
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky“ 

 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Hlavním cílem stavby malé vodní nádrže, tůně a mokřadu je zadržení vody v krajině 
a vytvoření rozsáhlého biocentra navrženého základě schváleného Plánu společných 
zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slavičky. V části 
biocentra vznikne vycházková zóna. Důležitým účinkem stavby bude snižování velkých 
přítoků z povodí a tím zlepšení povodňové situace v obci.  

 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Třebíč 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. František Marcián, IČ: 15226085, Za Sokolovnou 323, 
664 61 Rajhradice 
DODAVATEL: elitbau s.r.o., IČ: 25571273, Dřevařská 855/12, 602 00 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Třebíč, Obec Slavičky, Katastrální území Slavičky 
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 038 781,36 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 5 818 174,68 Kč bez DPH 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 14. 7. 2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 7. 2022 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Vodní nádrž bude vybudována v místě stávající nádrže, bude zčásti zapuštěná pod stávající terén a zčásti vznikne 

vzdutím vody zemní sypanou hrází. Hráz bude nasypána ze zemin vytěžených v místě stavby. Hloubka vody v nádrži 

bude 1,5 až 2,45 m. Na přítoku do nádrže vznikne litorální zóna s hloubkou 0 – 60 cm. K manipulaci s vodní hladinou, 

k vypouštění nádrže a k převedení povodňových vln bude sloužit sdružený objekt. Pod hrází bude voda odváděna 

do potoka. 

Mokřad vznikne zahloubením pod stávající terén, v čele mokřadu bude zvýšený terén se zpevněným přelivem a 

kamenným skluzem pro přetékání vody z mokřadu do nádrže, hloubka mokřadu bude 0 – 60 cm, dno bude zvlněné 

za účelem vytvoření prohlubenin a vyvýšenin včetně ostrůvku nad hladinou vody. 

Tůň vznikne zahloubením pod stávající terén, dno tůně bude zvlněné a sklony břehů budou pozvolné v poměru 1:3 

až 1:8, součástí tůně bude kamenný brod přes polní cestu mezi tůní a mokřadem, dno a nájezdy brodu budou 

zpevněny kamennou dlažbou do betonu a zajištěny betonovými prahy.  

Terénní úpravy budou provedeny včetně rozsáhlé výsadby biocentra (místní druhy stromů a keřů), bude vytvořena 

klidová vycházková zóna s výhledem na vodní plochu. Terénní úpravy budou provedeny ze zbylé zeminy odtěžené 

v místě stavby vodních ploch. Pařezy a kmeny vykácených stromů budou použity na zhotovení broukovišť. 

 



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 


