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1. Identifikační údaje 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:   „Studie revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“ 

Katastrální území:   Radim u Kolína (737780), Dobřichov (627801), Pečky (718823) 

Kraj:    Středočeský 

Vodní tok:   Bezejmenný tok, IDVT: 10178938, ř.km 0,00 – 6,39 

ČHP:    1-04-06-031 

 

1.2. Údaje o žadateli 

Město Pečky 

Masarykovo nám. 78 

289 11 Pečky 

 

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

ENVICONS s.r.o. 

IČ: 27560015 

    Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Štěpán Plodek 

Kontroloval:    Ing. Jiří Šubrt  

Návrh vypracoval:  Ing. Jiří Šubrt, Ing. Aleš Hejtman 
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2. Zadání studie 

Předmětem studie je komplexní návrh revitalizace v celé délce toku Mlýnského náhonu, vč. 
prověření možnosti využití pozemku parc.č. 2173/4 pro tvorbu tůní a klidové zóny. 

3. Seznam stupních podkladů 

• Geodetické zaměření skutečného stavu – Polohopisné a výškopisné zaměření v k.ú. 
Pečky, Radim, Chotutice, Dobřichov, akce „STUDIE Revitalizace Mlýnského náhonu 
v Pečkách“, okres Kolín, č.zak.: 56/2020 (Roman rychlík, Geodetické sdružení IČ 
45086435, 2020) 

• Digitální model reliéfu České republiky 5. generace 

• Mapa katastru nemovitostí – www.cuzk.cz 

• Závěry z terénního šetření 

• Územní plány obcí: Dobřichov, Pečky, Radim 

• Zákresy inženýrských sítí 

• Manipulační a provozní řád vodního díla „Mlýnský náhon“ Radim – Pečky a vodní 
nádrž „Benešák“ 

• PD - „Revitalizace a obnova rybníka Benešák v Pečkách" 

• PD - „Obnova zeleně na Pečecku" (Ateliér König, 05/2020) 

 

4. Popis území 

Studie se týká umělého vodního toku Mlýnského náhonu.  Ten leží ve Středočeském kraji, v 
okrese Kolín, cca 15 km severozápadně od Kolína. Samotný náhon protéká katastrálním 
území Radim u Kolína a dále pokračuje po hranici katastrálních území Peček a Dobřichova. 
Tok, resp. náhon nepramení, ale odděluje se prostřednictvím rozdělovacího objektu z řeky 
Výrovky (Kouřimky) v ř.km 16,70, v obci Radim. Následně se po cca 6,5 km opět vlévá zpět 
do Výrovky, konkrétně v ř.km 10.65. Historicky náhon sloužil hlavně jako přivaděč vody k 
mlýnům. V současné době je sice stále funkční, avšak slouží především jako krajinný prvek, 
a dále jej místní obyvatelé užívají k odběru vody pro zálivku zeleně. 
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5. Popis současného stavu 

5.1. Informace k úpravám vodních toků 

V řešeném území se nachází převážně neupravené úseky vodních toků s historickými 
vzdouvacími objekty a nesčetnou řadou propustků. Průtočnost náhonu byla v minulosti 
pravidelně udržována proplachováním, kdy do náhonu byly krátce pouštěny zvýšené prů-
toky. Tyto činnosti však již nejsou dlouhodobě prováděny a náhon musel být cca před 20-
ti lety částečně odbahněn.  Od té doby zde nebyly prováděny žádné větší úpravy. V roce 
2020 proběhla rekonstrukce bočního rybníku Benešák, v rámci které bylo provedeno od-
bahnění, oprava nápustného a výpustných zařízení, a byly upraveny svahy nádrže. 

Studie je zaměřená na vytipování vhodných úseků k revitalizaci náhonu a stanovení kri-
tických míst náhonu. 

5.2. Informace k povodňovým událostem – povodňové ohrožení 

Kapacitu Mlýnského náhonu v zásadě určují kapacity jednotlivých propustků, kde kritickým 
nárazovým místem s nejnižší kapacitou je propustek k MVN u Hynkova mlýna. V případě 
zvýšených průtoků zde dochází k vybřežení vody z koryta Mlýnského náhona a povrcho-
vému odtoku po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích směrem na severní část 
obce Dobřichova. 

