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1.  ÚVODNÍ ÚDAJE 

1.1.   ÚDAJE O ZÁMĚRU  
Název:    Studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí   

Stupeň:   studie proveditelnosti 

Katastrální území: Přerov 

1.2.   ÚDAJE O ZADAVATELI 
Zadavatel:   Statutární město Přerov 

Sídlo:    Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

Zastoupený:  vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje 

1.3.   ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
Zadavatel:   ATELIER FONTES s.r.o. 
Sídlo:     Křídlovická 19, 603 00 Brno 

Zastoupený: 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 severní části města Přerov, na katastru Přerov, mezi katastry 

Předmostí a Dluhonice. Ze severu a z východu je území vymezeno plochami zahrádek 
(zahrádkářské kolonie v soukromém vlastnictví). Z jihu je ohraničeno komunikací III. třídy 
(ulice Staré Rybníky, spojující Dluhonice a Předmostí). Západní hranice je vymezena 
plochami orné půdy resp. travních porostu (severozápad). Hranice zájmového území jsou 
v terénu dobře rozpoznatelné.  

V zadání studie proveditelnosti bylo řešené území graficky vymezeno takto:  
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Pokud se týká o seznam začleněných pozemků, jedná se o tyto (vše k.ú. Přerov):  6634, 

6635/1, 6632/1, 6492/2, 6492/1, 6633/1, 6632/1, 6632/3, 6632/2, 6629/3, 6497/24, 6497/18, 
6497/17, 6629/2, 6629/1, 6629/4, 6497/15, 6655, 6497/14, 6497/13, 6497/12, 6497/11, 
6497/10,  6497/9,  6497/19, 6497/20, 6497/21, 6619, 6497/8, 6497/4, 6497/7, 6497/7, 6497/6, 
6497/5, 6497/16, 6493/2, 6493/1, 6494, 6497/3, 6497/22, 6497/1, 6497/2, 6492/1, 6492/4, 
6492/3, 6497/23, 6491/1, 6490/2, 6490/3, 6500/8, 6490/8, 6490/1, 6490/4, 6490/5, 6490/6, 
6490/7,  6484,  6483, 6482, 1023, 6500/13, 6500/8, 6500/11, 6500/12, 6500/13. 

Výměra řešeného území je 26,3ha, z toho plocha ÚSES (lokální biocentrum a biokoridory) 
činí 12,60 ha.      

V návaznosti na řešenou problematiku byl rozsah řešeného území dle potřeby rozšířen 
(např. za účelem zajištění zdrojů vody pro řešené území apod.), rozšířené území však nebylo  
dále podrobněji analyzováno.  
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2.  ANALYTICKÁ ČÁST  

2.1.   HISTORICKÝ VÝVOJ LOKALITY  
Historie rybníků v oblasti Předmostí – Dluhonice započala r. 1519, kdy byl se souhlasem 

Viléma z Pernštejna založen na pozemku „Kačično“ obecní rybník. Ležel v prostoru mezi 
Přerovem, Dluhonicemi a Předmostím. Dne 10.4.1543 je Janem z Pernštejna potvrzeno 
Přerovským právo užívání dvou rybníků, které zřídili v prostoru mezi Přerovem, Dluhonicemi 
a Předmostím (podle www.crsmoprerov.com). 

Velké rybniční plochy (dle Berana, 2007, napájené vodou dnešního Strhance) na pravém 
břehu Bečvy jsou zaznamenány ještě v mapách I. vojenského mapování, které proběhlo 
v letech 1763-1767.  

 

Obr. 1: výřez z mapy I. vojenského mapování zobrazující Dluhonské rybníky, 

zdroj www.oldmaps.geolab.cz 

V II. vojenském mapování (1810-1866) již tyto rybníky zaznamenány nejsou a je patrné, 
že se změnil funkční charakter těchto dříve vodních ploch na plochy zemědělsky využívané 
(cit. Beran, 2007).  

Jsou známy podrobné údaje o velkých povodních postihujících Přerov (např. 
http://www.edpp.cz/pre_historicke-povodne/), o jejich rozsahu směrem k rybníkům se 
nepodařilo zjistit podrobnosti (jednalo se o nezastavěné území).  

Lze však předpokládat, že řešené území i přes zrušení rybníků mělo neustále mokřadní 
charakter a bylo využíváno jako louky (odpovídá barva plochy v mapě II. vojenského 
mapování).  
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Obr. 2: Výřez z mapy II. vojenského mapování, kde v zájmovém území již 

žádné vodní plochy zaznamenány nejsou 

Pravděpodobně v minulém století byly plochy odvodněny (v evidenci odvodněných ploch 
je celé zájmové území), nicméně se nepodařilo se však dohledat detaily k těmto projektům. 
V terénu nejsou patrné ani výústi odvodňovacích zařízení ani kontrolní šachty.  

 

Obr. 3: Snímek V. Ložka od Předmostí směrem k západu pořízený v 50. 

letech. Je patrný svah dnešní zahrádkářské kolonie, v pozadí jírovce 

v prameništi U kaštánku (reprodukováno z Hradílek, 2000)  

Snímky pořízené v 50. letech minulého století zachycují řešené území jako mokřadní 
louky, slatiny, bez podstatného podílu dřevinné vegetace.   Tehdejší patrné zásahy popisuje 
Hradílek (2008) jako vyhrnutí materiálu/zeminy do stran za účelem vybudování nejspíš dvou 
velkých rybníků (zbytky původní vegetace lze i dnes nalézt pouze na okrajových plochách 
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tehdejších rybníků). Část plochy jižně od chovného rybníka a také na drobnějších 
rozptýlených ploškách byla využívána jako prutníky.   

 

 

Obr. 4: Snímek leteckého snímkování z roku 1950, dokládající zemědělské 

využití řešené plochy, patrná je linie vodního toku v jiné trase než je současná, 

jedinou významnější zelení je skupina dřevin v prameništi U kaštánku. Na 

ploše dnešního chovného rybníka a zejména jižně od něj pravděpodobně vrbový 

prutník (zdroj kontaminace.cenia.cz) 

Původní vrbové prutníky se postupem času přeměnily ve vzrostlé porosty vrb a olší. 
Dřívější mokřady s ostřicí jsou dnes hustě porostlé rákosem a keřovými vrbami. V 80. letech 
byla také provedena obnova tří rybníků v současném rozsahu (viz dále). Chov ryb v rybníce 
se postupně zintezifikoval, byly zlikvidovány litorály a vodní rostliny likviduje osádka ryb.  

Přibližně počátkem 80. let byl na dnes zemědělsky využívané pozemky mezi biocentrem a 
silnicí a ulicí Staré rybníky umístěn popílek z přerovské teplárny. Dle pamětníků byla na 
ploše nejprve shrnuta ornice, pak navezen popílek a na něj znovu rozhrnuta ornice. To je i 
dnes v terénu patrné, kdy je v tomto poměrně rovinatém území náhle prudký výškový rozdíl 
v hranicích tohoto půdního bloku. Předpokládáme, že v jihozápadní části půdního bloku je  
výška navážky nejmenší, není zde patrný prakticky žádný terénní zlom a v terénu se zde 
objevují mokřiny (dříve údajně byly v celé ploše půdního bloku).  

Počátkem 70. let byly také provedeny podstatné zásahy do toku Vinarského potoka (viz 
další text). 

2.1.1.   SJEDNOCENÍ MÍSTOPISNÝCH OZNAČENÍ 
Velký rybník v řešeném území je v některých pramenech (Holzer, 2007) nazýván 

Dluhonický, v jiných Chovný.  Ve studii proveditelnosti je tento rybník nazýván „Chovný“.  
Menší rybníčky jsou označeny shodně jako v platném vodoprávním rozhodnutí: 

• rybník na pozemku 6632/1 jako rybník VI 

• rybník na pozemku 6635/1 jako rybník III 
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2.2.   PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

2.2.1.   GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE 
Město Přerov se rozkládá v jihozápadní části Bečevské brány, která tvoří plochou 

pahorkatinu  na sedimentech badenu a pleistocénu se střední nadmořskou výškou 270 m.n.m. 
Představuje výrazný tektonický prolom s širokou nivou a výraznou hlavní terasou řeky 
Bečvy. Bečevská brána je součástí orografického celku Moravské brány a představuje 
plochou pahorkatinu tvořenou badenskými sedimenty a uloženinami pleistocénního 
kontinentálního zalednění. Tento celek je ohraničen svahy Oderských vrchů na severozápadě 
a Podbeskydské pahorkatiny na jihovýchodě. Průměrná nadmořská výsky města Přerova se 
pohybuje mezi 207-220 m.n.m. (cit. Beran, 2007). Terén je rovinný, nejvýznamnějším 
prvkem morfologie je tok Bečvy. Absolutní nadmořská výška řešeného území se pohybuje od 
207,5 m.n.m (zamokřené pole v JV části řešeného území) do 210,8 m.n.m. (v SV okraji pole – 
parcela 6629/3 – obě hodnoty odečítány z DMR4G).  

Z geologického hlediska je místní podloží tvořeno až několik set metrů mocnými vrstvami 
sedimentů (jílů, štěrků a písků), které se vytvořily činností moře ve třetihorách. Ve 
čtvrtohorách v dobách ledových docházelo k ukládání spraší zejména v okolí dnes již značně 
odtěžených vrcholů skalky a Hradiska, v dobách  meziledových pak vznikaly travertiny – na 
rozsáhlé travertinové kupě  (Přerovský kopec) bylo založeno město Přerov. V této době 
dočasně poklesla transportní schopnost řeky Bečvy, a proto docházelo k silné sedimentaci 
čtvrtohorních naplavenin (štěrkopísků).  

S výjimkou historické části města se v Přerově vyskytují převážně říční písčité štěrky  
spočívající na neogenních vápnitých jílech. Povrch neogénu leží v hloubce 4-8m (jiné zdroje 
udávají 6-9 m), povrch terasových štěrků v  hloubce 1-4m. Podzemní voda je vázána na 
vrstvy písčitého štěrku, která je zvodnělá a dobře propustná,  neogenní vrstvy jsou prakticky 
nepropustné. Svrchní vrstvu terénu tvoří povodňové jíly, které dosahují mocnosti 2-5m, 
pokud nejsou nahrazeny navážkou, a jsou málo propustné.  Navážky dosahují mocnosti  1-7m 
a tvoří je písčitá hlína s kameny, betonem a pískem. 

Geologický ani geotechnický průzkum řešeného území nebyl v souvislosti se zpracováním 
studie proveditelnosti prováděn.  

2.2.2.   BIOGEOGRAFIE, FYTOGEOGRAFIE, POTENCIÁLNÍ VEGETACE 
Z hlediska biogeografického členění se řešené území řadí: 

biogeografická oblast    kontinentální 

biogeografická podporvincie  karpatská 

bioregion     3.11. Kojetínský  

fytogeografická oblast    termofytikum 

fytogeografické členění    76a Moravská brána vlastní 

geomorfologická jednotka  VIIIA4 Moravská brána 

klimatická oblast    T2 teplá 2 

přírodní lesní oblast   34 Hornomoravský úval 

potenciální vegetace   CF podmáčené dubové bučiny (plocha biocentra) 

AU luhy a olšiny (plochy orné půdy) 
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2.2.3.   ÚZEMNÍ PLÁN A DALŠÍ ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ PODKLADY 

V koordinačním výkresu ZÚR (http://uap.kr-olomoucky.cz) jsou v blízkosti řešeného 
území zakresleny osy plánovaných komunikací (D1, dálniční přivaděč) a je zakresleno 
záplavové území Q100, dále území s archeologickými nálezy. Nové záměry (výkres záměrů) do 
této plochy umístěny nejsou. Limity z UAP jsou převzaty do kapitoly 2.4. Limity řešeného 
území.  

Město Přerov má platný územní plán ve verzi po změně č. 1, která nabyla účinnosti dne 
6.5.2013. Řešené území sestává z plochy vodních, vodohospodářských, krajinné zeleně, ploch 
zemědělských, rekreačních a dopravní infrastruktury. Z územního plánu jsou zřejmé změny, 
které nastanou v bezprostředním okolí řešeného území v blízké době (během několika let): 
stavba dálníce D1 s mimoúrovňovou křižovatkou, stavba přivaděče E55 a železničního 
nadjezdu, průmyslový areál jižně od lokality).  

 

Obr. 5: Výřez hlavního výkresu územního plánu města Přerova (béžová – 

plochy zemědělské, zelená – plochy krajinné zeleně, zelená šrafa – kraj. zeleň 

návrh, hnědá – plochy rekreace rodinné, růžová šrafa – plochy dopravní 

infrastruktury návrh)  
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Obr. 6: Výřez z výkresu platného územního plánu města Přerov, výkres 

Příroda a krajina světlezelené plochy – plochy krajinné zeleně stávající, tmavší 

zelená – plochy navrhované. Jsou patrné hranice navrhovaného biocentra 32 a 

lokálního biokoridoru směřujícího k biocentru 94 

2.2.4.   ZEMĚDĚLSKÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
Hospodařícím subjektem je Moravská zemědělská, a.s. se sídlem v Prosenicích. 

Zemědělsky obhospodařované plochy jsou začleněny do bloků 5704 a 6703 (dle evidence 
LPIS), širšího zájmového území leží ještě bloky trvalého travní porostu/zeleně 6704/6 a 
6704/5 (zde se hospodařící subjekt nepodařilo zjistit). Bloky 5704 a 6703 jsou 
obhospodařovány jako orná půda.  

 

Obr. 7: Výřez z LPIS 
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2.2.5.   STÁVAJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

Mapové výstupy 
Výstupy terénních průzkumů a sběru informací o vodohospodářském systému (širšího) 

zájmového území byl zakreslen do map (pro širší území na podkladu ZM 1:10 000, pro řešené 
území na podkladu KN a ortofotomapy). Byly graficky rozlišeny (výkres B.1.3.) toky podle 
správcovství toků (PMO a SPUCR a neznámý).  

Detailněji jsou klasifikovány toky ve správě SPU (výkres B.1.3.), kde jsou vyznačeny tyto 
kategorie: 

• úsek vodního toku zatrubněný 

• úsek vodního toku nezatrubněný nefunkční (koryto je suché, zanesené nebo v něm 
stagnuje voda, aniž by byl patrný přítok a odtok) 

• úsek vodního toku nezatrubněný  funkční (koryto je zvodnělé, voda -+ proudí) 

Byl také zaznamenán směr proudění vody v toku (v některých úsecích voda proudí proti 
toku). Zaznamenány byly také drobné vodní plochy (tůně), které jsou vybudovány 
v zahrádkářské kolonii v některých zahradách v patě svahu. Přepady z těchto tůní (+ další 
přítoky z pramenů v zahrádkářské kolonii) jsou přítokem HOZ a byly také zaneseny do mapy.  

Správci toků 
Správcovství jednotlivých toků širšího řešeného území je zřejmé z mapy B.1.3. Toky 

řešeného území jsou ve správě Státního pozemkového úřadu. Tato skutečnost byla ze strany 
SPU potvrzena.  

