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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) stavba (malá vodní nádrž) se nachází ve vesnické zástavbě ve střední části 

obce Javorník. Jedná se o zastavěné rovinaté území, protékané vodotečí. 

Druh pozemku (k.č. 116/11) je dle katastru nemovitostí vodní plocha a způ-

sob využití pozemku je umělá vodní nádrž a opravou se jí vrátí původní vý-

znam. 

b) jedná se o stávající stavbu, která je zde více než 50let. Nádrž byla využívána 

pro akumulaci vody, díky její přítomnosti se na nádrži zdržuje vodní ptactvo a 

některé formy chráněných živočichů (skokan zelený…). 

c) v souladu s územně plánovací dokumentací 

d) není 

e) není 

f) byl proveden chemický rozbor sedimentů: výsledkem bylo, že jsou netoxické 

(viz. protokol), kaly neobsahují žádné toxické látky a po odvodnění budou vy-

užity. Jiné průzkumy nebyly provedeny. 

g) není chráněno 

h) není v záplavovém území, ani není poddolováno 

i) stavba nemá žádné negativní vlivy na okolí, naopak obnovená akumulace 

vody kladně ovlivní a stabilizuje odtokové poměry. 

j) nejsou požadavky na asanaci, nebudou prováděny žádné demolice. Na bře-

zích budou odstraněny náletové plevelné porosty. V rámci úpravy břehů bude 

ochráněna vzrostlá smuteční vrba jejíž věk je odhadován na více než 30let. 

k) nejsou 

l) nevyžaduje 

m) nejsou 

n) přehled parcel 

Parcelní číslo  116/11 

Výměra [m2
]   1743 

Obec                                 Javorník [572713] 
Katastrální území  Javorník u Svitav [657867] 
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Číslo LV    10001 

Typ parcely             parcela katastru nemovitostí 
Způsob využití   vodní nádrž umělá 

Druh pozemku                  vodní plocha 

Vlast. právo                      Obec Javorník       
 

Parcelní číslo  116/1 

Výměra [m2
]   2755 

Obec                                 Javorník [572713] 
Katastrální území  Javorník u Svitav [657867] 
Číslo LV    10001 

Typ parcely             parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku                  trvalý travní porost 
Vlast. právo                      Obec Javorník       
 

Parcelní číslo  1234/22 

Výměra [m2
]   323 

Obec                                 Javorník [572713] 
Katastrální území  Javorník u Svitav [657867] 

Číslo LV    10001 

Typ parcely             parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku                  ostatní plocha 

Vlast. právo                      Obec Javorník       

 

Parcelní číslo  116/13 

Výměra [m2
]   2 

Obec                                 Javorník [572713] 
Katastrální území  Javorník u Svitav [657867] 
Číslo LV    141 

Typ parcely             parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku                  trvalý travní porost 
Vlast. právo                      Dúbravová Jitka, č.p.85, Javorník 568 02       
 

Parcelní číslo  116/14 

Výměra [m2
]   234 

Obec                                 Javorník [572713] 
Katastrální území  Javorník u Svitav [657867] 
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Číslo LV    141 

Typ parcely             parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku                  trvalý travní porost 
Vlast. právo                      Dúbravová Jitka, č.p.85, Javorník 568 02       
 

o) nebude 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) stavbou je revitalizace (celková oprava) stávající vodní nádrže spočívající 

v odbahnění dna, úpravy břehů, zřízení těsnění dna a opevnění břehů. 

Přítok bude doplněn o dosazovací prostor (lagunu), kde bude docházet 

k sedimentaci splavenin. Současný stav nádrže: podle pamětníků nebyla 

nádrž od svého vzniku odbahněna, břehy zůstaly přírodní a byly různě 

zpevňovány v místech náhlých porušení. Nově byl opraven přeliv a čás-

tečně základová výpust. Hráz nádrže je stabilní. V místě přelivu je zesíle-

na nábřežní betonovou zdí. 

b) účelem nádrže je akumulace vody v místě. Nádrž vytváří významný kraji-

notvorný prvek a je domovem ptactva a živočichů, nádrž dotváří střed 

vesnice a vytváří klidovou zónu. 

c) trvalá vodohospodářská stavba  

d) stávající stavba – nejsou nutné vyjímky ani požadavky (okolí stavby 

umožňuje bezbariérový přístup). 

e) není 

f) není 

g) plocha hladiny nádrže je 1743 m
2
 a plocha hladiny laguny je 277 m

2
 

h) potřebné hmoty (jíly, zeminy pro zásyp štěrky, písky) budou používány 

z místních zdrojů, pokud jejich parametry vyhoví potřebám projektu. Jejich 

lokalizace bude předmětem projektu organizace výstavby (zpracuje doda-

vatel stavby). 

