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1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název:
Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na vodní plochu
Stupeň:
studie proveditelnosti
Katastrální území: Újezdec u Přerova
1.2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Zadavatel: Statutární město Přerov
Sídlo:
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Zastoupený: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje
1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI
Zadavatel: ATELIER FONTES s.r.o.
Sídlo:
Křídlovická 19, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem společnosti a autorizovanou osobou
v oboru vodohospodářské stavby, vedený v seznamu autorizovaných osob
ČKAIT pod číslem 1003063
1.4.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v jihovýchodní části města a okrajové východní části místní části
Újezdec. Ze severní a východní strany je řešené území obklopeno zemědělskou půdou, ze
západní strany stávající rodinnou zástavbou a z jihu pak plochami zahrádek. Řešené území je
přístupné přes místní část Újezdec po zpevněných komunikacích, pouze přilehlé cesty jsou
nezpevněné.
Řešené území se rozkládá na parcelách p.č. 1193 a 1194 k.ú. Újezdec u Přerova.

1.5. ZADÁNÍ
Důvodem pro pořízení studie proveditelnosti je usnesení zastupitelstva č. 330/12/3/2015,
kterým uložilo radě zabezpečit provedení studie a dále pak usnesení rady města
č.1237/35/10/2016, kterým ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit provedení
studie. Prvotním impulsem byl podnět místního výboru Újezdec, který navrhuje zbudování
vodní plochy v místě suchého poldru z důvodu zadržování vody v krajině.
Cílem studie proveditelnosti (SP) je posoudit realizovatelnost projektu na přebudování
suchého poldru na vodní plochu. Studie proveditelnosti má být vodítkem pro rozhodování
orgánu obce o zadání vypracování projektové dokumentace a realizaci investice.
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1.6. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
V textu jsou použity odborné vodohospodářské termíny. Zde uvádíme alespoň základní
terminologii, s níž ve studii dále pracujeme.
Funkční prostory nádrže
Celkový objem nádrže je z funkčního hlediska rozdělen na několik dílčích prostorů. Jejich
velikosti se mohou pro různé typy nádrží lišit v závislosti na tom, k čemu je vodní dílo
primárně určeno, případně jaké funkce v sobě kombinuje.
a) běžná nádrž plnící současně více funkcí

b) poldr

1 – mrtvý prostor – část prostoru stálého nadržení, kterou nelze gravitačně vyprázdnit
2 – prostor stálého nadržení – prostor, který se za běžných okolností nevypouští, důležitý
pro zachování života v nádrži
3 – zásobní prostor – prostor, v němž je voda akumulována pro různé vodohospodářské účely
4 – retenční (ochranný) prostor ovladatelný - prostor pro zadržení a transformaci
povodňové vlny, lze dle potřeby vypustit a regulovat, sahá po hranu bezpečnostního přelivu
5 - retenční (ochranný) prostor neovladatelný - prostor nad hranou bezpečnostního přelivu,
plní se za povodňových stavů, kdy voda přepadá přes přeliv
Poldr je vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Jedná se o ohrázovaný prostor
schopný zadržet část povodňového průtoku. Proto je téměř celý prostor poldru označen jako
„retenční (ochranný)“.
Poldry se rozlišují suché a polosuché. Suché poldry nemají žádné stálé nadržení vody ani
mrtvý prostor a celý jejich objem je určen pro zachycování vody z povodní. Dno a svahy
suchého poldru mohou být zemědělsky využity, nejčastěji jako trvalý travní porost. Polosuché
poldry mají dno trvale zamokřené a plní tak ekologické funkce menší vodní plochy.
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Zátopovou plochu polosuchého poldru vyplňují vedle stálého nadržení další prvky, které
snášejí zatopení (tůně, mokřady, vrbové háje) a jsou cenné z pohledu přírody a krajiny.
Tůně jsou prohlubně v terénu nebo v korytě vodního toku, zaplněné vodou. Nejsou
vytvořeny vzdouvacím účinkem hráze a nejsou vypustitelné.
Mokřady jsou výrazně zamokřená a zavodněná území, které administrativně není jezerem,
nádrží nebo součástí aktivního koryta vodního toku. Jsou to členitá přechodová prostředí
s nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší, vynikají pestrostí a bohatostí různých forem
života.
n-letý průtok je průtok, který je v daném profilu překročen v dlouhodobém průměru jednou
za „n“ let.
m-denní průtok je průtok, který je v daném profilu překročen v dlouhodobém průměru po
„m“ dní v roce.

