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1 Úvodní část 
 

1.1 Název projektu 
 
 

OBNOVA  A REKONSTRUKCE  RYBNÍKA  PANSKÝ 
 
 

Projekt navazuje na prioritu II., opatření 2.1., podopatření 2.1.3. 
 
Priorita II: Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání 
Opatření 2.1.: Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 
Podopatření 2.1.3.: Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů 
Investiční záměr: Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, rekonstrukce 

bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto 
objektů, tyto rybníky a vodní nádrže neslouží k chovu ryb za účelem 
podnikání. 

 
 
1.2 Cíle projektu 
 
1.2.1 Specifikace cíle 
 
Specifickým cílem projektu je zajištění funkčnosti vodního zdroje – rybníka, jeho obnova a 
rekonstrukce. 
 
Cíl bude dosažen opravou protržené části hráze u výpustního objektu, ke které došlo při 
povodni v roce 2002 a rekonstrukcí bezpečnostního přelivu tak, aby rybník odpovídal 
požadavkům normy ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, zejména na zachycení zvýšených 
průtoků a protipovodňovou ochranu území pod nádrží. V neposlední řadě tato rekonstrukce 
umožní obnovu komunikace III. třídy mezi obcemi A… – B… , která vede po hrázi tohoto 
rybníka. 
 
1.2.2 Cíle žadatele 
 
Cílem žadatele je využití podpory k obnově a rekonstrukci rybníka Panský včetně rekonstrukce 
bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení a příslušenství tohoto rybníka. Rybník bude plnit 
funkci akumulace vod a na lidském faktoru nezávislé manipulace s vodou v nádrži hlavně při 
průchodu velkých vod – bezpečné převedení Q100 a naopak v období malých srážek 
nadhodnocením průtoků v níže ležícím toku a soustavě nádrží, rybníků. (Níže ležící rybník 
slouží jako akumulační nádrž pro úpravu pitné vody pro město R…). Dále budou obnoveny 
krajinotvorné funkce rybníka v daném regionu. Rybník po rekonstrukci nebude hospodářsky 
využíván. 
 
1.3  Zpracovatel projektu 
 
Management firmy zadavatele. Na zpracování projektu se podílela též poradenská firma 
ZEPOR – zemědělské poradenství, družstvo Praha se sídlem v Písku, Výzkumný ústav 
rostlinné výroby Praha Ruzyně, Autorizovaná projekční a inženýrská kancelář v oboru 
vodohospodářských staveb v Hradci Králové. 
 



 
 
2 Žadatel 
 
2.1 Identifikace žadatele 
 
Přesný obchodní název: 
  Jihočeský kapr, spol. s r. o. 
Sídlo společnosti: 
  XXX 
Právní statut: 
  Společnost s ručením omezeným 
Statutární zástupce: 
  XXX 
Osobní údaje jednatele: 
  XXX 
Způsob zastupování společnosti: 

Jménem společnosti jedná jednatel společnosti ve všech věcech   samostatně, 
pokud nejsou práva nebo rozhodnutí vyhrazena valné hromadě společníků 
společenskou smlouvou. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo 
jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj 
vlastnoruční podpis. 

IČO:  XXX 
OKEČ (číselný kód oborové klasifikace ekonomických činností): 
  050200 Chov ryb 
  152000 Zpracování ryb a rybích výrobků 
Hlavní podnikatelské aktivity (Dle výpisu z Obchodního rejstříku): 
  Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 
  Zemědělství – chov ryb a chov drůbeže 

Řeznictví a uzenářství 
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Další zapsané činnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku): 
Opravy motorových vozidel 

  Silniční motorová doprava 
  Podnikání v oblasti nakládání s odpady 
 
 
2.2 Popis podniku 
 
2.2.1 Obor podnikání 
 
Zemědělská prvovýroba – chov ryb a drůbeže, potravinářský průmysl – zpracování vlastních a 
nakoupených ryb, obchod vlastním a nakoupeným zbožím, služby zemědělství – opravy strojů 
a zařízení, silniční motorová doprava. 
 