 

Obr. 8: stručný přehled o správcích toků  širšího okolí (hnědá - SPUCR, 

modrá - PMO, zdroj: eagri.cz) 
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Širší zájmové území 
Vinarský ppotok pramení cca 6km severně od středu Přerova, v polích jižně od obce 

Sobíšky. Své jméno získal po obci Vinary (část Přerova), v jejímž katastru se nachází značná 
část trasy toku. Dle ústního sdělení místních je tok celoročně zvodnělý, i v suchých obdobích.  
Trasa toku v celé jeho délce probíhá prakticky ve směru sever – jih. Tok je v celé délce 
upravený, menší úsek v centru Vinar je zatrubněný. Mezi obcemi Vinary a Popovice se toku 
dotkne stavba dálnice D1 (probíhá). Po průtoku obcí Popovice se tok dostává k tělesu 
železniční trati, kde se k němu napojuje ze severu bezejmenný přítok tekoucí podél trati a 
pokračuje podél ní do Předmostí, v prostoru ulice Sportovní se do něj vlévá bezejmenný 
přítok z lokality Trávník (prostor mezi silnicí č. 47 a železničními tratěmi). Tok dále 
pokračuje podél železniční trati, nachází se v prostoru mezi svahem trati a zahrádkářskou 
kolonií a koryto je zde místně zasypáno, nebo suché, v některých místech stagnuje voda. 
V místě za areálem firmy Pronad je vybudován objekt soutoku: ze SV sem přitéká Vinarský 
potok, z JZ sem přitéká „obrácený“ tok Vinarského potoka přivádějící podzemní vody 
čerpané z prostoru blízkého železničního podjezdu a se S je sem zaústěna kanalizace (dle 
zápachu se nejedná pouze o dešťové vody). Tyto vody jsou společně odváděny do 
zatrubněného Vinarského potoka (pod železniční trať a dále). Kvalita vody není sledována. 

 

Obr. 9: Detail počátku zatrubnění Vinarského potoka (zleva Vinarský potok 

tok od Vinar, zprava Vinarský potok tok od podjezdu a uprostřed přítok 

kanalizačních vod)  

Dle sdělení správce toku Vinarský potok - Povodí Moravy, s.p. je nyní tok  Vinarského 
potoka od areálu Pronad zatrubněn, podchází železniční trať a dále je zatrubněn až k ústí do 
Bečvy. Vyústění Vinarského potoka do ČOV v Přerově je dle správce toku vyloučeno 
(některé zdroje informací toto naznačovaly). V současné době správce toku zadává 
pasportizaci zatrubněné části Vinarského potoka s cílem zjistit přesnou polohu a stav tohoto 
toku.  
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Další úsek Vinarského potoka (již zmíněný, dnes HOZ) se nachází mezi železničním 
podjezdem a počátkem zatrubnění. V tomto úseku je tok potoka obrácený. Počátek je na SZ 
kraji podjezdu, kam je z prostoru podjezdu čerpána podzemní voda do otevřeného koryta (toto 
koryto je v úseku podél železniční trati zasypáno, protože voda odtékala podél trati k JZ). 
Koryto vede v délce asi 85m k severu, zde je zaústěno do šachty a voda je vedena troubami 
pod silnicí I/55 a dále podél této komunikace zpět k podjezdu. Tam je zatrubnění ukončeno a 
voda pokračuje otevřeným korytem k místu dalšího zatrubnění (viz obr.).  

Dle ústního sdělení zástupce správce komunikace I/55 – ŘSD ČR (z dubna 2016) byl 
železniční podjezd vybudován v roce 1940. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody 
v tomto prostoru zde bylo třeba od počátku tuto vodu odčerpávat. K vyřešení problematiky 
podzemních a dešťových vod z prostoru podjezdu došlo kolem roku 1970, kdy sem byla 
instalována dvě čerpadla o výkonu 2000 a 1600 l/s, která se samočinně spínají dle potřeby. Při 
výpadku elektřiny jsou manuálně zapínána záložní čerpadla. Při stejné akci došlo 
k přesměrování směru toku Vinarského potoka (stejné koryto, ovšem tok v protisměru) a jeho 
zaústění do zatrubněného toku pod železniční trať (za areálem Pronad, v.o.s.) spolu s vodami 
Vinarského potoka a kanalizačními vodami.  Do stejného prostoru, odkud jsou čerpány 
podzemní vody, ústí i dešťové vody shromažďující se v prostoru podjezdu a oba druhy vod 
jsou společně čerpány do otevřeného koryta u podjezdu. Oddělování vod není řešeno. Údaje o 
množství a kvalitě čerpané vody nejsou k dispozici. Legislativní/správní řešení bylo 
provedeno (pokud bylo provedeno) v roce 1970 a od té doby nebylo revidováno.  

(Dle údajů správce komunikace z počátku září 2016 jsou náklady na provoz čerpadel 
ročně 150 tis. Kč. Dle dalšího sdělení ze 14.9.2016 se mají v prostoru podjezdu nacházet dvě 
čerpadla uvedená jako KDSÚ 125 o příkonu 15,5 kW, výkonu 8m3/min a celkovém odběru 
elektřiny 27 MWh/rok. Dle sdělení z 27.9.2016 byl tento systém čerpání zaveden a legalizován 
v roce 1986, a oficiálně je provozován jako „čerpání povrchových vod z komunikace“. Toto 
čerpání tedy vzhledem k jeho definici není třeba nijak evidovat (měřit čerpané množství) ani 
zpoplatňovat. Čerpání je tedy prováděno v jiném režimu než čerpání podzemní vody ve firmě 
NAVOS (viz dále). Z uvedeného je patrné, že informace, které se postupně podařilo získat ze 
ŘSD jsou  rozporuplné až protichůdné a jen těžko mohou být podkladem pro seriózní odhady 
čerpaného množství vody apod. K tomuto problému se vrátíme v kapitole 3.2)  

Dle ústního sdělení místních znalců i místního šetření existuje také trubní spojení mezi 
uvedenou šachtou a výústí u skladového areálu navazujícího ze západu na křižovatku I/55 a 
ulice Staré rybníky. Zde je v úseku cca 30 otevřené koryto se stagnující vodou. Ze severu sem 
ústí trubní propustek umístěný pod I/55 (pravděpodobně svádí dešťové vody z prostoru ulice 
U pošty). Koryto bývalého Vinarského potoka/HOZ pokračuje v patě tělesa silnice I/55 
k západu. Je sevřeno mezi svahem silnice a plotem zahrádek a silně zarostlé vegetací, 
neprostupné. Je většinou v terénu patrné, větší část je suchá, částečně je i zavezené. Místně se 
objevují plochy stojaté vody (pravděpodobně dotované z propustku pod I/55, do kterého jsou 
zaústěny vody pramenu ze Štimplovy zahrady.  

Pramen ve Štimplově zahradě (jedná se o pozemek 128/4 v k.ú. Předmostí) je dle 
pozorování i informací místních znalců stále činný, navazující tok protéká ještě sousední 
zahradou a v místě přiblížení k tělesu I/55 je sveden do propustku, jehož vyústění se pro 
neschůdnost nepodařilo objevit (pouze je odhadována). Údajně měly být původně vody tohoto 
pramene převedeny přes I/55 v místě SZ od Štimplovy zahrady, kde je vybudována šachta a 
potrubím převedeny pod I/55 v tomto místě. Výúst pravděpodobně této stavby byla nalezena, 
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je  bezvodá a výškové provedení této stavby údajně neumožňuje její využívání (výúst je výše 
než vtok). Tyto informace nebyly ověřovány. Dle sdělení místních znalců byl dříve ve 
Štimplově zahradě rybník, který dnes již neexistuje.  

Koryto HOZ v prostoru parcel 4135/16 a 6636/2 je zpevněno betonovými žlabovkami, je 
zarostlé bujnou vegetací a překryto nánosy.  

Pozemky, na kterých se nachází tok bývalého Vinarského potoka mezi výústí u 
železničního podjezdu a vtokem na řešené území jsou v majetku města Přerova. Je 
registrována jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.  

Řešená plocha 
Do řešeného území se dostává  HOZ na pozemku 6636/2, kde je koryto zpevněno 

žlabovkami a zaneseno (žlabovky jsou v korytě až k chovnému rybníku). Přibližně od 
pozemku 250/6 (k.ú. Předmostí) je koryto zvodnělé, zejména díky přepadu ze šachty. Šachta 
je součástí systému čerpání a odvádění vody z prostoru sil v Přerově (povoleno rozhodnutím 
2009/3404/ZEM-Ba  pro společnosti Navos, a.s.). Do šachty je přiváděna voda z prostoru sil, 
z ní je větší část převáděna do rybníka III., zbytek vody odtéká přepadem do HOZ. Systém 
trubního spojení vč. vzájemného propojení rybníků je zakreslen v mapovém výstupu B.1.3.  

V dolní části zahrádkářské kolonie je patrno několik pramenišť, většinou je na nich 
vybudována tůňka/rybníček s přepadem do HOZ. Celá řada tůněk má zpevněné břehy pomocí 
prken či eternitu, což z nich vytváří past pro obojživelníky a jiné živočichy. Poloha tůněk je 
zakreslena v mapě B.2.1., směr proudění vody v HOZ není vždy po předpokládaném spádu – 
je proměnlivý, v některých místech zcela bez proudění (stojatá voda). Z koryto HOZ je 
s rybníkem I spojeno na několika místech troubami – rybník odebírá vodu z HOZ. V prostoru 
SZ cípu rybníka je koryto HOZ přehrazeno navážkou zeminy, aby veškeré jeho vody 
přecházely do rybníka a neodtékaly dále západním směrem do mokřadní oblasti.  

Zamokření/zavodnění pozemků 6492/2 a 6492/1 a navazujících je v současné době 
ovlivněno zejména existencí dvou bobřích hrází (jejich poloha je zakreslena v mapě B.1.4.). 
Je tak způsobeno zavodnění značné části pozemků. V jihozápadní části pozemku 6492/2 
vystupuje vyvýšená šíje, která je porostlá vzrostlou stromovou vegetací a je i v daných 
podmínkách schůdná. Tato plocha byla pravděpodobně již delší dobu mimo oblast zatopení a 
umožnila tedy růst stromů. Dále jsou zde patrné jednotlivé kusy keřových vrb až 
polykormonů. Ty se objevují na místech, kde byla/je hladina vody u povrchu.  Další plochy 
tvoří rákosiny, které jsou v SZ části pozemku 6492/1 suché, v ostatních plochách se stagnující 
vodou.   

Otevřené vodní plochy bez vegetace jsou zastoupené málo. Tůň dlouhého protáhlého tvaru 
o délce cca 50m se nachází v severní části pozemku 6492/2 (kopíruje trasu HOZ), v její 
blízkosti se nachází druhá vodní plocha o rozměrech cca 50x40m.  

Trojúhelníkovitá plocha v JZ části řešené plochy je zemědělsky využívána, dle sdělení 
místních znalců je však trvale podmáčena a většinu let neumožňuje celoplošné obdělávání. 
V minulých staletích byla pravděpodobně součástí rybníka.  

V řešeném území se nacházejí tři vodní plochy:  

1. Rybník III o rozloze cca 450 m2. Je napájen  podzemní vodou ze sila a dále trubním 
přítokem z HOZ, má výpustné zařízení umožňující jeho vypuštění do rybníka VI. 
Napouštění rybníka je ovládáno šoupátky. Odtok vody vody je pomocí  
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odpouštěcích otvorů s dlužemi možný i  do rybníka I. Hloubka je cca 0,65m (údaj 
manipulačního řádu). 

2. Rybník I o rozloze cca 2,4 ha je napájen podzemní vodou ze sila přes rybník III a 
dále čtyřmi do určité míry improvizovanými trubními přítoky z HOZ, které jsou 
umístěny v severním břehu rybníka. Původní rozloha rybníka byla cca 28 000 m2.  
Hloubka vody je odhadována na 0,8 m. Jižní hráz rybníka slouží jako příjezdová 
komunikace k požeráku, ke slovišti  a k rybářské chatce. Hráz má v celé délce šířku 
3,0m, pojezdová plocha byla zpevněna makadamem. Dnes již je zpevnění 
nezřetelné. Odtok vody je pomocí požeráku a voda je částečně odváděna svodnicí 
do Bečvy a částečně zasakována do okolního terénu. Je využíván jako chovný 
rybník s každoročním vypuštěním. V zimě zůstává rybník prázdný a v jarních 
měsících je znovu napouštěn. Výpustní objekt (požerák) je umístěn v jihozápadní 
části rybníka. Výpustné zařízení umožňuje úplné vypuštění rybníka a je funkční. 
Vypouštění rybníka se provádí manipulací vypouštěcím kanálovým šoupětem, 
umístěným v požeráku. Po jižním břehu rybníka vede přístupová cesta. Vyskytující 
se bobr silně poškodil nejprve severní břeh rybníka (bobr na lokalitě žije cca 6 let) 
a v roce 2015 i jižní břeh, kdy muselo být přistoupeno k zavezení propadlých míst. 
Také byly vyhrnuty sedimenty z nádrže směrem k jižnímu břehu a osety. 
Dlouhodobým problémem je abraze severního břehu, dle údajů místního znalce 
došlo za posledních 35 let k ústupu břehu o 2-3m. Rybník byl odbahněn v roce 
1980, bylo vytěženo cca 8000m3 sedimentu.  

3. Rybník VI o rozloze cca  1200 m2, původní  výměra vodní plochy byla 1485 m2, je 
rozdělen zemními hrázkami do 6 podélně průtočných příkopů, hloubka vody je 0,5-
0,8m (údaj manipulačního řádu, dnes je mělčí). Přítok z rybníka III je ovládán 
šoupátky.  Dnes částečně zarůstá rákosem, jeden z příkopů je oddělený. Příkop i 
rybník mají břehy zpevněné pomocí betonových dílců. Tento rybník  se vypouští 
pomocí odpouštěcích otvorů s dlužemi do sběrného žlabu  a dále do vypouštěcí 
šachty, ze které je voda odčerpávána a částečně odváděna svodnicí do Bečvy a 
částečně zasakována do okolního terénu. Gravitačně nelze vypustit.   

Vodní tok pod rybníkem I je  evidován jako HOZ a je směrově a spádově upraven (přímý 
tok). Trasa je napřímena a koryto je v lichoběžníkovitém tvaru. Šířka koryta se pohybuje mezi 
2-4m, šířka ve dně je cca 1,0 – 1,5m. Levý břeh je souvisle lemován dožívající výsadbou  
topolů (kříženci), na pravém břehu je břehový porost nespojitý a přechází v rákosinu nebo 
keřové porosty. Levý břeh je v úseku vedoucím podél pole výrazně výše než břeh pravý 
(zvýšeno navážkou).  V současné době jsou na něm vybudovány dvě bobří hráze (zakresleny 
v mapové příloze B-1.4.), s výškovým rozdílem hladin 0,5-0,75m. Tyto dvě stavby 
zabezpečují rozliv povrchové vody v ploše cca 6ha. Do tohoto toku jsou zaústěny výústi 
odvodnění pozemků.  

2.2.6.   RYBNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
Snaha obnovit v daném prostoru rybníky je dlouhodobá, s obnovou soustavy velkých 

rybníků počítal např. i projekt z roku 1949, který předpokládal vybudování 2 třecích rybníčků, 
výtažníku (zhruba na ploše dnešního chovného rybníka) a dvou hlavních rybníků (v dnešní 
rozsáhlé mokřadní ploše).  
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Dnes zde existuje soustava tří rybníků popsaných v předcházející kapitole. Rybniční 
soustava byla povolena rozhodnutím ONV o povolení ke zřízení vodohospodářského díla 
v roce 1985, územní rozhodnutí o umístění stavby rybníka bylo vydáno v roce 1984. 

Vlastníkem vodního díla jakožto i pozemků, na kterých díla leží,  je ČRS MO Přerov.  