1.7. PODKLADY
V rámci řešení byly použity níže uvedené podklady, které buď poskytnul objednatel, nebo
byly pořízeny zhotovitelem:
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Územní plán města Přerov
Studie odtokových poměrů Újezdec (Ing. František Zábranský, 8/1999)
Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu (Ing. Jaroslav Tylich, 11/2000)
Ochranný poldr – Úzké padělky, projekt stavby (Ing. František Zábranský,
10/1999)
Manipulační řád – Ochranný poldr Úzké padělky (9/2016)
Digitální model reliéfu
Katastrální mapa řešeného území
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1. VYMEZENÍ A POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
2.1.1. VYMEZENÍ ŠIRŠÍHO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Širší zájmové území bylo vymezeno na základě reliéfu terénu. Zahrnuje sběrné povodí
stanovené vzhledem k závěrovému profilu plánovaného poldru. Plocha povodí poldru je 77,50
ha. Hranice zájmového území je dána rozvodnicí tohoto povodí. Prochází přes přilehlé kopce
o výškách 254,1 m n. m. a 260,3 m n. m. do sedla, z něj směrem k vrchu Švédské šance a po
hranici pole zpět k závěrovému profilu.

Obr. 1: Mapa širšího zájmového území
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2.1.2. GEOGRAFIE
Zájmová lokalita Újezdec se nachází v Olomouckém kraji. Jedná se o část města Přerov,
která rozkládá na jihovýchodě přibližně 3 km od centra města na obou stranách mělkého údolí.
Nadmořská výška městské části se pohybuje mezi 221 m n. m. a 234 m n. m.

Obr. 2: Mapa širších vztahů
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2.1.3. GEOMORFOLOGIE
Zájmové území spadá do Alpsko-himalájksého systému, provincie Západní Karpaty. Leží
na hranici dvou subprovincií. Severní část spadá do subprovincie Vněkarpatské sníženiny,
oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána, podcelku Bečevská brána
a okrsku Radslavická rovina. Jižní část území spadá do subprovincie Vnější západní Karpaty,
oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelčská
pahorkatina a okrsku Tučínská pahorkatina.

Obr. 3: Mapa geomorfologického členění
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2.1.4. GEOLOGIE
Hřbet ohraničující zájmovou oblast ze severu je tvořen zejména jílovci a pískovci,
v údolnici přecházejícími ve smíšený sediment. Směrem na jih se vyskytuje relativně úzký
pás sedimentu hlinito-písčitého a jižní cíp území je vyplněn sprašemi a sprašovitými hlínami.

Obr. 4: Geologická stavba území
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2.2.1. PEDOLOGIE
Celé zájmové území je vyplněno černozemí různých typů. Ve vyšších polohách na severní
hranici a v jižním cípu převládají černozemě luvické. V nižších polohách dominují černozemě
pelické a černické, severozápadě se vyskytují také černozemě modální.

Obr. 5: Pedologická stavba zájmového území
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2.2.2. KLIMATICKÉ POMĚRY
Zájmové území se nachází dle Quittova klimatickogeografického členění v teplé
klimatické oblasti T2. V dlouhodobém průměru se zde vyskytuje více jak 50 letních dnů
s minimální teplotou vzduchu 25°C a více. Průměrný roční úhrn srážek je 605 mm, přičemž
ve vegetačním období v průměru spadne 350 – 400 mm srážek. Průměrná roční teplota je 8,4
°C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 až -3 °C a průměrná teplota v červenci se pohybuje
v rozmezí 18 – 19 °C.

Obr. 6: Umístění zájmového území na mapě klimatického členění (dle Quitta)
Tab. 1: Charakteristiky klimatické oblasti T2
CHARAKTERISTIKY
Počet letních dnů

50-60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160-170

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů

30-40

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3

Průměrná teplota v červenci

18-19

Průměrná teplota v dubnu

8-9

Průměrná teplota říjnu

7-9

Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více
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CHARAKTERISTIKY

T2

Suma srážek ve vegetačním období

350-400

Suma srážek v zimním období

200-300

Srážky celkem

500-600

Počet dní se sněhovou pokrývkou

40-50

Počet zatažených dní

120-140

Počet jasných dní

40-50

2.2.3. HYDROLOGIE
Srážky
Informace o srážkových poměrech byly převzaty z dlouhodobých měření prováděných ve
stanici Přerov.
Tab. 1: Tabulka 24-hodinových úhrnů pro stanici Přerov
Doba opakování [roky]
Úhrn srážek [mm]