2.2.2 Historie podniku 

 
Společnosti vznikla po restituci a privatizaci Státního rybářství J… Byla zapsána v obchodním 
rejstříku v roce 2003 a podnikat začala v roce 2004 nejprve na pronajatém majetku a nyní již 
hospodaří na svém majetku a 78 % hektarové výměry obhospodařovaných  rybníků má dále 
v nájmu. 



 
2.2.3 Majetkové vztahy v rámci podniku 

 
Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: 

   
Společník 1 
Vklad: 170 000 Kč   Splaceno: 170 000 Kč 
 
Společník 2 
Vklad:   90 000 Kč   Splaceno:    90 000 Kč 
 
Společník 3 
Vklad:   50 000 Kč   Splaceno:   50 000 Kč 
 
Společník 4 
Vklad:   50 000 Kč   Splaceno:   50 000 Kč 
 
Společník 5 
Vklad:   50 000 Kč   Splaceno:   50 000 Kč 
 
Společník 6 
Vklad:   20 000 Kč   Splaceno:   20 000 Kč 
 
Společník 7 
Vklad:   20 000 Kč   Splaceno:   20 000 Kč 
 
 
 
 
2.2.4 Organizace podniku 
 
Vlastníci společnosti: 
Společník 1   r. č. ……………….. 
Společník 2   r. č. ……………….. 
Společník 3   r. č. ……………….. 
Společník 4   r. č. ……………….. 
Společník 5   r. č. ……………….. 
Společník 6   r. č. ……………….. 
Společník 7   r. č. ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Organizační struktura společnosti 
 
 
      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Managament společnosti: 
   

Jméno Funkce Vzdělání Praxe 
XXX Jednatel VŠ 22 let 
XXX Náměstek pro správu a 

životní prostředí 
VŠ 25 let 

XXX Obchodní náměstek VŠ 18 let 
XXX Vedoucí střediska 01 VŠ 12 let 
XXX Vedoucí střediska 03 ÜSO 25 let 
XXX Vedoucí střediska 36 ÚSO 10 let 
XXX Vedoucí střediska 50 ÚSO 18 let 
XXX Vedoucí střediska 82 ÚSO 30 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednatel 
výkonný ředitel 

Náměstek 
obchod 

Ekonomický poradce 

Náměstek 
správa majetku 

Právní poradce 

Osoba odpovědná za chod 
střediska velkoobchodní 
středisko – dovoz rybí 

suroviny 

Vedoucí střediska 
Chov drůbeže 

 

Vedoucí střediska 
Dílna 

Vedoucí střediska 
Zpracovna rybí suroviny, 

odbyt výrobků  

Vedoucí střediska 
Rybářské středisko  

Vedoucí střediska  
Rybářské středisko  

zootechnik 



2.2.4.2 Zaměstnanci 
 

Údaje o zaměstnancích v rámci celé společnosti Jihočeský kapr, s. r. o. 
(k 30. 6. 2004) 

 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců  88   pracovníků 
Celkový evidenční počet     92   pracovníků 
  Z toho      24   žen 

-                    mužů 
 
Zaměstnanost na plný úvazek    85  pracovníků 
Zaměstnanost na zkrácený úvazek      7  pracovníků 
 
Osoby se změněnou pracovní schopností     1   pracovník 
 
Věková struktura pracovníků: 
 
Průměrný věk       42,83   roku 
Věk do 30 let       14  pracovníků 
Vek do 40 let       24  pracovníků 
Věk do 50 let       25   pracovníků 
Věk nad 50 let       29  pracovníků 
 
Ve společnosti jsou zastoupeny veškeré věkové kategorie zaměstnanců, muži i ženy, je zde 
vytvořeno pracovní místo pro osoby se sníženou pracovní schopností. 
 
 
Struktura vzdělání pracovníků: 
 
Základní         6  pracovníků 
Vyučen       58  pracovníků 
 Z toho v oboru     46  pracovníků 
Úplné střední       22  pracovníků 
Vysokoškolské        6  pracovníků 
 
 
Pracovní zařazení pracovníků mimo management: 
 
Dělník ve zpracovně        5  pracovníků 
Chovatel drůbeže      10  pracovníků 
Odborný ekonom        5  pracovníků 
Pomocný dělník        6  pracovníků 
Rybář        15  pracovníků 
Rybářský technik      11  pracovníků 
Řezník – uzenář        2  pracovníci 
Řidič nákladních aut      12  pracovníků 
Skladník         4  pracovníci 
Uklizečka         2  pracovníci 
Údržbář       10  pracovníků 
Zootechnik         2  pracovníci 
 
 
 



 
 
 

3 Popis realizace projektu 
 

3.1 Lokalizace projektu 
 
Projekt se bude realizovat v k.ú. K…, OÚ D…, Jihočeský kraj, parcelní číslo 8.. o výměře 72 
596 m2, druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – rybník. 
 
