
 
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U 
 
NÁZEV:   
„Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem projektu bylo vytvořit mokřadní stanovištní podmínky pro mírnění 
klimatických extrémů, jak srážko-odtokových, tak částečně teplotních. Retenční 
schopnost mokřadu totiž v době přívalových srážek mírní přímý odtok a zabraňuje 
vodní erozi, v období sucha naopak dotuje okolní půdu vodou. Zvýšeným výparem 
v letních měsících navíc ochlazuje nejbližší okolí, v zimním období teplotu okolí 
zvyšuje. Realizací v neposlední řadě došlo k vytvoření příhodnějších podmínek  
pro osídlení biotopu mokřadními společenstvy, a tím ke zvýšení biodiverzity 
v řešeném území. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.21/2.6.4/138.009a/21BV009a 
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Břeclav 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o., IČO: 41601483 Slavíčkova 840/1b, 
638 00 Brno 
DODAVATEL: KAVYL, spol. s r.o., IČ 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
MÍSTO REALIZACE: Okres Břeclav, Obec Rakvice, Katastrální území Rakvice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 658 787,82 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 3 813 015,69 Kč 
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.10.2021 
TERMÍN UKONČENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE : 15.11.2024 
 
ANOTACE, POPIS:  
Cílem realizace mokřadů je také zajištění vhodných podmínek pro místní živočišná a rostlinná společenstva. Mokřady 

zahrnují vybudování tří tůní, dvou souborů mikrotůní, zřízení vyvýšené úpravy terénu a výsadby doprovodných 

dřevin, keřů a zatravnění povrchu parcel. Tůně i mikrotůně byly vytvořeny snížením původního povrchu terénu tak, 

aby byly průsakem podzemní vody vytvořeny vzájemně oddělené vodní plochy s mírnými sklony břehů. Dna 

vytvořených prvků jsou výškově odstupňována. Hloubka vody se pohybuje v rozmezí od několika centimetrů  

až po 1,5 m v hlavní tůni. Mokřady jsou z jihozápadní a jihovýchodní části přirozeně ohraničeny vodními toky Trníček 

a Trkmanka. Na severozápadní straně jsou chráněny zemní hrázkou a na severovýchodní straně vytváří přirozenou 

bariéru výsadba 290 kusů keřovitých dřevin v druhové skladbě hloh obecný, krušina obecná, zimolez obecný, kalina 

obecná, trnka obecná, ptačí zob a svída obecná. 

Vodní plochy vzniklé v zahloubených částech jsou doplněny vyvýšeními stanovišti, která zajistí vhodné podmínky 

pro druhy, které ke svému přirozenému vývoji potřebují suché prostředí. Plocha mokřadů je doplněna výsadbou  

15 kusů dubu letního. Pro zeleň je zajištěna následná péče po dobu tří let.  

Mokřady byly vybudovány na celkové ploše 3,68 ha v k.ú. Rakvice.  



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: 

 