H2

H5

H10

H20

H50

H100

38,3 50,5 58,3 66,4 76,4 84,2

Vodní toky
V širším zájmovém území nejsou evidovány žádné vodní toky. Počátek vodního toku
Svodnice je značen od výpusti stávajícího poldru. Zájmové území je odvodněno meliorační
soustavou, jejíž hlavník prochází prostorem poldru.
Ochranný poldr Úzké padělky
Před rokem 2000 docházelo při extrémních srážkách k zaplavování obce a škodám na
majetku obyvatel. Z tohoto důvodu bylo navrženo vybudování suché nádrže – poldru. Stavba
poldru vzešla jako jedna z variant řešení tohoto problému ve studii odtokových poměrů
v srpnu 1999. V roce 2001 byl poldr vybudován. Současně byl vyčištěn trubní propustek,
zpevněna stávající polní cesta a vysazena vhodná zeleň.
Hydrologické údaje pro dimenzování poldr vypočítal zpracovatel projektové dokumentace.
Aktuální údaje ČHMÚ k dispozici nejsou.
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2.3. SOUČASNÝ STAV
2.3.1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V současné době funguje suchý poldr jako záchytná nádrž na srážkové vody. Funkčnost se
osvědčila roku 2002 při extrémních srážkách. Jedná se o nevýrobní vodohospodářskou stavbu
a zároveň přirozené stanoviště rostlin a živočichů. Na provoz suchého poldru byl vydán
manipulační řád. Vlastníkem je Statutární město Přerov, správu povodí zajišťuje Povodí
Moravy, s.p., obsluhu vodního díla zajišťují Technické služby města Přerova, a.s.
Suchý poldr má vymezené vlastní parcely, a to p.č. 1193 a 1194 k.ú. Újezdec u Přerova.
Parametry nádrže jsou dle projektu stavby a dle manipulačního řádu následující:
- výška hráze:
5,95 m
- zátopová plocha poldru:
4 206 m2
- průměrná hloubka vody při zatopení: 0,83 m
- retenční objem poldru:
3 502 m3
Lokalita je dle ÚP vymezena jako interakční prvek plošný a ze zákona se jedná o významný
krajinný prvek, dle § 3 platného znění zákona č. 114/1992 Sb.
Řešenou lokalitou prochází nadzemní vedení VN. Dále se v řešené lokalitě nacházela
katodová ochrana VTL plynu, která však již od roku 2004 není v provozu.
2.3.2. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU
Pro posouzení stávajícího stavu vodního díla byla využita projektová dokumentace (PD)
1999 Ochranný poldr – Úzké padělky a vlastní terénní šetření.
Stavebně-technický stav
Stavebně-technický stav vodního díla se jeví jako dobrý, vodní dílo funguje a plní svoji
funkci ochrany před povodňovými průtoky.
Zhodnocení PD a údajů o stávající nádrži
V PD ochranného poldru Úzké Padělky bylo nalezeno několik nesrovnalostí. Kóta koruny
hráze je dle projektu 229,70 m n. m., kóta hrany bezpečnostního přelivu 229,40 m n. m. a kóta
vtoku do výpustného potrubí 227,88 m n. m, což by znamenalo, že hráz je nad nejnižším
místem dna převýšená pouze o 1,82 m. Dále je v PD uvedena výška hráze 5,95 m. Tyto
hodnoty jsou ve zřejmém rozporu jak vzájemném, tak i s vizuálním šetřením, a jsou převzaty
také v manipulačním řádu ze září 2016. Také snížení bezpečnostního přelivu vzhledem ke
koruně hráze je ve skutečnosti jednoznačně větší, než uvádí PD. Dle obdrženého digitálního
modelu reliéfu (DMR) je skutečná hodnota koruny hráze cca 230,70 m n. m a převýšení nad
vtokem do potrubí je tedy cca 2,82 m. Tyto parametry odpovídají našemu terénnímu
průzkumu, proto z nich dále vycházíme a pracujeme s nimi. Snížení bezpečnostního přelivu
uvažujeme na základě průzkumu a s přihlédnutím k DMR 0,8 m, tedy jeho výšková kóta je
229,90 m n. m. Pro další stupeň projektové dokumentace bude nutné provést geodetickou
verifikaci těchto dat.
PD neobsahuje údaje o m-denních průtocích, autorem spočítané n-leté průtoky lze
považovat za věrohodné v rámci očekávatelných odchylek hodnot dle ČSN 75 1400
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Hydrologické údaje povrchových vod. Dále chybí hydrogram povodně a z toho plynoucí
posouzení plnění a prázdnění nádrže (poldru) – transformace přítoku na odtok.
Bezpečnostní přeliv je posuzován na návrhový průtok 1,07 m3.s-1. Přitom je stejná hodnota
uvedena i pro návrhový průtok při posouzení odpadního potrubí. Hodnota Q100 je pro profil
hráze dle autorova výpočtu = 2,41 m3.s-1. Na tuto hodnotu by měl být dimenzován
bezpečnostní přeliv.
Z posouzení kapacity koryta pod poldrem vyplývá jeho hodnota 0,7 m3.s-1 při hloubce 0,45
m, přičemž transformovaný odtok z poldru činí dle porovnání 0,63 m3.s-1. Nikde ale není
uveden výpočet transformace. Jako škrtící trať je použito částečně přiškrcené šoupátko, takže
ani není jasné, z jaké hodnoty průtokového profilu škrtící trati byla hodnota transformovaného
průtoku počítána.