Jedná se o rybník č. I zvaný „chovný“ na parcele 6634, rybník č. III na parcele 6635/1 a 
rybník č. VI na části parcely 6632/1. Tato soustava je napájena čerpanou podzemní vodou 
z prostoru suterénní části sila v prostoru areálu firmy NAVOS, a.s.  Snižování hladiny 
podzemních vod se provádí automaticky, čerpaná podzemní voda je odváděna potrubním 
řadem z tlakové litiny  průměru 200mm do rybniční soustavy. Voda je vedena přes rybník III 
a dále do rybníka I a do rybníka VI.  Množství podzemní vody přicházející potrubím do 
rybniční soustavy je průměrně 15l/s, maximálně 20 l/s, maximálně měsíčně 52000 m3, ročně 
631 000 m3 (údaje vodoprávního rozhodnutí, reálné údaje byly získány od provozovatele sila 
a využity v návrhové části Studie, kde jsou také uvedeny). Manipulace na rybnících se 
provádí dle platného manipulačního řádu.  

  Čerpání bylo povoleno v roce 2009 rozhodnutím vodoprávního úřadu. V roce 2009 bylo 
také vydáno rozhodnutí k nakládání s vodami k akumulaci a k užívání těchto vod pro chov 
ryb.   

Rybník I je využíván jako chovný, s každoročním podzimním vypouštěním. Rybník III je 
využíván jako rybník komorový, rybník VI jako rybník plůdkový.  

V poslední době v prostoru rybníků proběhlo kácení stromů podél jižního břehu a následná 
náhradní výsadba pod tímto břehem. V únoru 2016 byla z důvodu intenzivních škod bobrem 
přihrnuta jižní hráz a provizorně opravena cesta po této hrázi.  V současnosti je projednáno 
čištění dílčího úseku HOZ pod Chovným rybníkem, které by mělo v dalších letech 
pokračovat.  

2.2.7.   ODVODNĚNÍ PLOCH 
Dle údajů LPIS (http//eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) je celá řešená  

plocha (kromě chovného rybníka) odvodněna od železniční trati na jihu až po polní cestu 
lemující zahrádkářskou kolonii ze severu.  Zákres v LPIS je  proveden modře šrafovaný. 

Dle sdělení správce HOZ (SPUCR)  k plošnému odvodnění jsou tyto údaje o POZ 
(investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) neaktualizovanými historickými 
daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1: 10 
000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich 
následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny 
v 90.letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto 
tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.  

V terénu nejsou stavby odvodnění nijak patrné, ani výústi do vodních toků, ani kontrolní 
šachty.  
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Obr. 10: Situace odvodnění ploch (výřez z LPIS) 

 

 

2.2.8.   INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Situace polohy inženýrských sítí byla převzata z dodaných podkladů magistrátu města 

Přerova. Ze situace je zřejmé, že z fyzicky umístěných sítí je zde umístěn pouze elektrické 
vedení, ostatní sítě jsou v hranicích řešené plochy (telekomunikační kabel) či za nimi. 
Radioreléová trasa je víceméně virtuálním typem sítě, v jejíž trase navíc leží budoucí dálnice 
D1.  

Při terénním šetření byla u některých zahrádek v zahrádkářské kolonii nalezena elektrická 
přípojka, jejíž trasování je obtížně zjistitelné (není obsaženo v oficiálních datech správců sítí o 
území). Jejich polohu bude nutné zjistit v případě další přípravy záměru jednotlivě, v terénu.  
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Obr. 11:  Situace řešeného území a inženýrských sítí v oblasti (červená – 

nadzemní vedení VN, zelená plná – plynovod VTL, zelená přerušovaná – 

telekomunikační vedení, modrá přerušovaná – vodovod, modrá plná – 

radioreléová trasa, oranžová - teplovod) 

 

2.2.9.   ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLOCH A REKREAČNÍ VYUŽITÍ  
Přehled o zpřístupnění a prostupnosti řešeného území podává mapová příloha B.1.4.  

Přístup do území v současné době probíhá dvěma cestami:  

1. Po silnici III. třídy Staré rybníky (kde se nachází také zastávka MHD), odbočením 
k severu na jednu z nezpevněných cest vedoucích přes zahrádkářskou osadu 
k rybníkům.  

2. Z prostoru křižovatky silnice I/55 a 1. Května (zde není přechod a přejití frekventované 
křižovatky je nebezpečné) po nezpevněné polní cestě lemující zahrádkářskou kolonii ze 
severu.  

Správcem komunikace I/55 je ŘSD ČR. Správcem komunikace III. třídy - Staré rybníky je 
SÚS Olomouckého kraje. Vlastníkem a správcem ostatních, nezpevněných, komunikací je 
město Přerov – jedná se o cesty v zahrádkářské kolonii a na jižním břehu chovného rybníka. 
V řešeném území je pak umístěna ještě řídká síť stezek pro pěší, která je využívána 
k procházkám, běhu, venčení psů a přístupu k zahrádkám na svahu. 
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Plánované dopravní stavby (dálnice D1 a přivaděč I/55) a  navýšení dopravy na ulici Staré 
rybníky v blízké budoucnosti ještě přístupnost lokality omezí. Lokalita tak bude sevřena třemi 
frekventovanými komunikacemi se všemi negativními vlivy, které tyto stavby přináší.  

Možnou alternativou pro vstup do území se jevil podchod pod stávající I/55 z prostoru 
bezejmenné ulice s točnou v Předmostí. Tento podchod  z betonových rámových prefabrikátů 
o rozměrech 1,8x2,5m zde v současnosti existuje, slouží pravděpodobně pro převedení 
extrémních vod pod I/55 a je zneprůchodněn sítí. Aktuální projekt D1 počítá s prodloužením 
tohoto „ podchodu“ na šířku nové komunikace a jeho využitím ve stávajícím režimu. 

 Dříve uvažované krátké spojení I/55 přímo k jihu na ulici Staré rybníky není v nejnovější 
verzi projektu D1 již uvažováno, takže jediný vstup do území bude od křižovatky u 
železničního podjezdu po ulici Staré rybníky.  

2.2.10.   STRUKTURA BIOTOPŮ A VEGETACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Jak uvádí např. Hradílek (2008), řešená lokalita patří k posledním větším zbytkům 

mokřadních ploch zachovaných v okolí města Přerova. Zásadním faktorem jejich zachování 
jsou vydatné svahové prameny, které i přes odklonění toku Vinarského potoka mimo toto 
území a celoplošné odvodnění zemědělských půd zajišťují dostatečný zdroj vody. Dostupné 
historické informace (in Hradílek, 2008) uvádějí, že zde vždy byly podmáčené půdy. Přírodní 
dispozice a zároveň malá intenzita činnosti člověka pak způsobily, že se na významné části 
řešené plochy vyvinula mokřadní společenstva, která se rovněž v čase vyvíjejí.  

 

Obr. 12: výřez z mapování biotopů (mapy.nature.cz): hnědá šrafa – křoviny, 

zeolená šrafa – lesy, modrá plocha – vodní toky a nádrže 
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Podrobné informace o struktuře stávajících  biotopů řešeného území přináší mapová 
příloha B.1.4. Biotopy byly klasifikovány takto:  

• rybochovné zařízení 

• vodní nádrž s rybářským využitím intenzivním  

• orná půda 

• trvalý travní porost kosený (v ploše navazující na řešené území) 

• trvalý travní porost nepravidelně kosený 

• vodní tok  s břehovými porosty 

• mokřadní dřevinné porosty 

• mokřad s mělkou stojatou vodou zarostlý rostlinami 

• mokřad s mělkou stojatou vodou a volnou hladinou 

 

Podle charakteru stávající vegetace lze řešené území (vč. logicky navazujících ploch) 
rozdělit na následující celky (výskyt významných druhů rostlin byl převzat z existujícího 
botanického průzkumu a nebyl v terénu ověřován): 

Celek A 
Jedná se o intenzivně obhospodařovaný chovný rybník s navazujícími břehy. Břehy jsou 

prudké a neumožnují rozvoj litorálního pásma. Vodní a mokřadní rostliny se vyskytují jen 
v odolných druzích a jejich nevelké porosty byly navíc podstatně poškozeny nedávným 
přihrnutím JV „hráze“.  Na jihovýchodním břehu byly nedávno odkáceny topoly a provedena 
náhradní výsadba dřevin pod „hrází“. Další výsadba směsi dřevin byla provedena na SV 
břehu, v prostoru mezi rybníkem a tokem. Hradílek (2008) udává  na několika místech výskyt 
zajímavých druhů rostlin jako kosatec žlutý, orobinec širolistý, zevar vzpřímený, ostřice 
latnatá (pokud se stále vyskytují, pak jen na minimální ploše).  

Celek B 
Rozlehlá plocha vrbových porostů a rákosin, s malými plochami otevřené vody v SV části. 

Plochy dřevin, zejména keřových vrb, se v posledních 15 letech významně zvětšily. Plocha je 
neprostupná díky téměř celoplošnému zamokření (vliv dvou bobřích hrází), kdy hladina vody 
je na úrovni terénu či mírně nad ní. Botanický průzkum uvádí zvyšování hustoty rákosového 
porostu. V severní hraně se nacházejí menší porosty starých hlavových vrb (nezaplaveny). Ze 
strany zahrádkářské kolonie je plocha postižena ukládáním zahradního odpadu se související 
ruderalizací a zanášením cizorodých druhů. Na severu (u plochy D) je směrem do plochy B 
patrný zvýšený terén (pravděpodobně stará hráz nebo cesta).  

Celek C 
Plocha mírně vyšší než okolní  celek B, která není trvale zamokřena. Nachází se zde menší 

vodní plocha s porosty vysokých ostřic a trav tvořících charakteristické útvary (bulty),  
většina plochy je porostlá rozpadajícím se porostem stromových vrb s podrostem vrb 
keřových.  
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Celek D 
Plocha prameniště U kaštánku  a navazující plochy dalšího prameniště. V jižní části se 

nachází starý porost hlavových vrb. Plocha je silně ovlivněna zemědělským 
obhospodařováním – ze západní strany orba až na okraj prameniště, časté kolmé přejezdy 
zemědělské techniky se souvisejícími problémy. Východně navazuje na plochu louky, která je 
v dolní části zamokřená (porost přesličky). Hradílek (2008) zde udává výskyt krtičníku  
křídlatého a potočníku vzpřímeného. Prameniště samotné je zajímavou stavební památkou 
(klenuté cihlové stropy nad pramenem samotným a prostorem  dřívějšího jímání pro potřeby 
přerovské železniční stanice), bohužel ve stádiu rozpadu. I celé prameniště 
s charakteristickými jírovci je dominantou svého okolí.  

Celek E 
Plocha nekosené vlhké louky zarůstající vrbami a zejména rákosem (v dolní části) 

nacházející se na svahovém prameništi. Dle Hradílka (2008) je to jediné místo výskytu 
šáchoru hnědého v tomto území.  

Celek F 
Malebný vrbový a rákosový porost vklíněný do zahrádkářské kolonie. Pozemky jsou 

v soukromém vlastnictví. Celá plocha je závislá na existenci svahového pramene, který na 
výtoku napájí chovný rybník, je vhodným místem pro vyhloubení menší tůňky. Směrem 
k východu přechází do starého sadu. Odtud Hradílek (2008) popisuje výskyt kapradiníku 
bažinného, kozlíku lékařského, Ostřice latnaté, o. prosové, potočníku vzpřímeného, řeřišnice 
hořké a měříku vyvýšeného. Jedná se o jedinou lokalitu tohoto typu v řešeném území.  

Celek G 
Plocha travnatých porostů kolem rybníčků V a VI, na východě řešeného území. Dříve zde 

bývaly hodnotné mezofilní louky (nepříliš vlhké louky, dvakrát ročně sekané, živnější, 
s typickými lučními druhy), jediné v daném prostoru. Dnes jsou spíše užívány jako intenzivní 
zahrádky či částečně ruderalizovány při obhospodařování rybníčků.  

Celek H 
Rozsáhlá plocha souvislé rákosiny, lemovaná vrbovým porostem, řada topolů na hranici 

chovného rybníka byla odkácena. V minulosti v této ploše dominoval porost vysokých ostřic, 
v 2008 byl již téměř zaniklý. Z jižní strany sousedí s ornou půdou, orba probíhá až k terénní 
hraně. Tato strana je postižena ukládáním zahradního odpadu.  

Celek I 
Plocha téměř souvisle porostlá dřevinami, zčásti kříženci topolů, zčásti vrbami a olšemi. 

Lokalita je téměř celá trvale podmáčena, zřejmě bez vazby na výskyt bobra. Hustý podrost 
tvoří svída (zejména v jižní části plochy), keřové vrby a bez černý. Pravděpodobně 
v minulosti využívána jako vrbovna (vrbový prutník). Za zajímavých druhů a druhů 
červeného seznamu uvádí Hradílek (2008) výskyt krtičníku křídlatého, rožce hajního a 
kolotočníku zdobného. Plocha je orána až k terénní hraně, která je zde zřetelná, svah o sklonu 
cca 1:1 spadá přímo do mokřadní plochy. Celá plocha je celodenně zastíněná, na místech 
s řidším porostem dřevin se v podrostu uplatňuje rákos.  
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Celek J 
Rozsáhlý blok orné půdy, pozemky jsou většinou v KN evidovány jako ostatní plocha, 

způsob využití jiná plocha. Toto zařazení pozemků je 80. let byl na dnes zemědělsky 
využívané pozemky mezi biocentrem a silnicí a ulicí Staré rybníky umístěn popílek 
z přerovské teplárny. Dle pamětníků byla na ploše nejprve shrnuta ornice, pak navezen 
popílek a na něj znovu rozhrnuta ornice. Díky uložení cizorodého materiálu do půdy a 
narušení vodního režimu stanoviště a jeho částečnému zamokření v jižní části nedosahuje 
zemědělská produkce valných výsledků. Trvalé porosty se zde nevyskytují, pouze v hranicích 
plochy.  

Celek K 
skupina zemědělských pozemků trojúhelníkovitého tvaru, pozemky jsou součástí ZPF jako 

orná půda. Jsou tak i využívány, i když tento půdní blok (evidence LPIS č. 6703-0) je 
každoročně (dle sdělení místních znalců) negativně ovlivňován vysokou hladinou podzemní 
vody, nyní v severní části částečně i povrchové vody. Severozápadní hranici této plochy tvoří 
pozemek travnaté cesty/meze, plocha samotná je obhospodařována jako orná půda. Zejména 
zjara a ve vlhčích obdobích se zde tvoří mělká vodní plocha, nezarostlá s nezarostlými 
hlinitými břehy, celodenně osluněná. Je proto vyhledávána obojživelníky k rozmnožování, a 
také bahňáky (např. čejka) ke sběru potravy.  Trvalé porosty se zde nevyskytují, pouze 
v hranicích plochy (vodní tok).  

 

Obr. 13:   rozčlenění řešeného území do celků dle charakteru vegetace 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Revitalizace rybníků v Předmostí, studie proveditelnosti str. 23 

  

2.3.   EXISTUJÍCÍ ODBORNÉ POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEJICH 
DOPORUČENÍ 

Holzer (2008) se zabýval základním zjištěním kvality lokality a oživení vybraných 
pramenů, v roce 2008 provedl opakovaný průzkum vybraných částí lokality. Byl zaměřen na 
4 prameny v dolní části svahu se zahrádkářskou kolonií na pozemcích 262/2, 262/1 a 263. 
Další pramen byl sledován v lokalitě „U kaštánku“ na parcele 274/2. Lokalitu zhodnotil jako 
významnou s velmi kvalitním společenstvem vodních živočichů v pramenech. Cennými 
nálezy živočichů na lokalitě jsou především někteří zástupci korýšů. Jedná se nadregionálně 
významnou lokalitu, kde je možné pozorovat zajímavé a cenné oživení pramenů a tůní. 
Všechna popsaná vodní prostředí vytváří významný větší mokřadní krajinný celek. Holzer 
uvádí, že lokalita celkově není v dobrém stavu a je nutné provést vhodný ochranářský zásah. 
Doporučuje nevyhlašovat žádnou formu ochrany přírody, neznámost lokality ukryté v bujné 
vegetaci jí skýtá nejlepší ochranu.  

