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Část D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení je dle přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. v platném znění. V části D.2. Výkresová část jsou uvedeny všechny výkresové přílohy 
k danému stavebnímu objektu. 
Část Dokumentace technických a technologických zařízení vzhledem k absenci technických a 
technologických zařízení nebyla zpracována. 
 

Architektonicko-stavební řešení 
Návrh stavby neklade na zvláštní požadavky na její architektonické řešení.  
 

Stavebně konstrukční řešení 
Zájmové území se nachází cca 2,5 km jihozápadně od Loučovic, v nadmořské výšce 890 – 922 m n.m. a 
je součástí Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 CZ0313513 - Rašeliniště Kapličky. Jedná 
se o nezastavěné území v blízkosti hranice s Rakouskou republikou mezi zaniklými osadami Kapličky a 
Krásná Pole. 
Jádro lokality tvoří degradované vrchoviště (R3.4) na pravém a levém břehu Lipového potoka 
s fragmenty zachovalých přechodových rašelinišť (R2.3). Otevřené nelesní plochy jsou obklopeny 
rašelinnými lesními biotopy, na které byl zacílen souběžný projekt CZ-SK SOUTH LIFE16 
NAT/CZ/000001. Dále se zde vyskytují luční společenstva především vlhké pcháčové louky (T1.5) na 
levém břehu rybníka u bývalé usedlosti Dorstadt. 
Řešená lokalita je silně ovlivněna nevhodným odvodněním, které bylo budováno postupně až do 70. 
let 20. stolení. Úprava se také dotkla Lipového potoka (IDVT 10268069), který je hlavním recipientem 
lokality. 
Z historického hlediska se jedná o území, které nebylo nikdy intenzivně hospodářsky využíváno a bez 
souvislé zástavby. Přilehlé osady Kapličky a Krásné Pole zanikly v 50. letech 20. století. 
Vývoj řešeného území udával především jeho podmáčený charakter. Na dochovaných mapách se jedná 
o sekané louky případně v okrajových částech pasené louky s fragmenty lesů. 
V rámci terénních průzkumu byly objeveny pozůstatky po lokální ruční těžbě rašeliny (borkování). 
Takto získaná rašelina byla místními obyvateli používána jako stelivo, k topení apod. Nejintenzivnější 
těžba probíhala na pravém břehu Lipového potoka ve vrchovišti s klečí.  
Nejvýznamnější změny v území začal v 50. letech 20. století, kdy došlo k odsunu obyvatelstva přerušení 
intenzivnějšího zemědělského hospodaření. Toto mělo za následek zvýšení podílu lesních ploch, které 
byly zalesněny výsadbou i přirozeným vývojem na odvodněných plochách. 
K dalšímu rozšíření lesních porostů došlo také následkem melioračních zásahů v 70. letech. V rámci 
těchto zásahů byla vybudována soustava otevřených kanálů a byly také provedeny zásahy do koryta 
Lipového potoka. 
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Souhrn parametrů stavby 
Návrh opatření vychází z dříve zpracované studie a lze ho charakterizovat parametry uvedenými v 
následující tabulce. 

Tab. 1 Základní parametry stavby 
Plocha EVL: 127,1044 ha 

  z toho plocha trvalého záboru 38 090 m2 

Počet řešených kanálů  14 ks 
 v celkové délce 1 221 m 
Počet řešených původních a 
pozměněných koryt 
evidovaných v CEVT 

1 (IDVT: 10260121 = B9) 

  v celkové délce 360 m z toho řešeno 354 m 
 
V rámci předkládané projektové dokumentace je řešen návrh opatření pro obnovu přirozeného 
hydrologického režimu části EVL Rašeliniště Kapličky.  
 
Navržená opatření lze zatřídit do následujících základních typů. 
 

Tab. 2 Souhrn vzorových opatření 

Typ opatření Stručný popis 

B Přehrazení typu B Masivní jednoduchá přehrážka 
C Přehrazení typu C  Jednoduchá přehrážka s redukovaným zásypem 

 
Vedle těchto hlavních typů opatření jsou navrženy další doplňková opatření. Jedná se o opatření 
nestavebního charakteru, která vedou ke zlepšení podmínek v revitalizovaných plochách. Jedná se 
například o obnovu mikroreliéfu, která spočívá ve vytvoření izolovaných drobných sníženin v okolí 
přehrážek. Takto získaný materiál bude použit pro zásyp přehrážek. Současně budou odstraněny 
břehové valy, které vznikly při výstavbě a čištění kanálů. Takto získaným materiálem budou vyplněny 
prostory kanálů mezi přehrážkami. 
 
