
 

 CZ-SK SOUTH LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

ZLEPŠENÍ HYDROLOGICKÉHO REŽIMU EVL KAPLIČKY – 
DÍLČÍ ČÁST II - CZ-SK SOUTH LIFE – A, B 

 
 

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

ÚNOR 2021 

 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

akciová společnost 
Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

 



 

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA  
akciová společnost 
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4   
DIVIZE  02 
  
tel:   257 110 283   fax:   257 319 398 
e-mail: koterova@vrv.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 
 

ZLEPŠENÍ HYDROLOGICKÉHO REŽIMU EVL KAPLIČKY – DÍLČÍ ČÁST II 
CZ-SK SOUTH LIFE -A, B 

 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

- TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
      Zpracoval: Ing. Vendula Koterová 
        Ing. Anna Žohová 
 
      Schválil : Ing. Jan Cihlář 
        ředitel divize  02 
 
 
 
 
 
 
 
 V Praze, dne 6.2.2021 
 



Zlepšení hydrologického režimu EVL Kapličky – dílčí část II – CZ-SK SOUTH LIFE – A, B 
 

Zakázka 4778/006 ÚNOR 2021 1 

Obsah 
 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................... 2 

Stavebně konstrukční řešení ................................................................................................................ 2 
Souhrn parametrů stavby................................................................................................................. 3 
Navržená opatření ............................................................................................................................ 3 

Požárně bezpečnostní řešení ............................................................................................................... 7 
Technika prostředí staveb ................................................................................................................... 7 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zlepšení hydrologického režimu EVL Kapličky – dílčí část II – CZ-SK SOUTH LIFE – A, B 
D.1 Dokumentace stavebních objektů – technická zpráva 
 

Zakázka 4778/006 ÚNOR 2021 2 

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. V rámci předkládané projektové dokumentace jsou řešeny 2 samostatné plochy označené 
jako A a B a určené jako nejprioritnější v rámci Studie CZ-SK SOUTH LIFE. 
Území CZ-SK SOUTH LIFE A (dále plocha A) se nachází v severozápadní části lokality rašeliniště Kapličky 
na pravém břehu Lipového potoka. Území CZ-SK SOUTH LIFE B (dále plocha B) se nachází jižně nad 
silnicí Kapličky – Krásné Pole na pravém břehu Lipového potoka. 
Jádro EVL Kapličky tvoří klečové vrchoviště (R3.2) a otevřená vrchoviště (R3.1) (plocha A) s fragmenty 
rašelinných smrčin (L9.2B) a blatkových borů (L10.4) (plocha B). Dále se zde vyskytují luční společenstva 
především bezkolencové louky (T1.9), která jsou řešena dalšími samostatnými dokumentacemi. 
V území EVL byly vybrány prioritní biotopy spadající do habitatu 91D0 – rašeliný les. Vzhledem 
k rozsahu území a stavu degradace biotopů bylo přistoupeno k vymezení prioritních ploch pro 
podrobný návrh opatření. Plochám A a B byla přiřazena ve zpracované Studii nejvyšší priorita. v těchto 
plochách byl podrobně navržen systém zablokování odvodňovacích kanálů a lze předpokládat rychlou 
reakci na změnu hydrologického režimu. 
Řešená lokalita je silně ovlivněna nevhodným odvodněním, které bylo budováno postupně až do 70. 
let 20. stolení. 
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 průzkumů 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. 
 
 
  



Zlepšení hydrologického režimu EVL Kapličky – dílčí část II – CZ-SK SOUTH LIFE – A, B 
D.1 Dokumentace stavebních objektů – technická zpráva 
 

Zakázka 4778/006 ÚNOR 2021 3 

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 30 045 m2 

Počet řešených kanálů  16 ks 
 v celkové délce 1 506 m 
Počet řešených původních a 
pozměněných koryt 
evidovaných v CEVT 

1 (IDVT: 10251941 = A1) 

  v celkové délce 436 m z toho řešeno 160 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 

A Přehrazení typu A Masivní dvojitá přehrážka 
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.  
 
