
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu  
 
Projekt přispěje k posílení zadržení povrchové vody v krajině a zřízení podmínek 
pro rozvoj vlhkomilných rostlinných i živočišných společenstev. Celkově 
projektované řešení posílí místní systém ekologické stability a lokální biokoridor. 
Realizované rybníky budou zároveň důležitým retenčním prvkem a případným 
zdrojem požární vody.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.028a/22TA028a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Tábor 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu  
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. František Sedláček, IČ: 63873028, Zlukovská 885, 391 81 

Veselí nad Lužnicí 
DODAVATEL: Stavby rybníků s. r. o., IČ: 02951746, Nerudova 34, 258 01 Vlašim 
MÍSTO REALIZACE: Okres Tábor, obec Dolní Hořice, katastrální území Mašovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 9 187 530,00 Kč 
VÝDAJE PRO DOTACI: 7 593 000,00 Kč 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 6. 5. 2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2022 
 
ANOTACE, POPIS:  
Projekt se nachází na jižní hranici intravilánu obce Mašovice, v údolí bezejmenné vodoteče, levostranného přítoku 

Velmovického potoka, ČHP 1-07-04-0570-0-00. Okolní pozemky na levém břehu potoka jsou tvořeny loukami, na 

pravém břehu lesními pozemky. Koryto vodoteče bylo v minulosti částečně zatrubněné a ve spodní části úseku 

opevněné prefabrikovanými deskami.  

Projekt řeší soubor revitalizačních opatření v nejbližším území okolo koryta bezejmenného přítoku Velmovického 

potoka. Součástí projektu je výstavba dvou rybníku a tří mokřadu. Na začátku dotčeného úseku dojde k výstavbě 

průtočného rybníka Horní o vodní ploše 3 200 m2 a akumulovaném objemu vody cca 2 600 m3. Před závěrným 

profilem revitalizačních opatření dojde k výstavbě druhého, obtočného rybníka Dolní o vodní ploše 3 600 m2 a 

akumulovaném objemu vody cca 3 700 m3. Na obou březích budou nepravidelně situovány tři mokřady o celkové 

vodní ploše cca 1 250 m2 a akumulovaném objemu vody cca 480 m3. Součástí přírodně blízkých zásahu bude i 

zřízení nové doprovodné výsadby kopírující koryto potoka. 

Hráz rybníka Horní bude provedena jako homogenní, z místního materiálu hutněného na hodnotu 96 % PS, šířka 

hráze v koruně 3,0 m, sklon vzdušného svahu 1:2,5, sklon návodního svahu 1:3. Celková délka hráze činí 77 m. 

Břehy budou vysvahovány ve sklonu vyplývajícím z mechanických vlastností půdního profilu se zohledněním co 

možná nejplynulejších přechodů do okolního terénu – předpoklad 1:3 – 1:9. 

Hráz rybníka Dolní bude provedena jako homogenní, z místního materiálu hutněného na hodnotu 96 % PS, šířka 

hráze v koruně 3,0 m, sklon vzdušného svahu 1:2,5, sklon návodního svahu 1:3. Celková délka hráze činí 77 m. 



Břehy budou vysvahovány ve sklonu vyplývajícím z mechanických vlastností půdního profilu se zohledněním co 

možná nejplynulejších přechodů do okolního terénu – předpoklad 1:3. 

Na levém břehu koryta Velmovického potoka dojde ke zřízení umělých mokřadů. Mokřad č. 1 bude vybudován 

s vodní plochou 80 m2 a akumulovaný objem vody bude cca 30 m3. Sklony svahů 1:3 – 1:5. Mokřad č. 2 bude 

vybudován s vodní plochou 720 m2 a akumulovaný objem vody bude cca 260 m3. Sklony svahů 1:3 – 1:5. Mokřad 

č. 3 bude vybudován s vodní plochou 450 m2 a akumulovaný objem vody bude cca 190 m3. Sklony svahů 1:5. 

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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

  