Odpadem jsou sedimenty vytěžené z nádrže, jsou netoxické, v množství 

cca 540 m
3
. Budou uloženy v katastru obce a později opět využity. 
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i) revitalizace je plánována v jarních měsících, stavba bude prováděna na-

jednou, nejsou potřebné etapy výstavby. Charakter provádění nevyžaduje 

technologické přestávky. Trvání stavby se předpokládá cca 6 měsíců 

(mimo zimní období). Během výstavby nebude prováděno hospodaření 

s vodou, nádrž bude vypuštěna. Přitékající voda bude přes staveniště 

převedena provizorně. 

j) náklady jsou orientačně stanoveny na 4,5mil. Kč. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
            

a) malá vodní nádrž je součástí přírodní klidové zóny, mezi vesnickou zá-

stavbou a jako krajinotvorný prvek zdůrazňuje přírodní charakter této čás-

ti obce. 

b) revitalizace sleduje původní tvar břehů nádrže. Nádrž je rozšířena v místě 

vtoku o usazovací lagunu, která tvarově doplňuje nádrž a odstraňuje dva 

postranní trubní vtoky. Pro úpravu a opevnění břehu je navržen materiál 

z místních zdrojů (štěrky), který nenarušuje přírodní prostředí. Nutné be-

tonové prvky budou z větší části ponořené pod vodou. Použité materiály 

barevně nenarušují celkový dojem – přírodní prostředí. 

 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
            

Nádrž slouží pro akumulaci a hospodaření s vodou. Pro hospodaření s vodou 

bude na pevný přeliv nasazeno pohyblivé hradící zařízení umožňující snížení hladi-

ny v manipulačním prostoru, přelivem vody. Přepadající paprsek vody zároveň vy-

čistí hladinu od plavenin (listí apod.). V laguně dojde k částečné sedimentaci spla-

venin, které mohou být odstraněny (vytěženy) mechanicky nebo hydraulicky. Dno 

laguny bude zpevněno panely. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
            

Nádrž je součástí vesnické klidové zóny, která je volně přístupná pro pěší ná-

vštěvníky. Plocha v okolí nádrže je zatravněna a není vhodná pro pohyb invalidních 

vozíků. Na březích nádrže platí obecné bezpečnostní předpisy pro pád do vody. 

Hladina vody je přístupná schodištěm v hrázi nádrže. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
            

Při manipulaci s hradící zařízením a vyklízením splavenin platí obecné bez-

pečnostní předpisy pro pád do vody. Hloubka hladiny v nádrži je 1,4m a v laguně 

0,8m. 

 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
  

a) bude vytěžen materiál sedimentů ze dna nádrže a uložen na určenou skládku. 

Budou upraveny břehy nádrže do požadovaného tvaru, vytěžena a tvarově 

upravena sedimentační laguna. Následně bude provedeno zhutnění dna, polo-

žena těsnící vrstva jílu a zasypána kačírkem. Potom bude provedena úprava 

břehů a jejich opevnění podle projektu.  

b) Nábřežní zdi budou betonovány na místě, včetně dělící stěny laguny. Budou po-

užity běžné stroje pro zemní práce a betonáž. Stavební materiál bude získáván 

výhradně v okolí stavby. 

c) mechanická odolnost je dána vlastnostmi použitých materiálů. Při revitalizaci 

nebude zasahováno do zemního tělesa hráze. Stavba neobsahuje žádné prvky 

vyžadující statický výpočet nebo posouzení. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
            

Nejsou. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
            

Není. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
            

Není. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby 
            

Není. 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
            

Jedná se o malé vodohospodářské dílo, tento bod se stavby netýká. 
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Přístup k vodní nádrži je po stávajících místních komunikacích. 

 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) stavba je přístupná po stávajících komunikacích obce Javorník 

b) již je viz. a) 

c) není 

d) není 

 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) bude provedeno urovnání a vysvahování břehových partií a odtěženy se-

dimenty ze dna nádrže 

b) terén nad opevněním břehů bude zatravněn 

c) nejsou 

 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a) revitalizace malé vodní nádrže svým vlivem volné vodní hladiny dotváří 

mikroklima a vede k výraznému zlepšení pocitové pohody v dané lokalitě. 

b) v lokalitě se nevyskytují žádné chráněné druhy rostlin, dřevin a živočichů. 

c) není 

d) není 

e) není 

f) není 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Netýká se. 
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) vytěžené sedimenty (nekontaminované) budou uloženy na místní deponii 

pro další využití. Štěrky (makadam a kačírek) jsou zajištěny z okolí stavby. 

Těsnící jíl bude v rámci přípravných prací obstarán z nejbližšího naleziště. 

Připojení staveniště na média není potřeba. 

b) staveniště bude odvodněno gravitačně, přitékající vody budou dočasně 

převedeny technickým opatřením. 

c) napojení není potřeba, využijí se stávající komunikace v bezprostředním 

okolí 

d) stavba nebude mít negativní vliv na okolí 

e) není požadavek 

f) není potřeba zábory půdy pro staveniště 

g) nejsou 

h) odpady – vytěžené sedimenty (nekontaminované) ze dna nádrže a zemina 

z břehů nádrže budou uloženy na místní deponii a později využity  

i)    odvoz i dovoz bude po místní komunikaci 

j)    nejsou 

k) stavba bude prováděna podle platných bezpečnostních předpisů 

l)    nejsou 

m) nejsou  

n) není třeba stanovit žádné speciální podmínky pro provádění stavby, na 

komunikaci budou umístěny značky. 

o) postup výstavby: 

1. vypuštění nádrže 

2. vytěžení sedimentů ze dna nádrže a upraveny břehy 

3. vytěžena a tvarově sedimentační laguna 

4. bude provedeno zhutnění dna, položena těsnící vrstva jílu a zásypána 

kačírkem 

5. úprava břehů a jejich opevnění podle projektu 

6. provedení opěrných betonových zdí a dělící stěny laguny (budou betono-

vány na místě) 
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B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 

Není. 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2019                                       

                                                                                             Ing. František Mandovec 

 

 

 


