,6 %) i odtok z požeráku jsou svedeny do 
rámové propusti typu Beneš (2,0 x 2,0 m) o celkové délce 9 metrů a podélném sklonu 
2,5 %. Ve dně spadiště a propusti pod hrází budou umístěny rozražeče pro tlumení 
kinetické energie vody. Pod hrází je voda svedena do objektu vývaru. Vývar je navržen 
0,8 metru hluboký, o délce 8 metrů, šířce ve dně 2 m a sklony svahů 1:1. Navazující 
odpadní koryto bude připojeno do stávajícího koryta. Opevnění objektů bude kamennou 
dlažbou do betonu a kamennou rovnaninou. 

 SO 04 Sjezd do zátopy, loviště a kádiště – Na dno rybníka bude zřízen panelový sjezd 
z hráze o  šířce 3 metry a podélném sklonu 10 % ze silničních betonových panelů. Pro 
potřeby výlovu bude vybudováno u sdruženého objektu kádiště a loviště (loviště s úrovní 
dna na úrovni spodní výpusti) a schodiště z hráze do zátopy.  

 

Základní parametry nádrže: 

 Kóta koruny hráze:   661,90 m n. m. 

 Kóta maximální hladiny Hmax:  661,50 m n. m. 

 Kóta normální hladiny Hnn:  661,10 m n. m. 

 Kóta přelivné hrany BP:  661,15 m n. m. 

 Kóta dna nádrže (u požeráku): 659,00 m n. m. 

 Zatopená plocha při Hnn:    2,85 ha 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Spodní výpust je řešena jako prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou zaústěný 
do spadiště bezpečnostního přelivu. Technologická zařízení se zde nenachází. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky 
HZS na základě telefonického ohlášení. Buňka zařízení staveniště bude vybavena hasicím 
přístrojem a s jeho ovládáním budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon 
č. 183/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 103/1990 Sb. v platném znění, tak i zákon 
o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 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. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba se bude nacházet ve volném prostranství a není rozdělena do požárních úseků. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Vzhledem k charakteru stavby není požární riziko počítáno. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat zvláštní opatření z hlediska požární 
ochrany. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Objekt se nachází ve venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru stavby není posouzení 
počítáno. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Objekt se nachází ve venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru stavby není posouzení 
počítáno. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Pro potřeby požární vody vyhovují stávající obecní zdroje a vodní zdroje pro stavbu. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Příjezd pro hasičské jednotky je po obecních cestách, které umožňují příjezd a manipulaci 
hasičských vozidel.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnika) 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zřizovat během výstavby zvláštní opatření 
z hlediska požární ochrany, protože při stavbě nevzniká požární riziko. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí 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 hranice souvisle oplocena 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.,  

 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. 
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 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 určí způsob 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 na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou.  

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nepatří do kategorie staveb, kde se hospodaří s energiemi. 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba nepatří do kritérií tepelně technického hodnocení. 

b) Energetická náročnost stavby 

Stavba nemá energetickou náročnost. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Stavba nevyžaduje žádné energie. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk prašnost apod.) 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 
obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 
Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými ČSN a 
požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv 
stavby na životní prostředí. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U navrhované stavby není navržena ochrana proti radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje bludných proudů. 

c) Ochrana před seismicitou 

Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly zaznamenány 
žádné sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti sesuvům půdy. 
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d) Ochrana před hlukem 

U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním prostoru 
a chráněném prostoru stavby. Samotná stavba není zdrojem hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

V rámci stavby dojde ke zlepšení funkce objektů na rybníku, které přispějí k celkové 
bezpečnosti vodního díla.  

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu, 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy rozvody užitkové a pitné vody, které by byly 
využity pro provoz této stavby.  

Voda pro potřebu výstavby bude dovážena zhotovitelem stavby např. z mobilních cisteren.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště bude do Studenského potoka a musí být 
zabezpečeno tak, aby nedošlo k rozmáčení pozemků staveniště a pozemků pod staveništěm. 

V průběhu stavby budou zařízení vyžadující elektrickou energii napájena agregátem. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nemá nároky na napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dostupnost stavby bude zabezpečena z místní komunikace v části obce Horní Pole (parc. 
č. 516/1 a 511/4).  

