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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 Navržená rekonstrukce stávající vodní nádrže je jednoduchá stavba bez náročnosti na složitou 
technologii. Stavba bude posuzována jako rekonstrukce vodního díla. Stávající nádrž je umístěna 
v centrální části (na rinku) obce Slatina. Nádrž neleží na žádném vodním toku, ani žádný vodní tok 
není zdrojem vody pro tuto nádrž. Nádrž je zásobena srážkovou vodou a uměle doplňována vodou 
z blízké studny. Je předpoklad, že hladina v nádrži bude zároveň výška hladiny spodní vody. Nejedná 
se o pramennou část žádného toku. Z tohoto pohledu se jedná o bezvýznamnou vodní plochu 
zajišťující pouze kumulaci srážkové a pramenné vody. V případě stavebního zásahu do nádrže tento 
zásah nebude nic ovlivňovat. Nádrž je ve správě obce Slatina. 
 Vlastní plocha nádrže je tvaru pravidelného obdélníku s vodní plochou umístěnou na obecním 
pozemku. Výškově je nádrž situována v nadm.výšce cca 176,5  až 178,3 m.n.m. Nádrž není umístěna 
v chráněné krajinné oblasti. Není umístěna v oblasti ochrany podzemních vod. Je umístěna 
v památkové zóně obce Slatina. Umístění nádrže je patrné z celkové situace (příloha C).  

 Pro vlastní rekonstrukci nádrže bylo použito patřičné původní geodetické zaměření zájmové 
plochy provedené v rámci technické přípravy výstavby kanalizace a doplňující geodetické doměření, 
dále podrobný místní průzkum,  vlastní úvaha a požadavky investora obce Slatina a památkářů. Bude 
se jednat o úpravu a rekonstrukci stávajících opevňovacích prvků nádrže.  
 
 Odtěžení porostu 
 Před vlastním zahájením prací budou sloveni vodní živočiši  s následným odčerpáním veškeré 
zůstatkové vody. Odtěžení porostu a případného drobného nánosu lze provést vzhledem k malému 
objemu ručně, případně strojně lehkou mechanizací. Pozor na poškození dna !!  Porost a nános 
vzhledem k malému objemu bude použit  jako rekultivační materiál případné skládky v okolí. Toto je 
na rozhodnutí investora.  
 
 Doplnění a pohledová rekonstrukce břehů 
 V rámci rekonstrukce bude západní, severní a východní břeh upraven dlažbou z lomového kamene 
a to dle vyjádření Úseku památkové péče odboru staveb. Úřadu Lovosice. V rámci rekonstrukce budou 
po obvodu odstraněny betonové obrubníkové panely a to po celém obvodě nádrže a dále rovinné 
zpevňující panely v západní a severní části nádrže. Pro potřebu řešení šikmých břehů nádrže bude 
odskoková část doplněna suchým betonem a následně bude na očištěné původní panely ošetřené tzv. 
„cementovým mlékem“ případně chemickou penetrací položena dlažba do betonu z hrubého 
obkladního kamene a to tak aby bylo docíleno celistvosti všech břehů. Tato dlažba bude následně 
vyspárována. V místech spárového členění stávajících panelů je vhodné spárování dlažby provést 
pružně s ohledem na případný pohyb stávajícího podkladu (panelů) v průběhu roku střídáním teplot. 
V rozích nádrže bude dlažba položena do oblouku s vyšším betonovým podkladem. U místní 
komunikace bude odstraněna přiléhající asfaltová vrstva a tato plocha bude doplněna zeminou a 
zatravněna. Pro potřebu příjezdu k nádrži bude doplněn stávající příjezd kamennou dlažbou a upravena 
pohledově stávající studna. Doplnění maketou historické studny dle případného návrhu památkářů. 
 U stávajícího jižního břehu, který je tvořen opěrnou zdí (předp. panel) bude provedeno odstranění 
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malých panelů tvořících korunu zdi a v celé kolmé ploše bude proveden obklad z kamene s následným 
provedením i obkladu koruny zdi. Před provedením obkladu bude stávající povrch očištěn a ošetřen 
penetrací případně tzv. „cementovým mlékem“. Dlažba bude kotvena lepící chemickou směsí. Koruna 
zdi bude ve dvou místech rozšířena o plochu pro umístění dvou laviček. Lavičky budou pevně 
ukotveny. Zároveň bude tato plocha vytvořena i v západní břehové části s umístěním jedné lavičky.  
 V rámci úpravy jižního břehu bude i upraven odtokový objekt dlažbou z kamene. Bude ověřena 
jeho funkčnost.  
 Kolem nového opevnění břehů bude provedeno doplnění zeminou a zatravnění. Doporučuji i 
doplnění místy keři na rozčlenění plochy. Vhodné zkonzultovat s firmou zabývající se úpravami 
zahrad. 
 
 Ostatní práce 
 V rámci rekonstrukce bude dle OÚ Slatina doplněno ozelenění. V celém okolí nádrže bude 
upraven terén. Bude provedena nová výsadba keřů případně stromů –  dle požadavku obce.  
 Nové tři lavičky budou stabilizované kotvením.  
 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Vodní nádrž nebyla posuzována na mechanickou stabilitu. Jedná se o zahloubenou nádrž 
v okolním terénu – původní bazén.  
 
  

3. Požární bezpečnost 
 Navržená rekonstrukce nádrže není objektem rizikovým na případné požární riziko. Proto 
bezpečnost nebyla posuzována. Jedná se o vodní plochu. 

 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Voda ve vlastní nádrži v letních měsících může vykazovat nedostatek kyslíku a tvorbu řas, 
případně může a to vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou vodní plochu dojít k abnormálnímu 
úbytku vody výparem. Provoz nádrže by měl zohledňovat jednoduchý provozní řád podle vyhl. č. 
216/2011. Nádrž jako vodní dílo nenarušuje přímo životní prostředí. Vodní plocha přispívá 
celkovému klimatu okolí. 

 
 

5. Bezpečnost při užívání 
 Navržená rekonstrukce a úprava nádrže v obci Slatina nepředstavuje žádné význačné nebezpečí. 
Přesto bude majitelem nádrže prováděna kontrolní činnost na stav břehů a odtokového zařízení. Bude 
uvedeno v provozním řádu nádrže. 
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6. Ochrana proti zvuku 
 Vlastní nádrž nevykazuje hlučnost, ochrana proti zvuku není řešena. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 U nádrže úspora energie a ochrana tepla nebyla řešena. 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Je předpoklad, že stavbu nebudou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Ochrana vlastní nádrže před škodlivými vlivy vnějšího prostředí nebyla řešena, vzhledem k tomu, 
že žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí nejsou známy. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana obyvatelstva vzhledem k žádnému přímému dopadu nebyla posuzována. 
 

11. Inženýrské stavby 
 Pro rekonstrukci nádrže není nutné řešit stávající podzemní sítě. Nebudou prováděny hloubkové 
výkopy. Bude řešeno dle posouzení Vodoprávního úřadu v Lovosicích. 
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      Severní a východní břeh nádrže                         

                                                                                                                                                                             

                                                  
Východní břeh nádrže u místní komunikace                         
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       Jižní břeh nádrže – zeď, výpust                                                                                           
                               

           
       Severní břeh nádrže – studna a příjezd k nádrži 
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     Západní břeh nádrže 
 

 
      Navržená úprava – předpokládaný konečný stav 


