
 

                
 
Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:  „Protipovodňová nádrž N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“ 
 
HLAVNÍ CÍL: Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V katastru obce Sudoměřice byly v lokalitě Telatniska provedeny jednoduché pozemkové úpravy a v rámci návrhu 
plánu společných zařízení byla řešena i protipovodňová ochrana spočívající ve snížení a časovém odsunutí 
kulminačního průtoku povodňových vod přitékajících do obce Sudoměřice Sudoměřickým potokem. Za tím účelem 
je jako jedno z opatření navrhováno vybudování boční nádrže se stálým nadržením v údolí Sudoměřického 
potoka. Ve stávajícím stavu se v podstatě jedná o nádrž zahloubenou pod úrovní okolního terénu.  
Nádrž bude plnit funkci ochrannou - retenční, protierozní (prodloužení doby odtoku vody z povodí při kulminačních 
průtocích) a krajinotvornou. 

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 20/000/0431b/564/002657 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Hodonín 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Pavel Půža, Zábranského 7, 616 00 Brno, IČ 15195554 
DODAVATEL: SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60,620 00 

Brno, IČ 48035599 
MÍSTO REALIZACE: Okres Hodonín, Obec Sudoměřice, Katastrální území Sudoměřice 
CELKOVÉ VÝDAJE:  podle Žádosti a Dohody 11 423 590 Kč s DPH  
VÝDAJE PRO DOTACI:  podle Žádosti a Dohody 11 417 540 Kč s DPH  
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:  09.11.2020 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:  12.11.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:  30.11.2022 stavba nádrže vč. výsadby zeleně 
 
ANOTACE, POPIS:  
Za účelem zvětšení retenčního prostoru nádrže a vzhledem k morfologii stávajícího terénu je navrhováno vybudovat 
na západním okraji zátopy zemní hráz. Na tuto hráz pak navazuje zvýšení úrovně stávajícího terénu podél jižního 
okraje nádrže. Zbývající část na jižním obvodu nádrže a také ostatní strany podél zbytku obvodu nádrže, budou 
ponechány ve stávajícím stavu. Nádrž je navržena jako samoobslužná bez nutnosti manipulace s jakýmikoliv 
uzávěry. K transformaci povodňové vlny nádrž disponuje neovladatelným retenčním objemem Vrn 92.000 m3 (Vmax 
- Vs = 105.000 - 13.000). Plocha zátopy při max.hl. (Ms) 11.500 m2. Plocha zátopy při max.hl. (Mmax) 30.800 m2. 
Součástí PSZ JPÚ je i stávající regionální biokoridor RBK1, který projekt zasáhne stavbou nátokového 
a výpustného objektu, dále částečně stavbou tělesa hráze s bezpečnostním přepadem a minimálně i 
terénními úpravami v zátopě. 
Vzhledem k situování stavby v I. zóně CHKO Bílé Karpaty a s ohledem na nutné kácení stromů a mýcení křovin, je 
součástí stavby navržena i výsadba zeleně (48 ks listnatých stromů kontejnerových odrostků 151+ cm a 6 ks 
zahradnických výpěstků obvod kmene 8-10 cm vysazených individuálně do rozvolněných skupin i solitérně a alejová 
výsadba 38 ks prostokořenných ovocných vysokokmenů třešní). Součástí projektu bude i 3-letá pěstební péče 

o vysazenou zeleň. 

 

 



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 03/2019 STAV PŘI REALIZACI: 04/2021 
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