
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem projektu bylo vytvořit mokřadní stanovištní podmínky pro mírnění 
klimatických extrémů, jak srážko-odtokových, tak částečně teplotních. Retenční 
schopnost mokřadu totiž v době přívalových srážek mírní přímý odtok a zabraňuje 
vodní erozi, v období sucha naopak dotuje okolní půdu vodou. Zvýšeným výparem 
v letních měsících navíc ochlazuje nejbližší okolí, v zimním období teplotu okolí 
zvyšuje. Dále pohlcuje oxid uhličitý z ovzduší, celkově tak přispívá k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu. Realizací v neposlední řadě došlo k vytvoření příhodnějších 
podmínek pro osídlení biotopu mokřadními společenstvy, a tím ke zvýšení 
biodiverzity v řešeném území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/138.009a/21BV009a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Břeclav 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o., IČ 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Břeclav, Obec Rakvice, Katastrální území Rakvice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 658 813,02 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 813 015,69 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 15.10.2021 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2024 
 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace mokřadů v katastrálním území Rakvice ve formě řady tůní, mikrotůní a vyvýšenin 

doplněných výsadbou dřevin, které jsou v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh 

vodohospodářských opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Agroprojekt PSO s.r.o., 

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno.  

 

Největší Hlavní tůň 1 byla navržena s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,2 až 1,5 m. Délka tůně je přibližně 

165 m, plocha hladiny 2 940 m2. Součástí tůně je litorální pásmo s malou hloubkou vody 0,2 m. V případě poklesu 

hladiny podzemní vody v suchém období může dojít k rozdělení tůně na 2 samostatné části. I v tomto případě však 

výškový návrh úrovně dna zajistí, aby v rozsáhlé ploše tůně byla zajištěna stálá hladina. Sklon břehů tůně je mírný. 

Podél podstatné části obvodu tůně je navržen sklon břehů 1:10.  

 

Tůň 2 a Tůň 3 byly navrženy s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,2 až 0,7 m. Délka tůní je přibližně 83 m, 

respektive 68 m, plocha hladiny 1 380 m2, respektive 1 200 m2. Úroveň dna tůní je výškově plynule odstupňována, 

sklon břehů tůně je mírný, podél podstatné části obvodu byl navržen 1:12. 



 

Dále byly v rámci projektu realizovány dva komplexy tří navazujících tůní, Mikrotůně 1 a Mikrotůně 2. V obou 

případech jsou celkové plochy hladin 38 m2, všechny tůně mají proměnnou hloubku vody v rozsahu 0,0 až 0,2 m, 

úroveň dna tůní je výškově plynule proměnná. Sklon břehů tůně je mírný o hodnotě 1:10. 

 

V severní části řešené plochy byla navržena vyvýšená úprava terénu. K úpravě terénu byla využita zemina získaná 

při hloubení tůní. Úprava terénu bude mít charakter zemního valu s mírnými svahy ve sklonu 1:5 a 1:3. Svahy budou 

ohumusovány v tl. 0,2 m a zatravněny. Ve střední části úpravy terénu bude zřízeno průsakové žebro ze štěrkopísku  

zrnitosti 0,1 až 63 mm. Stávající terén nad úpravou terénu bude spádován směrem k průsakovému žebru. Propustné 

štěrkopískové průsakové žebro zajistí, aby nedocházelo ke zvýšenému zamokření pozemku nad úpravou terénu. 

 

Vegetační doprovod v lokalitě bude tvořen výsadbou stromů, keřů a zatravněním řešené plochy. Z dřevin je navržena 

liniová výsadba 15 ks dubu letního v blízkosti břehové hrany jednotlivých tůní. V lokalitě bude dále vysazeno 290 ks 

autochtonních druhů keřů s následující druhovou skladbou: hloh obecný 40 ks, krušina obecná 40 ks, zimolez obecný 

40 ks, ptačí zob 40 ks, svída obecná 40 ks, trnka obecná 50 ks a kalina obecná 40 ks. Zárodky mokřadních 

společenství nebudou v závěrečné fázi výstavby realizovány. V tomto ohledu bude lokalita ponechána přirozenému 

přírodnímu vývoji. 

 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  

 

 

 