Lokalita: 
(Nelze specifikovat) 
 
Klimatické podmínky: 
Rybník se nachází v klimatickém regionu mírně teplém a mírně vlhkém. 
Mírně teplá oblast  Počet letních dnů    30 – 40 
    Počet mrazových dnů    110 – 130 
    Počet ledových dnů    40 – 50 
    Počet dnů se sněhovou pokrývkou   60- 80 
Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 6,5 °C, průměrné roční srážky dosahují 600 mm. 
Nadmořská výška je přibližně 550 – 600 m. 
Oblast je zvlněná se střídáním lesů, zemědělsky obdělávané půdy a rybníků. Voda z území 
odtéká přes soustavu rybníků, které byly v minulosti důmyslně projektovány, do řeky Otavy. 
 
Číslo hydrologického pořadí: 
Panský potok č. h. p.I-08-05-017. 
 
Infrastruktura: 
Je přiměřená podmínkám prostředí, je na průměrné až dobré úrovni. 
 
Doprava: 
Doprava veškerých materiálů, zařízení a pracovníků potřebných k realizaci projektu bude 
zajišťována dodavatelem. 
Autobusové spojení – D… 18 km, R… 20 km, Praha 120 km. 
 
Komunikace: 
Rybník Panský je komunikačně napojen na silnici III. třídy, která vede po jeho hrázi. Staveniště 
bude na dně rybníka a spojeno současným výjezdem ze dna rybníka s uvedenou komunikací. 
Přechodné zabezpečené parkoviště a sklady materiálu budou na zpevněných komunikacích 
v areálu investora v D… bezprostředně napojených na silnici I. třídy. 
Dále oblast je napojena na silnici 1. třídy D…- R… a Plzeň – České Budějovice, železniční trať 
Plzeň – České Budějovice. 
 
Energie: 
Elektrická energie bude přivedena až na hráz rybníka, kde je odběrné místo s dostatečným 
příkonem, případně dodavatel využije vlastních mobilních zdrojů. 
Oblast D… je částečně plynofikována. 
 
Lidské zdroje: 
Obec B… má cca 1150 trvale žijících obyvatel, velké procento jsou důchodci, ekonomicky 
činné obyvatelstvo převážně dojíždí za prací. 
Vlastní realizaci díla bude provádět dodavatel, který disponuje dostatečným počtem 
pracovníků, v případě potřeby bude využívat pracovníky z místních zdrojů. 



Na zabezpečení provozu rekonstruovaného rybníka budou využíváni stávající pracovníci 
investora. 
 
Stavební, montážní kapacity: 
Jsou v oblasti D… dostatečné a z hlediska tohoto projektu snadno dostupné. 
Lokalita je mimo občanskou zástavbu. Na místě bude zřízeno staveniště, v areálu investora 
v D… přechodné parkoviště a sklady pro cenné materiály a stroje. Vzhledem k rozsahu díla 
jsou stavební kapacity dodavatele dostatečné. Dále je možno využít dopravní kapacity 
investora. 
 
Ukládání odpadů: 
Přebytečný výkopek ze zdrže rybníka bude uložen na pozemek p. č. 77/1 v k. ú. K…, po 
vytěžení zeminy pro dosypání tělesa hráze pro realizaci rekultivace tohoto pozemku. 
V rámci akce budou vznikat následující odpady: 
170101  beton  ostatní  26 m3  skládkování 
170405  železo  ostatní    3 t  Kovošrot 
 
Popis zemědělské funkce rybníka: 
Rybník Panský je průtočnou zemědělskou vodní nádrží v oblasti zemědělsky využívaných 
pozemků v povodí Panského potoka. 
Rybník má nezastupitelnou funkci ve zpomalení odtoku vody z území, zabraňuje škodám 
způsobovaných zaplavováním zemědělsky využívaných pozemků. Přispívá k úpravě 
vlhkostního režimu zemědělských půd. Napomáhá udržovat vlhkostní režim v ovzduší. Kromě 
nezastupitelné krajinotvorné funkce napomáhá ke snížení ekologické destabilizace v území. 
 
