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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Stavba není členěna na stavební objekty: 
 

 
Předmětem  dokumentace  je  revitalizace  původního  koryta  Třebůvky  v lokalitě  Knížecí  louka. 

Návrh  revitalizace  vychází  z provedených  průzkumů  lokality.  Na  základě  provedených  zásahů 

dojde ke: 

 snížení trofie vodního prostředí (zatížení živinami). 

 zvýšení spektra vodních stanovišť území zejména o nezarostlé a nezazemněné  tůně,  jež 

zajistí  existenci  vodních  a mokřadních  biotopů  a  druhů  na  lokalitě  v horizontu  dalších 

desítek  let,  což  bude  mít  velmi  příznivý  vliv  na  posílení  biodiverzity  v krátkodobém, 

střednědobém i dlouhodobém měřítku. 

Z ekologického pohledu povedou provedené  revitalizační  zásahy k sukcesnímu posunu  směrem 

k mladší fázi. Na revitalizaci bude pozitivně reagovat také fauna a flóra území.  

 

Popis a funkce inženýrského objektu  

Navrhovaná kapacita stavby 

 plocha revitalizovaného toku (dotčené nivy) 3800 m2 

 množství výkopku z revitalizovaného koryta – 648 m3 

 vybudování tůní – výkop celkem 243 m3 

 zpětné zásypy 891 m3 

 sejmutá ornice 90,4 m3 

 ohumusování 90,4 m3 

 

Základní bilance stavby 

Revitalizace toku a vybudování tůní 

 revitalizace toku  ‐ objem výkopku ‐ 648 m³ 

 podélný sklon 0,6 % 

 sklony svahů 1:1.5 ‐ 1:8 
Vybudování tůní 

 plocha 285,45 m² 

 výkop 243 m³ 

 max. hloubka 1,3 m 
Revitalizace toku – příčné objekty 

 stabilizační pasy ve dně 1ks 

 balvanité skluzy 3 ks 

 přechod pro pěší 1ks 

 brod 1 ks 
Revitalizace toku – další objekty 

 oprava poškozeného čela TP 1 ks 
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 stezka pro pěší 185 m 
 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
 

 Kácení stromů             0 ks 

 Výsadby keřů              155 ks 

 Výsadby stromů            34 ks 

 Úkrytové hromady pro obojživelníky a plazy    3 ks 

 Odstranění ruderální vegetace        3600 m² 
 

Celková bilance sedimentu/zeminy z vybudování tůní: 

Výkop:               243 m3      

Celková bilance sedimentu:  

Odtěžení:              891 m3 

 
Příprava staveniště 

- vytyčení stavby 

- odstranění pařezů, které jsou v kolizi s hloubenými tůněmi nebo přístupovými komunikacemi  

- vytvoření přístupů na staveniště  

- sejmutí ornice 

 

Revitalizace toku 

 

- revitalizace koryta včetně příčných objektů 

- vybudování tůní 

- vybudování stezky pro pěší 

- oprava trubního propustku 

- vybudování brodu 

 

Dokončovací práce: 

- finální terénní úpravy 

- vegetační úpravy 

- ohumusování a osetí 

-  

 

 

 

b) Požadavky na vybavení 

Druh použité mechanizace na stavbě bude závislý na vybavení zhotovitele, který bude vybrán ve 

výběrovém  řízení  dle  zák.  č.  40/2004  Sb.  –  zákon  o  veřejných  zakázkách,  v platném  znění. 
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Budoucí dodavatel stavby by měl počítat při vytváření cenové nabídky s použitím mechanizace 

vhodné pro výstavbu navrhovaných opatření.   

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Z povahy  stavby  je  zřejmé,  že  v projektové  dokumentaci  nebylo  nutné  řešit  napojení  na  technickou 

infrastrukturu. 

Staveniště je volně přístupné po stávajících komunikacích.  

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba po  svém dokončení nebude ovlivňovat  kvalitu povrchových  ani podzemních  vod,  jejím 

provozem  nebude  docházet  k produkci  splaškových  vod,  proto  nebylo  třeba  řešit  jejich 

zneškodňování. 

Během výstavby bude bráněno úniku ropných a toxických látek.  

e) Údaje  o  zpracovaných  technických  výpočtech  a  jejich  důsledcích  pro 

navrhované řešení 

 

V rámci tohoto projektu byl výpočet objemu sedimentu proveden řezovou metodou, za pomoci 

3D modelu  a  aplikace CIVIL  3D. Na  základě  tohoto  výpočtu  a  poskytnutých  dat  geodetického 

zaměření byl určen objem výkopku.  

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Příprava staveniště 

Vytyčení stavby musí provést osoba s příslušným osvědčením (autorizace v oboru). 