Tomáš (2003) se opakovaně zabýval sledováním vážek (v roce 2001 pouze vážky) a 
částečně také obojživelníků a plazů v řešeném území. Nalezl zde zvláště chráněné druhy 
živočichů, šest druhů silně ohrožených (rosnička zelená, skokan zelený, kuňka ohnivá, 
ještěrka obecná, čolek obecný, klínatka rohatá) a jeden druh ohrožený (užovka obojková). 
Území charakterizuje jako druhově velmi bohaté. Důležitá pro početnost společenstev má 
rákosina a lužní les, cenné jsou i plochy pramenišť. Opakovaný průzkum v roce 2008 potvrdil 
výskyt bohatého společenstva vážek, zjistil však také úbytek početnosti populace 
obojživelníků, které dal do souvislosti s nevhodnou manipulací s hladinou vody na chovném 
rybníce. Mělo dojít k celkovému vypuštění rybníka v době, kdy byli obojživelníci zazimováni 
a byly povápněny jeho břehy. Oproti pozorování z roku 2003 byl zaznamenán výskyt 
ohroženého batolce červeného a také hnízdění ohroženého motáka pochopa (v rákosině mimo 
chovný rybník).  

Hradílek (2008) provedl botanický průzkum lokality, rozdělení plochy na typické části vč. 
jejich charakteristiky a nejvýznamnějších druhů. Díky tomu, že lokalitu zná a sleduje 
dlouhodobě, mohl popsat vývoj lokality v posledních 20 letech.  

Došlo k (cit.): 

• Velké expanzi a zahušťování rákosovách porostů 

• Rozšíření křovin, zejména vrbových porostů 

• Velké ruderalizaci lokality a nástupu nových nepůvodních i invazních rostlinných 
druhů 

• Vymizení řady zajímavých rostlin vč. ohrožených 

• Intenzifikaci hospodářského využití velkého rybníka 

• Zbudování sádkového rybníka a oplocení pozemku v jeho okolí 

• Zhoršení prostupnosti území pravděpodobně omezením aktivity místního 
honebního společenstva 

• Vykácení části řady topolů na hrázi rybníka a vysazení dvou řad dubu letního.  

Jako příčina vymizení některých druhů byla označena: 

• Přímá likvidace lokality (např. vybudování skládky popílku zničilo lokalitu výskytu 
skřípince Tabernaemontanova) 
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• Spontánní sukcese na plochách (větší zápoj dřevin, rozšiřování rákosu) 

Upozorňuje také, že 11% nalezených rostlinných druhů je považováno za invazní. Tyto 
druhy rostou zejména na okrajích lokality a březích rybníka a do lokality ve velké míře zatím 
nepronikají (stav 2008 - slunečnice topinambur, křídlatka česká aj.).  Přesto je oblast rybníků 
botanicky hodnotnou lokalitou, patrně posledním rozlehlejším mokřadem v bezprostředním 
okolí Přerova. Za poslední desetiletí se zde vytvořila přírodě blízká vegetace, jejíž složení se 
v závislosti na různých faktorech časem mění. Zásadní pro zachování lokality je udržení 
stávajícího režimu lokality, zejména svahových pramenišť.  

Botanický průzkum navrhl tato opatření: 

• Zachovat stávající režim lokality 

• Omezit, zabránit vyvážení zahradního odpadu do prostoru Rybníků 

• Uchránit dílčí plochu F (prameniště místo v zahrádkářské kolonii s výskytem 
ohroženého kapradiníku bažinného a dalších) jakékoli činnosti 

• Postupné vykácení nepůvodní výsadby topolů a nahradit vhodnějšími původními 
dřevinami.  

• Pomístní nebo ostrůvkovité narušování rákosu kosením případně jeho rozvolnění 
na některých místech 

V letech 2007-8 probíhal také v zájmovém území ornitologický průzkum (J. Trubač a kol., 
MOS).  Tento průzkum mohl srovnávat s posledním průzkumem proběhlým v letech 1951-59. 
Vývojem v posledních 50 letech došlo k výrazné změně charakteru porostů a tím pádem i ke 
změně ptačího společenstva. Došlo tedy k vymizení řady druhů bahňáků, vrubozobých, 
dlouhokřídlých a také ptáků luk a mezí. Zarůstání lokality naopak vytvořilo podmínky pro 
datlovité ptáky a pěvce vázané na stromové a keřové porosty (holub hřivnáč, pěnice 
černohlavá, kukačka obecná, pěnkava obecná, špaček obecný aj.). Ve stávajícím mokřadu 
bylo v pozorovacím období identifikováno 72 druhů ptáků, z čehož v hnízdní době 47 druhů a 
34 druhů zde pravděpodobně hnízdilo. Z pozorovaného počtu ptáků bylo 18 zvláště 
chráněných druhů.  

S ohledem na zjištěný stav lokality ornitologové předložili návrhy na zlepšení stavu 
lokality: 

• zamezit zavážení odpadu ze zahrádek do lokality.  

• vybudovat nebo zvětšit  drobné vodní plochy v rákosinách, čímž by vznikly nové 
hnízdní možnosti  pro ptáky.  

• zabránit rozlámání starých vrb jejich pravidelným ořezem 

• postupně vykácet staré topolové aleje a nahradit je dřevinami přirozeně se 
vyskytujících druhů 

• při případném odbahňování rybníka vybudovat malý ostrůvek a obnovit mělký 
litorál při severním a východním břehu 

• korigovat rybí obsádku tak, aby nedocházelo k likvidaci vodních rostlin s hnízdišti 
ptáků. Případně umístit plovoucí hnízdní podložky.  
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2.4.   LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
Limitem chápeme faktor omezující změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, 

vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.  

V daném území se uplatňují tyto limity: 

• Vymezení prvků ÚSES  - biocentrum a biokoridor lokální úrovně 

• Dálnice D1 s mimoúrovňovou křižovatkou 

• Rychlostní komunikace R55 

• Budoucí plošná zástavba bezprostředně za komunikací Staré rybníky 

• Území s archeologickými nálezy - ve střední části velkého bloku orné půdy  

• Umístění inženýrských sítí - nadzemní vedení elektrického napětí, radioreléová 
trasa, telekomunikační kabel  

• Ve vlastnictví města Přerov ev. ČRS je pouze plocha biocentra a biokoridoru 

• Významný krajinný prvek ze zákona - rybníky 

• Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

• Jihozápadní část biocentra a biokoridor spadají do záplavového území Q100 

 

2.5.   VÝCHOZÍ SITUACE - SWOT ANALÝZA 
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 

Silné stránky Slabé stránky 

• Rozsáhlé, zachovalé a kompaktní 
území  

• Zdroje vody - prameny - v místě  

• Možnost přivést další vodu do území 

• Cenná společenstva s významnými 
druhy 

•  

• Možné zhoršení vydatnosti či kvality 
pramenů 

• Nízká ekol. Stabilita bloků orné půdy 

• Střet zájmů mezi zachováním/zlepšením  
vodního režimu území a dopravním 
řešením  

• Špatná dostupnost pro pěší, cyklisty, 
rybáře 

• Snížení rekreační atraktivity vzhledem 
k brzkým změnám v území  

• Zvyšující se podíl dřevin a rákosin 
v území 
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Příležitosti Hrozby 

• Část plochy v záplavovém území 

• Vhodné spojení rekreační a 
vzdělávací funkce 

• Realizace ÚSES ve smyslu 
revitalizace prostoru rybníků 

• Obnova/revitalizace Vinarského 
potoka 

• Možnost zvýšení pestrosti biotopů 

• Možnost zvýšení atraktivity pro 
občany 

 

 

• Snížení rekreační atraktivity vzhledem 
k brzkým změnám v území  

• Snížení druhové diverzity území  

• Ruderalizace území 

• Nevhodné využití území - skládky, 
stavby 

• Nekontrolovatelné využití území 

• Ohrožení kvality vody splachy z nových 
komunikací 

• Ohrožení kvality stanoviště vlivem 
uložení popílku v lokalitě 

• Vyšší zatížení území imisemi všeho 
druhu 

• Nevhodný způsob zemědělského 
obhospodařování - negativní vliv na 
okolí, poškozování biotopu 

• Vytvoření/zesílení bariér pro organismy i 
člověka 

• Zábor ploch pro stavby v bezprostředním 
okolí lokality  

•  

 

2.6.   OČEKÁVÁNÍ OD STUDIE PROVEDITELNOSTI  
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 však byl podnět Českého rybářského svazu na postupnou 
revitalizaci lokality pro příměstskou rekreaci. Český rybářský svaz (dále jen ČRS) zpracoval 
záměr na revitalizaci rybníků v Přerově a předložil ji městu k projednání. Dále zřídil webové 
stránky na podporu svého záměru www.starerybniky.cz 

Cílem Studie proveditelnosti (SP) je navrhnout možné další využití řešeného území a 
posoudit tyto možnosti, projednat je, z daných řešení vybrat to nejvhodnější, s nejlepší 
možností financování. Studie vychází z toho, že v daném území budou sledovány čtyři hlavní 
prioritní cíle:  

1. optimální hospodaření s vodou, využití možných vodních zdrojů a zadržení vody 
v krajině 

2. biodiverzita a vytvoření podmínek pro její udržení či zlepšení 

3. rekreační využití ploch ve vhodném rozsahu a způsobu 

4. rybářské vyžití. 
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Studie proveditelnosti bude vodítkem pro rozhodování orgánu obce o zadání vypracování 
projektové dokumentace a realizaci investice. 

 

2.7.   ZÁVĚRY ANALYTICKÉ ČÁSTI  
 

1. Oblast rybníků u Předmostí je ojedinělou hodnotnou přírodní lokalitou 
v bezprostředním okolí Přerova, ležící stranou všech zájmů, dlouhodobě víceméně 
ponechanou vlastnímu vývoji 

2. Lokalita se od otevřených slatinných  ploch s vodními plochami vyvinula na  
rozsáhlé husté rákosové porosty s minimem vodních ploch, rozšiřující se porosty 
křovin a stromů s vyšším zápojem, na vodních plochách je intenzivně rybářsky 
hospodařeno 

3. Stávající antropogenní tlak (blízkost velkého města ve všech aspektech, 
zahrádkářství,  rybářské a zemědělské obhospodařování)  bude v blízké době 
podstatně zvýšen realizací staveb v bezprostřední blízkosti  

4. Lokalita má potenciál pro obnovu vodních ploch zejména v prostoru stávajícího 
biocentra 

5. Pro další existenci lokality a obnovu dalších vodních ploch je zásadní zachování 
nebo lépe navýšení  stávajících vodních zdrojů, to se  týká objemu i kvality vody 

6. Bez lidských zásahů je obnova diverzity stanovišť nemožná, i její udržení  bude 
vyžadovat periodické zásahy 

7. Zásahy by měly umožnit souběžnou existenci různých typů vodních a mokřadních 
společenstev: od vodních ploch různých typů přes různé typy rákosin a  bylinných 
společenstev, keřové formace, porosty hlavových vrb, olšin apod.  

8. Plánované stavby omezí rekreační atraktivitu území, přesto musí být rekreační 
využití lokality voleno citlivě a ponechávat jádro území mimo pozornost 
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3.  NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1.   PRINCIPY A CÍLE ŘEŠENÍ 

3.1.1.   PRINCIPY ŘEŠENÍ 
 

• Maximálně využít disponibilní zdroje vody  

• Zajistit zdroje vody v maximálním množství a dobré kvalitě 

• Vytvořit mozaikovitou strukturu lokality se větší pestrostí stanovištně vhodných 
biotopů  (dřevinné porosty x bezlesí, vodní plochy v různých stupních vývoje, 
periodické x trvalé vodní plochy, vodní plochy s různou intenzitou rybářského 
obhospodařování) 

• Zohlednit zájem na rybářském a rekreačním využití území 

• Navrhnout systém zpřístupnění zájmového území respektující potřeby návštěvníků 
na straně jedné a přírodních biotopů na straně druhé 

3.1.2.   CÍLOVÉ TYPY BIOTOPŮ  
Přehled cílových typů biotopů uvádíme vč. uvedení přehledu biotopů v současné době se 

vyskytujících (první sloupec). Poslední sloupec uvádí nejpodstatnější rys navrhované změny. 

Typ biotopu 
stávající  

Typ biotopu 
cílový 

Charakteristika cílového biotopu Charakter změny 

Mokřad s mělkou 
stojatou vodou a 
 volnou hladinou 

 

Mokřad s mělkou 
stojatou vodou a 
 volnou hladinou 

 

• Proměnlivá hloubka s částí hluboké 
vody  

• Bez souvislých břehových porostů 

• Převážně osluněná vodní plocha  

• Většina vodní plochy bez porostů 
rákosin 

• V nejhlubší části výška vodního 
sloupce cca 1,8m 

• Různé velikosti  a hloubky 
jednotlivých vodních ploch 

• Pokud možno i vytvoření mikrotůní 
v různých částech lokality 

• Předpodkládá se kolísání hladiny a 
vysychání některých mokřadů 

zvýšení podílu 
plochy 

Mokřad s mělkou 
stojatou vodou 
zarostlý 
rostlinami/rákosi
na  

 

Mokřad s mělkou 
stojatou vodou 
zarostlý 
rostlinami  

 

• Navazuje na plochy mokřadů 
s volnou hladinou 

• Společenstva s vysokými ostřicemi 
(výběžkatými či trsnatými) nebo 
rákosiny 

• Mezistupeň mezi suchozemskými a 
vodními společenstvy 

snížení podílu 
plochy 
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• Bez souvislých porostů dřevin, 
solitéry možné 

• Možné kolísání hladiny  

 Mělký periodický 
mokřad s volnou 
hladinou 

 

• Většina vodní plochy bez porostů 
rostlin  

• Vodní plocha bude pravděpodobně 
periodická 

• Bez možnosti v 

vytvoření nového 
typu biotopu  

Vodní nádrž 
s rybářským 
využitím 
intenzivním 

 

Vodní nádrž 
s rybářským 
využitím 
intenzivním 

 

• Chovný rybník s litorálním pásmem 

• Pozvolný sklon alespoň některých 
břehů 

• Litorální pásmo umožňující růst 
zakořeněných vyšších rostlin 

• Plochy mělké vody s omezeným 
růstem vegetace 

zachování 
stávajícího plošného 
rozsahu, provedení 
úprav 

 Vodní nádrž 
s rybářským 
využitím 
extenzivním 

 

• Vhodné složení a početnost rybí 
obsádky 

• Rozčlenění nádrže na dílčí plochy 

• Vhodný režim obhospodařování 

vytvoření nového 
typu biotopu – rybí 
obsádka jako 
přirozené zarybnění 
(více druhů, mladší 
ryby), velká plocha 
mokřadů a litorálu, 
udržení dobré 
kvality vody,  

Vodní tok 
s břehovými 
porosty 

 

Vodní tok 
s břehovými 
porosty 

 

