
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U 
 
NÁZEV:   
„Stavba a výsadba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Navrhované opatření má pozitivní účinky na životní prostředí. Realizací dojde 
zejména ke zlepšení vodohospodářské bilance v území, zpomalení odtoku 
srážkových vod, zvětšení aktuální zásoby vody v krajině a zvýšení hladiny spodní 
vody. Součástí projektu jsou i výsadby zeleně v zemědělské krajině, které také 
významně přispějí ke zvýšení atraktivity krajiny.  
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/138.006a/21HO006a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Hodonín 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno 
DODAVATEL: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Hodonín, Obec Hovorany, Katastrální území Hovorany 

CELKOVÉ VÝDAJE: 28 838 646,51 Kč včetně DPH 

VÝDAJE PRO DOTACI: 15 860 295,33  
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.11.2022 + 3 roky pěstební péče 
 
ANOTACE, POPIS:  
Předmětem projektu byla realizace vodohospodářských opatření v katastrálním území Hovorany, konkrétně se jedná 
o ochranné nádrže N04 a N06, které byly navrženy v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových 
úprav. Návrh vodohospodářských opatření byl rozpracován ve 2 samostatných projektových dokumentacích, které 
zpracovala firma GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno. 
 

Ochranná nádrž N04 byla realizována přehrazením údolnice v lokalitě Díly za humny a nachází se asi 0,5 km 
severním směrem od zastavěné části obce Hovorany. Jedná se o suchou retenční nádrž, která slouží k ochraně 
intravilánu obce Hovorany před účinky povodní z přívalových srážek. Maximální možný objem vody, který zadrží, je 
52 000 m3. Délka hráze je 112,3 m, výška 7 m, návodní líc je realizován ve sklonu 1:3,7 a vzdušní líc ve sklonu 1:2,2. 
Bezpečnostní přeliv je řešen sdruženým funkčním objektem s předsazeným požerákem, přičemž výpustný otvor 
umožní vypouštění regulovaného množství vody v případě napuštění ovladatelného prostoru nádrže. Z důvodu 
začlenění ochranné nádrže do krajiny je pod tělesem hráze a v rámci rekonstrukce příkopu realizována výsadba 
doprovodné zeleně – 14 stromů a 286 keřů, která je současně interakčním prvkem místního ÚSES. Dalších 14 
stromů a 90 keřů bylo vysázeno jako interakční prvek IP 9 v blízkosti výtoku z ochranné nádrže N04. 
 

Ochranná nádrž N06 se nachází asi 0,4 km severním směrem od zastavěné části obce Hovorany. Jedná se 
o extravilán, v lokalitě se nenachází stálá vodoteč. Vlastní stavba zemní hráze vznikla přehrazením údolnice v lokalitě 
"Dlouhé noviny". Jedná se – stejně jako v případě nádrže N04 – o suchou retenční nádrž, která slouží k ochraně 
intravilánu obce Hovorany před účinky povodní z přívalových srážek. 
 
Maximální možný objem vody, který zadrží, je 24 500 m3. Délka hráze je 101,8 m, výška 6,8 m, návodní líc je 
realizován ve sklonu 1:3,3 a vzdušní líc ve sklonu 1:2,0. Z důvodu začlenění ochranné nádrže do krajiny je v její 
blízkosti navržena výsadba 24 ks ovocných stromů, konkrétně ovocných odrůd třešní a hrušní. 
  



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

STAV PŘED REALIZACÍ: 
Nádrž N04, 30.3.2021 Nádrž N06, 30.3.2021  

  
 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 
Nádrž N04, 11.5.2022 Nádrž N06, 23.2.2022  

  
 

STAV PO REALIZACI: 
Nádrž N04    Nádrž N06 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


