
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Nádrž VN2, biokoridor K19 a cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem realizace malé vodní nádrže, lokálního biokoridoru a travnaté polní cesty je 
zlepšení retence vody v krajině, ochrana proti erozi, zvýšení ekologické stability 
krajiny a její biodiverzity a zpřístupnění pozemků. Navržená opatření kladně ovlivní 
krajinný ráz. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.052a/22JC052a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Jičín 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 

Vysoké Mýto, IČ: 64255611 
DODAVATEL: P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 46509283 
MÍSTO REALIZACE: Okres Jičín, obec Veliš, katastrální území Veliš u Jičína 
CELKOVÉ VÝDAJE: 8 322 380,00 Kč s DPH (včetně následné péče) 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 236 780,63 bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 21.10. 2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 10.11. 2026 (včetně následné péče) 
 
 
ANOTACE, POPIS:  

Předmětem projektu je stavba malé vodní nádrže VN2 s okrajovým mokřadním pásem, realizace lokálního 

biokoridoru K19, a stavba travnaté polní cesty C-19 pro zajištění přístupu k vodní nádrži a biokoridoru. 

 

Vodní nádrž VN2: jedná se o odbočnou nádrž, hráz bude provedena zemní homogenní, délka hráze 161,4 m, 

šířka v koruně 3 m. Výpustný objekt bude tvořen prefabrikovaným uzavřeným požerákem, v kterém budou 

osazeny dvoje dluže. Z požeráku pokračuje betonové potrubí DN 400, vyústěné do koryta toku. Součástí 

objektu je i napouštěcí potrubí a vzdouvací práh. Sklony svahů zátopy jsou navrženy 1:2, dno zdrže ve sklonu 

1,0 % jak příčném, tak podélném. Zatopená plocha při normálním nadržení 7 305 m2, objem v nádrži při 

normálním nadržení 5 290 m3. V rámci stavby je navržena výsadba 26 ks stromů na severním břehu nádrže, 

sazenice budou s balem, se zapěstovanou korunkou, výška kmene 1,8-2,2 m. 

Polní cesta C-19: doplňková polní cesta kategorie P 3,0/20, celková délka cesty 773,4 m, povrch zatravněný, 

podloží stabilizované cementovápnitou směsí.  

 

Biokoridor K19: lokální biokoridor na ploše 7 000 m2. Do založeného travního porostu bude vysazeno 126 ks 

stromů se zemním balem a zapěstovanou korunkou, výška 1,3 – 1,6 m a 459 ks keřů s balem, výška  

min. 40 cm. Pozemek biokoridoru bude oplocen. Výsadby budou po zapojení plnit i protierozní funkci.  



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

 

 