Přehrazení typu B 
Jedná se o zemní hrázku kombinovanou s jednou zpevňující dřevěnou stěnou. Zemina pro zához bude 
získávána v blízkosti místa stavby z břehových valů nebo malých vytvořených prohlubní v okolí. 
Prohlubně v březích nebudou v těsné blízkosti přehrážky, ale mi. 5 m od její hrany.  
Zemní těleso je ve středu stabilizováno stěnou z kulatiny. Tato stěna je zavázána do břehů a dna kanálů. 
Dřevěné stěny přehrádky jsou instalovány vodorovně napříč přes kanál. Přehrádky (stěny) jsou 
sestaveny z tesařsky upravené neodkorněné kulatiny. Průměr kulatiny musí být minimálně 20 cm.  
Při zabudování stěn musí být do břehů a do dna kanálu vykopány dostatečně hluboké zářezy 
odpovídající požadavkům na přesah a ukotvení hráze (minimálně 0,5 m do stran a do dna, u velkých 
kanálů až 0,8 m i více). Zářezy pro instalaci přehrádky v šířce do 0,3-0,5 m tak, aby bylo možné je dobře 
utěsnit. Do připravených zářezů jsou pak hráze následně sestaveny a utěsněny hutněnou zeminou. Na 
vzdušném líci musí být hráze zpevněny minimálně dvěma příčně zaráženými kůly z kulatiny. U širokých 
hrází se počet kůlů zvyšuje. U zemních hrází typu B budou dřevěné přehrážky, pokud možno zcela 
zasypány zeminou a nebude vytvářen přepad. Obsyp minimálně 1,5-2 m na návodní i vzdušné straně 
přepážky. 
Před instalací hrází a záhozem zeminou bude ze dna kanálů odstraněna vegetace a vrstva drnu. 
Vegetace a drny budou následně zpětně použity pro vrchní vrstvy zemního tělesa. U mokřadní 
vegetace budou preferovány vlhké partie. Zemní těleso bude hutněno v maximální míře odpovídající 
kategorii použitého materiálu. 
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Přehrazení typu C 
Jedná se o dřevěnou přehrážku z dvou vrstev půlkulatiny. Výška přehrážky je definována návrhem pro 
konkrétní kanál. Horizontální spáry jednotlivých vrstev se nebudou překrývat. Mezi vrstvami bude 
připevněna geotextilie, která bude přetažena do dna kanálu v délce cca 1 m. Geotextilie je vyrobena 
z rozložitelného přírodního materiálu (koudel), který musí být inertní s provedenými testy na 
neškodnost pro přírodní prostředí. 
Pata přehrážky bude přisypána hutněnou zeminou do výšky cca 1/3 hloubky kanálu nebo dle 
specifikace daného opatření. 
Dřevěná přehrážka bude zavázána do břehů a dna kanálu a na vzdušné straně bude zapřena min. 2-ma 
kůly. Pro širší kanály bude počet kůlů zvýšen. 
Na přelivné hraně přehrážky bude vytvořena sníženina šířky 0,3 m a hloubky 0,1 m, která bude 
soustředit přepadající vodu. Pod tímto přepadem budou do dna koryta zakotveny hatě z větví 
z kácených stromů a keřů v blízkosti stavby. Tyto hatě, slouží ke zmírnění případné eroze dna pod 
přehrážkou. 
 

Navržená opatření 
V území EVL byly v rámci studie vybrány prioritní biotopy. Vzhledem k rozsahu území a stavu degradace 
biotopů bylo přistoupeno k vymezení prioritní plochy pro podrobný návrh opatření. Ploše B byla 
přiřazena vyšší priorita 1. v těchto plochách byl podrobně navržen systém zablokování odvodňovacích 
kanálů a lze předpokládat rychlou reakci na změnu hydrologického režimu. 
 

Tab. 3 Souhrn opatření 

     Počet přehrážek dle typu 

PLOCHA Řešená plocha Počet 
tras Celková délka Celkový počet 

přehrážek B C 

B 38 090 14 1221 36 22 14 
 
V rámci předkládaného záměru jsou řešeny zbývající odvodněné plochy neřešené v předchozích 
částech II a III. 

Tab. 4 Souhrn řešených ploch 
Označení plochy Navazující studie Dílčí část 
Plocha A ConNat ATCZ45  Interreg III. 
Plocha B ConNat ATCZ45 Interreg I. 
Plocha C ConNat ATCZ45 Interreg III. 
Plocha D ConNat ATCZ45 Interreg III. 
Plocha A CZ-SK SOUTH LIFE LIFE II. 
Plocha B CZ-SK SOUTH LIFE LIFE II. 
Plocha C CZ-SK SOUTH LIFE LIFE III. 
Plocha D CZ-SK SOUTH LIFE LIFE III. 