Stavba při realizaci propusti pod hrází znemožní průchodnost a průjezdnost místní 
komunikace po hrázi. Vzhledem k místním podmínkám není objízdná trasa navrhována. Pouze 
krátkodobě může dojít k omezení při skládce materiálu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dostupnost stavby bude zabezpečena z místní komunikace v části obce Horní Pole (parc. 
č. 516/1 a 511/4), na kterou navazuje silnice do obce Studená. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby, nemá stavba žádné nároky na technickou a dopravní 
infrastrukturu, a proto není řešena ani doprava v klidu. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Při stavbě budou realizovány terénní úpravy v prostoru zátopy a na tělese hráze a to 
v rozsahu popsaném v bodě B.2.6. 
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b) Použité vegetační prvky 

V projektu nejsou navrženy. 

c) Biotechnická opatření 

Návrh nepočítá s biotechnickým opatřením.  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

S ohledem na charakter stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. Režim 
povrchových vod stavba ovlivní pozitivně. Během realizace může pouze dojít k dočasnému 
zvýšení prachových emisí. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala 
přilehlé části staveniště. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 
(zejména NV 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením proti znečištění 
komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních 
strojů. 

Práce je nutné provádět tak, aby nedocházelo k odplavování materiálu do vodního toku. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Budou odstraněny 
stromy a keře na koruně hráze a na jejím vzdušním líci z důvodu modelování tělesa hráze do 
požadovaného tvaru. 

Hlučnost během stavby bude omezována všemi dostupnými opatřeními pro snížení 
hlučnosti a zejména prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologie). 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se tohoto projektu. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma jsou stanovena proto, aby nedocházelo k poškození inženýrských sítí 
zejména při výkopových pracech, případně aby nedošlo k úrazu při práci v blízkosti sítě. 
Narušením inženýrských sítí a kolize s nimi znamenají vždy zdržení prací, dodatečné náklady 
na opravy, náklady na pokuty a velmi často i vážné poškození zdraví, nezřídka i ztráty na 
životech. 

 Stavba se nenachází v blízkosti inženýrských sítí.  
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 

Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání 
s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění, související vyhlášky 383/2001 Sb. 
O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 83/2016 Sb. Cílem je zajistit, aby se 
stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou ČR“, 
přijatou usnesením vlády ČR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v roce 2012. 

Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad 
o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např.: stavební 
odpady, obaly od stavebních hmot, zemina a kamení aj.) v souladu se zákonem o odpadech 
a prováděcích právních předpisech. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiál pro výstavbu bude zejména stavební řezivo, beton, ocel a kamenické výrobky. 
Pořízení a doprava bude zajištěna běžnými prostředky. 

b) Odvodnění staveniště 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách staveniště. Staveniště bude 
vybaveno mobilním WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby budou odváděny do stávajícího toku. 

Při stavbě bude voda převedena zemním příkopem a skrz těleso sdruženého objektu bude 
voda provedena gravitačně potrubím. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dostupnost stavby bude zabezpečena z místní komunikace v části obce Horní Pole (parc. 
č. 516/1 a 511/4). 

Případná nalezená zařízení inženýrských sítí musí být během stavební činnosti chráněna 
před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. Dle 
vyjádření se v prostoru stavby žádné sítě nenachází. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy rozvody užitkové a pitné vody, které by byly 
využity pro provoz této stavby. V průběhu stavby budou zařízení vyžadující elektrickou energii 
napájena agregátem. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o znečištění a hlučnost. Vliv bude 
omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech 
prací. 

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 
stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a okolních 
komunikací prachem nebo blátem. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle NV č. 591/2006 
Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění zákona č. 136/2016 Sb. 

V rámci stavby nejsou požadavky na žádné asanace a demolice. Budou odstraněny stromy 
a keře na koruně hráze a na jejím vzdušním líci z důvodu modelování tělesa hráze do 
požadovaného tvaru. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bude prováděna na stávajících konstrukcích, po skončení prací bude geodeticky 
zaměřeno skutečné provedení. 

Při těžbě sedimentu budou zásahy probíhat pouze v zátopě rybníka 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích pod hrází rybníka, parc. č. 252 a 244/2. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na stavbě bude likvidace, nakládání případně další využití odpadů řízeno vnitřními předpisy 
stavby a platnými zákony. 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech v platném znění, vyhlášce č. 93/2016 Sb., vyhlášce č. 383/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 83/2016 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a § 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu 
s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. v platném znění a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 
provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro 
ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah 
škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji v § 20 zákonu č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

Kód Název odpadu Původ 

17 01 Beton, cihly Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení, písek a vytěžená hlušina Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady Provoz na staveništi 

 

S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude 
nakládáno s respektováním příslušných norem a vyhlášek. 

Pro odvoz na skládku a následné likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem 
vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním 
odpadem. 

Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (dřevo, papír, 
kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin k následnému 
využití. 
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K převzetí stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti nebo případně jejich další využití. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Bude odtěženo celkem 9653 m3 sedimentu z prostoru nádrže. 

Zemina získaná při prokopání tělesa hráze bude využita ke zřízení sjezdu do zátopy, případně 
k dotvarování tělesa hráze a zřízení přitěžovacích lavic.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, 
provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci apod.). Zhotovitel 
stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. 
Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým 
normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky 
zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na 
stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. 
Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. 
Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Budou odstraněny 
stromy a keře na koruně hráze a na jejím vzdušním líci z důvodu modelování tělesa hráze do 
požadovaného tvaru. 

