
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Stavba VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem realizace vodních nádrží VN3 a VN4 a revitalizace vodního toku je posílení 
ochrany území před povodněmi a s tím související zvýšení retence vody. Funkce 
realizovaných opatření je též krajinotvorná, ekologická, protierozní a retenční 
ve smyslu zadržení vody v krajině. Realizovaná opatření budou svým přirozeným 
účinkem plnit také funkci biologického stabilizačního dočišťovacího prvku v krajině. 
Nádržemi s revitalizací bude posílena biodiverzita a zajištěno začlenění 
do krajinného prostoru. Hlavním cílem revitalizace toku je příznivé ovlivňování 
hydrologických a stanovištních poměrů údolní nivy a posílení ekologických funkcí. 
Realizace dále umožňuje rozvoj obojživelníků, mokřadní fauny a flóry. 
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ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace dvou malých vodních nádrží VN3 a VN4 o stálém nadržení s ochranným 

ovladatelným a neovladatelným prostorem na bezejmenném vodním toku dle CEVT IDVT 10270412, včetně 

revitalizace části zmíněného toku v extravilánu k. ú. Chouzovy, administrativně příslušející obci Chválenice 

na pozemkách s p. č. 383 a 463 ve vlastnictví obce. Realizovaná opatření jsou v souladu se schváleným návrhem 

komplexních pozemkových úprav. Návrh vodohospodářských opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, 

kterou zpracoval Ing. Alfréd Samek, Projektování vodohospodářských staveb, IČ: 12464431, Brojova 15, 326 00 

Plzeň.  

 

Stavební objekt SO 1 Nádrž VN4 se nachází přibližně 500 m západně od intravilánu Chouzov. Průtočná retenční 

nádrž je navržena jako kombinovaná vodní nádrž se stálým nadržením vody v soustavě s níže položenou VN3. Její 

zemní sypaná homogenní hráz o šířce v koruně 3,5 m sklonu návodního svahu 1:3,3 a vzdušního svahu 1:2,5 má 

délku 109 m. Hráz je zpevněna a izolována jílovým zámkem. Návodní líc je opevněn lomovým kamenem tloušťky 

350 mm s filtračním podsypem frakce 0-63 mm. Výpustné potrubí s atypovým šikmým obetonováním s jílovým 

nátěrem má délku 18,5 m a průměr DN 600. Objekt požeráku tvoří prefabrikát o půdorysných rozměrech 1,4 x 1,23 m, 



vzdušní líc hráze je ohumusován a zatravněn. Retenční ovladatelný ochranný prostor je v nádrži vymezen 

nad úroveň provozní hladiny, tj. od 448,80 m n. m. do úrovně 449,40 m n. m. Retenční neovladatelný ochranný 

prostor je v nádrži vymezen nad úroveň hladiny 449,40 m n. m. do úrovně 449,80 m n. m. Bezpečné odvedení vod 

zajišťuje čelní přeliv o šířce přelivné hrany 11,3 m s kamenným skluzem o délce 25 m. Vodní nádrž zabírá při 

normální hladině plochu 4 504 m2, při maximální hladině pak plochu 5 515 m2. Normální objem vody činí 6 698 m3, 

celkový ochranný objem vody je 4 901 m3, z toho 2 819 m3 je retenční ovladatelný objem a 2 082 m3 maximální 

neovladatelný objem. Maximální možný celkový objem akumulované vody je tedy 11 599 m3.  

 

Na vývar pod VN4 dále navazuje revitalizace vodního toku směrem k VN3 – SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 

10270412. Otevřením toku je v okolí koryta oboustranně vymezen interakční prvek, který je technicky řešen malou 

meandrací za účelem snížení rychlosti odtoku povrchových vod, dále jsou v korytě toku zhotoveny revitalizační prvky 

a 3 malé průtočné tůňky a laguny. Opevnění je řešeno nerovnoměrně v neprizmatickém korytě s patkami z kamenné 

rovnaniny a kamenným pohozem s přechodem do zastabilizovaného travního drnu.  

 

Stavební objekt SO 2 Nádrž VN3 v blízkosti obce byl navržen pouze jako vodní nádrž se stálým nadržením vody, 

která plní převážně krajinotvornou a ekologickou funkci. Nádrž má vybudované výrazné litorální pásmo. Hráz má 

délku 110 m, jinak má obdobné parametry jako v případě VN4 (včetně opevnění a přítomnosti jílového zámku). 

Výpustné potrubí je s výjimkou délky 17,1 m také stejných parametrů. Tato nádrž na rozdíl od VN 4 nemá ovladatelný 

ochranný prostor. Retenční neovladatelný ochranný prostor je v nádrži vymezen nad úroveň normální hladiny 

434,40 m n. m. do úrovně hladiny maximální 434,80 m n. m. Normální objem vody je 7 261 m3, maximální ochranný 

neovladatelný objem 2 149 m3, celkový objem akumulované vody je tedy 9 410 m3. 

 

Součástí projektu je dále výsadba zeleně, která zahrnuje 53 ks stromů: vrba křehká (Salix fragilis), olše lepkavá 

(Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus exelsior), vrba jíva (Salix caprea), javor mléč (Acer platanoides), topol černý 

(Populus nigra), dub bahenní (Quercus palistris), habr obecný (Carpinus betulus), vrba trojmužná (Salix triandra), 

javor babyka (Acer palustris) a dub letní (Quercus robur).  

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

  

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 


