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Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

ukládá Radě města Přerova zajistit zpracování studie proveditelnosti koupacího biotopu Velká 

laguna v Přerově. 

 

Důvodová zpráva: 

Takzvané Přerovské laguny jsou oblíbenou oblastí krátkodobé rekreace Přerovanů. Nachází se na 

pravém břehu řeky Bečvy a největší z nich má rozlohu cca 27 700 m2 (2,77 ha). Velká laguna na 

pozemku parcelní číslo 4811/3, k.ú. Přerov je zcela ve vlastnictví Statutárního města Přerova. Součástí 

laguny jsou tři ostrůvky se stromovým porostem. 

  

Velká laguna byla v minulosti oblíbeným místem pro koupání, ale s postupně se zhoršující kvalitou 

vody klesalo i její plavecké využívání. Voda svou kvalitou již pravidelně v letních měsících 

nevyhovuje, dle protokolu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě v parametrech průhlednosti a 

vodního květu. Dlouhodobě jsou pak problémem zejména průhlednost vody a výskyt sinic. 

  

V roce 2008 proběhlo čištění Velké laguny, jehož cílem bylo odtěžení bahna ze dna nádrže, ale vliv na 

možnost koupání měl tento zásah relativně malý. 

  

Město Přerov prostřednictví své společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. provozuje vnitřní i venkovní 

bazén na ulici Kopaniny a venkovní koupaliště v Penčicích. Jejich provoz je náročný nejen finančně, 

ale i co do přísunu chemikálií pro údržbu vody: například chemická úprava vody v Penčicích si vyžádá 



během sezóny asi 1 500 litrů chlornanu sodného. 

  

Velká laguna má bezpochyby velký potenciál jako místo pro krátkodobou rekreaci obyvatel města. 

Vzhledem k blízkosti národní přírodní rezervace Žebračka a přírodní rezervace Malá laguna je 

nasnadě, aby probíhal rozvoj tohoto potenciálu přírodě blízkým způsobem. Jednou z cest, jak v 

souladu s přírodou nabídnou občanům atraktivní plochy pro využití volného času je právě koupací 

biotop. 

  

Koupací biotop je vodní nádrž, v nichž se voda čistí pomocí rostlin a mikroorganismů ve štěrkovém 

loži. Název je poněkud zavádějící, protože v biologii a ekologii znamená termín „biotop“ něco jiného, 

ale v zahraničí se tento název pro jezírka s přírodním čištěním vody ujal a je tak běžně přejímán i do 

české literatury. Princip, na jakém „biotopy“ fungují, je velmi obdobný principu fungování tzv. 

kořenové čistírny odpadních vod. Zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání a druhou 

polovinu tvoří čisticí zóna s rostlinami a mikroorganismy. Pro správnou funkčnost čistící zóny musí 

být jejich druhové zastoupení odborně určeno. Díky tomuto principu dochází k dobrému čištění vody 

bez velkých nároků na energie, filtry nebo chemické přípravky. Podmínky pro zřízení koupacího 

biotopu je nutné posoudit v širokém kontextu místních, přírodních i technických limitů, a proto 

navrhujeme zpracování odborné studie proveditelnosti, jež by zanalyzovala možnosti provedení 

takového projektu, jeho finanční náročnost i možnosti financování z externích zdrojů. 

  

Množství nově vznikajících biotopových koupališť indikuje jejich vzrůstající oblíbenost. Atraktivní 

jsou díky přírodnímu procesu čištění vody také pro jedince s alergiemi, kteří nemohou běžné bazény 

bezstarostně využívat. Biotopová koupaliště se nachází například v těchto v obcích a městech: Paseka, 

Kovalice, Radotín, Litovel, Brno-Jih, Bohuslavice, Jince, Prostřední Bečva, Chrlice, Říčany, Lhotka, 

Úvalna na Bruntálsku, Studénka nebo Laškov. Posledně jmenovaná obec (nedaleko Konice) získala na 

zbudování koupaliště dokonce i dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní 

rozvoj. Náklady na zbudování činily 4,85 mil. Kč vč. DPH. 

  

Obec Votice (okres Benešov) realizuje letos přírodní koupací biotop o celkové ploše areálu 

přístupného veřejnosti 15 300 m2 33,47 mil. Kč vč. DPH. S ohledem na velikost areálu Velké laguny 

je nasnadě otázka rozsahu koupacího biotopu a možnost ponechání části ploch zcela bez zásahu. Tuto 

problematiku by však také měla popsat studie proveditelnosti. 

  

Ze studie proveditelnosti Přírodního koupacího biotopu v areálu obce Prostřední Bečva (ekogreen, 

s.r.o.): „Pokud porovnáme pořizovací náklady na výstavbu či rekonstrukci bazénu, které se pohybují v 

relaci 9000 – 13000 Kč za m2, s náklady na zřízení přírodního biotopu s průměrnou cenou 3000 – 

4500 Kč za m2, výsledný poměr 1:2 až 3 vyznívá velmi příznivě právě pro stavbu takzvaných 

biobazénů. Také při srovnání provozních nákladů při zahrnutí spotřeby všech desinfekčních a 

algicidních přípravků, elektrické energie, výměny a doplňování vody, obsluhy technologického 

zařízení a údržby areálu se poměr při částce zhruba 4 Kč za den na 1 m2 u klasického koupaliště 

výrazně posunuje ve prospěch přírodních koupališť s částkou zhruba 1 Kč za den na 1 m2. Hlavní 

výhodou takovýchto koupališť ovšem nejsou jen nižší pořizovací náklady, ale především nechemicky 

upravovaná voda, o kterou mají dnešní návštěvníci koupališť, vzhledem k častému výskytu alergií, 

stále větší zájem. Biobazén totiž poskytuje zcela odlišnou kvalitu koupání než bazén s chemicky 

upravovanou vodou. Důležitou předností je také přirozená vůně vody, kterou je většina návštěvníků 

příjemně překvapena.“ 

  

Cílem studie proveditelnosti je analýza stávajícího stavu Velké laguny, sestavení návrhů možných 

řešení k její přeměně (nebo části) na biotopové koupaliště a nutných stavebních úprav lokality, 

zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu a doporučení postupu k realizaci. Náklady na 

pořízení studie proveditelnosti se odhadují v řádech nižších stovek tisíc.  

 

 