• Trvalý vodní tok s přírodě blízkým 
charakterem koryta a břehovými 
porosty  

 

zachování 
stávajícího plošného 
rozsahu 

Mokřadní 
dřevinné porosty 

Mokřadní 
dřevinné porosty 

• Hlavové vrby na stávajících 
lokalitách s pravidelnou péčí a ev. 
dosadbou 

• Zapojený či rozvolněný porost 
keřových či stromových vrb 
s výskytem dalších druhů keřů 
podrostem mokřadních rostlin  

• Spojitý nebo rozvolněný porost 
s převahou olše lepkavé a 
stromových vrb 

• Nepojitý keřový podrost s vrbami, 
krušinou, svídou, bezem, 
střemchou 

snížení podílu 
plochy, diverzifikace 
porostů 

rybochovné 
zařízení 

 

 

rybochovné 
zařízení 

• rybářské využití pro odchov 
plůdku  

zachování stávajícího 
plošného rozsahu i 
režimu 
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trvalý travní 
porost 
nepravidelně 
kosený 

 

trvalý travní 
porost 
nepravidelně 
kosený 

 

• občasné kosení plochy 

• možná výsadba vhodných dřevin 

• možné zřízení stezky 

• plní především funkci ochranné 
zóny mezi mokřadem a 
zemědělskou půdou  

zachování stávajícího 
plošného rozsahu i 
režimu, možná 
výsadba 

orná půda  orná půda • zemědělské využití plochy zachování stávajícího 
plošného rozsahu i 
režimu 

zahrádky vč. 
rekreačních 
zařízení 

zahrádky vč. 
rekreačních 
zařízení 

• drobné stavby 

• zahrádkářská osada – záhony 

• sady 

• travní porosty 

• drobné vodní plochy, bazény 

• veřejně nepřístupné nezpevněné 
komunikace/stezky 

• oplocení 

zachování stávajícího 
plošného rozsahu i 
režimu 

komunikace  komunikace  • veřejně přístupné komunikace 
sjízdné pro motorová vozidla  
s různým typem povrchu 

• stezky pro pěší s různými typy 
povrchu, povalové chodníky  

zachování stávajícího 
plošného rozsahu i 
režimu u sjízdných 
komunikací 

rozšíření sítě cest pro 
pěší a jejich úprava 
pro celoroční 
schůdnost 

 

3.2.   NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÉHO SYSTÉMU  

3.2.1.   ZDROJE VODY  - SOUČASNOST A VARIANTY BUDOUCÍ 
Dostupnost zdrojů vody, její množství a kvalita jsou v řešeném území základním určujícím 

faktorem pro fungování celého území a také pro koncipování návrhů (resp. jejich variant). 
Shrňme stávající a možné budoucí  zdroje vody v území: 
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Zdroje vody stávající  Možné zdroje vody budoucí  Nejistoty, varianty 

Podzemní voda 
čerpaná v prostoru sila 
a převáděná potrubím 
do řeš. území  

Podzemní voda čerpaná 
v prostoru sila a převáděná 
potrubím do řeš. území  

maximálně 20 l/s, maximálně měsíčně 
52000 m3, ročně 631 000 m3 – dle vodopr. 
rozhodnutí.  

Reálně průměrně 7,6 l/min 

Čerpané množství kolísá a dochází i k 
výpadkům 

 Možné navýšení objemu 
vody čerpané v prostoru sila 

Doposud nebylo prošetřováno 

Prameny (cca 11) 
v patě svahu při 
severním okraji 
řešeného území 

Prameny (cca 11) v patě 
svahu při severním okraji 
řešeného území 

Možnost negativního ovlivnění stavbou 
blízkých komunikací - snížení vydatnosti.  

  Možnost negativního ovlivnění způsobem 
obhospodařování zahrádek (kontaminace), 
nadměrným čerpáním vody, zavezením. 

 Podzemní voda čerpaná 
v prostoru železničního 
podjezdu  

V současnosti odváděna do zatrubněného 
systému mimo ZÚ. Do ZU musí být 
přivedena obnovením trasy Vinarského 
potoka víceméně v původní trase nebo 
jinak.  

Při nemožnosti projednání obnovy 
otevřeného koryta je variantou trubní přívod 
těchto vod do řešeného území. 

  Množství vody není měřeno. Pro seriozní 
odhad nejsou k dispozici věrohodné vstupní 
údaje. Odborný odhad určuje vydatnost 
zdroje jako zcela dostačující pro zásobování 
celého systému řešeného území.  

Systém dvou čerpadel snižuje 
pravděpodobnost výpadku.  

 Povrchové vody z nových 
komunikací 

Riziko znečištění těchto vod. Stávající 
řešení předpokládá zaústění do centrální 
části biocentra. Vhodnější je zaústit až pod 
řešeným územím.  

 Pramen ze Štimplovy 
zahrady a navazující tok 

Vyřešit křížení s I/55 a nesměšovat 
s vodami z komunikací. Může být 
přínosným přítokem obnovovaného 
Vinarského potoka. 

Dvě možné varianty využití zdrojů vody a tedy i varianty vodohospodářského řešení 
znázorňuje mapová příloha B.2.1. Ta popisuje dvě základní varianty. 

3.2.2.   VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ S PŘÍVODEM NOVÝCH ZDROJŮ VODY 
Toto řešení spočívá v dalším využívání stávajících zdrojů vody, tj. řady svahových 

pramenišť a podzemní vody čerpané v prostoru sila a přiváděné do ZU potrubím, doplňuje je 
o další vhodné disponibilní zdroje: 
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1. Vodu (jedná se především o podzemní vodu, za srážek smíšenou s vodou z povrchu 
komunikace) čerpanou trvale z prostoru železničního podjezdu v Přerově – dosud 
převáděna proti toku bývalého Vinarského potoka a zaústěna do sítě zatrubněných 
toků ve městě.  

2. Vodu ze zdroje/vodoteče ze Štimplovy zahrady  - dosud vedena pod silnicí I/55 
neznámo kam, pravděpodobně se vsakuje v prostoru zahrádkářské osady 

Základem této varianty je využití vod z železničního podjezdu, jejichž vydatnost je pro 
potřeby navrženého systému dostačující (odborný odhad), jedná se o trvalý zdroj kvalitní 
vody bez evidovaných výpadků.  

Toto řešení vychází z respektování původní trasy Vinarského potoka, předpokládá obnovu 
jeho koryta ve víceméně historické trase  a napojení sousedících zdrojů vody. Předpokladem 
funkčnosti tohoto řešení je ověření výškových poměrů v lokalitě (dosud není k dispozici 
geodetické zaměření). Předpokládáme, že převedení vod do řešeného území je technicky 
řešitelné, v daném stupni poznání jej však nelze blíže charakterizovat. Nutným předpokladem 
je zajištění prostoru (pozemku), kudy bude voda přiváděna. Koryto bývalého Vinarského 
potoka, totiž realizací silnice I/55 bez náhrady zanikne, bude tedy třeba zajistit prostor pro 
alternativní vedení toku/přívodu vody po soukromých pozemcích pravděpodobně při patě 
náspu silnice I/55.  

Voda ze Štimplovy zahrady je zdrojem vody s řádově menší vydatností, jedná se však o 
neznečištěný tok, jehož zaústění do systému zatrubněných toků pod Přerovem nemá 
opodstatnění.   

V této variantě je třeba zmínit riziko možného  negativního ovlivnění pramenišť (množství, 
kvalita vody) výstavbou komunikací D1 a I/55.  

Samozřejmě mohou nastat i jiné varianty drobně se odlišující od uvedených. Může nastat i 
nepříznivá situace, kdy nebude možno projednat a realizovat „obnovené“ koryto Vinarského 
potoka v celé trase mezi železničním podjezdem a Chovným rybníkem, a bude nutno 
realizovat trubní přívod vody čerpané u železničního podjezdu nebo přívod vody jinak 
technicky řešit.  

Zdroje vody, odhad jejich vydatnosti 
Zdroje vody jsou zásadní pro fungování navrženého systému. Zadavatel stanovil 

požadavek stanovení vydatnosti zdrojů a následně objemů vody zadržených v řešeným území 
pomocí navržených opatření. Zpracovatel studie proveditelnosti na základě dostupných 
(chybějících či neúplných) podkladů tyto údaje odhadl:   

Zdroj vody od sila fy. Navos 

Tento zdroj vody je ošetřen vodoprávním rozhodnutím citovaným výše, od provozovatele 
se podařilo získat přehled o čerpání vody skutečně provedeném v roce 2015 (je povinné a 
pravidelně je předáváno Povodí Moravy s.p.).  

Konkrétně bylo čerpáno toto množství:  

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 suma 

čerpání 212 395 415 116 263 349 402 396 415 345 284 334 3926 

Průměrná měsíční hodnota 327m3, tj. cca 11m3 za den, 0,45 m3 za hodinu, cca 7,6l za 
minutu. V přehledu čerpání je zřejmé jeho výrazné kolísání, závislé především na režimu 



 

 

 
 

 

 

 
 

Revitalizace rybníků v Předmostí, studie proveditelnosti str. 33 

  

kolísání hladiny podzemní vody. Nárazově také dochází k úplnému výpadku čerpání, což za 
teplejšího počasí vede ke snižování hladiny vody v nádržích (výpar převažuje nad přítokem), 
zvyšování teploty vody, snižování objemu kyslíku ve vodě a následně hrozí úhyn ryb i 
ostatních vodních živočichů. Popsané výkyvy ohrožují již existující rybniční a mokřadní 
systém. Existenci rozšířeného systému, jak byl výše navržen (s novou vodní nádrží a velkými 
plochami mokřadů různého charakteru) proto nelze postavit pouze na tomto zdroji vody.  

Zdroj vody ze svahových pramenů 

Řada svahových pramenů se nachází v severovýchodní hranici řešeného území, v patě 
svahu. Celá řada je využita pro vybudování malé nádržky či tůňky. Přepad z těchto nádržek či 
přímo prameny pak ústí do Vinarského potoka, resp. do Chovného rybníka. Vydatnost tohoto 
zdroje vody je zpracovatelem dokumentace odhadována do 2,0 l.s-1. Jedná se o zdroj sezónní.  

Zdroj vody ze Štimplovy zahrady 

Vydatnost tohoto zdroje vody je zpracovatelem dokumentace odhadována do 1,0 l.s-1.  

Zdroj vody ze železničního podjezdu 

Tento zdroj by měl být pro nově budovaný systém zásadní. Jak již bylo zmíněno 
v předcházejícím textu (kap. 2.2.5.), informace o čerpání jsou neúplné, částečně protichůdné. 
Proto byly na základě dvou různých získaných vstupních údajů provedeny dva odhady 
množství čerpané vody. 

A. Odhad množství čerpané vody z prvních získaných údajů (čerpadla mají výkon 1,6 a 
2,0 m3/min, roční poplatek za elektřinu 150 000 Kč). Dle katalogu aktuálně 
prodávaných čerpadel odhadnuta čerpaná výška 5m, příkon 70kW, výkon 1m3/min. Pro 
další výpočet uvažujeme funkci jednoho čerpadla za rok s výše uvedenými parametry – 
vyšší výkon je rezerva na zvládání srážkových přívalů a záloha v případě poruchy 
jednoho čerpadla.  Při průměrné ceně za 2 350 Kč/MWh vychází, že čerpadlo je 
v činnosti cca 900 hod/rok. Z toho průměrné roční čerpané množství 54000 m3/rok, 
148 m3/den, 1,7 l/s.  

B. Odhad množství čerpané vody z druhých získaných údajů (čerpadlo fy. Sigma KDFU 
125, výkon 10kW, při čerpané výšce 5m je objem čerpané vody 40 l/s,  tj. 144 m3/hod, 
celkový odběr byl 27 MWh/rok. Příkon výrobce ani na vyžádání neudává, byla použita 
hodnota alternativního čerpadla podobných parametrů 45kW.) Čerpadla fungují 600 
hod/rok, tj. ročně čerpají 86400 m3/rok, 237 m3/den, 2,7 l/s.  

I když se jedná o velmi hrubé a významně se lišící odhady objemu vody, je zřejmé, že 
tento zdroj je pro zásobování navrženého systému v řešeném území dostatečný. Tato 
skutečnost byla konstatována i odborným odhadem při terénním šetření (zástupci zpracovatele 
SP a objednatele).  

Zadržená voda v řešeném území, odhad jejího objemu 
Na žádost zadavatele byl velmi hrubě odhadnut možný objem vody, zadržovaný při 

realizaci návrhů s přívodem nových zdrojů vody. Tento odhad je velmi hrubý a nezohledňuje 
možné celkové zvýšení hladiny podzemní vody v lokalitě, které bude pro další existenci 
mokřadů žádoucí, a bude možno jej dosáhnout mj. ovládáním navržených stavítek na tocích. 
Je také třeba si uvědomit, že objem zadržované vody bude v průběhu roku kolísat.  
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Stávající vodní nádrže po rekonstrukci:             cca 35 500 m3 

Nová vodní nádrž rybniční část:              cca 13 600 m3 

Nová vodní nádrž mokřadní část, nové mokřady v biocentru, mokřad na ZPF: cca 10 900 m3 

     Celkem cca 60 000 m3 

 

Odhad vytékající vody z řešeného území nemá za stávajícího stavu vstupních podkladů 
význam provádět.   

Vodohospodářská opatření v řešeném území pak jsou v této variantě navržena následující 
opatření (jsou blíže charakterizována v kapitole 3.3):  

1. Obnova úseku toku bývalého Vinarského potoka – podél severní hranice řešeného 
území mezi zahrádkářskou osadou a rybníky 

2. Zřízení několika stavítek na tomto toku k ovládání průtoku (přepouštění vody dále 
po toku či do rybníka) 

3. Zřízení stavítek na stávajícím HOZ k ovládání průtoku a napouštění vody do 
pravobřežního mokřadu 

4. Vybudování nové vodní nádrže s extenzivním využitím  

5. Hloubení tůní různé velikosti a hloubky s různým vodním režimem 

6. Rekonstrukce Chovného rybníka a ostatních rybníků vč. objektů 

7. Vybudování ochranného příkopu svádějícího průsakové vody mimo řešené území – 
po předchozím zhodnocení potřebnosti (viz dále) 

8. Zaústění dešťových vod z komunikací mimo řešené území 

Na tato vodohospodářská opatření pak navazuje návrh vhodného umístění cílových biotopů 
– protože většina biotopů je závislá na specifickém vodním režimu (viz mapová příloha 
B.2.2.).  

Závěr 
Toto vodohospodářské řešení se snaží využít potenciál řešeného území a blízké zdroje 

vody, které v současnosti nejsou nijak využívané. Zvětšení plošného rozsahu a navýšení 
spektra vodních a mokřadních biotopů (vč. všech souvisejících přínosů pro rybářské a 
rekreační využití a zadržení vody v krajině) je bezprostředně podmíněno zajištěním nových 
zdrojů vody. Přívod této vody do řešeného území již není možný pouhým obnovením toku 
Vinarského potoka, neboť toto koryto bude bez náhrady zlikvidováno při stavbě I/55. Je tedy 
potřebné nalézt alternativní vedení přes nové pozemky. Provedení vody touto novou trasou je 
technicky řešitelné.  