Dle historických záznamů nejsou povodně na Mlýnském náhonu časté. Nastávají pouze za 
extrémních průtoku ve Výrovce, jakými byl např. průtok v roce 2013, kdy se velikost po-
vodně pohybovala mezi 50-ti až 100-letou vodou. Tehdejší extrémní průtok byl umocněn 
protržením hrází rybníků situovaných proti proudu nad zájmovým úsekem.  
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Povodeň 2.6.2013 

 

kritické místo 
náhonu 
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Informace z hlásného profilu u obce Plaňany (cca 5 km nad řešeným územím) – www.chmu.cz 

 

Vypočítané záplavové zóny povodně Q100 dle studií zdroj: http://igis.pla.cz/gisypo/Main.aspx 
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6. Podrobný popis stávajícího stavu po úsecích 

• nátok do náhonu - propustek pod komunikací 3292, ř.km 6,5 - 5,9  

Rozdělovací objekt odděluje část průtoku z Výrovky do řešeného náhonu. Náhon zemním 
napřímeným korytem protéká těsně podél tělesa náspu železniční trati směrem k obci Ra-
dim. Dále protéká okolo koupaliště, fotbalového hřiště a mizí v propustku pod komunikaci 
3292. Břehy koryta jsou značně zarostlé stromovou i keřovou vegetací. 

Náhon je v tomto úseku silně zanesen sedimentem. Průměrná mocnost sedimentu od ná-
toku k propustku se pohybuje okolo 1 m, avšak sediment v převážné míře vyplňuje pouze 
mrtvý prostor náhonu, (pod uvažovanou niveletou toku- tj. spojnice výšky dna u nátoku do 
náhonu a dna propustku), a pouze zanedbatelná část sedimentu omezuje průtočný profil 
náhonu. V korytě je spoustu odběrných zařízení především pro zálivky zahrad. 

   
detail nátokového objektu do náhonu   rozdělovací objekt na Výrovce 

  
souběh s železniční tratí ČD    havarijní stav nátoku do propustku 
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• propustek pod komunikací 3292 - propustek pod komunikací 329, ř.km 5,9 - 4,6 

Za výtokem z propustku pokračuje koryto náhonu dále podél železniční trati. Protéká 
okolo zahrad až do volné zemědělsky obhospodařované krajiny, kudy směřuje k Pečkám. 
Před městem náhon kříží komunikaci 329 formou propustku z železobetonových rámů. 

V okolí radimských zahrádek je náhon lokálně udržován (sečen). Následně v extravilánu 
obce je náhon opět značně pokryt vzrostlou, místy dožívající vegetací. Pás zeleně podle 
náhonu však tvoří významný přírodní prvek a slouží jako útočiště pro nejrůznější škálu ži-
vočichů.  

Náhon je v tomto úseku opět značně zanesen sedimentem. Průměrná mocnost se zde po-
hybuje opět okolo hodnoty 1 m.  Sediment ale opět zabírá především mrtvý prostor ná-
honu. Jeho odstraněním tedy nedojde k navýšení průtočné kapacity. 

V místě zahrádek bylo zjištěno několik odběrných zařízení pro odběr vody.  

   
výtokové čelo propustku     udržovaný náhon za zahrádkami  

   
náhon mezi Radimí a Pečkami    propustek na konci zájmového území 
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• propustek pod komunikací 329 - trubní nátok do MVN, ř.km 4,6 - 4,3  

Náhon se v této části odklání od železniční trati, podtéká komunikaci žb propustkem směr 
město Pečky. Tam již postupuje podél komunikace v ulici Třída 5. května k dalšímu trub-
nímu propustku u „Diany“. Náhon v tomto úseku lemují vzrostlé stromy, břehy jsou udržo-
vané a čisté, s minimem keřového doprovodu. Tento úsek je opět zanesen sedimentem o 
průměrné mocnosti cca 1 m.  

V dotčeném úseku se nachází zpevněná panelová plocha, vybudovaná dle vyjádření inves-
tora pro hasičskou techniku. Plošina údajně historicky sloužila pro odběr vody z toku v pří-
padě požáru. Dle dostupných podkladů však tato plocha není evidována na portálu HZS 
Středočeského kraje, není tedy dále uvažováno s jejím využitím. Zrušení této plochy je na 
uvážení objednatele. 

