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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1   Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Rybník Přední a Zadní Cholerák - odbahnění a obnova objektů. 
b) Místo stavby: Stavba se nachází na katastrálním území Kojetín, na okrese Přerov, v kraji 

Olomouckém, stavbou dotčené pozemky jsou vyjmenovány v kap. A.3.j průvodní zprávy. 
c) Předmět projektové dokumentace: Předkládaný projekt řeší odbahnění a obnovu objektů u 

stávajících rybníků. Předmětem akce je převážně odtěžení sedimentu z rybníka tak, aby na vodním díle 
byl obnoven původní prostor pro akumulaci vody. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
    Investor     :  Český rybářský svaz, z.s., MO Tovačov 
    Sídlo      :  Annín 16, 751 01 Tovačov  
    IČ     :  18050441 
    Zástupce    :  Ing. Lubomír Rytíř - jednatel 
    Telefon     :  +420 734 764 705 

e-mail     :  crcmotovacov@seznam.cz    
 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Název     :  Ing. Luděk Halaš 
Sídlo     :  Bieblova 36, Brno 613 00 
IČO     :  60365943 
DIČ     :  CZ6805261166 
Zodp. projektant   :  Ing. Luděk Halaš 

      Oprávnění k projekci   :  Osvědčení o autorizaci v oboru Vodohosp. stavby č.1003651 
Telefon    :  736 647 273 
e-mail     :  ludek.halas@gmail.com, halaskancelar@seznam.cz     
www     :  www.ludekhalas.cz 
 

A.2   Seznam vstupních podkladů 
Základním podkladem pro zpracování dokumentace bylo tachymetrické zaměření lokality 

provedené odbornou geodetickou firmou (ZK-BRNO s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno), 
zhodnocení stávajícího stavu a závěry z provedených jednání. Zaměření lokality je provedeno 
v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BPV.   

Dále jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady : 
 

· rekognoskace zájmového území 
· Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 
· Katastrální mapy digitalizované 
· Základy hydrauliky a hydrologie ( Kunštátský, Patočka,  Praha 1966 )  
· Údaje ČHMÚ Brno o N-letých a M-denních průtocích, 2015 
· Klimatické poměry ČSSR, HMÚ Praha 
· Vodní hospodářství krajiny – Šálek 1997 

mailto:crcmotovacov@seznam.cz
mailto:ludek.halas@gmail.com
mailto:halaskancelar@seznam.cz
http://www.ludekhalas.cz
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· Revitalizace vodního prostředí ( AOPK ČR, 2003) 
· ČSN 01 3469 – Výkresy hydrotechnických staveb 
· ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže 
· Manipulační a provozní řád VD (ČRS MO Tovačov, 2009) 

 

A.3   Údaje o území 

A.3.a)  Rozsah řešeného území 
Poloha a rozsah stavby je dán velikostí pozemku, který se nachází na ploše stávajících rybníků. 

Stavba se nachází na pozemcích investora v k.ú. Kojetín v Mikroregionu Střední Haná. Jedná se o 
soustavu dvou průtočných rybníků v horní části povodí drobného vodního toku - Rybniční potok, který 
je levostranným přítokem řeky Hané. 

Mikroregion Střední Haná je tvořen 16 městy a obcemi, najdeme jej uprostřed Moravy na 
rozhraní okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž. Mikroregion Střední Haná je rovinatou oblastí kde se 
jejím středem jako modrá nit proplétá řeka Morava. 

Město Kojetín leží na důležité dopravní křižovatce, železniční trať mezi Přerovem a Brnem. 
Okolní krajina je typickou krajinou rovinaté Hané protkané řadou vodních ploch a toků, částečně 
porostlá lužními lesy a zbytky luk. Na jih od města se zvedá úpatí Chřibů se smíšenými lesy a 
doubravami. 

Zájmové území se nachází v extravilánu města Kojetína v severozápadní části katastru mezi 
zemědělsky obhospodařovanými pozemky.   

 

A.3.b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Zájmové území se nenachází v žádné památkové rezervaci, zóně, zvláště chráněném ani 

záplavovém území.  
 

A.3.c)  Údaje o odtokových poměrech - hydrologické poměry 
 
Tok:      Rybniční potok  
Hydrologické číslo povodí:  4-12-02-0620 
Profil:     do hráze rybníka "Přední" 
Plocha povodí:   2,81 km2 

Průměrný roční průtok Qa:  5,1 l/s 
Průměrná roční výška srážek: 554 mm 

 

Tab. Přehled M-denních průtoků v l/s 

Dnů v roce 30 90 180 270 330 355 364 
Q [l.s-1] 13 6,1 3,0 1,5 0,7 0,3 0,1 

 
Tab. Přehled N-letých průtoků v m3/s  

 Roků 1 2 5 10 20 50 100 
Q [m3.s-1] 0,50 0,95 1,9 2,9 4,1 6,3 8,4 
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A.3.d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Navrhovaná opatření jsou v souladu s  územně plánovací dokumentací. Platí obecně závazná 
vyhláška č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech 
Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 
22.9.1994, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 1/2001, č.1/2005 a 1/2006. Pro předmětné území 
nebylo stanoveno žádné omezení. 

A.3.e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Pro akci nebylo vydáno územní rozhodnutí – dokumentace je koncipována jako jednostupňový 
projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby), stavbou nedojde k dotčení jiných než stávajících nebo 
okolních parcel ve vlastnictví investora. 

A.3.f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavbou nedojde k zhoršení kvality prostředí ani hodnoty území, stavba není v rozporu s 

územním plánem města. Stavba nevyžaduje připojení na dopravní nebo technickou infrastrukturu.  
Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území lze k Požadavkům na 

umísťování staveb uvést, že stavba nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury ani dopravní 
infrastrukturu a stavba není určena k pobytu ani shromažďování osob. Stavba je navržena mimo 
ochranná pásma sítí technické infrastruktury, nebo je v souladu s podmínkami uvedenými ve 
stanovisku provozovatele příslušného zařízení, jehož ochranné pásmo je stavbou dotčeno. Stavba je 
navržena výhradně na pozemcích vybraných k výstavbě, přesah na sousední pozemky je vyloučen, 
stejně jako je vyloučeno omezení jejich využívání či přístupu na ně. Stavbou nedojde k narušení 
historických, urbanistických či architektonistických hodnot, naopak vodní plocha vhodně esteticky 
doplní prostředí, ve kterém je navržena. Při návrhu stavby byly dodrženy požadavky na obecné využití 
území. 

A.3.g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi 

ostatními účastníky územního a stavebního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí 
technické infrastruktury, vodních toků, lesů, silnic a komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy 
správců zařízení a stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření obsahuje dokladová část, jejíž 
součástí je i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány, 
všem požadavkům bylo vyhověno. 

A.3.h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky nebo úlevové řešení.  

A.3.i)  Související a podmiňující investice 
 V současné době není známo, že by se vyskytovala nějaká vyvolaná investice související se 

stavbou. Základním předpokladem je, že vytěžená zemina na stavbě bude použita výstavbu hráze a k 
plynulému začlenění a navázání vodního díla na okolní terén. 