3.2.3.   VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ BEZ PŘÍVODU NOVÝCH ZDROJŮ VODY 
Toto řešení spočívá ve využívání stávajících zdrojů vody, tj.  řady svahových pramenišť a 

podzemní vody čerpané v prostoru sila a přiváděné do zájmového území potrubím. 
Komplikace spojené s výhradním využíváním vody ze sila jako jediného dominantního zdroje 
vody pro řešené území byly popsány již v předcházející kapitole. Zdroje nacházející se 
východně od zájmového území jsou v této variantě odváděny jinam, jak předpokládá stávající 
varianta řešení dopravních staveb.  
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Toto řešení nerespektuje stávající fungování krajiny a nebere na něj ohled. Cenné zdroje 
kvalitní vody (pozemní voda z prostoru železničního podjezdu, pramen ze Štimplovy 
zahrady) směšuje s povrchovými vodami komunikací a odvádí směrem proti toku bývalého 
Vinarského potoka a  zaúsťuje do systému zatrubněných toků v centru města.  

Dalším rizikem je možnost negativního ovlivnění pramenišť (množství, kvalita vody) 
výstavbou komunikací D1 a I/55.  

Zdroje vody, odhad jejich vydatnosti 
Zdroje vody jsou zásadní pro fungování navrženého systému.  

Zdroj vody od sila fy. Navos 

Je popsán v předcházející kapitole.  

Zdroj vody ze svahových pramenů 

Řada svahových pramenů se nachází v severovýchodní hranici řešeného území, v patě 
svahu. Celá řada je využita pro vybudování malé nádržky či tůňky. Přepad z těchto nádržek či 
přímo prameny pak ústí do Vinarského potoka, resp. do Chovného rybníka. Vydatnost tohoto 
zdroje vody je zpracovatelem dokumentace odhadována do 2,0 l.s-1. Jedná se o zdroj sezónní.  

Zadržená voda v řešeném území, odhad jejího objemu 
Na žádost zadavatele byl velmi hrubě odhadnut možný objem vody, zadržovaný při 

realizaci návrhů bez přívodu nových zdrojů vody. Tento odhad je velmi hrubý. Je také třeba si 
uvědomit, že objem zadržované vody bude v průběhu roku kolísat.  

Stávající vodní nádrže po rekonstrukci:           cca 35 500 m3 

Nové mokřady v biocentru:             cca 10 000 m3 

Celkem cca 45 500 m3 

 

Vodohospodářská opatření v řešeném území pak jsou v této variantě navržena následující:  

1. Obnova úseku toku bývalého Vinarského potoka – podél severní hranice řešeného 
území 

2. Zřízení několika stavítek na tomto toku k ovládání průtoku (přepouštění vody dále 
po toku či do rybníka) 

3. Zřízení stavítek na stávajícím HOZ k ovládání průtoku a napouštění vody do 
pravobřežního mokřadu 

4. Hloubení tůní různé velikosti a hloubky (vytvoření mokřadů s různými hloubkami a 
volnou hladinou) v menším rozsahu než u varianty s přívodem vody 

5. Rekonstrukce Chovného rybníka a ostatních stávajících rybníků vč. objektů 

6. Vybudování ochranného příkopu svádějícího průsakové vody mimo řešené území 

7. Zaústění dešťových vod z komunikací mimo řešené území 

Na tato vodohospodářská opatření pak také navazuje návrh vhodného umístění cílových 
biotopů (viz mapová příloha B.2.2.).  
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Závěr 
Druhá varianta řešení vodohospodářského systému je založena na využití stávajících 

zdrojů vody, u kterých však existuje reálné riziko výpadku a tudíž ohrožení celého 
systému, rybničního hospodářství a mokřadních ekosystémů. Omezené množství vstupující 
vody pak zmenšuje prostor pro vytvoření různých typů mokřadů a zcela znemožňuje 
vybudování další vodní nádrže, pro kterou není zdroj vody.  Tato varianta také neumožňuje 
splnit zadání studie proveditelnosti – vymezit prostor pro umístění nové vodní nádrže.  

3.3.   NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ/AKCE 

3.3.1.   PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  - PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

Cíl opatření  

• Získat potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace (geodetické 
zaměření, přírodovědné průzkumy, geotechnické průzkumy apod.) 

• Vytvořit přesnou představu o rozmístění cílových biotopů a technických opatření 
nutných nastolení cílového stavu 

• Zpracovat projektové dokumentace a projednat je 

• Ve spolupráci se zadavatelem koncipovat projekt jako soubor dílčích celků dle 
priorit zadavatele a možností financování  

Potřebné profese, průzkumy 

• úředně oprávněný zeměměřič 

• profese k provedení přírodovědných  a technických průzkumů  

• Autorizovaný projektant ÚSES 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby, součástí jeho 
dovedností/zadání by měl být i geotechnický průzkum 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• nezbytné kroky k dalšímu řešení situace v zájmovém území 

Dopad na životní prostředí  

• bez dopadu 

3.3.2.   VLASTNÍ OPATŘENÍ 
 

Opatření 1: Vybudování koryta Vinarského potoka v nové trase vč. vzdouvacích 
objektů v úseku dle zvolené varianty řešení 

Cíl opatření  

• Nalézt, projednat a realizovat trasu nového koryta pro Vinarský potok (obnova ve 
stávající nefunkční trase není reálná vzhledem ke koncipování dopravních staveb) 
v ploše pozemků při patě silnice I/55 (v úseku mezi železničním podjezdem a 
západním okrajem parcely 6636/1, k.ú. Přerov), na pravém břehu zajistit stabilitu 
břehu a svahu silničního tělesa 
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• Bude se jednat o koryto v délce cca 450m, tj. předpokládaná potřeba pozemku bude 
cca 1800m2 

• zdroje pro tento tok budou vody od železničního podjezdu a také vody pramene ve 
Štimplově zahradě 

• do toku nebudou zaústěny vody z D1 

• cílem je vytvoření otevřeného koryta s přírodě blízkými parametry 

• součástí bude vybudování příčných objektů (stavítek) dle zvolené varianty řešení 
vodohospodářského systému řešeného území 

Potřebné profese, průzkumy, podklady 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• zaměření území 

• disponibilní pozemky 

• údaje o průběhu inženýrských sítí 

• geotechnický průzkum 

• rozbory sedimentů 

• deponie k uložení sedimentů 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• realizace projektu je základní předpoklad revitalizace prostoru rybníků v Předmostí 
v plném rozsahu 

• přípravná fáze projektu (nalezení technického a administrativního řešení a jeho 
projednání) bude nejobtížnější 

• po realizaci bude koryto vyžadovat údržbu v běžném rozsahu 

Dopad na životní prostředí  

• obnova vodního toku v přírodě blízkém charakteru bude znamenat obnovu biotopu 
se zajištěným trvalým průtokem neznečištěné vody  

• charakter biotopu bude záviset na parametrech vytvořeného koryta a na šířce 
pozemku, která bude pro tok a doprovodné porosty k dispozici 

• využití dosud zanedbaných zdrojů čisté vody pro dotaci mokřadního území 

• při eventualitě obnovy přívodu vody do řešeného území zatrubněným vedením 
(nikoli otevřeným korytem toku) bude  záměr sloužit pouze pro přívod vody do 
řešeného území, nikoli pro vytvoření biotopu 

 

Opatření 2: Posílení přívodu vody do zájmového území od železničního podjezdu u 
var.1 

Cíl opatření  

• využít značný objem podzemní vody, který je čerpán a odváděn z prostoru 
podjezdu, pro zásobování biotopů v řešeném území 
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• Technicky vyřešit a projednat využití podzemních vod čerpaných nyní z prostoru 
železničního podjezdu jako zdroje pro zrekonstruovaný tok Vinarského potoka 

• Musí být důsledně odděleno od znečištěných vod z nově budovaných komunikací 

• V ideálním případě by byly oddělovány i dešťové vody z prostoru podjezdu 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• autorizovaný projektant pro dopravní stavby 

• zaměření území 

• disponibilní pozemky 

• údaje o průběhu inženýrských sítí 

• geotechnický průzkum 

• rozbory sedimentů 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• spolu s obnovou koryta Vinarského potoka se jedná o základní předpoklad 
revitalizace prostoru rybníků v Předmostí v plném rozsahu 

• zdroj vody by neměl být plánovanými dopravními stavbami ovlivněn 

• přípravná fáze projektu (nalezení technického a administrativního řešení a jeho 
projednání) bude nejobtížnější 

• po realizaci bude čerpání vody i přívod vody vyžadovat údržbu v běžném rozsahu 

Dopad na životní prostředí  

• jedná se o jiné využití již dnes čerpané podzemní vody, přičemž její objem zůstane 
pravděpodobně na stejné úrovni 

• na rozdíl od současného stavu bude voda využívána v jiném povodí než dosud.  a to 
jako voda povrchová (dnes odváděna v zatrubněných tocích) 

• bude se jednat o využití dosud nevyužívaného zdroje čisté vody pro dotaci 
mokřadního území 

• zlepší kvalitu vody ve vodních plochách řešeného území 

• zvýší možnost  budování nových vodních ploch, resp. zadržení většího množství 
vody v řešeném území 

 

Opatření 3: Posílení přívodu vody do zájmového území z pramenu ve Štimplově 
zahradě u var. 1 

Cíl opatření  

• využít trvalý vodní tok s neznečištěnou vodou pro zásobování biotopů v řešeném 
území 

• Technicky vyřešit a projednat využití vodoteče ze Štimplovy zahrady jako zdroje 
pro zrekonstruovaný tok Vinarského potoka 
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• Musí být důsledně odděleno od znečištěných vod z nově budovaných komunikací 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• zaměření území 

• vyřešení křížení toku s I/55 a zaústění do obnovovaného Vinarského potoka 

• údaje o průběhu inženýrských sítí 

• nezbytná spolupráce s autorizovaný projektantem pro dopravní stavby - 
zakomponovat řešení do projednávaného projektu I/55 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• spolu s obnovou koryta Vinarského potoka se jedná o základní předpoklad 
revitalizace prostoru rybníků v Předmostí v plném rozsahu 

• zdroj vody by neměl být plánovanými dopravními stavbami ovlivněn 

• přípravná fáze projektu (nalezení technického a administrativního řešení a jeho 
projednání) bude nejobtížnější 

• po realizaci bude tok vyžadovat údržbu v běžném rozsahu 

Dopad na životní prostředí  

• jedná se o využití vod vodního toku, jehož stávající zaústění není zřejmé 

• stávající otevřený úsek toku, který leží většinou v soukromých zahradách, nebude 
záměrem dotčen 

• bude se jednat o využití dosud nevyužívaného zdroje čisté vody pro dotaci 
mokřadního území 

• zlepší kvalitu vody ve vodních plochách řešeného území 

• zvýší možnost  budování nových vodních ploch, resp. zadržení většího množství 
vody v řešeném území 

 

Opatření 4: Posílení přívodu vody do zájmového území od sila 

Cíl opatření  

• Prověření možnosti navýšení objemu čerpané vody v prostoru sila  

• Prověření kapacity trubního přívodu a návrh případných úprav systému čerpání a 
převodu vody 

• Součástí prověření bude i stanovení efektivity navržených opatření  

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• hydrogeolog 

• zaměření území, technické údaje ke stávajícím zařízením 

• údaje o průběhu inženýrských sítí 

• projednání s vlastníky dotčených pozemků 
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Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• jedná se o prověření teoretické možnosti zvýšení objemu vody disponibilního pro 
prostor řešeného území, v jehož rámci bude řešena i efektivita případného návrhu 

Dopad na životní prostředí  

• bude se jednat o využití podzemní vody pro dotaci mokřadního území 
využitím/rozšířením stávajícího systému 

• může ovlivňovat hladinu podzemní vody v oblasti čerpání 

• zlepší kvalitu vody ve vodních plochách řešeného území 

• zvýší možnost budování nových vodních ploch, resp. zadržení většího množství 
vody v řešeném území 

 

Opatření 5: Vybudování vzdouvacích objektů/stavítek na stávajícím odtokovém korytu/ 
HOZ 

Cíl opatření  

• zřídit  příčné objekty dle zvolené varianty řešení sloužící k manipulaci s hladinou 
vody (směřování vody dále do toku nebo do prostoru mokřadů) 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant vodohospodářských staveb 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

• geodetické zaměření 

• geotechnický průzkum 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• nenáročné opatření umožňující potřebnou manipulaci s vodou, vzdouvání vody a 
ovlivňování hladiny vody v mokřadních plochách biocentra 

• nutná pravidelná údržba 

• nutná manipulace striktně dle projednaných zásad 

Dopad na životní prostředí  

• řízení výšky vodní hladiny v mokřadních plochách biocentra a tím ovládání jejich 
stavu 

• zadržení vody v krajině 

 

Opatření 6: Rekonstrukce Chovného rybníka  

Cíl opatření  

• Rekonstrukce cest na jižním a západním břehu rybníka a zpevnění těchto břehů  

• Ochrana břehů proti bobrovi 

• Odbahnění rybníka 
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• Zpřírodnění – vytvoření litorální zóny, modelace břehů 

• Řešení abraze břehů  

• Rekonstrukce objektů 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• geotechnický průzkum 

• hydrologické údaje 

• zaměření území, technické údaje ke stávajícím zařízením 

• rozbory sedimentů 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• pokud budou dosaženy všechny cíle projektu, pak se zlepší podmínky pro chov ryb 
i pro paralelní existenci cennějších rybničních biotopů (litorál) 

• trvalá prevence před škodami bobrem 

• lze předpokládat velmi obtížné uplatnění pro sediment 

• další obhospodařování rybníka musí respektovat podmínky pro ochranu cennějších 
biotopů 

• stavební objekty budou vyžadovat průběžnou údržbu 

Dopad na životní prostředí  

• zlepšení kvality vody v rybníce  

• vytvoření podmínek pro existenci pobřežních biotopů 

 

Opatření 7: Rekonstrukce rybochovných zařízení  

Cíl opatření  

• Odbahnění rybníků 

• Rekonstrukce objektů 

• Úprava břehů 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• geotechnický průzkum 

• hydrologické údaje 

• zaměření území, technické údaje ke stávajícím zařízením 

• rozbory sedimentů 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• zlepšení podmínek pro chov ryb 

• stavební objekty budou vyžadovat průběžnou údržbu 
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• zlepšení podmínek - snadnější obsluha objektů 

Dopad na životní prostředí  

• zlepšení kvality vody v rybochovných zařízeních  

 

 

Opatření 8: Výstavba vodní nádrže s extenzivním využíváním a navazujícího mokřadu 
– u var. 1 

Cíl opatření  

• vytvoření nové vypustitelné vodní plochy využívané rybářsky extenzivně a 
současně plnohodnotné vodní plochy v rámci biocentra 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant vodohospodářských staveb 

• celkový přírodovědný průzkum  řešeného území (zejména plocha biocentra) 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

• zaměření území 

• geotechnický průzkum 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• obnova jednoho z historických rybníků jednak s plochou hluboké vody a jednak 
s mělkou členitou litorální zónou přecházející do rákosin či mokřadních dřevinných 
porostů 

• nutná pravidelná údržba 

• obhospodařování a manipulace striktně dle dohodnutých pravidel 

Dopad na životní prostředí  

• vytvoření nového přírodě blízkého biotopu  

• zvýšení druhové diverzity plochy 

• zadržení vody v krajině 

 

Opatření 9: Vybudování ochranného  příkopu podél severní hrany uložiště popílku (po 
předchozím ověření účelnosti stavby) 

Cíl opatření  

• Prověření geotechnické situace, měření hladin podzemních vod v soustavě vrtů a 
stanovení směru postupu podzemních vod a směru filtrace             

• Prověření složení průsakových vod z prostoru úložiště 

• Na základě získaných výše uvedených podkladů vyhodnocení potřebnosti a 
účelnosti vybudování ochranného příkopu 

• Návrh řešení příkopu a jeho realizace  
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Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• inženýrskogeologický průzkum provedený oprávněnou osobou  

• zaměření území 

• rozbory průsakových vod 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• odvedení pravděpodobně problematických průsakových vod mimo plochu 
biocentra 

• snížení možnosti kontaminace řešeného území a pravděpodobnosti případné 
havárie  

• případný příkop bude vyžadovat průběžnou údržbu (musí být definován jeho 
vlastník a správce) 

Dopad na životní prostředí  

• zlepšení kvality vody v řešeném území  

 

Opatření 10: Vytvoření soustavy různě hlubokých mokřadů s volnou hladinou 

Cíl opatření  

• Rozšířit plochy cílového biotopu  

• Vytvořit v řešeném území vodní plochy různého typu a velikosti poskytující prostor 
pro výskyt co nejširšího spektra organismů 

Potřebné profese, průzkumy a podklady 

• Autorizovaný projektant ÚSES /autorizovaný projektant vodohospodářských 
staveb 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

• rozbory sedimentů 

• nalezená deponie výkopku 

• geotechnický průzkum 

• geodetické zaměření území 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• zvýšení podílu cílového typu biotopu  

• Periodicky bude vyžadovat obnovu vodních ploch - bude docházet k rychlému 
zazemňování 

Dopad na životní prostředí  

• zvýšení podílu cílového typu biotopu  - pravděpodobné zvýšení druhové pestrosti 
v lokalitě 

• zadržení vody v krajině 
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Opatření 11: Vytvoření periodického mokřadu s  volnou hladinou 

Cíl opatření  

• vytvoření plochy pro mokřad - ukončení snah o zemědělské obhospodařování 

• případné dílčí terénní úpravy plochy  

• management plochy v závislosti na jejím vývoji – kosení, orba apod.  