Přehrazení typu A 
Tento typ přehrážky je navrhován na místech, kde se předpokládá zvýšený požadavek na stabilitu 
konstrukce, a to v místech zaústění nebo křížení kanálů, na hlavních svodných kanálech, v kanálech 
s vysokým podélným sklonem apod. 
Jedná se o zemní hrázku kombinovanou se dvěma zpevňujícími dřevěnými přehrádkami. Materiál pro 
zához zeminy bude získáván v blízkosti místa stavby z břehových valů nebo malých vytvořených 
prohlubní v okolí přehrážky ne však blíž než 5 m od ní. Zemní těleso je v horní i dolní části kolmo k ose 
kanálu stabilizováno stěnou z prken. Tyto stabilizační stěny jsou zakryty zásypem z místní zeminy. Tyto 
stěny jsou zavázány do břehů a dna kanálů. 
Dřevěné stěny/přehrážky jsou instalovány vodorovně napříč přes kanál. Přehrádky jsou sestaveny ze 
sámovaných event. nesámovaných prken, prkna jsou položena horizontálně ve dvou vrstvách 
navzájem si překrývajících spáry. Šířka prken musí být minimálně 15 cm, tloušťka prken minimálně 
2 cm.  
Při zabudování hrází z vodorovných prken musí být do břehů a do dna rýhy vykopány dostatečně 
hluboké zářezy odpovídající požadavkům na přesah a ukotvení hráze (minimálně 0,5 m za břehovou 
hranu – u velkých kanálů až 0,8 m i více, a minimálně 0,5 m do dna). Zářezy pro instalaci přehrádky do 
0,3-0,5m tak, aby bylo možné je dobře utěsnit. Do připravených zářezů jsou pak hráze následně 
sestaveny a utěsněny hutněnou zeminou. Na vzdušném líci musí být stabilizační stěny zpevněny 
minimálně dvěma svisle zaráženými kůly z kulatiny. U širokých hrází se počet kůlů zvyšuje. U zemních 
hrází typu A budou dřevěné stěny zcela zasypány zeminou a nebude vytvářen přepad. Běžně jsou hráze 
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sestavovány ze dvou vrstev prken, v kanálech hlubších než 1,5m je třeba konstruovat stěny ze dvou 
vrstev prken o tl. 5 cm a k jejich zpevnění na vzdušném líci se používá větší počet kůlů. Hráze musí být 
kolmo na kanál, s vodorovnou horní hranou a plynule zapuštěny do břehů. Obsyp na vnější straně musí 
být minimálně 1 m, u velkých kanálů nad 1,2 m hloubky až 2 m a více.  
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. 
 
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. 
 
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 vybrány prioritní biotopy spadající do habitatu 91D0 – rašeliný les. Vzhledem 
k rozsahu území a stavu degradace biotopů bylo přistoupeno k vymezení prioritních ploch pro 
podrobný návrh opatření. Plochám A a B byla přiřazena vyšší priorita 1. V těchto plochách byl podrobně 
navrženo zablokování odvodňovacích kanálů, které je předmětem předkládané projektové 
dokumentace.  
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Tab. 3 Souhrn opatření 

     Počet přehrážek dle typu 

PLOCHA Řešená plocha Počet 
tras Celková délka Celkový počet 

přehrážek A B C 

A 8 695 7 969 28 2 13 13 
B 21 350 9 536 26 3 23   
Celkem 30 045 16 1 506 54 5 36 13 

 
V rámci předkládaného záměru jsou řešeny zbývající odvodněné plochy neřešené v předchozích 
částech I 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 A 
Tato dílčí plocha řeší narušené vrchoviště s porostem kleče. Na okrajích vrchovištního tělesa se 
vyskytuje rašelinný bor. Nachází se na pravém břehu Lipového potoka a odvodňuje vrchoviště 
soustavou otevřených kanálů A1 – A5. Tyto kanály jsou místy až 3 m široké a okolo 1 m hluboké. Kanály 
v dolní části jsou přerušeny těžbou. Borkování bylo ukončeno pod úrovní dna kanálů. 
Této dílčí ploše byla přiřazena nejvyšší priorita. Navrženo je zablokování kanálů kombinací přehrážek 
typu A, B a C a vyplnění kanálů v maximální možné míře. Vzhledem k předpokládanému nedostatku 
materiálu (rašeliny) doporučujeme vyplnit méně sklonité kanály částečně a ponechat mělké tůně. Dále 
je možné kanály vyplňovat hatěmi z kácených porostů. 
 
Plocha B 
Tato dílčí plocha se nachází nad silnicí Kapličky – Krásné Pole na pravém břehu. Jedná se o větevný 
systém umělých vodních toků a sběrných kanálů. Označení těchto koryt je B1 – B3b. Šířka kanálů se 
pohybuje okolo 1,5 m a hloubka okolo 0,5 m. 
V ploše B jsou zastoupeny především lesní biotopy (L10.2 rašelinný brusnicový bor, L9.2B podmáčené 
smrčiny) s malou enklávou otevřeného rašeliniště (R3.1). 
V této dílčí ploše s nejvyšší prioritou je navrženo zablokování kanálů kombinací přehrážek typu A a B a 
vyplnění kanálu. Při realizaci staveních prací biologický dohled schválí vytipované plochy pro těžbu 
materiálu pro zemní části přehrážek a výplň kanálů. Při 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 

A1 161 Hlavní svodný kanál plochy A 10251941 Zablokování 1xA; 4xB; 1xC 
A2 142 Souběžný svodný kanál s A1   Zablokování 1xA; 4xB; 1xC 
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Označení Délka 
(m) Popis CEVT - IDVT Opatření 