A.3.j)  Seznam dotčených pozemků a staveb dle katastru nemovitostí 
Stavba se nachází v k.ú. Kojetín. 

Parcela vlastník výměra (m2 ) druh pozemku 
Rybník Cholerák Přední 

3072/1 Havelová Ludmila, Družstevní 1301, Kojetín I- 413 vodní plocha 
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Město, 75201 Kojetín 
3072/60 Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

I-Město, 752 01 Kojetín 
489 vodní plocha 

5713/72 Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
I-Město, 752 01 Kojetín 

24 ostatní plocha 

5713/81 Havelová Ludmila, Družstevní 1301, Kojetín I-
Město, 75201 Kojetín 

61 ostatní plocha 

5713/99 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Tovačov, Tovačov II-Annín 16, 751 01 Tovačov 

167 ostatní plocha 

3613/5 dtto 1261 ostatní plocha 
3613/6 dtto 13 ostatní plocha 
3613/20 dtto 43 ostatní plocha 
3616/1 dtto 845 vodní plocha 
3616/2 dtto 4294 vodní plocha 
3616/3 dtto 6742 vodní plocha 
3616/4 dtto 516 vodní plocha 
3616/5 Poláchová Jana, Sladovní 1313, Kojetín I-Město, 

752 01 Kojetín 
13 vodní plocha 

3616/8 Kohoutová Jiřina, Tršická 8/11, Přerov XIII-
Penčice, 751 27 Přerov 

162 vodní plocha 

3616/9 SJM Dohnal Stanislav a Dohnalová Vlasta, č. p. 
25, 751 44 Polkovice 

187 vodní plocha 

3616/10 Šťastník Ladislav, Polní 243, Kojetín I-Město, 
752 01 Kojetín 

220 vodní plocha 

3616/11 dtto 137 vodní plocha 
3616/12 Tichý Vítězslav, č. p. 62, 75201 Uhřičice 77 vodní plocha 
3616/13 Krybus Radek Ing., Čsl. legií 929, Kojetín I-

Město, 752 01 Kojetín                                   1/3 
Krybus Vojtěch, Podvalí 217, Kojetín I-Město, 
752 01 Kojetín                                               1/3 
Krybusová Eva, Podvalí 217, Kojetín I-Město, 
752 01 Kojetín                                              1/3 

89 vodní plocha 

3616/14 SJM Minařík Jiří Ing. a Minaříková Ladislava, 
Vyškovská 411, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín 

29 vodní plocha 

3616/15 Bosák Jaroslav Ing., Lesní Albrechtice 30, 747 44 
Březová                                                        1/3 
Horák Jaromír, Polská 793, Butovice, 742 13 
Studénka                                                      1/6 
Konečná Radmila, Rychaltice 120, 739 46 
Hukvaldy                                                      1/6 
Přecechtělová Dagmar, Sadová 2393/8, Přerov 
I-Město, 750 02 Přerov                                 1/3 

39 vodní plocha 

3616/16 dtto 52 vodní plocha 
3616/17 Bilíková Marcela, Tyršova 1227, Kojetín I-Město, 

752 01 Kojetín                                              1/2 
Koutská Jiřina, Slov. nár. povstání 3988/5,      
767 01 Kroměříž                                           1/2 

30 vodní plocha 

3616/19 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 31 vodní plocha 
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Tovačov, Tovačov II-Annín 16, 751 01 Tovačov 
3616/20 Svozílek Josef, adresa neznámá 274 vodní plocha 
3616/21 Bilíková Marcela, Tyršova 1227, Kojetín I-Město, 

752 01 Kojetín                                               1/2                           
Koutská Jiřina, Slov. nár. povstání 3988/5,      
767 01 Kroměříž                                         1/2 

431 vodní plocha 

3616/22 Tichý Vítězslav, č. p. 62, 75201 Uhřičice 198 vodní plocha 
3616/23 Krybus Radek Ing., Čsl. legií 929, Kojetín I-

Město, 752 01 Kojetín                                   1/3 
Krybus Vojtěch, Podvalí 217, Kojetín I-Město, 
752 01 Kojetín                                               1/3 
Krybusová Eva, Podvalí 217, Kojetín I-Město, 
752 01 Kojetín                                              1/3 

216 vodní plocha 

3616/24 Bosák Jaroslav Ing., Lesní Albrechtice 30, 747 44 
Březová                                                        1/3 
Horák Jaromír, Polská 793, Butovice, 742 13 
Studénka                                                      1/6 
Konečná Radmila, Rychaltice 120, 739 46 
Hukvaldy                                                      1/6 
Přecechtělová Dagmar, Sadová 2393/8, Přerov 
I-Město, 750 02 Přerov                                 1/3 

189 vodní plocha 

3616/27 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Tovačov, Tovačov II-Annín 16, 751 01 Tovačov 

131 vodní plocha 

3616/28 dtto 201 vodní plocha 
3618/1 dtto 384 ostatní plocha 
3618/2 dtto 365 ostatní plocha 
3618/9 Minařík Jiří Ing., Vyškovská 411, Kojetín I-Město, 

752 01 Kojetín 
7 ostatní plocha 

Rybník Cholerák Zadní 
3709/1 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 

Tovačov, Tovačov II-Annín 16, 751 01 Tovačov 
68 ostatní plocha 

3709/2 dtto 216 ostatní plocha 
3709/7 dtto 30 ostatní plocha 
3726/9 dtto 1068 ostatní plocha 
3726/11 dtto 357 ostatní plocha 
3726/12 dtto 2001 ostatní plocha 
3729/1 dtto 1328 vodní plocha 
3729/2 dtto 11025 vodní plocha 
3729/3 dtto 1257 vodní plocha 

 

A.4   Údaje o stavbě 

A.4.a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Předkládaný projekt řeší obnovu stávající stavby.  
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A.4.b)  Účel užívání stavby 
 Účel užívání stavby zůstane stávající – vodní biotop umožňující život a chov rybí obsádky a 

dalších vodních a s vodou spjatých živočichů. Dále bude sloužit jako prvek ekologické stability krajiny 
- vodní plocha. Obnovou zásobního prostoru nádrže, dojde ke zlepšení zadržování vody v krajině a 
obnově vodního díla jako přirozeného vodního biotopu. 

A.4.c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

A.4.d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 V území se nevyskytuje stavba chráněná podle jiných právních předpisů (kulturní památky 

apod.). 