 
3.2. Popis hlavního záměru projektu 
 
 3.2.1 Výchozí situace a zdůvodnění projektu 
 
Předmětem projektu je rekonstrukce a obnova rybníka Panský u D… Vzhledem k protržené 
hrázi rybník již 2 roky neplní své produkční a mimoprodukční funkce. Rybník nelze napustit 
vodou. 
Technický stav objektů pro manipulaci s vodou: 

- stávající bezpečnostní přeliv při levém zavázání tělesa hráze nemá schopnost bezpečně 
převést povodňový průtok Q100 ve výši 27 m3 sec-1, přičemž hradící konstrukce stavidel 
je porušená 

- nouzový přeliv při pravém zavázání tělesa hráze je funkční s tím, že výtoková část 
objektu a odpad je porušená povodňovými průtoky 

- výpustné zařízení je porušené a velmi omezeně funkční tím, že je poškozené výpustné 
potrubí a zcela zničená výtoková část zařízení pro utlumení kinetické energie vody 
s odpadním korytem a průchodem velkých vod je porušen i pozemek pod hrází v místě 
protržení tělesa hráze 

- z důvodu protržení hráze je zcela zrušena akumulační schopnost vodního díla, která 
původně byla 48.320 m3 a dále retenční schopnost o velikosti 36.180 m3 

- při povodních v roce 2002 byla porušena i přístupová komunikace k výpustnému 
zařízení. 

 
Celková rekonstrukce vodního díla vychází z požadavku na zachování stávající úrovně hladiny 
normální vody pro zajištění optimálních podmínek tohoto významného krajinného prvku dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se zachování stávajícího litorálního pásma 
na vtoku do rybníka a z dodržení požadavku na zajištění neškodného převedení návrhového 



průtoku Q100 bez transformace povodňové vlny s dostatečným převýšením hráze nad maximální 
hladinu v rybníce Panský s ochranou komunikace III. třídy. 
Stávající stavebně vyhovující nouzový přeliv při pravém zavázání tělesa hráze pro převedení 
části návrhového průtoku bude zachován s tím, že zbylá část návrhového průtoku bude 
převedena kapacitním bezpečnostním přelivem při levém zavázání tělese hráze. Pro zajištění 
odpovídající manipulace s běžnými průtoky bude obnoven výpustný objekt. 
V současné době při přívalových srážkách voda neregulovatelně odtéká a nepřiměřeně zatěžuje 
soustavu rybníku níže po povodí. 
 
 
3.2.2 Jednotlivé aktivity projektu 
 
Zpracování stavební dokumentace a její schválení 
Konzultace o možnosti financování rekonstrukce 
Zpracování a podání projektu SZIF 
Uzavření smlouvy se SZIF 
Výběr dodavatele díla 
Realizace vlastní rekonstrukce, tj.: 

- vybudování výpustného zařízení; 
- vybudování kašnového bezpečnostního přelivu; 
- oprava tělesa a koruny hráze; 
- terénní úprava dna rybníka v blízkosti hráze; 
- výsadba autochtonních dřevin; 
- oprava penetrace vozovky po koruně hráze; 
- kolaudace provedené rekonstrukce a obnovy rybníka. 

Kolaudace a žádost o proplacení 
Provozování díla 
 
Jednotlivé aktivity projektu zahrnují činnosti: 

- přípravné práce: zahrnující zjištění průtokových charakteristik Panského potoka 
v místě tělesa hráze rybníka Panský a zpracování hydrotechnických výpočtů pro 
stanovení základních parametrů dle podmínek ČSN 75 2410 a ČSN 75 1400 pro 
zajištění neškodného převedení návrhového průtoku bez transformace povodňové vlny 
a dostatečného převýšení hráze nad úroveň maximální hladiny v rybníce, zajištění 
stavebně geologického průzkumu pro materiál pro dosypání tělesa hráze, 

- projektové práce: zahrnují zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném 
pro povolení a realizaci stavby, včetně projednání návrhu dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy a organizacemi, 

- inženýrská činnost: zahrnuje zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení a 
povolení k nakládání s vodami, výkon technického a autorského dozoru, zpracování 
provozně manipulačního řádu vodního díla a kolaudace stavby, 

- stavební práce: zahrnují realizaci obnovy funkčnosti vodního díla dle tanoveného 
harmonogramu výstavby. 