Na konci tohoto úseku se nachází kritický bod náhonu z pohledu jeho kapacity. Koncový 
trubní propustek v místě prodejny společnosti Diana, má výrazně nižší kapacitu, než 
všechny propustky předešlé. Příčinou je jednak rozměr potrubí, ale také hladina vody 
vzduté do propustku z následující MVN. Při zvýšených průtocích se tak potrubí rychle zahl-
cuje a vzdouvá vodu do náhonu. Tato situace následně zapříčiňuje vybřežení vody z ná-
honu do pravobřežní snížené části. Dochází tak k neřízenému povrchovému odtoku smě-
rem na Dobřichov, kde už v minulosti napáchal povodňové škody.  

  
náhon v ulici Třída 5. května   lokální opevnění žb panely 

  
nátok do nekapacitního propustku   detail stavu konstrukce 
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• MVN Hynkův mlýn - propustek pod komunikací 3294, ř.km 4,2 – 3,85 

Propustek u „Diany“ ústí do MVN nad Hynkovým mlýnem. Tato nádrž je zjevně ve špatném 
technickém stavu. Zjevné poškození je minimálně u břehových hran, kdy levý břeh nádrže 
vzhledem k míře degradace hrozí zřícením. Tato porucha by měla za následek poškození 
přilehlé komunikace. Pravý břeh je poškozen historickým kácením dřevin, situovaných na 
původní břehové hraně. V rámci těchto prací došlo k nešetrnému odstranění kořenových 
systému a tím i narušení břehové hrany. Dno nádrže je zanesené sedimentem. V části pod 
mlýnskou turbínou jsou viditelné výrazné průsaky nádrží, jejichž hodnoty dosahují na více 
místech (v pravém břehu) až několika vteřinových litrů.  

Tento úsek pokračuje pod Hynkovým mlýnem přes zahrady až k propustku pod komuni-
kací 3294. Úsek protéká, většinu své trasy přes zahrady a je udržován. Koryto je opět 
značně zaneseno sedimentem. 

   
výtok z propustku do MVN    sklon svahu MVN ke komunikaci 

   
vypouštěcí zařízení MVN     erozní srub na pravém břehu MVN 

   
nežádoucí boční průsaky pod objektem mlýna  výtok ze zahrad  
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• propustek pod komunikací 3294 - MVN Benešák, ř.km 3,85 - 2,40  

Tento úsek pokračuje od propustku pod komunikací 3294 a pokračuje po hranici katastrů 
až k MVN Benešák. Koryto v této části přirozeně meandruje. Celý úsek je značně zaplněn 
vzrostlou, místy již dožívající vegetací. V celém profilu náhonu se vyskytuje značné množ-
ství sedimentu. Sediment však nikde významně neovlivňuje průtočný profil náhonu. 

 

   
meandrující koryto     značně zarostlé části náhonu 

   
celý náhon trpí nedostatkem průtoku   meandrující koryto 

   
koryto směřující k MVN     napřímené koryto u MVN 
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• MVN Benešák - Křížův Mlýn, ř.km 2,40 - 1,75 

Trasa toku pokračuje okolo boční nádrže Benešák. Na začátku nádrže je umístěno napouš-
těcí potrubí do MVN. Pro napouštění nádrže je na náhonu umístěn hradící objekt ve formě 
stavidlové tabule. Podél nádrže má koryto napřímený a prizmatický lichoběžníkový charak-
ter. Koryto pokračuje pod železniční most a dále do areálu Křížova mlýna. Před areálem 
Křížova mlýna, je opět umístěn hradící objekt, který historicky sloužil k vzdutí vody pro na-
pouštění koupaliště v pravobřeží. To je dnes součástí areálu Křížova mlýna. V toku umís-
těná odběrná zařízení nejsou v dnešní době užívaná a dle vyjádření majitele Křížova mlýnu 
nejsou již funkční. Majitel s jejich obnovou nepočítá. 

  
vzdouvací objekt u MVN     nově vznikající parková úprava u náhonu  

   
náhon v souběhu s MVN     propustek pod železniční tratí 

   
historický odběrný objekt se vzdouvacím zařízením  upravený náhon v areálu Křížova mlýna 
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• Křížův mlýn - soutok s Výrovkou.ř. km 1,75 – 0,00 

Poslední zájmový úsek začíná u výtoku z Křížova mlýna, pokračuje dál okolo zahrádkářské 
kolonie, podél panelové výstavby a garáží. Z prosto intravilánu vytéká v lokalitě městské 
centrální ČOV. O dalších cca 700 m dále se vlévá do Výrovky v místě, kde jsou dodnes pa-
trné mostní pilíře historické lávky přes náhon. 