A.4.e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na 

výstavbu a vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 V rámci stavby doje v převážné většině pouze k obnově stávajících staveb a odbahnění rybníka. 
Na stavbu se tedy nevztahuje většina požadavků uváděných ve vyhlášce č.268/2009 Sb. vyjma §9 a 
§18. Stabilita zemního tělesa hrází a břehů je zajištěna navrženým vysvahováním v předepsaném 
sklonu a opevněním kamenem na návodním líci. Betonové objekty jsou navrženy z vodostavebního 
betonu určeného pro trvalý styk s vodou a odolného proti účinkům mrazu, základová spára bude 
stabilizována betonovou deskou, případně zahutněnou vrstvou kameniva dle návrhu. Prostupy potrubí 
a jiných konstrukcí zemním tělesem hráze jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít k negativnímu 
ovlivnění její stability, tvorbě průsakových cest apod. při jejím dalším provozu. Stavba vyhovuje 
požadavkům na odolnost proti poškození povodňovými průtoky, stavba nebude ohrožovat své okolí za 
normálního provozu ani během povodňových stavů. Celkově je návrh proveden v souladu s 
příslušnými normami, zejména normou ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, která stanoví konkrétní 
podmínky pro návrh těchto speciálních staveb. 

 Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá 
návrhovým kriteriím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Není tedy nutné řešit 
bezbariérový přístup. 

A.4.f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy 

i provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co 
nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení. V zájmovém území se 
nenachází žádné nadzemní nebo podzemní inženýrské sítě či jiná zařízení. Se správci inženýrských sítí 
a orgány státní správy jsou projednány podmínky za jakých je možno stavbu umístit a provozovat. 
Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve vyjádřeních správců IS a dotčených orgánů státní správy 
v příloze Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do této dokumentace zapracovány, všem 
požadavkům bylo vyhověno. 

A.4.g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Žádné výjimky a úlevové řešení stavba neobsahuje. 
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A.4.h)  Navrhované kapacity stavby 
 Technické parametry stávajících staveb zůstanou zachovány beze změny. V případě budování 

nových objektů jsou jejich technické parametry uvedeny v příslušné kapitole Souhrnné technické 
zprávy.  

A.4.i)  Základní bilance stavby  
Pro provoz vodního díla, které je navrhováno v této dokumentaci nebude spotřebovávána 

energie.  
Pro provoz stavby nebude rovněž spotřebována voda ve smyslu spotřeby. 
Dílo nebude produkovat žádné splaškové ani dešťové vody.  
Dílo nebude produkovat žádné odpady ani emise.  

A.4.j)  Základní předpoklady výstavby 
 V době zpracování tohoto stupně dokumentace není možno s naprosto spolehlivou přesností 

uvést průběh přípravy stavby a její realizace. Zahájení výstavby je podmíněno několika nezbytnými 
předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních prostředků a projektu se jedná o 
projednání a povolení stavby, který harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby dá 
předběžně stanovit na rok 2016/2017. 

 Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 4-6 měsíců, především s ohledem na klimatické 
podmínky. Vzhledem k rozsahu stavby nevyžaduje stavba rozdělení na etapy výstavby. 

 

A.4.k)  Orientační náklady stavby 
 Po předběžném propočtu se předpokládá cena stavby přibližně 3 mil. Kč. Upřesnění nákladů 

bude provedeno v položkovém rozpočtu. 
 

A.5  Členění stavby na objekty a technická zařízení 

A.5.1  Provozní soubory, technická a technologická zařízení 
S ohledem na charakter stavby se zde provozní soubory ani technická a technologická zařízení 

nevyskytují. 

A.5.2  Stavební objekty 
 SO-01 Rybník Přední  
  SO-01.1 Odbahnění rybníka  
  SO-01.2 Obnova spodní výpusti a přelivu 
  SO-01.3 Opevnění hráze  
 SO-02 Rybník Zadní 
  SO-02.1 Odbahnění rybníka  
  SO-02.2 Obnova spodní výpusti a přelivu 
  SO-02.3 Opevnění hráze  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1   Popis území stavby 

B.1.a)  Charakteristika území 
Zájmové území se nachází mimo zástavbu města Kojetína uprostřed polí, v údolí Rybničního 

potoka, v prostoru stávajících rybníků. 
Z hlediska provádění stavby lze staveniště pokládat za bezproblémové. Po dobu stavby bude 

třeba zajistit převod vody v potoce. Průměrná nadmořská výška území je cca 215 m n.m. Konfigurace 
terénu je pro daný záměr příznivá. 

B.1.b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Kromě osobního průzkumu budoucího staveniště projektantem je pro plánovanou stavbu 

proveden rozbor sedimentů akreditovanou laboratoří, kterým je ověřeno, že nedojde k překročení 
limitních hodnot pro aplikaci sedimentu na zemědělskou půdu, uvedených ve vyhlášce č. 257/2009 Sb. 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

B.1.c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Navrhovaná stavba patří mezi speciální stavby vodohospodářského charakteru, jejichž zřízení a 

provoz se řídí příslušnými zákonnými opatřeními. Při návrhu byl respektován Zákon č.254/2001 Sb. o 
vodách ve znění pozdějších předpisů.  Na jeho podkladě stanovuje manipulační řád podmínky, které je 
nutno v tomto pásmu a v okolí vodního díla dodržovat. 

B.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 Riziko ohrožení povodní je díky poloze vodního díla, v nejhornější části povodí, sníženo na 

minimum a ani z hlediska bezpečnosti VD samotného není s ohledem na jeho parametry dílo 
nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí. 
 Navržená stavba se nenachází v poddolovaném území.  

B.1.e)  Vliv stavby na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry v území 
 Odbahněním vodní nádrže nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v území, 

stejně tak nebudou negativně ovlivněny okolní stavby a pozemky.  

B.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
        Odstraněny nebo obnoveny budou pouze vybrané části objektů rybniční soustavy, které jsou 
v současnosti v dezolátním stavu a ohrožují bezpečnost vodního díla. Stavbou nedojde k bourání 
pozemních staveb, ani jejich části, protože se zájmovém území nevyskytují. 

Stavba nevyžaduje rozsáhlé kácení vzrostlé zeleně. Výjimkou budou vyvrácené a nestabilní 
stromy nacházející se na narušených úsecích rybničních hrází, které by znemožňovaly kvalitní 
provedení jejich opravy a do budoucna by mohly ohrozit bezpečný provoz rybníků.  

B.1.g)  Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků 
Stavbou vzhledem ke svému charakteru, nedojde k záboru lesního ani zemědělského půdního 

fondu. Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru rybníka a hráze a v prostoru uložení 
materiálu. Vytěžený sediment z Předního a částečně i Zadního rybníka bude převážně odvezen do 
vzdálenosti cca 1-2 km v k.ú. Uhřičice. Materiál bude rozprostřen na zemědělské pozemky v malých 
vrstvách do 10 cm, zavápněn a následně rozorán. Pozemky pro uložení v k.ú. Uhřičice budou 580/1, 
580/9, 580/10, 590/3 (vše v kultuře orná půda). Aplikace sedimentu na zemědělskou půdu je 



12 

podmíněna splněním limitních hodnot uvedených ve vyhlášce č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů 
na zemědělské půdě. 

Z rybníka Zadní bude vytěžený materiál odvezen na p.č. 3726/12 - ostatní plocha, která se 
nachází v k.ú. Kojetín bezprostředně za výtopou rybníka. Zde bude dorovnána terénní propadlina a 
vytvořena částečná depónie určena k pozdějšímu využití. 

