
 

 

                     
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
Jedná se o novostavbu suché retenční nádrže, jejíž výstavbou došlo ke zvýšení 
stupně ochrany obce před povodňovými situacemi, které se zde vyskytují po 
přívalových i dlouhotrvajících deštích. Dvacetiletý průtok v profilu hráze se 
transformuje na odtoku na dvouletý povodňový průtok. Z hlediska povodní je suchá 
retenční nádrž navržena na bezpečný provoz i při stoletém povodňovém průtoku. 
Projekt navrátil do krajiny přirozené vodní plochy a zvýšil biodiverzitu, zlepšil 
vodohospodářské poměry a brání ničivým protipovodňovým rozlivům. Zároveň 
celkově zvýšil ekologickou stabilitu v dotčené lokalitě. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/342/000005 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Děčín 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, IČ 
63486466 
DODAVATEL: NOWASTAV akciová společnost, Malešická 49, Praha 3, 130 00, IČ 00565679 
MÍSTO REALIZACE: okres Děčín, obec Růžová, katastrální území Růžová 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 331 099 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 305 500 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 15. 01. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 12. 7. 2018 
SKUTEČNÝ TERMÍN UKONČENÍ  REALIZACE: 31. 10. 2018 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt řeší realizaci protipovodňového vodního díla, kterým je novostavba suché nádrže. V rámci stavby došlo ke 

zrušení nefunkčního vodního melioračního díla, vybudování homogenní zemní hráze délky 86m a šířky 3m v koruně 

s maximální výškou nad 4,1m nad stávajícím terénem s korunovým bezpečnostním přelivem, vytvoření retenčního 

prostoru o max. objemu 12 500m3 a revitalizaci zatrubněného počátku Janovského potoka včetně bezpečného 



zaústění do stávajícího toku s doprovodnou vegetační výsadbou liniového prvku podél toku mimo ÚSES.  V údolnici 

zátopy jsou zároveň vybudovány tří průtočné sedimentační tůně. Podél západní hranice suché nádrže je vysazena 

linie 85 keřů a 4ks dubů, v prostoru zátopy mezi tůněmi je vysazeno 96ks kombinovaných druhů vrb, podél 

revitalizace toku je vysazeno 145ks odrostlých dřevin a k doplnění přirozeného začlenění do krajiny jsou vysazeny 2 

solitérní stromy. 

 

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

 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

  

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

     

STAV PO REALIZACI: 

 