 
3.2.3 Výsledky projektu 
Výsledkem projektu bude obnovení funkčnosti vodního díla s dodržením stanovených 
podmínek dle ČSN 75 2410 a ČSN 75 1400 pro zajištění neškodného převedení návrhového 
průtoku bez transformace povodňové vlny a dostatečného převýšení hráze nad úroveň 
maximální hladiny v rybníce. Dále bude obnoven ovladatelný prostor rybníka na hodnotu 
48.320 m3 a zvýšen ochranný prostor rybníka o velikosti 36.180 m3. Tím dojde k zvýšení 
ochrany níže ležícího území a výraznému omezení možného vzniku povodňových škod, 
zlepšení hospodářského využití území. Dále budou obnoveny vedlejší funkce rybníka, které 
jsou významné pro bezprostřední okolí, tj. umožní se obnova místní komunikace – sníží 



náklady na dopravu, obnoví původní biocenóza, budou vytvořeny podmínky pro nastolení 
rovnovážného stavu v ekosystému vody; zlepší rekreační využití krajiny, zvýší akumulace vody 
pro úpravu na pitnou v období sucha pro město D…. 
 
3.2.4 Ekonomický přínos projektu 
 
Ekonomický přínos projektu bude především v nepřímém zvýšení produktivity práce. 
Očekávané úspory: Realizace projektu ovlivní pozitivně příjmy a sníží nákladovost výroby 
podniků v povodí níže položených a zde hospodařících. Bude sníženo riziko poškozování 
krajiny v kaskádě při záplavových situacích. 
 
3.3 Dopady projektu 
 
3.3.1 Dopad realizace projektu na životní prostředí 
 
Bude obnoven rybník tzn. významný krajinotvorný prvek. Posílí se tím pozitivní vliv na životní 
prostředí tak, že bude obnoven rovnovážný stav v ekosystému této části D…tenska. Projekt 
posiluje a doplňuje existenci polopřirozených prvků v krajině. Bude obnoven litorál, sublitorál 
a profundál, původní biocenóza – budou nastoleny podmínky pro obnovení pestrosti fauny a 
flory v ekosystému vody. Projekt nevyžaduje posouzení jeho vlivu na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb. 
 
3.3.1.1 Výsadba autochtonních dřevin 
 
Výsadba dubů a místních dřevin bude provedena dle projektové dokumentace při pravém 
břehu na vtoku a při levém břehu v blízkosti bezpečnostního přelivu. 
 
3.3.1.2 Příbřežní (litorální) vegetace 
 
Litorální mokřadní flóra i fauna zůstanou nepoškozeny, obnoví se stav před poškozením hráze, 
tj. kdy rybník plnil svoji funkci a byl naplněn vodou. Na vtoku do rybníka bude ponechána 
litorální zóna o velikosti cca 1,20 ha s hloubkou do ,060 m a bude zachována stávající příbřežní 
vegetace po obvodu zátopy rybníka. 
 
3.3.1.3 Využití přírodě blízkých technologií a materiálů 
 
Pro realizaci akce bude použito stavebních materiálů z místních zdrojů (stavební kámen, písek), 
včetně zemního materiálu na dosypání tělesa hráze ze zemníku v blízkosti hráze. 
 
 
3.3.2 Sociální dopad realizace projektu 
 
3.3.2.1 Rovné příležitosti 
 
Projekt nemá negativní ani pozitivní dopad na rovné příležitosti mužů a žen. 
 
 
3.4 Strategie po ukončení projektu 
 
Po ukončení realizace projektu bude v souladu se stanovenými podmínkami povolení 
k nakládání s vodami a provozně manipulačního řádu rybníka Panský vodní dílo provozováno. 
 