 
Na vybraných zemědělských pozemcích nebyl v posledních 10 letech ukládán sediment, ani 

zde nebyl v předchozím roce ukládán upravený kal.  
Při ukládání sedimentu na zemědělské pozemky bude dodavatel postupovat v souladu 

s ustanovením § 3, odst.6) zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, přičemž musí být dodrženy podmínky 
a postupy stanovené v odst. 2), § 9, zákona č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) pro používání 
upravených kalů a sedimentů, na zemědělské půdě. Současně bude při ukládání sedimentu 
respektována vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

Sediment bude rozprostřen tak, že rovnoměrně pokryje pozemky pro uložení ve vrstvě do cca 
10 cm a nejpozději do 10 dnů od rozprostření bude zapraven do půdy. Materiál určený k uložení na 
zemědělské pozemky musí být dostatečně odvodněn, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vodního 
režimu půdy. Sediment bude ukládán na odvodněné pozemky nezaplavené vodou, v době kdy půda 
nebude zamrzlá, nebo pokrytá vrstvou sněhu silnější než 5 cm. 

Podle výsledků provedených analýz akreditované laboratoře (Zdravotní ústav se sídlem , 
v Ostravě, Partyzánské náměstí ) nepřekračuje akutní toxicita vodného výluhu sedimentu ani   Ostrava) 
koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek ve vzorku sedimentu limitní hodnoty 
stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb., uvedené v tabulce přílohy č.1. Při ukládání sedimentu na 
zemědělské pozemky budou dodrženy limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu dle přílohy č.1 výše 
uvedené vyhlášky. 

 
Na závěr lze uvést, že použitím sedimentu na vybraných zemědělských pozemcích nedojde k 

poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy, ani pozemků 
sousedících s tímto pozemkem, popřípadě i jeho širšího okolí a budou dodrženy podmínky a limitní 
hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 257/2009 Sb o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

 

B.1.h)  Územně technické podmínky 
 Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná stavba je 

napojena na pozemky investora a polní cesty k rybniční soustavě odkud je stavba dobře přístupná. 
Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje.  

B.1.i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není vázána na jiné investice. V prostoru stávajícího rybníka (rybníků) je navrženo jeho 

odbahnění. Předpokladem je, že vytěžená zemina (sediment) bude odvezena a rozprostřena na blízké 
pozemky.   
 

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity 
Účelem stavby je odbahnění zdrže vodního díla. Množství splavenin, které se dostávají do 

zdrže, způsobilo její značné zanesení na výtopě a omezilo tak akumulační prostor a možnost zadržet 
vodu v krajině.  
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Rozsah stavby je dán velikostí lokality, která se nachází na ploše stávajícího rybníka. V rámci 
odbahnění rybníků bude odtěženo 4 773 m3 sedimentu z Předního a 3 405 m3 ze Zadního, což značně 
napomůže retenční schopnosti vodního díla.  

V rámci rekonstrukce objektů bude zrekonstruováno návodní opevnění rybníků, sdružené 
funkční objekty, schody, kádiště a loviště.  

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o plošnou stavbu – vodní plochu, která 

bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Všechny prvky jsou navrženy tak, aby působily v krajině 
co možná nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve kterém jsou budovány. Z urbanistického hlediska je 
stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností.  

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Navržená stavba je speciální stavbou přírodního charakteru. Jakákoliv výroba, provoz apod. je 

tedy vyloučena. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá 

návrhovým kriteriím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření.  

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
Níže v tabulce jsou uvedeny základní technické parametry rybníků. Oproti stávajícímu 

povolení k nakládání s vodami a údajům z manipulačního řádu byly na základě aktuálního 
geodetického zaměření z roku 2015 zjištěny značné odchylky. Základním předpokladem je, že 
současně se stavebním povolením bude vydána změna povolení k nakládání s vodami. 
 

Rybník Cholerák Přední 
Hladina zásobního prostoru Mz (normální hl.) 215,10 m n.m. 
Maximální hladina (hl. celk. prostoru) 216,20 m n.m. 
Kóta hrany přelivu / koruny hráze (min.) 215,10 / 216,25 m n.m. 
Plocha rybníka při Mz = hl. zásobního prostoru 1,45 ha 
Plocha rybníka při maximální hladině Mmax 1,73 ha 
Plocha rybníka katastrální (vodní plocha - rybník) 1,5103 ha 
Objem vody při Mz 16 900 m3 
Ochranný retenční prostor neovladatelný  (50,9 % ) 17 500 m3 
Objem vody při Mmax (celkový prostor nádrže Vc) 34 400 m3 
Hloubka vody při Mz 0,9 - 1,8 m 
Říční km v profilu hráze  2,71 km 
Délka vzdutí při hladině Mmax 250 m 
Množství odtěženého sedimentu 4 773 m3  
Průměrná hloubka těžby z katastrální vodní plochy 0,32 m 

 
Rybník Cholerák Zadní 
Hladina zásobního prostoru Mz (normální hl.) 217,35 m n.m. 
Maximální hladina (hl. celk. prostoru) 218,26 m n.m. 
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Kóta hrany přelivu / koruny hráze (min.) 217,35 / 218,70 m n.m. 
Plocha rybníka při Mz = hl. zásobního prostoru 1,36 ha 
Plocha rybníka při maximální hladině Mmax 1,90 ha 
Plocha rybníka katastrální (vodní plocha - rybník) 1,3610 ha 
Objem vody při Mz 15 950 m3 
Ochranný retenční prostor neovladatelný  (48,4 % ) 14 950 m3 
Objem vody při Mmax (celkový prostor nádrže Vc) 30 900 m3 
Hloubka vody při Mz 0,9 - 1,9 m 
Říční km v profilu hráze  3,05 km 
Délka vzdutí při hladině Mmax 330 m 
Množství odtěženého sedimentu 3 405 m3   
Průměrná hloubka těžby z katastrální vodní plochy 0,25 m 

 

B.2.7  Technická a technologická zařízení 
Stavba nebude vybavena technickým ani technologickým vybavením. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které 

jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
Vodní dílo jako takové nebude spotřebovávat jakékoliv energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 
Pro stavbu nejsou stanoveny speciální hygienické požadavky. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně pojímaných do této 

kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů: 

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro dílo samotné ani 
pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se 
nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli. Okolí stavby není seizmicky 
rizikové. 

Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika výskytu 
Radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým pobytem riziko zdravotní 
újmy. 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících 

prvků infrastruktury (inženýrské nadzemní a podzemní sítě apod.) 

B.4   Dopravní řešení 
Stavba je situována do volného terénu. Stavba je napojena na stávající polní cesty, příjezd je 

umožněn z obce Kojetín. Předpokládá se pouze občasné využívání této cesty pro potřebu obsluhy 
vodního díla a pro umožnění přístupu na sousední pozemky. Není tudíž posuzována z hlediska 
kapacity. 
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B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. V rámci stavby 

nebude vysazována nová zeleň. 

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vodní dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní prostředí. 

Dílo nebude produkovat odpady žádného druhu, naopak se dá říci, že vodní plocha má na životní 
prostředí jednoznačně příznivý vliv.  

