
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace VN 1 Děpoltovice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem navrženého vodohospodářského opatření je posílení ekologické, estetické, 
krajinotvorné funkce a zejména zlepšení zadržování vody v krajině. Vznikne 
ekologicky stabilní biotop vhodný pro život a rozmnožování řady vodních rostlin, 
obojživelníků a dalších živočichů (vznik litorální zóny, podpora biodiverzity a její 
zvýšení). Výstavbou dojde ke zlepšení vodního režimu a zvýšení ekologické 
stability území.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/138.003a/21KV003a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Karlovy Vary 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Pavel Janouš, Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec, 
IČ: 73516121, Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice 
DODAVATEL: Bauvant s.r.o., IČ: 27449416, Karla Engliše, 1499/15, Praha 5 – Smíchov 
MÍSTO REALIZACE: Okres Karlovy Vary, Obec Děpoltovice, katastrální území Děpoltovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 652 341,77 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 2 192 017,99 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2021 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace vodohospodářského opatření v katastrálním území Děpoltovice, konkrétně 

výstavby vodní nádrže VN1, která je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh 

vodohospodářského opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Pavel Janouš 

z projekční kanceláře Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice. 

Navržená vodní nádrž se nachází na bezejmenném přítoku Vitického potoka s číslem hydrologického pořadí  

1-13-02-037. Návrh malé vodní nádrže spočívá především ve vytěžení zeminy a sedimentu z prostoru zdrže 

a v úpravě svahů zdrže. Mírným sklonem v částech zdrže se zatopeným objemem 301 m3 při normální hladině 

a 358 m3 při hladině maximální vznikne v nádrži litorální pásmo. Hráz dlouhá 47,4 m je navržena jako průtočná, 

zemní sypaná s návodním těsněním, s šířkou v koruně cca 1,5 m, se sklonem návodního líce 1:3 a vzdušného líce 

1:2. Návodní líc bude opatřen návodním těsněním a opevněn do úrovně 5 cm nad normální hladinu pohozem 

z lomového kamene, opřeným o těžkou záhozovou patku z lomového kamene. Vzdušný líc a koruna hráze budou 

ohumusovány a osety.  

V patě hráze je umístěn výpustný objekt – 1,5 m vysoký otevřený železobetonový prefabrikovaný požerák 

s odpadním potrubím o průměru 300 mm a délce 8 m vedeným pod hrází. Bezpečnostní přeliv je navržen korunový 

s kapacitou na Q100 = 1 m3/s, a délkou přelivné hrany 3,7 m. 

 



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: 

  

 