Není k dispozici posudek pro zařazení nádrže do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Lze předpokládat, že by se jednalo o nádrž 4. kategorie.
Vlastnické a správcovské poměry:
Vlastní nádrž:
Vlastníkem a správcem nádrže je statutární město Přerov. Nádrž má své parcely 1193
(ostatní/jiná plocha) a 1194 (ostatní/jiná plocha).
Otevřené koryto:
Podle vodohospodářské evidence začíná pod profilem nádrže vodní tok Svodnice.
Otevřené koryto pod nádrží a křížením s místní komunikací (cestou) teče přes zahradu p.č.
570/2 soukromého vlastníka a nemá svou vlastní parcelu. Správcem toku je dle
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html Povodí Moravy, s.p.
Zatrubnění:
Dále prochází tok do zatrubnění, kde se mísí s dešťovou kanalizací a vede pod množstvím
pozemků ve vlastnictví různých subjektů. Vlastníkem zatrubnění/dešťové kanalizace je dle
zadávací dokumentace město Přerov.V zatrubnění přechází údajně z DN 800 mm na DN 600
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mm, a to přesto, že přibírá vody z dalších ploch včetně zpevněných. Správcem toku je dle
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html Povodí Moravy, s.p.

2.4. HYDROGEOLOGICKÝ/GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM
Dne 23. 10. 2016 byl proveden hydrogeologický/geotechnický průzkum lokality. Byla
použita metoda přímé sondáže ruční vrtnou soupravou. Vrt V1 byl umístěn v ploše zátopy 12
m od paty návodního líce a 4 m vlevo (jižně) od osy výpustného objektu. Poloha vrtu je zřejmá
z grafické části studie.
V1 – výsledky
0,0 – 0,8 m: hnědá měkká zemina vysoce plastická
0,8 – 2,3 m: černohnědá velmi měkká zemina vysoce plastická, organický zápach
V hloubce 0,4 m stopy navážky: úlomek pálené hlíny (cihla, střešní taška, drenážní trubka,
aj.).
Hladina podzemní vody naražená: 1,0 m pod terénem
Hladina podzemní vody po ustálení: 0,8 m pod terénem
Z výsledků průzkumu vyplývá, že materiály dna nádrže při předpokladu jejich homogenity
jsou velmi nepropustné s koeficientem filtrace cca n*10-9.
Materiál lze orientačně zařadit dle ČSN 75 2310 mezi vysoce plastické jíly F8 (CH).
Ve Zprávě o inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu ochranného poldru v Újezdci
u Přerova zpracované Ing. F. Zábranským se hodnoty týkající se hladiny podzemní vody liší.
Hodnota hloubky podzemní vody naražené je zde 1,4 m a hloubka podzemní vody po ustálení
1,3 m pod terénem. Poloha sondy však byla umístěna dále od hráze ke konci zátopy, a proto
lze údaje považovat za srovnatelné. V této studii uvažujeme s výše uvedenými hodnotami,
které jsme zjistili v rámci našeho vlastního terénního šetření a hloubku podzemní vody
v řešené lokalitě odvozujeme z provedeného vrtu V1. Dále uvažujeme s hodnotou
hydraulického gradientu shodnou se sklonem terénu, tedy průběh hladiny podzemní vody je
přibližně rovnoběžný s terénem, což je patrné z grafických příloh.
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1. POŽADAVKY ZADÁNÍ A DEFINICE VÝCHODISEK A FUNKCÍ
Cílem SP je dle zadání posoudit realizovatelnost projektu na přebudování suchého poldru
na vodní plochu. Studie proveditelnosti má být vodítkem pro rozhodování orgánu obce o
zadání vypracování projektové dokumentace a realizaci investice.
Základní požadavky na vzniklé dílo:
1. Podpora retence vody v zájmovém území
2. Podpora interakčního prvku
3. Zpřístupnění pro veřejnost – rekreační činnost
Takto zadané požadavky můžeme ještě rozvést a upřesnit – viz níže.
Hlavní faktory, podmínky a předpoklady:
Pro formulaci kvalifikovaných závěrů musíme definovat hlavní faktory rozhodování.
 Hydrologické: žádná PD neobsahuje m-denní vody, nelze tedy stanovit
zabezpečenost přítoku pro variantu s trvalou vodní hladinou a ani nelze
předpokládat použitelnost takovéto statistické veličiny;
 Hydrogeologické/geotechnické: pro plochu nádrže máme dostatečné údaje jak
z předchozích PD, tak z vlastních šetření
 Stavebně-technické provedení a stav – vycházíme z údajů PD a vizuálního
posouzení realizované stavby: dobrý
 Hydraulické posouzení díla – nalezli jsme několik rozporů nebo nejistot: viz
příslušné kapitoly.
 Územní – vlastnické a správcovské vztahy, územní plán, požadavky na území,
ochranná pásma, apod.: popisuje např. územní plán, zadávací dokumentace, …
(interakční prvek, ochranné pásmo el. vedení, .…)
Funkce:
Pro formulaci kvalifikovaných závěrů musíme definovat hlavní faktory rozhodování.
 Retenční – protipovodňová: požadavek na co největší retenční prostor
 Záchytná (zásobní) – vyrovnání odtoku z povodí, zachycení odtékajících vod:
požadavek na co největší zásobní prostor
 Rekreační (rybářská) – co největší prostor stálého nadržení
 Rekreační – odpočinková (estetické požadavky) – z hlediska definice požadavků
na prostor irelevantní: cílem je vytvořit příjemné zázemí a místo vhodné
k pozorování přírody.
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Přírodní – interakční prvek: požadavek na pestrost podmínek, dlouhou břehovou
čáru, vysoké zastoupení mělkých vod do cca 50 cm, apod.