Po dobu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny 
hluku definované v obecně platných předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 
217/2016 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona o odpadech. 
O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Při převzetí stavby pak zhotovitel předloží doklady o tom, jak byly 
odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k využití nebo odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující znečištění 
komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních 
strojů. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických pracovních 
pomůcek, je nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a souvisejících technických 
norem. Dále je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) ve 
vztahu ke stavebním pracím, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb., 
a příslušná ustanovení Zákoníku práce. Již při přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné 
technologické postupy a zásady pro zajišťování BOZP, týkající se všech zainteresovaných osob 
při pracích a používání mechanizmů. Všechny zainteresované subjekty budou prokazatelně 
seznámeny s riziky vyplývajících z pracovních činností a dotčeného prostředí. Musí dojít 
k vzájemné písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleni 
z BOZP a požární ochrany. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Pracoviště bude vybaveno lékárničkami první pomoci podle rizik s přílohou první 
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pomoci. Na dostupném a viditelném místě bude uveden seznam čísel tísňového volání včetně 
telefonů na důležité státní a místní orgány, doklad o stavebním povolení.  

Kromě obecně platných předpisů, je nutno dodržet zejména nejdůležitější legislativu BOZP 
a PO: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v aktuálním znění 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích v aktuálním znění 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí v aktuálním znění 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v aktuálním 
znění 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci v aktuálním znění. 

 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, v aktuálním znění 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v aktuálním znění 

 Dále je nutno respektovat a dodržovat zejména: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v aktuálním znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. vyhl. č. 395/1992 Sb. k jeho provádění 
v aktuálním znění 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) v aktuálním 
znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
v aktuálním znění 

 Nutno brát v úvahu i technické normy např.: 

 ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením 

 ČSN 73 0820 - Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 73 3050 - Zemní práce 

 ČSN EN 340 - Ochranné oděvy 

 

V rámci prevence rizik na pracovišti vypracuje v případech určených zákonem plán 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v souladu s §15 zákona 309/2006 Sb., 
v platném znění, odstavec 2 a s nařízením vlády č. 591/2006, v platném znění, příloha č. 5. 
Zejména se jedná o práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí. 

Zhotovitel stavby aktualizuje Havarijní plán a seznámí s ním pracovníky stavby. Zejména se 
jedná o způsoby zabezpečení proti vzniku ekologické havárie a postupu v případě povodňové 
situace a odsunutím techniky z koryta vodního toku. 

Předpokládá se, že realizační práce budou zahrnovat všechny stavební objekty a že 
celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dní a nebude na nich pracovat více než 
20 fyzických osob (po dobu delší než 1 pracovní den), tudíž není investor ze zákona povinen 
zahájení prací oznámit oblastnímu inspektorátu práce. 
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Projektant na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §14 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., v platném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při 
kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem 
schválenou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová, což je v souladu s § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Druh používaných mechanizačních prostředků bude významně limitován konfigurací terénu 
a dostupností staveniště. Příjezd ke staveništi je omezen standartní šířkou příjezdové silnice na 
3 m. Předpokládá se nasazení mechanizace jako např. traktorbagr, kráčející rypadlo 
(menzimuck), dempr, nákladní automobily.   

Dostupnost stavby bude zabezpečena z místní komunikace v části obce Horní Pole (parc. 
č. 516/1 a 511/4). 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba neklade žádné speciální podmínky pro výstavbu. V průběhu realizace budou rovněž 
učiněna všechna opatření proti úniku provozních kapalin do vodního prostředí. V případě vzniku 
povodně se bude provoz stavby řídit Povodňovým plánem. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 

Lhůty výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je 5 měsíců. Při výstavbě musí být dodrženy technologické 
přestávky. 

 

 

Postup výstavby 

 Provedení kácení v době vegetačního klidu (do konce března) 

 Vypuštění a vylovení rybníka (září/říjen) 

 Vybudování sjezdu do prostoru zátopy 

 Shrnutí sedimentu v zátopě na hromady pro jeho odvodnění 

 Prokopání hráze a vybudování propusti 

 Výstavba sdruženého objektu 

 Výstavba vývaru pod hrází a napojení na odpadní koryto 

 Úprava stávajícího bezpečnostního přelivu 

 Odtěžení, odvoz a uložení sedimentu na ZPF 

 Dotvarování tělesa hráze 

 Terénní úpravy, urovnání terénu v prostoru staveniště 
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Stavbě budou předcházet přípravné práce v podobě kácení dřevin na hrázi v době vegetačního 
klidu. Výstavba bude probíhat v termínu po výlovu rybníka. V jarních měsících je třeba započít 
s napouštěním. 
 
V Praze, prosinec 2017 