V celém úseku je náhon ovlivněn sedimentací. Pod Křížovým mlýnem je náhon natolik za-
nesen sedimentem, že tento zde způsobuje vzdutí vody do výtoku z kanalizace a omezuje 
její funkčnost.  Pro snížení úrovně hladiny je zapotřebí odbahnit celý úsek až ke stavidlu s 
požární studnou u panelových domů. 

  
výtok z Křížova mlýna    výtok z ČOV 

  
koryto pod ČOV     pozemek pro plánovaný mokřadní biotop 

  

zbytky zděnných piliřů    soutok s výrovkou 
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7. Podrobný popis návrhu 

• Propustek v ř. km 5,90  

Nátoková čela propustku jsou v dezolátním až havarijním stavu a je nezbytné je opravit. 
V další fázi projektové dokumentace se doporučuje provést kamerovou zkoušku propustku 
pro kontrolu jeho stavu pod komunikací.  

Oprava bude spočívat ve vyzdění nových čel z lomového kamene s římsou. Pro výkopové 
práce je nezbytně nutné ověřit trasu vedení inženýrských sítí Českých drah a zažádat je o 
souhlas s prací v ochranném pásmu. 

  

Úpravou dotčené pozemky:  

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

325 Ostatní 
plocha 

R
ad

im
 u

 K
o

lín
a 

 
[7

37
78

0
]  

Soukalová Ludmila, č. p. 359,  
28103 Radim                  198     

521/1 Vodní  
plocha 

Soukalová Ludmila, č. p. 359,  
28103 Radim              5 490     

364/6 Ostatní 
plocha 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1              15 981     
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• Odbahnění toku 

Náhon je více či méně zanesený v celé své délce. Sediment ale v převážné míře vyplňuje 
pouze mrtvý prostor náhonu (prostor pod uvažovanou niveletou toku- tj. spojnicí nátoku 
do náhonu a dna propustku, nebo vzdouvacích zařízení), a pouze zanedbatelná část sedi-
mentu omezuje průtočný profil náhonu. Odbahnění náhonu by tedy mělo pozitivní vliv pře-
devším na kvalitu vody, ale vzhledem k množství sedimentu je nepředstavitelné odbahňo-
vat náhon v celé jeho délce. Možností je odbahnit vrchní "aktivní" vrstvu sedimentu, nebo 
vytipovat vhodné úseky k odbahnění.  

 

V rámci studie byly navrženy úseky, které po odstranění sedimentu pozitivně ovlivní 
náhon ve více indikátorech:   

Odbahnění v ř. km 4,60 – 4,30  

V tomto úseku dochází k nejčastějšímu vybřežování náhonu z břehových hran. Odstraně-
ním sedimentu zde dojde k navýšení kapacity profilu, a tím omezení vybřežování vody 
z profilu koryta. 

Úpravou dotčené pozemky:  

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

521/5 Vodní plo-
cha 

R
ad

im
 u

 K
o

lín
a 

[7
37

78
0

] 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 543     

2342 Vodní plo-
cha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                1 108     

360/1 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 574     
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Odbahnění v ř. km 2,30 – 1,90  

Druhý úsek k navrhovanému odbahnění je od napouštěcího objektu MVN Benešák až po 
hradící objekt pro odběr na koupaliště. Úsek je ovlivněn umístěním napouštěcího a vypouš-
těcího potrubí boční nádrže Benešák. Obě potrubí jsou v současné době umístěny pod 
úrovní sedimentu. Proto se v tomto úseku navrhuje jeho úplné odstranění, které musí být z 
důvodu volného odtoku vody z MVN provedeno až k hradícímu objektu. V úseku mezi na-
pouštěcím a vypouštěcím zařízení se doporučuje po odtěžení veškerého sedimentu zpětně 
vyrovnat niveletu na požadovanou úroveň hutněným zásypem vhodné zeminy. 