Podle preferovaných funkcí bude je navrhována varianta řešení.
Z projednání výrobního výboru vyplynulo, že jsou preferovány funkce protipovodňové
ochrany, rekreační – estetická a přírodní.
Zdroje vody:
Pro volbu varianty řešení budou důležité i disponibilní zdroje vody. Ty jsou tyto:
1. Srážková voda z povodí.
2. Jiný tok: žádný vodní tok vhodný k využití jako zdroj vody se v blízkosti nenachází.
3. Studny v místě: využití tohoto zdroje by znamenalo nutnost přečerpávat – zhotovitel
nedoporučuje s ohledem na očekávatelné investiční i provozní náklady.
V řešené lokalitě se nenachází žádný vodní tok, který by zásoboval vodní plochu.
Důležitým zdrojem vody budou srážkové vody z povodí a hipodermický odtok. Dále přibližně
středem zátopy poldru prochází meliorační hlavník odvádějící vodu z výše položených
zemědělských ploch. Lze uvažovat využití těchto vod.
Z projednání výrobního výboru vyplynulo, že je preferována varianta s využitím srážkové
vody z povodí a neuvažuje se s využitím jiných zdrojů vody. Tato možnost je tedy zavržena
s přihlédnutím k nutným investičním i provozním nákladům.
Varianty řešení:
S ohledem na současnou situaci přicházejí v úvahu tyto varianty technického
a vodohospodářského uspořádání.
1. Poldr (suchá nádrž) = dnešní stav
2. Poldr s mokřadem = dnešní stav + vyhloubené tůně
3. Nádrž s trvalou hladinou stálého nadržení = vysoce nepravděpodobná realizovatelnost
s ohledem na reálné přítoky
4. Nádrž s vysoce kolísavou hladinou stálého nadržení = možné řešení
3.2. PODROBNĚJŠÍ POPIS VARIANT ŘEŠENÍ
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Následující možnosti řešení byly navrženy na základě požadavků na různé funkce vzniklé
plochy. Žádná z těchto variant není v rozporu v územním plánem města Přerov.
1. Poldr (suchá nádrž)
První varianta uvažuje zachování současného stavu beze změn. Nemění žádné
vodohospodářské parametry a nepřináší žádné nové užitky.
2. Poldr s mokřadem
Druhá varianta uvažuje s vytvořením částečně zamokřeného poldru. Navrhuje vyhloubení
několika tůní v prostoru dna stávající nádrže, čímž bude současně přerušen meliorační
hlavník. Vody odtékající potrubím pod hrází poldru budou využity k plnění tůní.
Z vodohospodářského hlediska bude pouze zvětšen mrtvý prostor, retenční prostor, a tedy
i protipovodňová funkce zůstanou zachovány beze změn.
Vytvořením tůní dojde k zvýšení hladiny podzemní vody a částečnému zamokření dna
stávajícího poldru. Při vhodné péči tak lze současně naplnit funkci odpočinkovou i přírodní.
3. Nádrž s trvalou hladinou stálého nadržení
Varianta by z technického hlediska znamenala přestavbu škrtícího objektu na požerák.
Bezpečnostní přeliv by nadále plnil svou funkci. Cílem tohoto řešení by bylo zachytávat a
vzdouvat srážkové vody. S ohledem na malé povodí, nedostatek trvalých srážek a zamítnutí
jiných zdrojů vody (čerpání, apod.) nelze zajistit stabilně vysokou hladinu na úrovni koruny
bezpečnostního přelivu.
Byl by posílen zásobní prostor na úkor retenčního, byla by tedy oslabena protipovodňová
funkce.
Při členitém uspořádání břehů a litorálu a vhodné péči lze naplnit i funkci odpočinkovou a
přírodní. Jako jediná uspokojuje i případnou rybářskou funkci.
4. Nádrž s vysoce kolísavou hladinou stálého nadržení
Tato varianta je v zásadě shodná s předchozí variantou, je však možno ji považovat za
reálnější s ohledem na disponibilní zdroje vody. V zásadě pro ni platí obdobné charakteristiky,
znamená ale náročnější péči o plochy se střídavým režimem zaplavení X obnažení, a z toho
plynoucí ohrožení funkce estetické.