Rybníky se nachází v lokalitě, kde obnovený vodní prvek přispěje ke zvýšení akumulační 
schopnosti krajiny a k podpoře biologické funkci nádrží jako ekotopu vodních a mokřadních rostlin a 
živočichů. 
 Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude produkovat odpady v žádné formě a že nepodléhá 
ze zákona nutnosti vypracování elaborátu, popisujícímu vliv stavby na životní prostředí ve smyslu 
zákona ČNR č. 100/2001 Sb. (E.I.A.), ve znění pozdějších předpisů (216/2007 Sb.). 

B.7   Ochrana obyvatelstva 
 Vodní dílo se nachází v údolní nivě vodního toku, mimo zástavbu obce. Z hlediska bezpečnosti 
vodního díla samotného není s ohledem na jeho parametry nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí.  
 
 
 
 
 
 

B.8   Zásady organizace výstavby 
 

B.8.a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
 Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park dodavatele. Stavební 
materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na deponie 
materiálu. 

B.8.b)  Odvodnění staveniště 
Vzhledem k tomu, že rybník je průtočný, je nutno ho vypustit v dostatečném předstihu a 

ponechat výpust otevřenou, aby mohly přitékající vody odtékat ze zdrže rybníka.  Dále je nutno 
vyhloubit odvodňovací stoku od výpusti přes rybník k přítoku. V případě potřeby (špatné počasí 
v době provádění prací) doplnit odvodnění péry pro urychlení vysušení dna.  

B.8.c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Projektovaná stavba je napojena na pozemky investora a polní cesty k rybniční soustavě odkud 
je stavba dobře přístupná. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním 
pozemkům, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.  

V zájmu dodavatele je na vlastní náklady ověřit trasy přístupových cest a únosnost mostků a 
propustků. Dodavatel bude v průběhu stavby zajišťovat nezbytné čištění komunikací v místě sjezdu na 
přístupové cesty ke staveništi. Napojení stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se 
nevyskytuje.  
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B.8.d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Rozsah stavby je dán velikostí plochy stávajícího rybníka. 
Konfigurace terénu je příznivá, v lokalitě není plánována žádná jiná souběžná výstavba. Stavba 

je situována v místě stávajících dvou rybníků a jejich okolí. Z hlediska provádění stavby lze staveniště 
pokládat za bezproblémové. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním 
pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací. Na 
stavbě převládají zemní práce, větší objem přepravy stavebních materiálů se nepředpokládá.  
 Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude 
vybrán výběrovým řízením. 

B.8.e)  Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice, kácení  
 Stavba bude prováděna v extravilánu ve volné přírodě. Navrženými opatřeními dojde k zásahu 
do významného krajinného prvku – vodního toku a jeho údolní nivy. Celkově se ovšem jedná o zásah 
příznivý na podporu retence území a zvýšení ekologické stability. 

V rámci stavebních prací vznikne drobný přebytek materiálu (suť z bourání stávajících 
betonových objektů). S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, v 
platném znění, resp. zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Stavba nevyžaduje rozsáhlé kácení dřevin, pouze drobnou probírku náletových a přestárlých 
stromů v prostoru opravy objektů na návodním líci hráze rybníků. 

B.8.f)  Maximální zábory pro staveniště  
 Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. 
Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště 
jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je nutno dohodnout s investorem. Veškeré souvislosti 
týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením.   

B.8.g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě  
Během udržovacích prací budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě 

budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené 
ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné 
odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně 
zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Při stavbě nebudou produkovány emise v 
množství, které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z dopravy.  

B.8.h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Manipulace s materiálem bude prováděna pouze v prostoru rybníků a v místě jeho uložení. 

Veškerý vytěžený sediment bude rozprostřen na zemědělskou půdu v okolí rybníků, v souladu s 
vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění. 

 

B.8.i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou 

prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do 
půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k 
referencím a strojovému parku dodavatele. 

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při 
použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, 
aby byla během stavby snížena prašnost na minimum. 
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Pro minimalizaci ohrožení nebo poškození místních biocenóz je nejvhodnější provádět stavební 
práce mimo období klíčové fenofáze většiny organismů – období rozmnožování. Samotné terénní 
práce budou prováděny šetrně s ohledem na vyskytující se živočichy a okolní volně rostoucí zeleň.  

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního 
prostředí. Lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, 
nebudou ukládány v blízkosti toku. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních 
prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém 
stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. 
Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených 
plochách. 

Náležitostmi nakládání se závadnými látkami a náležitostmi havarijního plánu se zabývá 
vyhláška 450/2005 Sb. Havarijní plán je písemný dokument, vypracovávaný podle § 39 odst. 2 
písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo 
uživatelem látek se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.  

Havarijní plán bude tedy zpracován samotným zhotovitelem stavby, po jeho výběru ve 
výběrovém řízení.  

 

B.8.j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 Při provádění všech udržovacích prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů 
a ustanovení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích dané předpisem Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  Je třeba dodržovat platné předpisy, 
nařízení a normy ČSN. 
 Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. Zde je třeba zopakovat bezpodmínečnou 
nutnost dodržovat normu ČSN 73 6611 a ČSN 73 6612. 
 Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat : 
ČSN 73 3050  Zemní práce 
ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací 
ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací 
Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 150/2010 Sb.) 
Zákon č.174/1968 Sb. o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č.396/1992 Sb. 
a dalších pozdějších předpisů 
Zákon o bezp. práce č.65/1995 Sb. se změnami a doplňky zák. č.188/1988 Sb. a zák. č.162/1990 Sb. 
Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbách. 
 Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, 
plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech 
nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

B.8.k)  Úpravy pro bezbariérové užívání  
 Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání. 

B.8.l)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření. 

B.8.m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Vytýčení stavby bude provedeno v souladu s podrobnou situací 1:1000, příčnými a podélným 
řezem stavby. V průběhu prací je třeba dodržet předepsané sklony svahů a břehů dle příčných profilů a 



18 

hlavně předepsané sklony hrází a postup při jejich opravách. Svahy hrází budou v navržených délkách 
zajištěny proti vymílání kamenným pohozem či rovnaninou opřenou do kamenné záhozové patky.  

Při práci na projektu oslovil projektant a investor organizace, které mohou v zájmovém území 
provozovat inženýrské sítě a další zařízení. Tito sepsali svá vyjádření se zákresy a podmínkami, za 
kterých je možno jejich zařízení křížit nebo míjet. Je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel seznámil 
s podmínkami, které kladou správci sítí a dotčených zařízení.  
 Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči 
Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové 
péči.  

Příprava území – opatření před zahájením stavebních prací: 
 Před zahájením stavebních prací je nutno: 

· oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem 
· zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
· zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
· označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 
 Při návrhu koncepce stavby byly respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i 
provozovatelů inženýrských sítí i dalších zařízení s ochrannými pásmy. Návrh byl proveden co 
nejšetrněji z hlediska minimalizace střetů s ochrannými pásmy jiných zařízení. 