Úpravou dotčené pozemky:  

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

1464/4 Vodní  
plocha 

P
eč

ky
 [

71
88

23
] 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky               1 072     

1464/5 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                  251     

1464/6 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 222     

1464/7 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                     61     

1464/8 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 249     

1464/9 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 487     

1464/10 Vodní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                    69     

1462/1 orná půda Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                  196     

1584 vodní  
plocha 

Košíková Hana, Sladkovského 709, 28911 Pečky 1/5 
Kříž Josef Ing., Pod Topoly 1364, Poděbrady III, 
29001 Poděbrady 1/5 
Křížová Věra, Sladkovského 75, 28911 Pečky 1/5 
Paluska Milan, Sladkovského 1052, 28911 Pečky 1/5 
Tefrová Iva, č. p. 170, 28911 Dobřichov 1/5 

             2 878     
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Odbahnění v ř. km 1,60 – 1,10  

Odbahnění náhonu od výtoku z Křížova mlýna po stavidlo. Pod Křížovým mlýnem došlo k 
usazení sedimentu v takovém množství, že již ovlivňuje výtok z kanalizace. Pro snížení hla-
diny v tomto úseku je částečné odbahnění dna náhonu jediným možným řešením. Sedi-
ment je nutné odbahnit do rovnoměrného sklonu až k následujícímu stavidlu. 

Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

1584 Vodní plo-
cha 

P
eč

ky
 [

71
88

23
] 

Košíková Hana, Sladkovského 709, 28911 Pečky 1/5 
Kříž Josef Ing., Pod Topoly 1364, Poděbrady III, 
29001 Poděbrady 1/5 
Křížová Věra, Sladkovského 75, 28911 Pečky 1/5 
Paluska Milan, Sladkovského 1052, 28911 Pečky 1/5 
Tefrová Iva, č. p. 170, 28911 Dobřichov 1/5 

             2 878     

2363 Vodní plo-
cha 

Paluska Milan, Sladkovského 1052, 28911 
Pečky                    43     

1958/14 Vodní 
 plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                   171     

1598/4 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky              2 825     

1958/15 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                 239     

1958/16 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    24     

1958/19 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    24     

1957/10 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    43     

1958/20 Vodní 
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    58     

1958/22 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                   60     

1958/23 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    34     

1958/24 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    29     

1958/25 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                     17     

1958/26 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                      11     

1958/27 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                     17     

1958/17 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    89     

1958/28 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    44     

1958/29 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                    42     

1958/18 Vodní  
plocha Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky                  150     

1958/21 Vodní plo-
cha 

Krejčová Marie, V Horkách 990, 28911 Pečky 1/2 
Müller Miroslav, V Horkách 990, 28911 Pečky 1/2                 526     
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• Obnova technických zařízení na objektu ř.km 2,19 

Na objektu před nátokem do nádrže u Hynkova mlýna je osazena jednoduchá ocelová kon-
strukce, která slouží jako hrubé česle zachycující hrubé splaveniny. Tento objekt je v sou-
časné době značně ovlivněn korozí, a vodící nosníky jsou už v dožívajícím stavu. Doporu-
čujeme ocelové vodící nosníky vyměnit a obnovit česlovou konstrukci. 

 
Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

521/5 Vodní plo-
cha 

R
ad

im
 u

 
K

o
lín

a 
[7

37
78

0
]  Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 

Pečky                 543     

360/1 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 574     

 

• Retenční zemní val 

Z důvodu vybřežování vody z náhonu před propustkem k Hynkovu mlýnu a následném po-
vrchovému odtoku směrem na Dobřichov, je vhodné zřídit v polích pod náhonem nízký zá-
chytný zemní val. Záchytný val bude využívat stávající drobnou terénní depresi. Zemní val 
musí být konstruován ve vrstvách a řádně hutněn. Následně bude ohumusován a osázen 
vegetací. Po zapojení vegetace vznikne jakýsi "remízek v poli, který bude mít mimo re-
tenční funkce také funkci biologickou. Při vybřežení vody z náhonu zachytí výraznou část 
povodňových průtoku. 

Parametry valu: 

 délka valu:   cca 390 m 

 výšková úroveň valu:  197,60 m n.m. 

 plocha retenčního prostoru: cca 95 000 m2 

 objem retenčního prostoru: cca 45 000 m3 

Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

388/157 Orná 
půda 

R
ad

im
 u

 K
o

lín
a 

[7
37

78
0

]  

Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 7864     

437/31 Orná 
půda Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 1946 

388/134 Orná 
půda Soukalová Ludmila, č. p. 359, 28103 Radim 62058 

388/141 Orná 
půda Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 9046     
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• Vegetační úpravy  

Od propustku pod komunikací 3294 – po MVN Benešák, (ř.km 3,85 - 2,40) je navrženo pro-
kácení nepůvodních a dožívajících druhů dřevin. V další fázi PD je zapotřebí podrobná in-
ventarizace s přesným návrhem dendrologických úprav a kácení. Na základě výsledků z 
dendrologického průzkumu lze následně uvažovat o možnosti náhradních výsadeb. Den-
drologický zásah by měl brát v úvahu nutnost navýšit prosvětlení koryta náhonu. 