3.5 Propagace a publicita 
 
Na skutečnost, že je projekt financován ve spolupráci s fondy EU, bude upozorněno tabulkou 
na hrázi rybníka, že obnova a rekonstrukce proběhla za podpory finančních prostředků z EU. 
 
3.6 Časový harmonogram investice 
 
3.6.1 Časový plán uskutečnění projektu 
 
• Přípravné a projektové práce:  01/2004 – 02/2004 
• Inženýrská činnost:   03/2004 – 12/2005 
• Stavební práce:   11/2004 – 10/2005  

 
Harmonogram realizace stavebních objektů: 
 
Stavební objekt   Název    Realizace stav. Objektu 
Oprava hráze    SO 01    11/2004 – 10/2005 
Bezpečnostní přeliv   SO 02    02/2005 – 10/2005  
Výpustný objekt   SO 03    02/2005 – 10/2005  
Přístupová cesta    SO 04    01/2005 – 10/2005  
Oprava koryta od přelivu  SO 05    01/2005 – 10/2005  
 
• Vyhodnocení akce:  01/2006 – 06/2006  

 
3.6.2 Fáze projektu 
 
Podle stavební projektové dokumentace a harmonogramu postupových prací s přihlédnutím ke 
klimatickým podmínkám a technologickým možnostem dodavatele: 
 
- předání a příprava staveniště 
- demontáž a odstranění poškozených částí vodního díla 
- vlastní stavební práce podle projektu 
- předání stavby a kolaudace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Technické řešení projektu 
 
Technické řešení projektu představuje provedení opravy tělesa hráze s dosypáním průtrže 
hráze se zpevněním vodorysu kamennou rovnaninou vůči abrazi vody, pro zajištění 
nepropustnosti a stability hráze je navrženo železobetonové jádro, koruna hráze tvořená 
komunikací III. třídy bude na délku 202 m zpevněná. Pro zajištění manipulace s běžnými 
průtoky bude proveden železobetonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou výšky 3,30 m 
uložený na betonový základ, průměr výpustného potrubí DN 800 a obnovena přístupová 
komunikace v délce 110 m k objektu. Pro ztlumení kinetické energie vody bude na výtoku 
z objektu proveden zpevněný vývar délky 5,00 m. Pro převedení návrhového průtoku bude 
provedena rekonstrukce stávajícího bezpečnostního přelivu v provedení kašnového přelivu 
s délkou přelivné hrany 25 m z železobetonové konstrukce. Dále bude provedena oprava 
výtokové části nouzového přelivu a odpadu až po zaústění do vodoteče rekultivací pozemku 
po hrází poškozeném při povodni z roku 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ekonomické informace 
 
5.1 Rozpočet projektu 
 
5.1.1 Tabulka rozpočet projektu 
 
Stavební objekt                   Název   Rozpočtové náklady (tis. Kč) 
Oprava hráze    SO 01     1653 
Bezpečnostní přeliv   SO 02       954 
Výpustný objekt   SO 03     1024 
Přístupová cesta   SO 04         93 
Oprava koryta od přelivu  SO 05       180 
Celkem         3904 
 
Ceny jsou uveden v částkách bez DPH. 
 
5.1.2 Finanční krytí projektu 
 
Náklady projektu budou kryty účelovým investičním úvěrem poskytnutým ČSOB, a. s. 
Úvěrový příslib je přílohou tohoto projektu. 
 
5.1.3 Náklady na přípravné stude a průzkumy 
 
Nebudou. 
 
5.2 Odhad celkových investičních nákladů 
 
5.2.1 Odhad nákladů na nákup technologie 
 
0 Kč. 
 
5.2.2 Odhad nákladů na stavební a montážní práce 
 
3 904 tis. Kč. 
 
5.2.3 Odhad režijních nákladů 



 
Předpokládají se minimální režijní náklady. 
 