 
Plocha B 
Dílčí plocha B se nachází mezi Lipovým potokem jeho levostranným přítokem a lesním celkem. Tato 
plocha s lokálně zachovalými rašeliništními biotopy je narušena odvodněním (B1-B9) a také 
borkováním. Některé z kanálů (B3, B3a, B4) jsou až 1 m široké a hluboké okolo 1 m. U těchto kanálů se 
nachází břehové valy z vyhrnutého materiálu. 
V této dílčí ploše s nejvyšší prioritou je navrženo zablokování kanálů kombinací přehrážek typu B a C a 
vyplnění kanálu. V rámci realizace po dohodě s biologickým dohledem je nutné odsouhlasit vhodné 
plochy a břehové valy pro získávání materiálu pro zemní části přehrážek a vyplň kanálů. Při 
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předpokládaném nedostatku tohoto materiálu je vhodné prostor mezi přehrážkami částečně vyplnit 
hatěmi z větví získaných při kácení. 
 
Hydrologická síť řešené lokality byla podrobně zmapována a zaměřena při terénních průzkumech. Pro 
další úpravy byly vybrány následující kanály a koryta. V následující tabulce je uveden přehled řešených 
včetně jejich kódového označení odkazujícího na situační výkresy a vazba na CEVT. 
 

Tab. 5 Přehled řešených kanálů 

Označení Délka 
(m) Popis CEVT - IDVT Opatření 

B1 47 Sběrný kanál   Zablokování 2xC 
B2 43 Sběrný kanál   Zablokování 1xB, 1xC 
B3 153 Sběrný kanál   Zablokování 5xB 
B3a 96 Sběrný kanál   Zablokování 1xB, 1xC 
B4 188 Sběrný kanál   Zablokování 6xB, 3XC 
B4a 17 Sběrný kanál   Ponechán bez úprav 
B4b 21 Sběrný kanál   Ponechán bez úprav 
B5 16 Sběrný kanál   Ponechán bez úprav 
B5a 97 Sběrný kanál   Zablokování 1xB, 4XC 
B6 45 Sběrný kanál   Zablokování 2xB 
B6a 11 Sběrný kanál   Ponechán bez úprav 
B7 79 Sběrný kanál   Zablokování 2xB 
B8 54 Sběrný kanál   Zablokování 2xB 

B9 354 Upravený tok 10260121 Částečné zablokování horního 
úseku 4xB, 3xC 

 
Tab. 6 Seznam navržených přehrážek 

TRASA POŘADÍ OZN X Y TYP 
B1 1 B1-1 -780418 -1204492 C 
B1 2 B1-2 -780414 -1204511 C 
B2 1 B2-1 -780336 -1204488 B 
B2 2 B2-2 -780331 -1204508 C 
B3 1 B3-1 -780350 -1204607 B 
B3 2 B3-2 -780336 -1204582 B 
B3 3 B3-3 -780320 -1204553 B 
B3 4 B3-4 -780296 -1204508 B 
B3a 1 B3a-1 -780349 -1204549 C 
B3a 2 B3a-2 -780324 -1204534 B 
B3a 3 B3a-3 -780304 -1204522 B 
B4 1 B4-1 -780322 -1204631 B 
B4 2 B4-2 -780321 -1204658 B 
B4 3 B4-3 -780312 -1204612 C 
B4 4 B4-4 -780303 -1204595 B 
B4 5 B4-5 -780285 -1204552 C 
B4 6 B4-6 -780280 -1204540 C 
B4 7 B4-7 -780277 -1204527 B 
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TRASA POŘADÍ OZN X Y TYP 
B4a 1 B4a-1 -780292 -1204570 B 
B4b 1 B4b-1 -780319 -1204682 B 
B5a 1 B5a-1 -780264 -1204542 C 
B5a 2 B5a-2 -780256 -1204552 C 
B5a 3 B5a-3 -780247 -1204563 C 
B5a 4 B5a-4 -780238 -1204574 B 
B5a 5 B5a-5 -780226 -1204595 C 
B6 1 B6-1 -780200 -1204579 B 
B6 2 B6-2 -780197 -1204553 B 
B7 1 B7-1 -780288 -1204666 B 
B7 2 B7-2 -780270 -1204640 B 
B8 1 B8-1 -780278 -1204670 B 
B8 2 B8-2 -780263 -1204648 B 
B9 1 B9-1 -780413 -1204549 B 
B9 2 B9-2 -780400 -1204579 C 
B9 3 B9-3 -780387 -1204606 B 
B9 4 B9-4 -780371 -1204636 C 
B9 5 B9-5 -780350 -1204677 B 
B9 6 B9-6 -780329 -1204716 C 
B9 7 B9-7 -780309 -1204751 B 

 

Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k ohrožení požárem. Proto není dále podrobně 
řešeno. 

Technika prostředí staveb 
Vzhledem k charakteru stavby není dále podrobně řešeno. 