A3 65 Sběrný kanál   Zablokování 1xB; 2xC 
A4 70 Sběrný kanál   Zablokování 3xC 
A5 125 Sběrný kanál   Zablokování 6xC 
A6 234 Obvodový kanál plochy A   Zablokování 4xB 
A7 172 Okrajový lagg – přirozený   Ponechán bez úprav 
B1 155 Svodný kanál plochy B   Zablokování 2xA; 6xB 
B1a 46 Sběrný kanál   Zablokování 2xB 
B1b 30 Sběrný kanál   Zablokování 1xB 
B1c 31 Sběrný kanál   Zablokování 1xB 
B1d 23 Sběrný kanál   Zablokování 1xB 
B2 26 Částečně zazemněný kanál   Zablokování 2xB 
B3 129 Svodný kanál plochy B   Zablokování 1xA; 6xB 
B3a 79 Sběrný kanál   Zablokování 4xB 
B3b 18 Sběrný kanál   Zablokování recipientu 

 
Tab. 6 Seznam navržených přehrážek 

TRASA POŘADÍ OZN X Y TYP 
A1 1 A1-1 -779 602 -1 204 758 A 
A1 2 A1-2 -779 584 -1 204 749 B 
A1 3 A1-3 -779 564 -1 204 739 B 
A1 4 A1-4 -779 537 -1 204 726 B 
A1 5 A1-5 -779 523 -1 204 721 B 
A1 6 A1-6 -779 506 -1 204 711 C 
A2 1 A2-1 -779 586 -1 204 783 A 
A2 2 A2-2 -779 572 -1 204 777 B 
A2 3 A2-3 -779 558 -1 204 771 B 
A2 4 A2-4 -779 525 -1 204 756 B 
A2 5 A2-5 -779 505 -1 204 746 B 
A2 6 A2-6 -779 490 -1 204 737 C 
A3 1 A3-1 -779 598 -1 204 750 B 
A3 2 A3-2 -779 608 -1 204 734 C 
A3 3 A3-3 -779 619 -1 204 713 C 
A4 1 A4-1 -779 585 -1 204 756 C 
A4 2 A4-2 -779 569 -1 204 771 C 
A4 3 A4-3 -779 561 -1 204 779 C 
A5 1 A5-1 -779 510 -1 204 755 C 
A5 2 A5-2 -779 517 -1 204 745 C 
A5 3 A5-3 -779 529 -1 204 729 C 
A5 4 A5-4 -779 537 -1 204 717 C 
A5 5 A5-5 -779 549 -1 204 698 C 
A5 6 A5-6 -779 563 -1 204 678 C 
A6 1 A6-1 -779 622 -1 204 684 B 
A6 2 A6-2 -779 576 -1 204 655 B 
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TRASA POŘADÍ OZN X Y TYP 
A6 3 A6-3 -779 516 -1 204 616 B 
A6 4 A6-4 -779 475 -1 204 641 B 
A7 1 A7-1 -779 317 -1 204 777 B 
B1 1 B1-1 -779 480 -1 205 288 A 
B1 2 B1-2 -779 465 -1 205 297 B 
B1 3 B1-3 -779 447 -1 205 308 B 
B1 4 B1-4 -779 432 -1 205 316 A 
B1 5 B1-5 -779 423 -1 205 322 B 
B1 6 B1-6 -779 407 -1 205 331 B 
B1 7 B1-7 -779 378 -1 205 348 B 
B1 8 B1-8 -779 363 -1 205 357 B 
B1a 1 B1a-1 -779 422 -1 205 317 B 
B1a 2 B1a-2 -779 408 -1 205 304 B 
B1b 1 B1b-1 -779 389 -1 205 332 B 
B1c 1 B1c-1 -779 375 -1 205 352 B 
B1d 1 B1d-1 -779 367 -1 205 376 B 
B2 1 B2-1 -779 414 -1 205 351 B 
B2 2 B2-2 -779 400 -1 205 359 B 
B3 1 B3-1 -779 436 -1 205 362 A 
B3 2 B3-2 -779 416 -1 205 368 B 
B3 3 B3-3 -779 398 -1 205 376 B 
B3 4 B3-4 -779 388 -1 205 383 B 
B3 5 B3-5 -779 365 -1 205 402 B 
B3 6 B3-6 -779 357 -1 205 409 B 
B3 7 B3-7 -779 340 -1 205 420 B 
B3a 1 B3a-1 -779 392 -1 205 388 B 
B3a 2 B3a-2 -779 389 -1 205 404 B 
B3a 3 B3a-3 -779 385 -1 205 426 B 
B3a 4 B3a-4 -779 382 -1 205 444 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. 
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