5.3 Přijatelné a nepřijatelné výdaje 
 
5.3.1 Přijatelné výdaje pro Operační program Zemědělství 
 

Kód Text Tis. Kč 
 Platby prováděné konečnými příjemci podpory  
 Ostatní přijatelné výdaje  
 Technologické dodávky a ostatní výdaje na obnovu, 

opravu, úpravu a výstavbu funkčních zařízení a 
objektů rybníka či zemědělské vodní nádrže 

 

0006 … Hráze 1653 
0006 … Výpustné zařízení 1024 
0006 … Bezpečnostní přelivy 954 
0006 … Technická zařízení zabraňující vnosu sedimentu 

do vodního díla 
180 

0007 Stavební výdaje na obnovu, opravu, výstavbu a 
odstranění sjezdů a přístupových komunikací 
k funkčním zařízením a objektům rybníka či 
zemědělské vodní nádrže 

93 

0015 Podnikatelský záměr 40 
 
 
5.3.2 Tabulka výpočtů 
 
Celkové náklady na vytěžení sedimentu  
Množství vytěženého sedimentu  
Průměrné přijatelné náklady na m3  
 
 
5.3.3 Nepřijatelné výdaje pro Operační program Zemědělství 
 

Text Tis. Kč 
Výdaje na ošetřování dřevin v následujících letech 6 
Autorský dozor projektanta 20 
Stavební dozor 20 
Geodetické zaměření 15 
Výběrové řízení 15 
Manipulační řád 15 
Správní poplatky 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6 SWOT analýza (silné a slabé stránky projektu, příležitosti a ogrožení) 
 
6.1 SWOT analýza podniku 
 

Dočasné zadržení vody v krajině 
Přispění k rovnováze ekosystému vody 
Úprava vlhkostního režimu v blízkosti rybníka, snížení rizika zatopení území při 
přívalových srážkách 

Silné stránky 

Uchování pestrosti rostlin a živočichů v krajině 
Nepřípustnost hospodářského využívání Slabé stránky 
Náklady na údržbu rybníka a jejich nekrytí výnosy 
Regulace odtoku vody z rybníka. Pokles rizika poškozování krajiny v kaskádě 
rybníků níže položených 
Samovolné zarybnění ze stoky napájející rybník 

Příležitosti 

Podpora racionální tvorby krajiny 
Nebezpečí smyvu pesticidních látek z okolních zemědělsky využívané půdy Ohrožení 
Postupné zabahnění 

 
 
6.2 SWOT analýza projektu 
 

Odborné zkušenosti podniku Jihočeský kapr, spol. s r. o. Silné stránky 
Technické zajištění realizace projektu 

Slabé stránky Neměnný režim flóry a fauny rybníka po dobu pěti let 
Příležitosti Disponibilita vhodného technického řešení oprav rybníka včetně 

regulačních opatření pro odtok vody 
Ohrožení Vysoké úhrny srážek v době prací na opravě a rekonstrukci zařízení 

rybníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7 Další projekty 
 
7.1 Realizované projekty 
 

V roce 2002 Celk. náklady 
(tis. Kč) 

Dotace 

Odbahnění rybníka Hajný (MZe) 1 400 95 % 
Odbahnění rybníka Nový (MZe) 932 95 % 
Nákup výrobních technologií (PGRLF) 3 173 úroků z úvěru 
Zpracovna ryb – modernizace technologie 
(Sapard) 

14 844 50 % 

Zpracovna ryb – zlepšení hygieny provozu 
(Sapard) 

3 046 50 % 

 
 

V roce 2003 Celk. náklady (tis. 
Kč) 

Dotace 

Zpracovna ryb – obnova, doplnění (Sapard) 4 155 75 % 
Rekonstrukce rybníka Kovář (MZe) 1 805 90 % 
Nákup výrobních technologií (PGRLF) 4 000 úroků z úvěru 
Rekonstrukce splavu – Podskalí (MZe) 267 80 % 
 
 

V roce 2004 Celk. náklady (tis. 
Kč) 

Dotace 

XXX – rekonstrukce skladovacího a 
distribučního centra 

3 237 úroků z úvěru 

Obnova rybníka Topol – 1. etapa (MZe) 1 462  
Nákup výrobních technologií (PGRLF) 4 300 úroku z úvěru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Přílohy 
 