• Biotopové prvky nad MVN: 

V úseku meandrů nad MVN jsou navrženy na levém břehu toku dvě tůně, doplněné o te-
rénní úpravy. Dále jsou navrženy biotopové prvky v podobě broukovišť, hmyzích hotelů a 
rozvolnění břehu. Tyto biotopové prvky budou doplňovat nově vznikající park. Více viz vý-
kres 01.3. 

 Tůně: 

V rámci návrhu studie se navrhují dvě izolované drobné vodní plochy, které budou napá-
jeny pouze podzemní nebo dešťovou vodou. V okolí celého náhonu chybí doprovodné bio-
topové prvky podporující biodiverzitu na vodu vázaných organismů. Nově zřízené plochy 
vytvoří vhodná refugia pro na vodu vázané organismy.  Plochy tůní se pohybují okolo 250 
m2, s maximální hloubkou okolo 1 m. Svahy břehů budou rozvolněný do nepravidelných 
sklonů.  

    

 

Broukoviště: 

Dalším biotopovým prvkem budou broukoviště, která budou vyskládána z místních  
 pokácených dřevin. Kmeny, pařezy a větve budou různě skládány a zapouštěny do 
země.  Takto zřízené broukoviště se prosype dřevní štěpkou. Dále je možnost osa-
zení dřevěných řezeb ve tvarech různých brouků. 

    

Hmyzí hotel: 
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Významným biotopovým prvkem, jsou i hmyzí hotely. Tedy uměle vytvořené skrýše 
pro užitečné druhy hmyzu. Vzhled hmyzího hotelu lze různě uzpůsobovat viz. násle-
dující ilustrační obrázky:  

    

  

Terénní úpravy: 

Vzhledem k aktuálnímu stavu náhonu se doporučuje stržení břehové hrany plochy u 
tůní. Pro možnost lepšího přístupu k náhonu dojde k lokálnímu opevnění břehové 
hrany vloženými kameny. Tyto kameny zpevní břehovou hranu a zamezí rozšlapání 
a rozbahnění břehů. Z výkopové zeminy budou modelovány terénní deprese, které 
můžou být propojeny se zídkami pro ještěrky, plazníky a jinými úkryty pro živoči-
chy. Vhodnou modelací terénu je možné docílit i vytvoření pobytového místa s oh-
ništěm, sloužícímu pro příležitostnou rekreaci. 

   

Dřevěná prolézačka: 

Jedním z hlavních cílů úprav je přiblížit vodu lidem a zvýšit návštěvnost místního  
 náhonu. K tomu může sloužit i přírodní prolézačka, která zaujme i nejmladší ná-
vštěvníky.  

    

Výše uvedené prvky je možné realizovat v úseku od MVN Benešák až k tenisovým kurtům 
u fotbalového hřiště. Návrh však musí plně akceptovat majetkoprávní vztahy a výsledek 
dendrologického průzkumu. Vzhledem k množství soukromých vlastníků v lokalitě, se sou-
časný návrh omezil pouze na pozemky ve vlastnictví investora. V případě souhlasu vlast-
níků pozemků je možné návrh biotopových prvků v další fázi projektové dokumentace roz-
šířit.  

Úpravou dotčené pozemky: 
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IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

1455/1 Ostatní 
plocha 

R
ad

im
 u

 K
o

lín
a 

[7
37

78
0

]  

Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 648 

1455/2 Ostatní 
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 140 

1451/3 Vodní 
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 539 

1451/14 Vodní 
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 110 

1468/23 Orná  
půda Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 3242 

1468/22 Orná 
půda 

R
ad

im
 u

 K
o

lín
a 

[7
37

78
0

] 

Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 76 

1451/15 Vodní  
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 80 

1468/20 Orná 
půda Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 1951 

1454/2 Ostatní 
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 722 

1454/1 Ostatní 
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 294 

1454/3 Ostatní 
plocha Obec Radim, č. p. 6, 28103 Radim 39 

1468/13 Orná 
půda 

Fuchs Milan, č. p. 197, 29423 Čistá                           
1/4 

Malý Václav Ing., Fryčovická 460, 
Letňany, 19900 Praha 9                                              
1/6 