Podmínky, za kterých je možné provádět stavební práce v ochranných pásmech dotčených 
inženýrských sítí, jsou sepsány ve vyjádřeních jejich správců a přiloženy v dokladové části projektu. U 
všech sítí budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací. 

 

B.8.n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Stavba bude probíhat dle harmonogramu prací. Jednotlivé práce budou kontinuálně na sebe 
navazovat dle možností a schopností dodavatele, který bude vybrán výběrovým řízením. 
 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 

1. Stavební řešení rybník Přední - technická zpráva 

1.1.  SO-01.1 Odbahnění rybníka 
Stanovený rozsah odtěžení dna (bahna) vychází z podrobného výškopisného a polohopisného 

zaměření zdrže rybníka. 
Vzhledem k tomu, že rybník je průtočný, je nutno ho vypustit v dostatečném předstihu a 

ponechat výpust otevřenou, aby mohly přitékající vody odtékat ze zdrže rybníka.  Dále je nutno 
vyhloubit odvodňovací stoku od výpusti přes rybník k přítoku. V případě potřeby (špatné počasí 
v době provádění prací) doplnit odvodnění péry pro urychlení vysušení dna. Zlepší se tak únosnost dna 
pro stroje. Příčné odvodňovací prvky po vytěžení materiálu zaniknou, dno bude vyspádováno příčně 
ke středu a stoce a podélně směrem k výpusti (sdruženému objektu). Před výpustí bude obnoveno 
loviště rozměrů 6 x 6m. 

Těžba nánosů bude provedena strojně po celé ploše dna rybníka. Odtěženo bude 4 773 m3 
včetně loviště. Odbahnění zdrže bude provedeno tak, aby při hladině stálého nadržení bylo na výtopě 
min. 0,8 m vody (mimo mělčí litorální zónu). Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně 
dna a vysvahování násypů a zářezů (1:3 – 1:5). Plocha svahů nad hladinou bude oseta.  
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Přebytečný vytěžený materiál bude přemístěn na mezideponii v zadní části výtopy rybníka 
k odvodnění, následně bude odvezen nákladními automobily do vzdálenosti přibližně 1-2 km na 
pozemky určené k uložení. Materiál bude rozprostřen na zemědělské pozemky v malých vrstvách do 
10 cm, zavápněn a následně rozorán. Pozemky pro uložení v k.ú. Uhřičice budou 712/13, 580/1, 580/9, 
580/10, 590/3 (vše v kultuře orná půda).  

1.2.  SO-01.2 Obnova spodní výpusti a přelivu 
V rámci obnovy stávajícího sdruženého objektu spodní výpusti a přelivu bude tento objekt 

kompletně opraven včetně nového odpadního potrubí, schodiště, kádišťové zdi spolu s panelovým 
kádištěm a zpevněným sjezdem ke kádiště.  

U stávající konstrukce objektu budou vyspraveny porušené části betonových konstrukcí, které 
především v částech pod vodou a v oblasti kolísání hladiny vykazují značný stupeň narušení. Povrch 
bude očištěn mechanicky a následně tlakovou vodou. Případné trhliny v konstrukci budou před vlastní 
reprofilací utěsněny injektážní hmotou např. na bázi epoxidové pryskyřice, určenou k trvalému a 
vodotěsnému uzavření trhlin. Povrch základu bude opatřen adhezním můstkem a reprofilován 
vysokopevnostní maltou určenou pro trvalý styk s vodou, odolnou proti účinkům mrazu. Povrch bude 
na závěr reprofilace opatřen vodotěsnou stěrkou. U objektu bude dále provedena výměna ocelových 
drážek pro osazení dluží, výměna poklopu a osazeno nové ochranné zábradlí. Veškeré nové ocelové 
konstrukce budou pozinkovány. 

Obnoveno bude opevnění hráze kolem objektu z kamenné dlažby do betonu, schodiště a kádiště 
včetně sjezdu z hráze. Kádiště bude ze silničních panelů  3x1 m ložených na štěrkopískové lože. 
Kádišťová stěna bude provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3, vyztuženou KARI sítí 
100/100/8 mm. V případě nestabilního rozbředlého podloží bude základová spára před vlastní betonáží 
zpevněna hrubým kamenivem.   

Bude provedeno překopání hráze a výměna potrubí za nové betonové DN 1000 délky 11,05 m. 
s obetonováním C12/15 v celé délce. Na potrubí bude zbudováno protiprůsakové žebro. Zemina 
zásypu hráze bude ukládána do hrázového tělesa ve 20 – 30 cm tlustých vrstvách a hutněna pojezdy 
hutnících mechanismů. Počet pojezdů 6 až 8. Optimální vlhkost zeminy pro ukládání do hráze je 16,5 
% ± 2 %. Ukládání zeminy do hráze není vhodné v období srážek a zemina by neměla být ukládána 
v zimním období. Zemina se hutní při ukládání do hráze na min 95 % maximální objemové váhy 
sušiny, dle zkoušky Proctor standart. 

1.3.  SO-01.3 Opevnění hráze 
Rybník má kamenem opevněn návodní líc hráze, opevnění ovšem místy zcela chybí nebo je 

značně porušeno. Pomístní doplnění (uvažováno 30% plochy), včetně nové kamenné patky je nutno 
provést po celé ploše návodního líce hráze v délce cca 80 m.  

Na návodním líci bude proto provedeno očištění a vysvahování návodního líce cca 1:2,5 a 
doplnění chybějícího návodního opevnění svahu kamenným pohozem, které bude převýšeno min. 
0,4m nad zásobní hladinu. Kámen bude použit z místních zdrojů frakce cca 200- 400 mm v tloušťce 
vrstvy cca 0,4 m. Záhozová patka bude z těžkého lomového kamene hmotnosti 80-200kg.  

  

2. Stavební řešení rybník Zadní - technická zpráva 

2.1.  SO-02.1 Odbahnění rybníka 
U rybníka Zadní bude odtěženo 3 405 m3 včetně loviště. Odbahnění zdrže bude provedeno tak, 

aby při hladině stálého nadržení bylo na výtopě min. 0,8 m vody (mimo mělčí litorální zónu). Po 
ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně dna a vysvahování násypů a zářezů (1:3 – 1:5). 
Plocha svahů nad hladinou bude oseta.  
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Přebytečný vytěžený materiál bude přemístěn na mezideponii v zadní části výtopy rybníka 
k odvodnění. Vytěžený materiál bude v množství cca 2000 m3 odvezen na p.č. 3726/12 - ostatní 
plocha, která se nachází v k.ú. Kojetín bezprostředně za výtopou rybníka. Zde bude dorovnána terénní 
propadlina a vytvořena částečná depónie určena k pozdějšímu využití. Přebytek materiálu v množství 
1405 m3 bude uložen na pozemky v k.ú. Uhřičice p.č. 712/13, 580/1, 580/9, 580/10, 590/3 (vše 
v kultuře orná půda). 

Odbahněním rybníka se zvýší akumulační prostor zdrže, čímž dojde ke zlepšení celkového 
technického stavu rybníka a jeho akumulační a retenční schopnosti. 

