
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k. ú. Staré 
Hvězdlice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem realizace je: zvýšení retence vody v krajině, zvýšení ekologické stability, 
ochrana zemědělské půdy před vodní erozí a ochrana zastavěného území před 
následky erozní činnosti vody. A to prostřednictvím výstavby soustavy zemních 
hrázek s doprovodnou výsadbou dřevin a zatravněním na dosud zemědělsky 
intenzivně využívané půdě svažitého pozemku.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.040a/22VY040a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Vyškov 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu  
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41,  
                                                                                    796 01 Prostějov 
DODAVATEL: KAVYL spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Vyškov, Městys Hvězdlice, Katastrální území Staré Hvězdlice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 171 907,20 Kč s DPH (včetně následné péče) 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 334 801,94 Kč 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: dokončení stavby včetně výsadeb 30.11.2022, dokončení následné péče 
15.11.2025 

 
ANOTACE, POPIS:  
 

Předmětem projektu byla realizace protierozního opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – 

soustavy hrázek s doprovodnou výsadbou zeleně v katastrálním území Staré Hvězdlice na pozemcích s parcelním 

číslem KN 1340, 1341 a 1342, která je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Návrh 

opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost Hanousek s.r.o., Barákova 

2745/41, 796 01 Prostějov, IČ: 29186404.  

Předmětem stavby byla soustava čtyř zemních hrázek s bočním obtokem a čtyř periodických tůní. Celková délka 

hrázek je 145 m. Celková plocha tůní 1830 m2. Voda bude ze soustavy převáděna odpadním průlehem dl. 13 m  

do odpadního příkopu dl. 81 m a zaústěna do stávající kanalizace. Odpadní průleh i příkop jsou tvořeny balvanitou 

rovnaninou z lomového kamene. Po trase odpadního příkopu jsou rozmístěny 4 betonové příčné prahy. Vtok  

do kanalizace bude rekonstruován a doplněn betonovým čelem a česlemi. Na zbylé části pozemku byla provedena 

skupinová výsadba vhodných původních listnatých dřevin: 35 ks stromů (dub zimní, lípa srdčitá, javor babyka, javor 

mléč a jeřáb břek) a 82 ks keřů (kalina obecná, ptačí zob obecný, brslen bradavičnatý, brslen evropský, zimolez 

pýřitý, líska obecná, krušina olšová a vrba jíva). Pozemek byl zatravněn krajinnou travní směsí s jetelem plazivým  

a dočasně oplocen. Součástí je i 3-letá následná péče o založený porost. 

 



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: 

  