Matějková Ivana, Česká 3255/69, 79601 Prostějov    
7/12 

7736 
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• Úprava koryta u MVN: 

Vzhledem k faktu, že napouštěcí potrubí do rybníka, je navržené pod úrovní sedimentu, na-
vrhuje se před napouštěcí potrubí vyzdít novou přepadovou hranu, přes kterou bude voda 
do rybníku natékat, aniž by došlo k přesunu sedimentu do nádrže. Stávající hradící objekt 
bude zrušen a odstraněn, místo něj bude na betonový základ vyzděná nová, kameno-beto-
nová konstrukce. Přepadová hrana bude nově na upravené (navýšené) úrovni 194,17 m 
n.m.. Novou konstrukci bude možné v případné napouštění zahradit dřevěnými dlužemi, 
Před napouštěcím objektem do nádrže, bude vybudován sedimentační prostor ze zdiva z 
lomového kamene. 

Zvednutím úrovně hradícího objektu bude niveleta navazujícího koryta navýšena. Koryto 
bude zasypáno zeminou, která bude vrstvena a hutněna po odpovídajících vrstvách do po-
žadované nové nivelety. Vrchní vrstva se doporučuje provést ze zeminy s vyšším podílem 
kamene hrubé frakce. Břehy koryta budou vyskládány z lomového kamene. Jednotlivé 
velké kameny budou vkládány do břehových hran tak, aby bylo docíleno zúžení koryta a 
jeho vizuálního rozvlnění. Kameny budou vkládány jeden vedle druhého bez vyklínování ve 
dně. Svah bude vysvahovaný k horní hraně kamene. Pomístně budou k náhonu doplněny 
přístupy z lomových kamenů. Ty budou kladeny na sucho, z předem vybraných, geome-
tricky vhodných kusů. Schodiště budou zřízena ze strany parku i rybníka tak, aby bylo 
možné přes osazené nášlapné kameny do dna náhonu přejít na druhý břeh. Zúžení koryta 
způsobí zvýšení sloupce vodní hladiny, což bude mít za následek zlepšení vizuálního 
vzhledu náhonu, vytvoření úkrytových možností v mezerách kamenů a snížení zarůstání 
koryta. Břehy boudou částečně opevněny vloženými kameny, čímž se také zjednoduší je-
jich údržba. Nové mírnější svahy náhonu budou ohumusovány a osety travní směsí.  Celý 
takto upravený úsek bude pokračovat až pod vypouštěcí zařízení MVN. Dále bude koryto 
odbahněno ke vzdouvacímu objektu. samotný vzdouvací objekt není v současné době po-
třebný a lze zvážit jeho odstranění. 

Na začátku MVN bude umístěna dřevěná lávka pro pěší. Tato lávka bude mít pozvolné ná-
běhy modelované ze zeminy. Pod vypouštěcím zařízením bude zřízena druhá dřevěná 
lávka, která bude sloužit pro přístup udržovací techniky do lokality s požadovanou nos-
ností min.3,5 t. Vzhledem ke skutečnosti, že MVN Benešák je evidován jako možný zdroj 
vody v případě požáru, je nutné dodržet volný koridor, který nebude případný odběr vody 
komplikovat. 
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Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

1464/4 Vodní  
plocha 

P
eč

ky
 [

71
88

23
] 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky               1 072     

1464/5 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                  251     

1464/6 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 222     

1464/7 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                     61     

1464/8 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 249     

1464/9 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                 487     

1464/10 Vodní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                    69     

1462/1 orná půda Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky                  196     

1465/6 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 343 

1460/5 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 859 

1465/7 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 86 

1460/13 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 99 

1465/8 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 82 

1460/15 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 90 

1465/9 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 29 

1460/16 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 23 

1460/17 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 332 

1465/10 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 43 

1465/11 Ostatní 
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 67 

1462/2 Orná 
půda 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 432 
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• Lávka u místní komunikace na Ratenice 

Lávka u místní komunikace 32914 směrem na obec Ratenice bude uložena vedle stávající 
mostní konstrukce. Lávka bude navazovat na plánovanou cyklostezku Pečky – Ratenice. 
Nosná konstrukce lávky bude uložená na betonový základ, který bude zřízen za opěrnou 
kamennou zdí. Lávka bude dimenzována pro pěší a cyklistický provoz. Při zřízení lávky 
bude nutné přeložit sloup sdělovacího vedení Cetin, který by bránil nájezdu na lávku. Dále 
je nutné uvažovat s vedením plynu, které je vedeno vedle stávající mostní konstrukce. 
V další fázi projektové dokumentace, doporučujeme oslovit dotčené subjekty a provést 
místní šetření s vytyčením sítí.  