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant ÚSES nebo projektant vodohospodářských staveb 

• celkový přírodovědný průzkum  řešeného území (zejména plocha biocentra) 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

• zaměření území 

• projednání s vlastníky dotčených pozemků (odkup nebo souhlas) 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• vytvoření zcela nového typu biotopu v daném území, resp. respektování a využití 
stávajících podmínek na lokalitě, které nevyhovují zemědělskému obhospodařování 

• nutná pravidelná údržba nezarostlé plochy 

• nutno řešit ochranu živočichů při překonávání blízké komunikace (zábrany, 
podchod, odchyty obojživelníků) 

Dopad na životní prostředí  

• vytvoření přírodě blízkého biotopu na místě stávající zemědělské půdy  

• zvýšení druhové diverzity plochy 

 

Opatření 12: Odvedení vod z komunikací mimo řešené území 

Cíl opatření  

• Povrchové vody z nových komunikací (D1, I/55) nebudou zaústěny do HOZ 
v řešeném území, jak předpokládá stávající projekt, ale zaústěny dále po toku mimo 
řešené území 

• Opatření k prevenci havarijní situace a ohrožení biotopů v biocentru 

• Vhodné sloučit s odvedením průsakových vod z opatření č. 8 

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant pro vodohospodářské stavby 

• geotechnický průzkum   

• zaměření území 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• odvedení pravděpodobně problematických srážkových vod z povrchu nových 
komunikací mimo plochu biocentra 
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• snížení možnosti kontaminace řešeného území a pravděpodobnosti případné 
havárie  

• v ideálním případě by mělo být pojato jako součást dopravních staveb  

Dopad na životní prostředí  

• přispěje k ochraně kvality vody v řešeném území a tím k ochraně zdejších biotopů 

• neřeší problém s potenciální kontaminací srážkové vody 

 

Opatření 13: Redukce mokřadních dřevinných porostů 

Cíl opatření  

• Omezení stávajících dřevinných porostů v rozsahu dle návrhů přírodovědných 
průzkumů 

• Bude zahrnovat odstranění dožívajících porostů kříženců topolu a redukci ploch 
ostatních dřevin dle projednané koncepce  

Potřebné profese, průzkumy 

• autorizovaný projektant ÚSES 

• celkový přírodovědný průzkum  řešeného území (zejména plocha biocentra) 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

• zaměření území 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• zásah umožní zvýšení spektra biotopů přítomných na ploše 

• bude zapotřebí pravidelná údržba/ management území směřující k udržení plochy 
dřevin v dohodnutém rozsahu 

Dopad na životní prostředí  

• omezí prostor pro existenci organismů vázaných na dřevinné porosty  

• zvýší oslunění okolních ploch 

• vytvoří prostor pro existenci jiných žádoucích druhů biotopů 

 

Opatření 14: Likvidace skládek odpadu  

Cíl opatření  

• Likvidace skládek především zahradního odpadu v severní části biocentra  

• Předložení uživatelsky vstřícného postupu likvidace těchto odpadů zahrádkářům 
(umístění kontejneru, pravidelné odvážení do kompostárny, nádoby na bioodpad 
apod.) jako prevence obnovy skládek 

Potřebné profese, průzkumy 

• Akce je organizovatelná vlastníkem pozemku 

• Předem nutný odhad množství odpadu a jeho další využití  
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• Lze spojit s výchovnou akcí či happeningem (Den země apod.) 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• Nenáročná akce s možností ovlivnění dalšího chování zahrádkářů 

• Možnost prezentace celého záměru revitalizace území 

Dopad na životní prostředí  

• Odstranění rizikového materiálu, zdroje nežádoucích či invazních rostlin  

 

Opatření 15: Založení trvalého travního porostu 

Cíl opatření  

• Ochrana cenných partií biocentra nebo nově zřizovaných mokřadů zejména před 
negativními vlivy zemědělského obhospodařování okolních ploch  

• Založení TTP a na orné půdě v JZ části řešeného území  - ochrana plochy 
periodického mokřadu 

• Založení TTP na jižní hranici biocentra – pás o šířce min. 5m k eliminaci vlivu 
zemědělského hospodaření na plochu biocentra 

Potřebné profese, průzkumy 

• Autorizovaný projektant ÚSES 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

• projednání s vlastníky/nájemci pozemků a ev. výkupy či kompenzace 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• Nezbytná pravidelná péče - kosení a odvoz kosené hmoty 

Dopad na životní prostředí  

• Zvýšení ochrany vodních a mokřadních biotopů před negativními vlivy 
zemědělského obhospodařování 

• Vytvoření nového typu biotopu - extenzivní kosené louky 

 

Opatření 16: Zprostupnění území a naučná stezka 

Cíl a popis opatření  

• Umožnit pohodlné procházení  vybraných tras pěšími/projíždění kočárky 

• Umožnit rybářské obhospodařování vodních nádrží 

• Zprostupnění má mnoho variant a možností, vhodná varianta je zakreslena v příloze 
B.2.5.. Varianta se skládá z nezbytného rozsahu vybudování nových zpevněných 
komunikací (nezbytné v případě budování nové vodní nádrže), stezek pro 
pěší/kočárky se zpevněným povrchem, stezek s nezpevněným povrchem a 
povalových cest (v mokřadní části území – nelze řešit jinak).  
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• Realizace naučné stezky proběhne v návaznosti na zprostupnění území – za 
stávajícího systému cestní sítě nelze prakticky umístit. Je navržena necyklické 
vedení naučné stezky navazující na veřejné komunikace, s jednou kratší slepou 
odbočkou (viz B.2.5) 

Potřebné profese, průzkumy 

• Autorizovaný projektant v oboru dopravní stavby 

• Zaměření území 

• Geotechnický průzkum 

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• Nezbytný předpoklad pro rybářské obhospodařování 

• Komunikace průjezdné pro vozidla budou řešeny souběžně s rekonstrukcí 
/výstavbou vodních nádrží 

• Způsob ovlivnění návštěvníků území a jejich nasměrování do určitých 
míst/odklonění od klidové zóny 

• Možno spojit se zřízením pozorovatelny na vhodném místě  

Dopad na životní prostředí  

• Zvýšení návštěvnosti zpřístupněných partií a z toho plynoucí negativa (rušení 
živočichů, odpadky, hluk, pobíhání psů, sešlapávání okolních ploch, poškozování 
dřevin) 

3.3.3.   MANAGEMENTOVÁ OPATŘENÍ 
V této kapitole jsou uváděny nejvýznamnější uvažované managementové zásahy, které 

bude třeba po realizaci navržených opatření v řešeném území pravidelně provádět. Vzhledem 
k rozsahu území a rychlosti přirozených procesů (šíření dřevin, zazemňování atd.) je třeba si 
uvědomit, že tato opatření budou poměrně finančně i časově a odborně  náročná a budou 
muset být prováděna pravidelně.  

Typ managementu: Údržba ponechaných porostů dřevin/dosadba porostů hlavových 
vrb/management mokřadů a trvalých travních porostů 

Cíl opatření  

• Péče o dřevinné porosty dle projednané koncepce řešení 

• Udržení provozní bezpečnosti porostů v lokalitách předpokládaného pohybu osob 

Potřebné profese, průzkumy 

• Arborista 

• projednaná  celková koncepce revitalizace území  

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• Nezbytná pravidelnost zásahů a pravidelný monitoring vývoje ploch a jeho 
vyhodnocení  

• Prevence úrazů způsobených pádem dřevin nebo jejich částí 
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Dopad na životní prostředí  

• Udržení plánovaného poměru mezi zvolenými cílovými biotopy 

• Udržení porostů hlavových vrb 

 

Typ managementu: Průběžný monitoring a likvidace invazních druhů rostlin  

Cíl opatření  

• Zabránit šíření invazních rostlin v co možná nejranějším stádiu šíření 

Potřebné profese, průzkumy 

• Pravidelný monitoring prováděný  vlastníkem pozemku dle pokynů odborníka 
či odborníkem samotným  

Předpokládaná efektivita a udržitelnost 

• Při zachycení šíření rostlin v počátku se bude jednat o méně náročnou akci, při 
zanedbání náročnost podstatně vzroste 

• Udržitelnost závisí na důslednosti provádění monitoringu a likvidace 

• Možno spojit s osvětovou akcí  

Dopad na životní prostředí  

• Odstranění rizikových rostlin  

• Snížení rizika podstatných změn v ekosystému řešeného území 
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3.3.4.   ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE A PRIORITY 
 

pořadí 
realizace/ 

časová 
návaznost 

název akce priorita 

/ naléhavost 

možnost 
variant 

 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE   

1 zpracování projektové dokumentace vč. potřebných 
průzkumů a získání podkladů 

Vysoká ne 

 REALIZACE   

2 vybudování koryta bývalého Vinarského potoka v nové 
trase vč. vzdouvacích objektů  v úseku dle zvolené 
varianty řešení 

Vysoká  ano 

3 přívod vody  od žel. podjezdu do nového koryta u var. 1 Vysoká  ne 

3 přívod vody  ze Štimplovy zahrady do nového koryta u 
var.1 

Vysoká  ne 

4 redukce mokřadních dřevinných porostů Vysoká  ne 

5 vybudování vzdouvacích objektů na stávajícím 
odtokovém korytu 

Vysoká  ne 

6 odvedení vod z komunikací mimo řešené území  Vysoká  ne 

7 vytvoření soustavy různě hlubokých mokřadů s volnou 
hladinou – rozsah dle varianty řešení 

Vysoká  ano 

8 posílení přívodu vody  od sila Nízká  ne 

9 výstavba vodní nádrže s extenzivním využíváním a 
navazujícího mokřadu u var.1 

Nízká  ne 

10 rekonstrukce chovného rybníka Nízká  ne 

11 rekonstrukce rybochovných zařízení  Nízká  ne 

12 vybudování ochranného příkopu Nízká  ano 

13 likvidace skládek odpadu  Nízká  ne 

14 založení trvalého travního porostu  Nízká  Ano  

15 zprostupnění území a naučná stezka  Nízká  Ano  

16 vytvoření periodického mokřadu s volnou hladinou Nízká  ano 

 MANAGEMENTOVÁ OPATŘENÍ   

17 Údržba ponechaných porostů dřevin/dosadba porostů 
hlavových vrb/management mokřadů a trvalých travních 
porostů 

Vysoká  Ano  

18 Průběžný monitoring a likvidace invazních druhů 

rostlin 
Vysoká  ne 

Poznámky k tabulce: Přípravná a realizační fáze se mohou prolínat, tj. ukončení celé přípravné 
fáze není nutnou podmínkou pro realizaci jednotlivých opatření. Pořadí realizace jednotlivých akcí, 
stejně jako priorita jejich realizace jsou pojaty z pohledu projektanta a stávajícího stavu území a 
stávajícího stavu poznání. Předložené pořadí nezohledňuje míru snadnosti realizace jednotlivých akcí 
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(i z tohoto pohledu je možné na navržené akce pohlížet). Je možné, že jednotlivé zájmové 
skupiny/samospráva/státní správa budou mít na pořadí priorit jiný náhled a že se i tento náhled bude 
v čase měnit.  

3.3.5.    CÍLOVÉ SKUPINY, VLIV NA SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ  
Již samotné zadání studie proveditelnosti naznačilo výběr cílových skupin obyvatel, na 

které by měl být projekt orientován.  

Vzhledem k charakteru jádra řešeného území – relativně zachované, samovolně se 
vyvíjející a relativně nevyužívané rozsáhlejší území v bezprostřední blízkosti velkého města -  
je podstatné minimálně zachování, optimálně však zlepšení parametrů přírodního prostředí 
jako souboru poměrně vzácných typů biotopů, jejichž existence umožní život různých 
společenstev a přinese také různé typy užitků různým skupinám obyvatelstva. Bez tohoto 
předpokladu bude atraktivita území pro obyvatele postupně klesat a omezovat se. Je však 
třeba znovu připomenout, že projekty, které se v blízké době budou v bezprostředním okolí 
lokality realizovat (D1 a výstavba skladovacího areálu) spolu se špatnou přístupností území 
pro pěší či cyklisty území negativně ovlivní. Nelze tak očekávat, že tato lokalita se stane 
vyhledávaným místem rekreace podobným  areálu lagun v Přerově.  

Lze předpokládat, že revitalizované území budou využívat: 

• Rybáři – stávající nebo i nové vodní nádrže 

• Místní obyvatelé – k procházkám, venčení psů, vycházkám s kočárky 

• Milovníci přírody – k pozorování  přírody 

• Rekreační sportovci 

• Zahrádkáři  - využívání stávajících zahrádek, příjemné prostředí v širším okolí 

• Rodiny s dětmi, školská zařízení, volnočasová sdružení – pro tematicky 
orientované vycházky, zejména pokud bude realizována naučná stezka  

 

3.3.6.   POTŘEBA STANOVENÍ NOVÝCH LIMITŮ 
V závislosti na zájmu realizovat navržená opatření je vhodné uvažovat o úpravě územního 

plánu: 

1. Pokud neproběhne „zpřírodnění“ chovného rybníka, vyřadit jeho plochu z plochy 
lokálního biocentra (plocha s intenzivním chovem ryb bez prostoru pro život 
dalších druhů organismů nemá v biocentru význam) 

2. Pokud bude zájem o jiný druh využití stávajícího bloku orné půdy v jižní části 
řešeného území (travní porost, travní porost s rozptýlenou výsadbou, lesopark), 
neměla by tato plocha být v územním plánu jako plocha zemědělská 

3. Pokud budou realizovány návrhy v jihozápadní části řešeného území (byť 
v minimální variantě), je vhodné vyjmout tyto pozemky ze ZPF a výhledově je 
zahrnout do lokálního biocentra (budou-li k zahrnutí do biocentra vzhledem ke 
stavu vhodné)   

Prověřena by také měla být možnost navázání dalších prvků ÚSES  na stávající koncové 
biocentrum tak, aby se řešené území mohlo stát součástí sítě (nebýt jen slepou koncovkou). 
Tomu by v ideálním případě mělo být uzpůsobeno i řešení dopravních staveb v blízkosti.  
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3.3.7.   DALŠÍ VYUŽITÍ ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTI ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Tato kapitola se věnuje zhodnocení možného využití plochy půdního bloku 5704 

(vymezení – viz obr. v kap. 2.2.7) pro lesopark. Toto využití bylo předloženo k úvaze při 
prvním výrobním výboru.   

