
Obnova rybníka na pozemku p. č. 58  
v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce 

 
Registrační číslo: 129D293004163 

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 129 290 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogram 129 293 „Podpora 
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. 

 

Realizace projektu: 4/2018 – 11/2018 

Celkové výdaje projektu: 956 082 Kč včetně DPH   

Výše dotace od MZe: 458 000 Kč   

   

Projektant díla:  

Alcedo - Ing. Martin Růžička, CSc., Na Hradbách 35/I, Jindřichův Hradec, IČ: 72095989 

 

Zhotovitel díla: 

Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak, IČ:15790657 

 

 

Hlavní cíl projektu: 

Cílem projektu bylo posílení vodohospodářské funkce malé vodní nádrže, retenční schopnosti krajiny a 

zvýšení zásob užitkové vody pro danou obec. Realizací došlo k navrácení původního účelu rybníka 

spočívajícího ve funkci biotopu v krajině, ochrany proti povodním. 

Předmětem projektu byla rekonstrukce a odbahnění rybníka, který má stálý přítok - Bukovský potok. 
Došlo ke zlepšení technického stavu rybníka, a tím i k posílení retence a akumulace vody v krajině.  
 

Průběh projektu: 

Během realizace došlo k výměně stávajícího výpustního zařízení a výstavbě nového bezpečnostního 

přelivu. Stávající výpustné zařízení bylo nahrazeno novým, železobetonovým prefabrikovaným 

dvoudlužový požerákem, který byl osazen na základové výpusti. Stávající bezpečnostní přeliv byl 

zrušen a nahrazen novým, kašnovým, dostatečně kapacitním pro převedené Q100. Koruna přelivu bula 

opatřena ocelovou česlovou stěnou skloněnou po vodě. Další zásadní úpravou bylo odstranění 

sedimentu ze dna rybníka. Z plochy rybníka bylo odstraněno cca 1 167 m3 sedimentu. Při odbahňování 

a rekonstrukci objektů byla nutná oprava návodního svahu hráze, hráz byla opevněna skládaným 

lomovým kamenem. Bylo provedeno vysvahování a úprava břehů rybníka. Současně byly odstraněny 

dřeviny v zátopě.  

 

 

 



Výsledky projektu: 

Obnova rybníka U Kovárny má pozitivní dopad na dané území. Výměnou výpustného zařízení, 

vybudováním nového bezpečnostního přelivu a opravou hráze došlo ke snížení rizika přelití hráze 

daného rybníka, a tím i k lepšímu průchodu povodňových vod skrz dané území. Retenční prostor nádrže 

přispěje k tlumení průběhu velkých vod. Odbahněním rybníka došlo k celkovému zvětšení zásob vody 

v krajině. Průtočná nádrž zlepšuje kvalitu protékající vody s ohledem na dobu zdržení v nádrži. 

 

                  

Stav před realizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Stav po realizaci 

 

 

 

 