Bude  následovat  odstranění  pařezů,  které  jsou  v kolizi  s hloubenými  tůněmi, 

přístupovými  komunikacemi,  příčnými  objekty  a  revitalizovaným  korytem. Odstranění 

pařezů bude provedeno bagrem. 

 

 

 

- vytyčení stavby 

- odstranění pařezů, které jsou v kolizi s hloubenými tůněmi nebo přístupovými komunikacemi  

- vytvoření přístupů na staveniště  

- revitalizace toku 
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Revitalizace toku 

 

Zahrnuje  především  změnu  směrového  vedení  bývalého  ramene  Třebůvky,  „rozmeandrování“ 

toku. V kritických úsecích bude koryto toku opevněno kamenným záhozem do 80 kg s urovnáním 

líce záhozu (především konvexní břehy). 

Původní koryto bude zasypáno výkopkem ze staveniště.  

 

Vybudování tůní 

Revitalizace zahrnuje vybudování tůní v celkovém počtu 7 ks. Dvě tůně budou neprůtočné (mimo 

revitalizovaný  tok,  umístěné  v meandračním  pásu.  Neprůtočné  tůně  budou  dotovány  spodní 

vodou a vodou při  zvýšených průtocích, kdy dojde k vybřežení  revitalizovaného koryta. Dotace 

vodou neprůtočných tůní bude také zajištěna při vybřežení toku Třebůvka z hlavního koryta. Pět 

tůní bude průtočných – tzn., že jsou umístěné přímo na revitalizovaném toku. Maximální hloubka 

tůní  bude  1,3 m  s  tím,  že  přibližně  polovina  rozlohy  každé  tůně  bude  disponovat  hloubkou 

vodního sloupce do 0,6 m. 

 

Příčné objekty 

Balvanitý skluz: 

KM 0,0420  ‐ h = 0,3 m 

KM 0,0840 – h = 0,5 m 

KM 0,2312 – h = 0,2 m 

 

Balvanité  skluzy budou provedeny  z přírodního materiálu  (kámen, dřevo), výška bude  zajištěna 

dřevěným prahem dvojitým z kulatiny o Ø 0,3 m (kulatina musí být odkorněná ‐ průměr měřený 

bez kůry) s minimálním zavázáním 1,0 m do rostlého terénu (délka kulatiny 4,0 m). Přelivná sekce 

bude  vybudována  z rovnaniny  (lomový  kámen  o  hmotnosti  do  200  kg  –  podíl  kamenů  o 

hmotnosti  200  kg  minimálně  75  %  z celkového  množství)  uložené  do  štěkopískového  lože 

v podélném  sklonu  1  :  8.  Příčný  profil  uložení  kamenů musí  být miskovitý.  Spodní  kótu  bude 

zajišťovat dřevěný práh jednoduchý z kulatiny o Ø 0,3 m (kulatina musí být odkorněná ‐ průměr 

měřený  bez  kůry)  s minimálním  zavázáním  1,0 m  do  rostlého  terénu  (délka  kulatiny  4,0 m). 

Kulatinu  budou  zajišťovat  dvě  piloty  o Ø  0,15 m,  délky  1,8 m  (kulatina musí  být  odkorněná  ‐ 

průměr měřený bez kůry). Před dřevěným prahem dvojitým bude umístěna  stěna  z  tří fošen o 

rozměrech  4  x  20  x  200  (v  cm),  kulatina musí  být  na  této  straně  přitesána,  fošny  budou  ke 

kulatině přibity a na ně bude zhotovena geotextilie (300 g/m2). Nad a pod skluzem bude do dna a 

břehů  umístěna  rovnanina  z lomového  kamene  o  hmotnosti  do  200  kg  (uložení  do 

štěrkopískového  lože). Rovnanina bude  vyklínovaná úlomky  kamene  a urovnaná  (lícní plocha). 

Všechny dřevěné části budou vyhotoveny z modřínového dřeva. 

 

 

 

David
Zvýraznění
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Kamenný přechod: 

KM 0,345 

Jedná  se  o  pás  rovnaniny  z lomového  kamene  o  hmotnosti  do  200  kg,  uložené  do 

štěrkopískového  lože.  Šířka  pásu  bude  1,2 m  a  délka  přes  celý  profil  toku.  Rovnanina  bude 

vyklínovaná úlomky kamene a urovnaná  (lícní plocha). Do dna budu předem umístěny kameny 

s větší  hmotností  min.  500  kg  –  budou  vybírány  kameny  k tomto  účelu  vhodné  a  předem 

odsouhlasené s TDS (AD). Horní strana musí být opracovaná – vhodná pro pěší přechod. 

