
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k. ú. Malé Dvorce“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Stávající rybník VD 02 byl v nevyhovujícím stavu – zanesený sedimentem 
s poškozeným opevněním svahů. Rovněž z hlediska protipovodňové ochrany sídla 
kapacitně a technicky nevyhovoval požerák. Vzhledem k uvedeným špatným 
funkčním parametrům byl stávající rybník navržen k rekonstrukci. Cílem projektu 
bylo zlepšit technický stav objektu – odtěžení sedimentu, vybudování nového 
požeráku a bezpečnostního přelivu pro odvedení významnějších průtoků až na 
kapacitu Q100. Pro plnou funkčnost bude nutno dobudovat navazující zkapacitnění 
kanalizace. Cílem bylo taktéž dotvoření krajinného prvku a zvýšení ekologické 
stability krajiny.  
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MÍSTO REALIZACE: Okres Tachov, Obec Přimda, katastrální území Malé Dvorce 
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ANOTACE, POPIS:  
Rybník VD 02 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malé 

Dvorce. Rekonstrukce rybníka VD 02 je realizována na pozemcích p. č. 946, p. č. 898, st. p. č. 46, st. p. č. 45 v k. ú. 

Malé Dvorce v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Rybník leží  na 



severním okraji obce, mezi silnicí III/1978 a polní cestou H 01, jejíž rekonstrukce je rovněž realizací plánu společných 

zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malé Dvorce (dokončena v roce 2016). 

S vlastní realizací projektu se započalo v květnu roku 2017, práce byly ukončeny v září roku 2017. Byl odtěžen 
rybniční sediment, vybudováno koryto ve dně nádrže pro odvod vody od ústí k požeráku, opraven nátok do rybníka 
a opevnění břehů hráze, vybudován nový kapacitní požerák a schody do zátopy; byla osazena vodočetná lať. Rybník 
získal parametry zajišťující dostatečnou protipovodňovou ochranu sídla k odvedení běžných i významnějších průtoků 
(až na kapacitu Q100). Pro plnou funkčnost bezpečnostního přelivu, který je v současnosti sveden do stávající šachty 
za hrází, bude následně nutné provést zkapacitnění kanalizačního potrubí. 
Realizací byl dotvořen krajinný prvek zvyšující ekologickou stabilitu krajiny, její biologickou rozmanitost a funkční 

využití zájmového území. 

F O T O D O K U M E N T A C E 
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