2.2.  SO-02.2 Obnova spodní výpusti a přelivu 
V rámci obnovy stávajícího sdruženého objektu spodní výpusti a přelivu bude tento objekt 

kompletně opraven včetně schodiště a kádišťové zdi spolu s panelovým kádištěm.  
U stávající konstrukce objektu budou vyspraveny porušené části betonových konstrukcí, které 

především v částech pod vodou a v oblasti kolísání hladiny vykazují značný stupeň narušení. Povrch 
bude očištěn mechanicky a následně tlakovou vodou. Případné trhliny v konstrukci budou před vlastní 
reprofilací utěsněny injektážní hmotou např. na bázi epoxidové pryskyřice, určenou k trvalému a 
vodotěsnému uzavření trhlin. Povrch základu bude opatřen adhezním můstkem a reprofilován 
vysokopevnostní maltou určenou pro trvalý styk s vodou, odolnou proti účinkům mrazu. Povrch bude 
na závěr reprofilace opatřen vodotěsnou stěrkou. U objektu bude dále provedena výměna ocelových 
drážek pro osazení dluží, výměna poklopu a osazeno nové ochranné zábradlí. Veškeré nové ocelové 
konstrukce budou pozinkovány. 

Obnoveno bude opevnění hráze kolem objektu z kamenné dlažby do betonu, schodiště a kádiště 
včetně sjezdu z hráze. Kádiště bude ze silničních panelů  3x1 m ložených na štěrkopískové lože. 
Kádišťová stěna bude provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3, vyztuženou KARI sítí 
100/100/8 mm. V případě nestabilního rozbředlého podloží bude základová spára před vlastní betonáží 
zpevněna hrubým kamenivem.   

Odpadní štola od přelivu i výustní čelo objektu zůstane zachováno stávající bez úprav. 

2.3.  SO-02.3 Opevnění hráze 
Rybník má kamenem opevněn návodní líc hráze, opevnění ovšem místy zcela chybí nebo je 

značně porušeno. Pomístní doplnění (uvažováno 30% plochy), včetně nové kamenné patky je nutno 
provést po celé ploše návodního líce hráze v délce cca 80 m.  

Na návodním líci bude proto provedeno očištění a vysvahování návodního líce cca 1:2,5 a 
doplnění chybějícího návodního opevnění svahu kamenným pohozem, které bude převýšeno min 0,4m 
nad zásobní hladinu. Kámen bude použit z místních zdrojů frakce cca 200- 400 mm v tloušťce vrstvy 
cca 0,4 m. Záhozová patka bude z těžkého lomového kamene hmotnosti 80-200kg.  

 

3. Pevné měřičské body a vytýčení stavby 
Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření účelové 

mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt po vyrovnání (BPV).  
 
· Pevný výškový bod 9001 – poklop požeráku Předního rybníka  = 215,95 m n.m. 
· Pevný výškový bod 9002 – poklop požeráku Zadního rybníka  = 217,83 m n.m. 

 
Před započetím prací je nutné stabilizovat další doplňující pevné body. 

· Vytyčovací osy stavebních objektů jsou zakresleny v podrobných situacích, vytýčení bude 
provedeno dle příčných a podélných řezů (viz. situace stavby 1 : 500). Jedná o stávající rybníky, 
které budou pouze odbahněny a opraveny, není proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích 
prvků. 
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4. Požárně bezpečnostní řešení 
 Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které 
jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

5. Technika prostředí staveb 
 Dokumentace jednotlivých profesí určující zařízení a systémy v technických podrobnostech. 
Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované.  

6. Dokumentace technických a technologických zařízení 

6.1.  Část technologická 
 Strojně technologická část se zabývá provozními soubory strojního charakteru. V našem 
případě se takové nevyskytují.  

6.2.  Část elektrotechnická 
 V části elektrotechnické jsou řešeny připojení na distribuční síť, které se však v našem případě 
nevyskytují. 

6.3.  Hydrotechnické výpočty 
Rybníky Cholerák Přední a Zadní jsou průtočné rybníky, vybavené sdruženými objekty spodní 

výpusti a kašnového bezpečnostního přelivu, jež budou v rámci akce opraveny. V rámci projektu bylo 
zpracováno posouzení kapacity objektů a bezpečnosti vodního díla pro převod návrhové povodně 
velikosti Q100. 

Objekt Zadního (horního) rybníka má délku přelivné hrany 5,0 m a odpad řešený jako 
propustek pod hrází šířky 0,8 m a výšky 1,4 m. Přední (dolní) rybník má délku přelivné hrány 5,7 m a 
odpad pod hrází z potrubí DN 1000 mm. Při průchodu povodně bude s postupně se zvyšujícím 
průtokem stoupat hladina vody a přepadat přes hranu bezpečnostního přelivu Zadního a následně 
Předního rybníka. Kapacita objektu za extrémních povodňových průtoků bude limitována především 
průtočným profilem propustku pod hrází, při jehož zahlcení dojde k zatopení spadiště přelivu a voda 
bude odtékat v tlakovém řežimu proudění.   

Rybníky Choleráky s retenčním prostorem 17500 m3 a 14950 m3 budou dle hydrotechnického 
výpočtu schopny zachytit a účinně transformovat teoretickou povodňovou vlnu s kulminačním 
průtokem odpovídajícím 100-leté vodě. Konkrétně bude průtok Q100 = 8,4 m3/s transformován 
v Zadním rybníce na  6,07 m3/s při dosažení hladiny Mmax = 218,26 m n.m. a následně v Předním 
rybníce na  4,39 m3/s při dosažení hladiny Mmax = 216,20 m n.m. Pro výpočet byla použita 
povodňová vlna stanovená ČHMÚ pro analogické povodí k povodí rybníků Choleráků. 

Na konci textové části jsou přiloženy měrné křivky objektů a předpokládaný průběh průchodu 
povodňové vlny přes vodní dílo. 
 
 
Brno, prosinec 2015 
Vypracoval :   Ing. Luděk Halaš 
   Ing. Petr Halouzka 



VÝPOČET KAPACITY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
RYBNÍK CHOLERÁK PŘEDNÍ

Název : PŘELIV SE ŠIROKOU KORUNOU

Vstupní údaje :

Součinitel přepadu "m": 0.38 (1)
Součinitel zatopení "sz": 1 (1)

Délka koruny přelivu "b": 5.7 (m)

Nadmořská výška koruny přelivu: 215.10 (m n.m.)

Výpočet kapacity přelivu: Q = sz.m.b.(2.g)0.5.h1.5

úroveň hladiny přepadová 
výška

průtok

(m n.m.) h (m) Q (m3.s-1)

215.20 0.10 0.30
215.30 0.20 0.86
215.40 0.30 1.58
215.50 0.40 2.43
215.60 0.50 3.39
215.70 0.60 4.46
215.80 0.70 5.62
215.90 0.80 6.86
216.00 0.90 8.19
216.20 1.10 11.07
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VÝPOČET KAPACITY ODPADU SDRUŽENÉHO OBJEKTU
RYBNÍK CHOLERÁK PŘEDNÍ

Název : TLAKOVÉ VYPOUŠTĚNÍ PROPUSTKEM V HRÁZI

Vstupní údaje :

Průměr potrubí "d": 1 (m)

Celková délka potrubí "l": 11 (m)

Úroveň dna na vtoku: 212.95 (m n.m.)