8.1 Seznam povinných příloh 
 

Číslo Příloha Počet stran 
1 Tabulka logického souhrnu 1 
2 Dva výtisky projektu 2xkomplet 
3 Výpis z obchodního rejstříku 2 
4 Výpis z rejstříku trestů 2 
5 Čestné prohlášení 1 
6 Doklad o vedení běžného účtu určeného pro finanční pomoc 

z Operačního programu Zemědělství 
6 

7 Výpis z katastru nemovitostí 2 
8 Kopie katastrální mapy 2 
9 Nájemní smlouva 3 

10 Písemný souhlas spoluvlastníků 1 
11 Pravomocné a platné stavební povolení 5 
12 Čestné prohlášení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 1 
13 Potvrzení a odsouhlasení realizace projektu správcem pod vodním 

dílem 
2 

14 Povolení k nakládání s vodami 4 
15 Čestné prohlášení, že na předmětném rybníku není vedena 

evidence o hospodaření, o dosažení hospodářského výsledku 
v rybníkářství a o lovu ryb na udici dle zákona 99/2004 Sb., 
zákona o rybářství 

1 

16 Tabulka parametrů a technického řešení akce dle závazného vzoru 
pro 2.1.3 

1 

17 Seznam příloh 1 
 
 
8.2 Seznam nepovinných příloh 
 

Číslo Příloha Počet stran 
Potvrzení, že rybník je zahrnut do schváleného ÚSES 
Potvrzení orgánu ŽP, že součástí projektu jsou výsadby 
autochtonních druhů dřevin vhodných do předmětných přírodních 
podmínek 
Potvrzení vodoprávního úřadu, že součástí projektu jsou výsadby 
autochtonních  druhů dřevin vhodných do předmětných přírodních 
podmínek 
Potvrzení, že do projektu je zahrnuto alespoň částečné nechání litorálního 
porostu rybníka 

1 

Potvrzení, že při realizaci akce jsou využity přírodě blízké 
technologie a jsou použity přírodě blízké materiály z místních 
zdrojů 

1 

2 Potvrzení, že po realizaci projektu bude součástí rybníka funkční 
dostatečně kapacitní bezpečnostní přeliv 2 

Logický souhrn projektu 
 



Opatření: 
2.1 Posílení přizpůsobivosti a 
rozvoje venkovských oblastí 

Podopatření: 
2.1.3 Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních 
zdrojů 

Název projektu: Obnova a rekonstrukce rybníka Panský 
Specifické cíle podpory, do 
kterých projekt zasahuje 
 
Zajištění funkčnosti vodního 
zdroje – rybníka, jeho obnova 
a rekonstrukce. 

Účel projektu, pro který žadatel 
projekt realizuje 
 
Využití podpory k obnově a 
rekonstrukci rybníka Panský 
včetně rekonstrukce 
bezpečnostního přelivu a 
výpustného zařízení a 
příslušenství tohoto rybníka. 

Nejdůležitější vstupy, které budou 
mít zásadní význam pro realizaci 
projektu: 
 

1. Přípravné práce 
2. Projektové práce 
3. Inženýrská činnost 

- předání a příprava 
staveniště 

- domontáž a odstranění 
poškozených částí vodního 
díla 

- vlastní stavební práce 
podle projektu 
4. Předání dokončené 

stavby a kolaudace 
5. Provozování díla 
6. Závěrečná zpráva o 

realizaci projektu 

Chronologicky uvedené 
nejdůležitější aktivity související 
s realizací projektu 
 
Zpracování stavební 
dokumentace a její schválení 
Konzultace o možnosti 
financování rekonstrukce 
Zpracování a podání projektu 
na SZIF 
Uzavření smlouvy s SZIF 
Výběr dodavatele díla 
Realizace vlastní 
rekonstrukce, tj: 
- vybudování výpustného 

zařízení; 
- vybudování kašnového 

bezpečnostního přelivu; 
- oprava tělesa a koruny 

hráze; 
- výsadba autochtonních 

dřevin 
- oprava penetrace vozovky 

po koruně hráze; 
- kolaudace provedené 

rekonstrukce a obnovy 
rybníka. 

Kolaudace a žádost o 
proplacení provozování díla. 

Výsledky projektu, které budou 
po jeho dokončení 
 
Rybník bude plnit funkci 
akumulace vod a na lidském 
faktoru nezávislé manipulace 
s vodou v nádrži hlavně při 
průchodu velkých vod – 
bezpečné převedení Q100 a 
naopak v období malých 
srážek nadhodnocením 
průtoků v níže ležícím toku a 
soustavě nádrží, rybníků. 

 


