
 
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba PPO v k. ú. Švihov“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Stávající stav je vlivem velkoplošného monokulturního obhospodařování půdy 
značně nestabilní. Při přívalových deštích je největším problémem zatápění 
pozemků kolem silnice II/184 Švihov - Malechov a účelové komunikace na 
Chlumskou a smyv ornice ze zemědělské půdy. Realizací projektu se zamezí 
degradaci zemědělských pozemků a dojde k zlepšení prostupnosti krajiny. 
Segmentací monokulturních ploch dojde ke zvýšení ekologické stability 
posuzovaného území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/232/004565 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Klatovy 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCon s.r.o.,  

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
DODAVATEL: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice 
MÍSTO REALIZACE: Okres Klatovy, Obec Švihov, Katastrální území Švihov u Klatov 
CELKOVÉ VÝDAJE: 5 531 895 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 5 522 215 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15.12.2016 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 30.06.2017 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 30.6.2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace protipovodňové ochrany v katastrálním území Švihov u Klatov, která je v souladu 

se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh vodohospodářského opatření byl rozpracován 

v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1.  

Projekt má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož režim povrchových vod ovlivní pozitivně. Napomůže 

k segmentaci monokulturního obhospodařování krajiny, čímž dojde ke zvýšení biodiverzity území a vytvoření útočišť 

pro drobné živočichy jako je hmyz, ptactvo a drobné savce. V neposlední řadě projekt plní významnou krajinotvornou 

funkci. Dále stavba přispěje k ochraně vodního zdroje pro město Švihov. 

 



 

 

Projekt je členěn na následující hlavní objekty: 

SO 01 – Objekt B2. Objekt B2 zahrnuje výstavbu průlehu a meze B2. Jedná se o zatravněný průleh a mez. Délka 

průlehu s mezí je 236 m, hloubka průlehu je 0,2 – 0,4 m se sklonem svahu 1:5, výška meze je 0,4 m. Voda bude 

následně převedena propustkem TPB2 pod místní komunikací do otevřeného příkopu B2. Délka příkopu je 115 m. 

Průměrná hloubka lichoběžníkového příkopu je 0,6 m se sklonem svahu 1:5. Poslední částí Objektu B2 je nahrazení 

stávajícího propustku pod silnicí II/184, kterým bude voda převedena z otevřeného příkopu B2 do otevřeného příkopu 

B3, který je součástí SO 02. Čela propustku budou odlážděna LK na CM. Na čelech propustku pod II/184 bude 

osazeno ocelové zábradlí a ocelová svodidla. 

SO 02 – Objekt B3. Objekt B3 řeší odvedení vody z objektu B2 do stávajícího odvodňovacího příkopu, který je 

zaústěn do řeky Úhlavy. To bude provedeno zřízením otevřeného příkopu B3. Příkop křižuje stávající polní  

cestu – v tomto místě je navržen brod z kamenné dlažby. Hloubka příkopu je 0,5 – 0,6 m se sklony svahu 1:5.   

 

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

      

 