 

Dřevěný pas ve dně: 

KM 0,375 

 

Z důvodu stabilizace napojení předchozí úpravy toku bude v KM 0,351 vybudován dřevěný práh 

dvojitý  z kulatiny  o  Ø  0,3  m  (kulatina  musí  být  odkorněná  ‐  průměr  měřený  bez  kůry) 

s minimálním  zavázáním  1,0  m  do  rostlého  terénu  (délka  kulatiny  4,0  m).  Kulatinu  budou 

zajišťovat dvě piloty o Ø 0,15 m, délky 1,8 m (kulatina musí být odkorněná ‐ průměr měřený bez 

kůry). Náporový břeh bude zajišťovat rovnanina z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg. 

 

Oprava čela stávající TP: 

KM 0,351 

Bude provedena oprava  stávajícího  čela  trubního propustku. Budou kompletně vysekány  spáry 

na hloubku do 7 cm. Konstrukce bude řádně očištěna a následně bude celé zdivo přespárováno 

spárovací maltou. 

 

Brod: 

KM 0,017 

Brod pro pojezd těžké techniky. Ve sklonu 1 : 4, s rovnou sekcí o délce 5,0 m. Šířka brodu bude 

4,0 m. Brodu bude vybudován z těžkého kamenného záhozu o hmotnosti do 200 kg (min. 75 % 

kamenů  bude  o  hmotnosti  200  kg).  Kámen musí  být  rovnáno  do  štětu  a  vyklínovaný  úlomky 

kamene.  Zához  bude  rovnán  do  podkladu  ze  štěrkodrti  (tl.  0,2 m).  Rovnou  (přelivnou)  sekci 

budou zajišťovat dvojité kuláčové prahy (na obou stranách). Z kulatiny o Ø 0,25 m (kulatina musí 

být odkorněná  ‐ průměr měřený bez  kůry)  s minimálním  zavázáním  1,0 m do  rostlého  terénu 

(délka kulatiny 5,0 m). Kulatinu budou zajišťovat dvě piloty o Ø 0,15 m, délky 1,5 m (kulatina musí 

být  odkorněná  ‐  průměr  měřený  bez  kůry).  Všechny  dřevěné  části  budou  vyhotoveny 

z modřínového dřeva. Délka brodu – 21,1 m. 

 

Napojení revitalizovaného toku do hlavního koryta Třebůvky: 

KM 0,003 

Původně  mělo  být  zaústění  stabilizováno  dřevěným  pasem  ve  dně  a  opevněné  kamennou 

rovnaninou. Po dohodě s pracovníky Povodí Moravy s. p. bude současný stav napojení zachován 

bez zásahu. 

 



 
 
 
 
Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová  

 
 

DSP   VIII / 2014 
  7 / 7 

g) Bezpečnost práce 

Při provádění  stavebních prací bude postupováno dle vyhlášky  ČÚBP a  ČBÚ  č. 324/1990 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v plném znění se všemi doplňky a 

změnami  dle  zákona  309/2006  Sb.  Dále  je  nutné  dodržet  Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby nedojde dle zjištění projektanta k naplnění §15 zákona  č. 

309/2006 Sb. v platném znění – nebude tedy nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. 

§6 Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  specifikuje  v příloze  5  „práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost 

zpracovat plán“  

Dojde  k naplnění  odstavce  4:  „Práce  nad  vodou  nebo  v její  těsné  blízkosti  spojené 

s bezprostředním nebezpečím utonutí.“ 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

1. Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního právního předpisu 13). 

2. Nelze‐li  výjimečně ochranu proti pádu do  vody podle bodu 1.  spolehlivě  zajistit prostředky 

kolektivní  ochrany,  musí  být  fyzické  osoby,  které  jsou  vystaveny  nebezpečí  pádu  do  vody, 

vybaveny  vhodným  osobním  ochranným  pracovním  prostředkem  určeným  pro  ochranu  před 

utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, rychlost proudu a výšku nad 

hladinou,  musí  tento  osobní  ochranný  pracovní  prostředek  umožnit  zachycení  popřípadě 

vyzdvižení jeho uživatele z vody. 

3. Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti zajištěny 

prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, 

která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. 

4. Není‐li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou přepravu 

zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem v souladu s požadavky zvláštního 

právního předpisu 34). 

13) 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. 

34)  Vyhláška  č.  344/1991  Sb.,  kterou  se  vydává  Řád  plavební  bezpečnosti  na  vnitrozemských 

vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. Současně se 

provede  poučení  a  seznámení  všech  pracovníků  s  podmínkami  na  staveništi  a  upozornění  na 

místa,  v  nichž  je  zapotřebí mimořádné  opatrnosti.  Všichni  pracovníci musí  při  práci  používat 

předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

 

Vypracoval: Ing. David Veselý 
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