Přehled variant a funkcí
Jednotlivé varianty a plnění funkcí lze shrnout s jistou mírou zjednodušení do této tabulky:
Poldr (současný)
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Fce retenční
*
Fce zásobní
Fce rybářská
Fce odpočinková
*
Fce přírodní
Tab. 2: Přehled variant řešení a plnění funkcí

*
*
*?
*
*

*

Po zvážení všech možností, s přihlédnutím k místním podmínkám, definici priorit a po
projednání se zadavatelem byla pro další rozpracování zvolena jako perspektivní varianta
2. Poldr s mokřadem. Tato varianta je dále rozvedena a je pro ni zpracována grafická část.

3.3. VYBRANÁ VARIANTA - POLDR S MOKŘADEM
3.3.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Ve variantě 2. Poldr s mokřadem bylo navrženo vyhloubení dvou mělkých tůní v prostoru
zátopy na parcele p.č. 1193. Vyhloubením jam dojde k přerušení stávajícího melioračního
hlavníku, který odvádí vodu z výše položených zemědělských ploch. Hlavník bude ve svahu
na straně odtoku z tůně zaslepen. Tím bude voda zachycována v tůních, dojde k naplnění tůní
a ke zvýšení hladiny vody v území. V prostoru dna poldru tak bude vytvořena mokřadní
plocha. Vzhledem k tomu, že hloubka uložení meliorace není známa, v grafické části
uvažujeme s hloubkou 1,0 m. V případě, že by při hloubení tůní nedošlo k nalezení a přerušení
hlavníku, bude nutné alespoň v tůni, která se nachází blíže k hrázi, melioraci nakopnout, a to
i za cenu hloubení rýhy napříč zátopou. Dále bude rozrytím terénu v severní části zátopy mezi
zmíněnými tůněmi vytvořena jedna mikrotůň. Přibližné parametry navržených tůní jsou
patrné z grafických příloh.
Odhad kubatur
tůň

plocha v hraně terénních
úprav
1 (blíže k hrázi)
608 m2
2 (dál od hráze)
400 m2
Tab. 3: Odhad prostorových parametrů tůní

přibližná kubatura zemních
prací
360 m3
170 m3

3.3.2. POTŘEBNÉ PODKLADY A PROFESE PRO ZPRACOVÁNÍ PD
Zadání dalších kroků
Při výběru varianty 2 Poldr s tůněmi a snaze o narovnání všech nesrovnalostí (viz kap.
2.3.2.) lze navrhnout například toto řešení:
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K narovnání nesrovnalostí, na které upozorňuje tato studie, bude zpracován
pasport vodního díla, na jehož základě bude možno vodoprávně upravit současné
dokumenty (manipulační a provozní řád, povolení k nakládání s vodami).
Vzhledem k charakteru a rozsahu návrhu této studie se pro realizaci projektu tůní
v ploše zátopy poldru předpokládá zpracování projektové dokumentace na
ohlášení terénních úprav.
Tyto dva kroky lze sloučit do jednoho projekčně-správního procesu, jehož součástí
bude zároveň stupeň dokumentace pro provádění.