Základní východiska:  

• Plocha v ÚP určena jako zemědělská, mimo zastavěné území, nezastavitelná 

• V KN vedeno v naprosté většině jako ostatní plocha/jiná plocha 

• Minimum městských pozemků (cesty) 

• Umístěním deponie popílku uměle navýšený terén 

• Vlhká těžko obhospodařovatelná místa v západní části 

• Trvale slabé výnosy zemědělských plodin  

• pravděpodobný výskyt problematických prvků a sloučenin v půdním profilu 

• možný průnik problematických prvků a sloučenin z lokality do podzemních a 
povrchových vod v okolí  

• plocha rozdělena na 25 pozemků, z toho 4 ve vlastnictví města 

• lokalita nemá výrazný rekreační potenciál vzhledem k plánovaným stavbám 
v bezprostředním okolí 

Reálně lze uvažovat o využití tohoto bloku ve třech směrech:  

1. Ponechání 5704 ve stávajícím režimu orné půdy 

2. Převedení bloku 5704 na zatravněnou plochu 

3. Převedení bloku 5704 na lesopark  

 

 

 

 

 

Ponechání 5704 ve stávajícím režimu orné půdy  

pozitiva negativa 

- zvýšení ekologické stability území 

- při dohodě s hospodařícím 
subjektem není nutno většinu  
pozemků kupovat  

- zvýšení rekreační atraktivity  části 
území – vodní plochy, cesty, 
odpočinkové plochy, fitness apod. 

- možnost uložení výkopku z vodních 
ploch na místě   

 

- Nutnost vykoupit alespoň část území 
pro výsadby a vodní plochy  

- Možná nutné kompenzace 
hospodařícímu subjektu za 
obhospodařování TTP 

- Možná nutno hledat odbyt na seno 

- Nutnost pravidelné péče o část plochy 
ze strany města 

- Nízká ekologická stabilita 

- Negativní vliv hospodaření na sousední 
plochu biocentra a biokoridoru 
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Převedení bloku 5704 na zatravněnou plochu  

pozitiva negativa 

- zvýšení ekologické stability území 

- při dohodě s hospodařícím 
subjektem není nutno většinu  
pozemků kupovat  

- zvýšení rekreační atraktivity  části 
území – vodní plochy, cesty, 
odpočinkové plochy, fitness apod. 

- možnost uložení výkopku z vodních 
ploch na místě   

- vytvoření ochranné zóny pro 
cennou plochu biocentra 

 

- Nutnost vykoupit alespoň část území 
pro výsadby a vodní plochy  

- Možná nutné kompenzace 
hospodařícímu subjektu za 
obhospodařování TTP 

- Možná nutno hledat odbyt na seno 

- Nutnost pravidelné péče o část plochy 
ze strany města 

- Pravděpodobné problémy s osázením a 
dalším růstem dřevin (rekultivace 
skládky) 

- Lokalita nebude vyhledávána 
k rekreaci i přes značné investice 

Převedení bloku 5704 na lesopark  

pozitiva negativa 

- zvýšení ekologické stability území 

- vytvoření prostoru pro rozvoj 
suchozemských ekosystémů  

- při dohodě s hospodařícím 
subjektem není nutno většinu  
pozemků kupovat  

- zvýšení rekreační atraktivity celého 
území – vodní plochy, cesty, 
odpočinkové plochy, fitness apod.  

- možnost uložení výkopku z vodních 
ploch na místě   

- prostor pro revitalizaci HOZ – 
zákruty, břehové porosty 

- vytvoření ochranné zóny pro 
cennou plochu biocentra 

- Nutnost vykoupit všechny pozemky – 
náročnost administrativní, časová a 
finanční  

- Nutnost pravidelné péče o celou plochu 
ze strany města 

- Pravděpodobné problémy s osázením a 
dalším růstem dřevin (rekultivace 
skládky) 

- Lokalita nebude vyhledávána 
k rekreaci i přes značné investice 

Z uvedené tabulky je patrné, že změna využívání tohoto bloku pozemků  by byla z mnoha 
hledisek přínosná. Přínos by spočíval zejména ve vytvoření rozsáhlé ochranné  zóny severněji 
ležícího biocentra a plochy pro měkkou rekreaci. Bylo by však třeba investovat značné 
množství snahy, času a financí do samotné přípravy změny (výkupy pozemků, souhlasy 
majitelů), přesto pravděpodobně nebude vytvořena atraktivní vyhledávaná rekreační lokalita. 
V žádném případě by však tyto pozemky neměly být řazeny do zastavitelných ploch (ohled na 
udržitelnou existenci navazujících vodních a mokřadních ploch biocentra).  
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3.4.    ODHAD FINANČNÍ NÁROČNOSTI NA JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ 

Název akce Odhad nákladů Kč 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

zpracování projektové dokumentace vč. potřebných 
průzkumů a získání podkladů 

2 mil.  

REALIZACE  

Vybudování koryta bývalého Vinarského potoka v nové 
trase vč. vzdouvacích objektů v úseku dle zvolené 
varianty řešení 

Varianta 1: 3 mil. (vč. přívodu 
vody ze Št. zahrady a z podjezdu) 
+ výkupy pozemků  

Varianta 2: 1,2 mil.  

Přívod vody  od žel. podjezdu do nového koryta u var. 1 Viz výše 

Přívod vody  ze Štimplovy zahrady do nového koryta u 
var.1 

Viz výše 

Posílení přívodu vody  od sila nehodnoceno 

Vybudování vzdouvacích objektů na stávajícím 
odtokovém korytu 

800 tis.  

rekonstrukce chovného rybníka 6,5 mil.  

rekonstrukce rybochovných zařízení  500 tis.  

výstavba vodní nádrže s extenzivním využíváním a 
navazujícího mokřadu u var.1 

9 mil.  

vybudování ochranného příkopu 200 tis.  

vytvoření soustavy různě hlubokých mokřadů s volnou 
hladinou – rozsah dle varianty řešení 

3 mil. Var. 1 

4 mil. Var. 2 

vytvoření periodického mokřadu s volnou hladinou 50 tis. + výkupy 

odvedení vod z komunikací mimo řešené území  2 mil. + výkupy 

Redukce mokřadních dřevinných porostů 700 tis.  

Likvidace skládek odpadu  100 tis.  

Založení trvalého travního porostu  50 tis. + výkupy 

Zprostupnění území vč. povalových chodníků /v 
rozsahu návrhu B.2.5) a naučná stezka  

7 mil.  

MANAGEMENTOVÁ OPATŘENÍ  
Údržba ponechaných porostů dřevin /dosadba porostů 
hlavových vrb/management mokřadů a trvalých 
travních porostů 

100 tis. /rok  

Průběžný monitoring a likvidace invazních druhů 

rostlin 
10 tis. + likvidace dle rozsahu a 
druhu 

Poznámka: náklady na jednotlivé akce byly odhadnuty na základě hrubých znalostí o parametrech 
jednotlivých staveb. Byly využity obecně dostupné ceníky, zejména Náklady obvyklých opatření  OPŽP aj. Odhad 
nákladů je uveden pro základní představu o finančních prostředcích nutných k úspěšnému realizování záměru. 
Přesnější určení nákladů je možné až ve vyšších stupních projektové dokumentace. Stanovení provozních 
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nákladů je ve stávajícím stavu přípravy projektů zatím irelevantní. Do tzv. managementových opatření nebyly 
zahrnuty provozní náklady, které bude třeba vynakládat na údržbu a provoz jednotlivých staveb.  

Z výše uvedené tabulky lze odvodit odhad celkových předpokládaných nákladů pro obě 
předložené varianty řešení:  

 Var. 1 s přívodem vody/Kč Var. 2 bez přívodu vody/Kč 

Přípravné práce 2 mil. 2 mil. 

Realizace 32,9 mil 23,1 mil.  

Celkem*  34,9 mil. Kč 25,1 mil. Kč 

potřebné výkupy pozemků • Pro novou trasu koryta 
Vin. Potoka 

• Pro zatravnění a tvorbu 
nových mokřadů 

• Pro zatravnění a tvorbu 
nových mokřadů 

*- odhad nákladů nezahrnuje náklady na potřebné výkupy pozemků. Tyto náklady budou vyšší u varianty 1.  
Managementová opatření jsou u obou variant stejná, nejsou proto v tabulce uvedena.  

3.5.    MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ FINANCÍ Z DOTAČNÍCH TITULŮ 
Vzhledem k objemu, rozsahu a charakteru navrhovaných opatření je možné dále uvažovat 

o dvou zdrojích financování:  

1. Dotační tituly MZe 

2. Dotační tituly MŽP resp. SFŽP 

Vhodné konkrétní dotační tituly jsou stručně charakterizovány v následujícím textu. Do 
určité míry je nezbytná jeho obecnost, protože využití konkrétního dotačního titulu bude 
v následujících fázích řešení záviset na  

• Rozsahu opatření a technickém řešení stavby 

• Programovém období, aktuálně vyhlášené výzvě a jejích podmínkách.  

Způsob řešení staveb lze do velké míry pojmout tak, aby se „potkal“ s podmínkami 
dotačních titulů. To bude zejména záležitostí zadavatele a příslušného projektanta.  

Realizace navržených opatření pravděpodobně zabere delší časové období, v horizontu 
několika let se mohou dotační podmínky podstatně změnit.  

3.5.1.   PROGRAMY MZE 

Program Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních 
nádrží 

• žadatelem může být právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského 
podnikatele, organizační jednotky ČRS nebo MRS nebo rybářská sdružení či 
spolky. Žadatel musí být plátcem DPH. Podmínkou pro žadatele o podporu na 
rekonstrukci, odbahnění rybníka, odstranění havarijních stavů a odstranění 
případných povodňových škod, je rybářské hospodaření na 15 ha vodních ploch, 
včetně předmětu podpory. Pro žadatele o podporu na výstavbu nových a obnovu 
zaniklých rybníků se předešlá podmínka hospodaření na 15 ha vodní plochy 
nevztahuje. 



 

 

 
 

 

 

 
 

Revitalizace rybníků v Předmostí, studie proveditelnosti str. 55 

  

• Podporu lze poskytnout na výstavbu nových, obnovu zaniklých rybníků za účelem 
retence a akumulace vody v krajině.  

• Podporu lze poskytnout i na rekonstrukci stávajících rybníků a vodních nádrží o 
výměře větší než 2ha az účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich 
provozu, zlepčení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na 
posílení jejich retenčních schopností.  

• Výše podpory je do 80% celkových uznatelných nákladů 

• Maximální přípustné náklady činí 4 mil/ha vodní plochy, celkový limit činí 10 mil.  

• Lze uvažovat jako zdroj financování pro stavbu nové vodní nádrže a rekonstrukci 
chovného rybníka  

3.5.2.   PROGRAMY MŽP 
Státní fond životního prostředí (SFŽP) v rámci Operačního programu životního prostředí 

pro roky 2014 – 2020 financuje osu 4 – Ochrana přírody a krajiny, mimo jiných i podoblast 
4.3. Posílit přirozené funkce krajiny. Typy podporovaných projektů a aktivit jsou mj. 
vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 

Podporovaná opatření: 

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a 
biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

• vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí 
(např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně 
zatápěných území (např. lužní lesy). 

Žadatelem mohou být obce či nestátní neziskové organizace. Dotace je poskytována 
maximálně do výše 85% z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro získání dotace je třeba 
získat alespoň 40 bodů v rámci hodnocení ekologických a technických kritérií projektu. 
Maximální náklady projektu jsou omezeny, pro každou výzvu jsou zveřejňovány náklady 
obvyklých opatření. Zprostředkujícím subjektem k této prioritní ose je Agentura ochrany 
přírody a krajiny, která provádí detailní posouzení přijatelnosti projektu.  

Obecně lze říci, že s pomocí OPŽP  bude pravděpodobně možno financovat vybudování 
mokřadů a nové vodní nádrže. Lze také financovat výkupy pozemků a projekční práce do 
určitého limitu.  
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4.  ZÁVĚR 

Studie proveditelnosti se zabývala možnostmi revitalizace oblasti rybníků u Předmostí - 
ojedinělé hodnotné přírodní lokality v bezprostředním okolí Přerova, ležící stranou všech 
zájmů, dlouhodobě ponechanou vlastnímu vývoji. Samovolný vývoj spolu s intenzivním 
rybářským obhospodařováním vodních nádrží vedl ke zmenšení spektra zastoupených 
ekosystémů a potlačením výskytu mokřadních a vodních druhů organismů. Stávající 
antropogenní tlak (blízkost velkého města ve všech aspektech, zahrádkářství, rybářské a 
zemědělské obhospodařování)  bude v blízké době podstatně zvýšen realizací velkých staveb 
v bezprostřední blízkosti.  

Lokalita však stále má potenciál pro obnovu vodních ploch zejména v prostoru stávajícího 
biocentra. Pro další existenci lokality a obnovu dalších vodních ploch je zásadní zachování a  
navýšení  stávajících vodních zdrojů, to se  týká objemu i kvality vody.  

Studie proveditelnosti definovala dva možné přístupy k území:  

1. Vodohospodářský systém s přívodem nových zdrojů vody - spočívá v dalším 
využívání stávajících zdrojů vody a  doplňuje je o další vhodné vydatné 
disponibilní zdroje (vodu  čerpanou trvale z prostoru železničního podjezdu 
v Přerově, která je dosud bez dalšího využití převáděna do sítě zatrubněných toků 
ve městě a vodu z toku ze zdroje/vodoteče ze Štimplovy zahrady. Tento systém 
umožní další existenci stávajícího rybničního souboru s minimálním rizikem 
výpadku zdroje vody a vytvoří podmínky pro vybudování nové vodní nádrže 
s extenzivním využíváním a rozsáhlých ploch vodních a mokřadních ekosystémů 
různého charakteru.  

2. Vodohospodářský systém bez přívodu nových zdrojů vody, založený na dalším 
využívání stávajících zdrojů vody (čerpání vod ze sila, místní prameny). Omezené 
a nestabilní zdroje vody umožní existenci stávajícího rybničního systému (v 
případě výpadku ani to ne) a vytvoření plošně omezených ploch vodních a 
mokřadních ekosystémů.  

Srovnáním obou předložených variant je zřejmé, že variantou splňující představy 
zadavatele o využití řešeného území pro zadržení vody v krajině, pro rybářství, 
biodiverzitu a rekreaci místních obyvatel je varianta č. 1 – s přívodem vody.  Varianta č. 
2 s ohledem na nespolehlivost a nevyrovnanost a ohroženost stávajících zdrojů vody je 
řešením, které není schopno zabezpečit ani existenci systému v současném rozsahu.  
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6.  PŘÍLOHY 

 

6.1.   VLASTNICKÉ VZTAHY K POZEMKŮM V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  

6.2.   ZÁZNAMY Z VÝROBNÍCH VÝBORŮ 