Úroveň dna na výtoku: 212.95 (m n.m.)
Absolutní drsnost stěny "D": 0.001 (m)
Souč. místní ztráty na vtoku "x1": 0.50 (1)

Výpočet výtoku z potrubí pro tlakový režim proudění:

Q = m.v.A = ( 2.g.H / (1+Sx+l.l/d))1/2.A
Průtočná plocha potrubí (A) : 0.785 (m2)

úroveň 
hladiny na 

vtoku

hloubka 
vody na 
vtoku

tlačná 
výška

součinitel tření dle 
Colebrook - Whita

Reynoldsovo 
kritérium

průřezová 
rychlost

průtok

(m n.m.) h (m) H (m) l (1) Re(1) v (m.s-1) Q (m3.s-1)

214.25 1.30 0.80 0.0197 2993433 3.023 2.37
214.50 1.55 1.05 0.0197 3429554 3.464 2.72
214.75 1.80 1.30 0.0197 3816168 3.854 3.03
215.00 2.05 1.55 0.0197 4167074 4.209 3.30
215.25 2.30 1.80 0.0197 4490649 4.536 3.56
215.50 2.55 2.05 0.0197 4792432 4.840 3.80
215.75 2.80 2.30 0.0197 5076309 5.127 4.02
215.95 3.00 2.50 0.0197 5292460 5.345 4.20
216.00 3.05 2.55 0.0197 5345133 5.399 4.24
216.20 3.25 2.75 0.0197 5550828 5.606 4.40
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VÝPOČET KAPACITY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
RYBNÍK CHOLERÁK ZADNÍ

Název : PŘELIV SE ŠIROKOU KORUNOU

Vstupní údaje :

Součinitel přepadu "m": 0.38 (1)
Součinitel zatopení "sz": 1 (1)

Délka koruny přelivu "b": 5 (m)

Nadmořská výška koruny přelivu: 217.35 (m n.m.)

Výpočet kapacity přelivu: Q = sz.m.b.(2.g)0.5.h1.5

úroveň hladiny přepadová 
výška

průtok

(m n.m.) h (m) Q (m3.s-1)

217.40 0.05 0.09
217.50 0.15 0.49
217.60 0.25 1.05
217.70 0.35 1.74
217.80 0.45 2.54
217.90 0.55 3.43
218.10 0.75 5.47
218.30 0.95 7.79
218.50 1.15 10.38
218.70 1.35 13.20
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VÝPOČET KAPACITY ODPADU SDRUŽENÉHO OBJEKTU
RYBNÍK CHOLERÁK ZADNÍ

Název : TLAKOVÉ VYPOUŠTĚNÍ PROPUSTKEM V HRÁZI

Vstupní údaje :
Výška profilu "a": 1.4 (m)

Šířka profilu "b": 0.8 (m)

Celková délka propustku "l": 10 (m)

Úroveň dna na vtoku: 215.15 (m n.m.)

Úroveň dna na výtoku: 215.10 (m n.m.)
Absolutní drsnost stěny "D": 0.001 (m)
Souč. místní ztráty na vtoku "x1": 0.50 (1)

Výpočet výtoku z potrubí pro tlakový režim proudění:

Q = m.v.A = ( 2.g.H / (1+Sx+l.l/d))1/2.A
Průtočná plocha potrubí (A) : 1.12 (m2)

úroveň 
hladiny na 

vtoku

hloubka 
vody na 
vtoku

tlačná 
výška

součinitel tření dle 
Colebrook - Whita

Reynoldsovo 
kritérium

průřezová 
rychlost

průtok

(m n.m.) h (m) H (m) l (1) Re(1) v (m.s-1) Q (m3.s-1)

216.15 1.00 0.35 0.0183 2844701 2.052 2.30
216.40 1.25 0.60 0.0182 3724858 2.687 3.01
216.65 1.50 0.85 0.0182 4433634 3.199 3.58
216.90 1.75 1.10 0.0182 5043792 3.639 4.08
217.15 2.00 1.35 0.0182 5587727 4.031 4.51
217.40 2.25 1.60 0.0182 6083225 4.389 4.92
217.65 2.50 1.85 0.0182 6541301 4.719 5.29
217.90 2.75 2.10 0.0182 6969338 5.028 5.63
218.15 3.00 2.35 0.0182 7372569 5.319 5.96
218.70 3.55 2.90 0.0182 8190098 5.909 6.62
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Qred = 6.07 m3/s 

Q100 = 8.40 m3/s
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Q100, RED = 6.07 m3/s



KUBATUROVÝ LIST  -  ODBAHNĚNÍ
PŘEDNÍ RYBNÍK

PLOCHA
číslo řezu staničení vzdál. jednotlivé průměrné souhrnné HMOTA

PF X -5 0.00
15 28.20 14.10 211.50

PF 01 10 28.20
20 67.70 33.85 677.00

PF 02 30 39.50
20 77.00 38.50 770.00

PF 03 50 37.50
20 62.80 31.40 628.00

PF 04 70 25.30
20 55.00 27.50 550.00

PF 05 90 29.70
20 60.60 30.30 606.00

PF 06 110 30.90
20 54.10 27.05 541.00

PF 07 130 23.20
20 29.80 14.90 298.00

PF 08 150 6.60
20 14.90 7.45 149.00

PF 09 170 8.30
20 16.00 8.00 160.00

PF 10 190 7.70
20 13.70 6.85 137.00

PF 11 210 6.00
15 6.00 3.00 45.00

PF Y 225 0.00

CELKOVÁ HMOTA: 4772.50



KUBATUROVÝ LIST  -  ODBAHNĚNÍ
ZADNÍ RYBNÍK

PLOCHA
číslo řezu staničení vzdál. jednotlivé průměrné souhrnné HMOTA

PF X 0 0.00
10 21.90 10.95 109.50

PF 01 10 21.90
20 36.20 18.10 362.00

PF 02 30 14.30
20 26.40 13.20 264.00

PF 03 50 12.10
20 23.10 11.55 231.00

PF 04 70 11.00
20 17.60 8.80 176.00

PF 05 90 6.60
20 12.10 6.05 121.00

PF 06 110 5.50
20 16.50 8.25 165.00

PF 07 130 11.00
20 24.80 12.40 248.00

PF 08 150 13.80
20 37.45 18.73 374.50

PF 09 170 23.65
20 39.05 19.53 390.50

PF 10 190 15.40
20 29.70 14.85 297.00

PF 11 210 14.30
20 28.60 14.30 286.00

PF 12 230 14.30
20 27.50 13.75 275.00

PF 13 250 13.20
16 13.20 6.60 105.60

PF Y 266 0.00

CELKOVÁ HMOTA: 3405.10