Podklady
Pro zpracování PD by bylo vhodné zajistit tyto podklady, resp. Jejich pořízení by mělo být
součástí zadání projektových prací:
 vyžádat hydrologická data od ČHMÚ (n-leté vody a hydrogram povodně zvolené
četnosti výskytu),
 vyhotovit podrobné zaměření zájmové lokality včetně připojení k mapě Katastru
nemovitostí,
 zajistit odběr vzorků a chemický rozbor zemin v zátopě certifikovanou osobou.

Potřebné profese
Výčet profesí potřebných ke zhotovení PD:
 úředně oprávněný zeměměřič,
 autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby,
 osoba certifikovaná k odběru vzorků zemin a jejich chemický rozbor

3.3.3. MAJETKOVÉ VZTAHY
Vlastnické a správcovské poměry
Vlastní nádrž:
Vlastníkem a správcem nádrže je statutární město Přerov. Nádrž má své parcely 1193
(ostatní/jiná plocha) a 1194 (ostatní/jiná plocha).

Otevřené koryto:
Podle vodohospodářské evidence začíná pod profilem nádrže vodní tok Svodnice.
Otevřené koryto pod nádrží a křížením s místní komunikací (cestou) teče přes zahradu
p.č. 570/2 soukromého vlastníka a nemá svou vlastní parcelu. Správcem toku je dle
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html Povodí Moravy, s.p.
Zatrubnění:
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Dále prochází tok do zatrubnění, kde se mísí s dešťovou kanalizací a vede pod množstvím
pozemků ve vlastnictví různých subjektů. Vlastníkem zatrubnění/dešťové kanalizace je dle
zadávací dokumentace město Přerov. V zatrubnění přechází údajně z DN 800 mm na DN 600
mm, a to přesto, že přibírá vody z dalších ploch včetně zpevněných. Správcem toku je dle
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html Povodí Moravy, s.p.
Dopad na realizovatelnost projektu
Úpravy vyplývající z vybrané varianty řešení budou provedeny pouze v prostoru stávající
nádrže. Vzhledem k tomu, že nebude dotčen prostor a vodní tok pod hrází, úpravy se dotknou
pouze parcel, které jsou majetkem statutárního města Přerov. Z tohoto hlediska by realizaci
projektu neměly nastat žádné problémy.

3.3.4. FINANČNÍ NÁROČNOST REALIZACE
Odhad finanční náročnosti investiční stránky: zde uvádíme odhad nákladů včetně
DPH v tis. Kč:
Projekční příprava
- Údaje ČHMÚ
- Zaměření
- Chemické rozbory včetně odběru
- Vlastní projektové práce včetně podkladů pro pasport
a aktualizaci vodoprávních rozhodnutí
- Inženýrské činnosti
Celkem:

60,24,150,-

Stavební náklady na tůně (neuvažuje se přestavba poldru):
- Vlastní stavba
- Autorský a technický dozor
- Geometrický plán
- Ostatní související činnosti
Celkem:

150,24,6,20,200,-

15,15,36,-

Posouzení možnosti získání financí z dotačních titulů
S ohledem na malý rozsah je vhodné využít Program péče o krajinu nebo Program obnovy
přirozených funkcí krajiny. Oba dva spadají pod MŽP a jsou administrativně nenáročné.
Partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny.

str. 20

PŘEBUDOVÁNÍ SUCHÉHO POLDRU V K.Ú. ÚJEZDEC U PŘEROVA NA VODNÍ PLOCHU
Studie proveditelnosti

Provozní náklady
Oproti současnému stavu, kdy je zapotřebí plochu dna poldru několikrát ročně kosit, se
nepočítá s podstatnou změnou péče o dno zátopy. S ohledem na předpokládaný rozvoj rákosin
lze počítat spíše s utlumením této současné péče, protože rákosiny ji nebudou vyžadovat.
Péče o stavebně-technické objekty poldru (kosení hráze, kontrola a občasné nátěry
šoupátka škrtícího objektu, apod.) se nemění.

