
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Protipovodňová opatření Nestanice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V místě plánovaných protipovodňových opatření se nacházely zemědělsky užívané 
pozemky, srážkové vody protékaly přes zastavěnou část obce a při zvýšených 
průtocích způsobovaly nemalé škody na majetku obce i jejích obyvatel. Stávající 
rybník na pozemku p.č. 1113 v k.ú. Nestanice neměl funkční výpustní zařízení a 
více než 30 let nebyl vypuštěn. Bezpečnostní přeliv byl v nevyhovujícím technickém 
stavu, stejně tak jako obtoková stoka při vzdušní straně hráze rybníka, pod 
vývařištěm spodní výpusti byl vodní tok zatrubněný.  
Protipovodňová opatření byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Nestanice. Výsledkem projektu budou dva protipovodňové příkopy odvádějící 
srážkové vody mimo prostor zastavěné části obce. Současně bude zvýšen retenční 
prostor rybníka odstraněním nánosů ze dna rybníka. Stavbou výpustního zařízení 
bude umožněna manipulace s vodou na tomto rybníce. Otevřením stávající 
zatrubněné části vodního toku bude zvýšená kapacita koryta vodního toku.  
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ANOTACE, POPIS:  
Výstavba protipovodňových opatření je další realizací dle plánu společných zařízení schválených komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Nestanice. Projekt je realizován na pozemcích p.č. 1228, 1233, 1234, 

1179, 1180, 1158, 1143, 1130, 1129, 1123, 1122, 1121, 1249, 1086, 1085, 1083, 1084, 1077, 1078, 1076, 1075, 

1074 a 1113 v k.ú. Nestanice, v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. 

Příkopy tvoří dva samostatné celky Příkop II, o délce 357 m, odvádí vodu z příkopů komunikace na pozemku p.č.1158 

a zemědělských pozemků nad příkopem do Malovického potoka. Příkop I, o délce 823 m, odvádí srážkové vody z 

prostoru nad zastavěnou částí obce prostřednictvím propustku pod komunikací na pozemku p.č. 1249 pod 

bezpečnostní přeliv rybníka na pozemku p.č. 1113. Tento rybník byl v rámci stavby opraven a odbahněn. Byla 

provedena stavba výpustního zařízení a odstranění zatrubnění části vodního toku pod spodní výpustí rybníka a tím 

došlo k zvýšení průtočné kapacity části vodního toku. 

S vlastní realizací projektu se započalo v květnu roku 2019, práce byly ukončeny v listopadu roku 2019. Po realizaci 

projektu se zde nachází protipovodňový příkop I a protipovodňový příkop II včetně opravy hráze s bezpečnostním 

přelivem a odbahnění stávajícího rybníka. Odbahněním se zvýšila retenční schopnost rybníka včetně umožnění jeho 

vypuštění. Ochranné protipovodňové příkopy umožňují odvedení srážkových vod mimo zastavěnou část sídla 

Nestanice. 
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STAV PŘED REALIZACÍ: 
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