
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Hlavním cílem realizace suché retenční nádrže Vrchy je zadržení přívalových 
srážek v krajině takovým způsobem, aby byly sníženy škody na majetku, aniž by 
byl výrazně narušen krajinný ráz. Stavba je navržena pro transformaci 
povodňového průtoku Q100.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/138.013a/21NA013a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Náchod 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., IČ: 64255611, 
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
DODAVATEL: AQUEKO, spol. s r.o., IČ: 45476691, Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí 
MÍSTO REALIZACE: Okres Náchod, Obec Červený Kostelec, Katastrální území Stolín 
CELKOVÉ VÝDAJE: 9 646 507,68 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 882 229,40 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 12.11.2021 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu byla realizace poldru Vrchy v katastrálním území Stolín v Královéhradeckém kraji, který je 

v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh protipovodňového opatření byl 

rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., Rokycanova 114/IV, 

566 01 Vysoké Mýto. 

 

Stavba se nachází v k. ú. Stolín na parcele č. 1072 a 1100, které jsou ve vlastnictví města Červený Kostelec. Stavba 

se nachází v nadmořské výšce 388,9 m n. m. v povodí bezejmenného toku ID 10167591 s ČHP 1-01-01-051, kde 

správu vykonává Povodí Labe, státní podnik. Poldr je navržen s ohledem na vytvoření co největšího retenčního 

prostoru. Suchá retenční nádrž je navrhována jako homogenní zemní hráz s níže uvedenými parametry. Šířka koruny 

hráze je 3,0 m, výška hráze v patě 6,25 m, délka koruny hráze 63,90 m, sklon vzdušného líce je 1:2,2 a sklon 

návodního líce 1:3,7. Kóta koruny hráze je 395,50 m n. m., kóta bezpečnostního přelivu 394,50 m n.m. Při průchodu 

povodňové vlny Q20 je kóta hladiny 394,42 m n. m., přičemž dojde k zadržení 17 469 m3 vody a zatopená plocha 

bude představovat 8 504 m2. Průchod povodňové vlny Q100 způsobí zvýšení kóty hladiny na 394,78 m n. m. a zvětšení 

zatopené plochy na 9 417 m2, objem nádrže při průchodu Q100 bude 20 730 m3. Transformaci návrhových průtoků 

zajišťuje seškrcení průtočného profilu ve výpustném zařízení. Hráz má v levobřežním zavázání umístěn 

bezpečnostní přeliv, v místě pravobřežního zavázání se nachází sjezd ke vzdušné patě hráze.  

 

Poldr má pozitivní vliv na přírodu a krajinu. Realizací stavby došlo k zadržování a transformaci návrhových 

povodňových průtoků. Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality. 

 



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: 

 

 

 

 