3.3.5. STANOVISKO K MOŽNÉMU ZVÝŠENÍ VÝSKYTU KOMÁRŮ V ŘEŠENÉ
LOKALITĚ
Navržená varianta 2. Poldr s mokřadem předpokládá vznik celkem tří malých vodních
ploch. Tyto vodní plochy se mohou stát útočištěm pro larvy komárů. Larvy jsou však vázány
zejména na stojatou vodu s klidnou hladinou. Hladina navržených vodních ploch není krytá
proti větru žádnou výsadbou, proto předpokládáme její vlnění vlivem větru, což není pro larvy
příznivé. Dále bude v tůních vytvořen příhodný biotop pro obojživelníky, kteří budou larvy
komárů redukovat na přirozený počet.
Výrazné zvýšení výskytu komárů v řešeném území tedy není pravděpodobné.
3.3.6. EFEKTIVITA A UDRŽITELNOST PROJEKTU
SWOT analýza vybrané varianty
SWOT analýza je požadovanou součástí studie proveditelnosti. Jedná se univerzální
analytickou techniku zaměřenou na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících
úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru. Umožňuje identifikovat a následně
využít důležité:
Silné stránky – jsou pozitivní a můžeme je ovlivnit
Slabé stránky – jsou negativní a můžeme je ovlivnit
Příležitosti – jsou pozitivní a nemůžeme je ovlivnit
Hrozby – jsou negativní a nemůžeme je ovlivnit
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Silné stránky








Slabé stránky

funkční stávající poldr

projekt vyžaduje pouze relativně
jednoduché terénní úpravy v zátopě 
dotčeny budou pouze pozemky 
v majetku statutárního města Přerov
Příležitosti
možnost
vytvoření
funkčního
ekosystému s vysokou biodiverzitou
zadržení vody v krajině
zvýšení
estetické
hodnoty
významného krajinného prvku

Tab. 4:

jistý zdroj vody pro tůně a mokřad jsou
pouze srážkové a drenážní vody
není trvalý povrchový přítok vody
rozpory v PD stávajícího poldru

Hrozby
 není jisté, jak hluboko se nachází
meliorační hlavník a kolik vody jím teče
 kolísání hladiny
 za výrazného sucha může dojít
k vysychání vodních ploch

SWOT analýza

Dopad na životní prostředí
Mokřady a tůně jsou z hlediska přírody a krajiny velmi cennými biotopy. Jejich
vybudování bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Jejich vytvořením v ploše poldru
bude pozitivně ovlivněno místní klima, dojde k zadržení vody v krajině a k celkovému
zvýšení biodiverzity lokality.
Žádné negativní dopady na životní prostředí nelze přepokládat.
Další opatření v povodí – ochrana investice
V povodí náležícím ochrannému poldru byla v minulosti zpracována komplexní
pozemková úprava zahrnující protierozní opatření. Většina těchto opatření však nebyla dosud
realizována, aby plnila svou funkci. Případná realizace těchto opatření by v budoucnu omezila
zanášení plochy poldru i nově zbudovaných tůní.
S ohledem na to by tedy měl Státní pozemkový úřad přistoupit k realizaci těchto opatření.
Cílové skupiny, vliv na sociální prostředí
Cílovou skupinou navrhovaného záměru jsou místní obyvatelé a vybrané skupiny rostlin a
živočichů, převážně vázaných na vodní a mokřadní prostředí.

3.3.7. NÁVRH HARMONOGRAMU REALIZACE
Navrhovaná opatření jsou technicky relativně snadná na provedení a je tedy možné je
realizovat v rámci jedné etapy. Předpokládaná doba realizace opatření je:
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Podklady, projektová příprava, potřebná správní rozhodnutí
Výběr zhotovitele
Realizace tůní

TEXTOVÁ ČÁST

6 měsíců
3 měsíce
1 měsíc
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4. ZÁVĚR STUDIE
Řešené územ se nachází v Olomouckém kraji přibližně 3 km od centra města Přerov.
Z důvodu zaplavování obce a poškozování majetku obyvatel při extrémních srážkách byl
navržen a vybudován suchý poldr Úzké padělky na parcelách k.ú. 1193 a 1194.
V rámci této studie proveditelnosti byla prověřena možnost přebudovat tento suchý poldr
na vodní plochu. Navrženy byly 4 možné varianty řešení, z nichž byla v rámci projednávání
vybrána jedna, která byla dále v této studii rozpracována. Jedná se o variantu 2. Poldr
s mokřadem, která navrhuje upravení dna poldru na mokřadní plochu. V zátopě poldru na
parcele p.č. 1193 bylo navrženo vyhloubení dvou mělkých tůní, dále bude přerušen meliorační
hlavník procházející přibližně středem zátopy. Dojde ke zvýšení hladiny vody v území a
vzniku mokřadní plochy v zátopě.
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