
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu  
 
Cílem realizace obecního rybníka R1 je zadržení vody v krajině umožňující využití 
pro krajinotvorné účely. Dále bude rybník i významným retenčním prvkem. Tento 
rybník doplní soustavu rybníků ležících na spodním úseku dotčené bezejmenné 
vodoteče a společně s navrhovanými vegetačními úpravami dojde k začlenění 
nových prvků do stávající krajiny. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.048a/22JI048a 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Jihlava 
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu  
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: URGA, s.r.o., Holická 1090/31 A, 779 00 Olomouc 
DODAVATEL: DŘEVOTVAR-ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 
MÍSTO REALIZACE: Kraj Vysočina, Okres Jihlava, Obec Černíč, Katastrální území Černíč 
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 178 470,15 Kč s DPH  
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 413 047,32 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 10. 8. 2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 27. 10. 2022 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu je realizace obecního rybníka R1, kdy se navrhuje vybudování průtočné čelní údolní nádrže se 

zemní homogenní hrází. Funkční objekty budou tvořit požerák se spodní výpustí, umístěný v trase toku napojený 

na odtrubněné koryto a bezpečnostní přeliv situovaný k pravobřežnímu zavázání hráze. V místě zatrubněného 

přítoku do rybníku bude umístěn železobetonový vtokový objekt. Těleso hráze bude na návodním svahu opevněno 

dvouvrstvým kamenným pohozem. Horní část návodního svahu, koruna hráze a vzdušný svah budou po ukončení 

prací ohumusovány a osety. Železobetonové konstrukce budou z vodostavebního betonu, ocelové prvky budou 

opatřeny ochranným nátěrem. 

Bude vybudována průtočná čelní údolní nádrž se zemní homogenní hrází. Hráz se šířkou v koruně 3,5 m, návodním 

svahu ve sklonu 1:3,5 a vzdušným svahem 1:2,2. Sypání hráze bude probíhat až po sejmutí drnu. Na odkrytou 

základovou spáru bude prováděno postupné hutnění materiálu. Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 200 mm 

silných. Návodní svah se do výšky 486,55 m n.m. opevní dvouvrstvým kamenným pohozem zrnitostí  

16-32 a 63-125 mm, v tloušťce 100+200 mm. Svahy s korunou se ohumusují v tloušťce 200 mm a osejí. 

V patě vzdušného líce se do nezámrzné hloubky uloží patní drén v celkové délce 53 m. Patní drén je navržen 

z filtrační vrstvy z drobného kameniva frakce 0/4 a z drenážní vrstvy frakce 32/64, ve které je uloženo perforované 

drenážní potrubí DN100. Zachycené průsakové vody budou drenážním potrubím vyústěny oboustranně 

do výtokového železobetonového čela. Celková délka hráze činí 61,0 m. 

Sdružený objekt se skládá z betonového prefabrikovaného požeráku, obetonovaného PP potrubí a přístupové lávky. 

Koryto pod spodní výpustí je stabilizováno železobetonovým prahem a balvanitým skluzem z lomového kamene. 



Požerák je navržen jako ŽB prefabrikovaná konstrukce. Vtok do požeráku spodní výpusti je v úrovni 481,95 m n.m. 

a je vysoký 5,05 m. Tloušťka stěny požeráku je 200 mm. Požerák je navržen jako dvoudlužový otevřený se světlou 

šířkou 800 mm. Drážky dluží jsou z válcovaného ocelového profilu U65. Dřevěné dluže vyrobené z dubových fošen 

mají rozměr 880x200x40 mm. Poklop je kompozitový o rozměrech 1250x830 mm. Potrubí spodní výpusti je navrženo 

z obetonovaného korugovaného potrubí PP DN 600. Délka potrubí spodní výpusti je 25,35 m. Na výtoku spodní 

výpusti je železobetonové čelo, do kterého budou zaústěny patní drény hráze.  Výtok spodní výpusti je na úrovni 

481,50 m n.m. Pod spodní výpustí je proveden vývar o hloubce 600 m. Vývar je dlouhý 9000 mm a je ukončen 

šikminou se sklonem 1:3 a železobetonovým stabilizačním prahem širokým 500 mm. Obsluha požeráku je zajištěna 

ocelovou lávkou s povrchovou antikorozní ochranou žárovým pozinkováním s kompozitovými pororošty. Šířka lávky 

je 700 mm a je opatřena oboustranným zábradlím vysokým 1100 mm. 

Bezpečnostní přepad je navržen v pravém zavázání hráze jako korunový přeliv lichoběžníkového tvaru s délkou 

vodorovné přelivné hrany 15,0 m a se šikmými zavázáním se sklony 1:4. Přelivná hrana je na úrovni 486,55 m n.m. 

Přeliv je opevněn kamennou rovnaninou s vyklínováním o tloušťce 300 mm. Odpad od přelivu bude proveden jako 

balvanitý skluz z lomového kamene v okolí nové hráze v šířce cca 8 m. Odpad bude ukončen zaústěním do vývaru 

pod spodní výpustí nádrže. 

Pod hrází bude provedeno vyústění do nově otevřeného koryta bezejmenné vodoteče, vzniklého odstraněním 

stávajícího zatrubnění v délce 209 m. Otevřené koryto bude s lichoběžníkovým profilem s šířkou ve dně 0,8 m, 

se sklonem svahů 1:1,5. Na vzniklém korytě budou ve dvou místech přechody pro dobytek a pojezd techniky šířky 

4,5 m. 

Celkový objem rybníka je 11 900 m3, objem stálého nadržení je 7830 m3, retenční objem je 4070 m3, plocha 

litorálního pásma je 770 m2 a podíl litorálního pásma z celkové vodní plochy je 16,4 %. 

Součástí projektu je dále výsadba zeleně, která zahrnuje 45 ks stromů: dub zimní ( Quercus petracea), javor klen 

(Acer pseudoplatanus), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba bílá (Salix alba). 

F O T O D O K U M E N T A C E  
 
STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 