 

Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

615 Ostatní 
plocha 

D
o

b
ři

ch
o

v 
[ 7

18
82

3]
 

Obec Dobřichov, č. p. 206, 28911 Dobřichov  
 

5708 

1935/5 Ostatní 
plocha 

P
eč

ky
 [

71
88

23
]  

Krejčí Pavel, Sladkovského 940, 28911 
Pečky 

 
 

142 

1957/9 Orná 
půda 

SJM Hanuš Petr a Hanušová Dagmar, V 
Horkách 934, 28911 Pečky 

 
 

1288 

1958/4 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 

2825 

1958/14 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 

 
 

171 
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• Tůňový biotop pod ČOV 

Dle požadavků investora byla prověřena možnost zřízení tůňových biotopů na parcele in-
vestora. Vzhledem ke skutečnostem, že náhon je zde zahlouben cca 2,5 m pod okolním te-
rénem, je zapotřebí hladinu v náhonu zvednout, případně okolní pozemky prohloubit na 
požadovanou úroveň (zahloubit více než 2,5 m). Vzhledem k širším vztahům, kdy hladina 
může být vzduta maximálně na úroveň výpustného potrubí z ČOV, je zvolena kombinační 
varianta. Dojde k navýšení nivelety dna náhonu, a zároveň bude tůňový biotop částečně 
zahlouben pod okolním terénem. 

Vzdouvací zařízení, bude stejného typu jako předešlé, tedy betonový nebo kamenný práh s 
hradící tabulí. Na práh bude navazovat balvanitý skluz z rovnaných lomových kamenů ve 
sklonu 1:20 s modelovanou proudnicí. Prostor vzdutí bude vyplněn zeminou hutněnou po 
vrstvách. Jako vrchní vrstvu dna se doporučuje použít zeminu s vyšším podílem kamene 
hrubé frakce. Do zásypu budou vloženy kamenné prahy, které budou vyvýšeny nad nive-
letu dna pro lokální změnu proudění.  Změny proudění mají pozitivní dopad na zlepšení 
kvality vody.  

Do břehové hrany bude umístěno napouštěcí potrubí tůňového biotopu. Tůňový biotop 
bude napouštěn pomocí vzdutí hladiny při zahrazení stavidlové tabule. 

Samotný biotop bude modelován na cca polovině plochy pozemku. Na druhou polovinu 
pozemku bude uložena přebytečná výkopová zemina, která bude modelována do nízkých 
pozvolných zemních valů, které budou sloužit jako rozvolnění plochého terénu a vzniku 
odpočinkové parkové zóny. Ta bude následně doplněna o výsadbu dřevin. Tůňový biotop 
bude modelován v pozvolných nepravidelných sklonech. Nově vzniklá vodní plocha bude 
mít následující parametry:  

 plocha:   cca 2 130 m2 

 max. zahloubení:  cca 2,60 m 

 objem výkopu:  cca 3100 m3 

 uvažovaná hladina: 189,40 m n. m. 

 objem uvažované hladiny: cca 440,00 m3 
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Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

2173/4 Orná  
půda 

P
eč

ky
 [

71
88

23
]  

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 6725 

2178/7 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 113 

2178/1 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 3333 

651 Vodní  
plocha 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 4295  

 

 

• Lávka u soutoku s Výrovkou 

Na soutoku s Výrovkou jsou zachovalé fragmenty pilířů staré lávky. V rámci studie se navr-
huje obnovit tyto pilíře a doplnit ocelovo-dřevěnou lávku. Obnovou zavazovacích pilířů 
spočívá v zpětnému dozdění vypadlých kamenných kvádrů očištění konstrukce a přespá-
rování zdiva.  

Úpravou dotčené pozemky: 

IDENTIFIKACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ  

PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DRUH 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ VLASTNÍK A JEHO ADRESA 

VÝMĚRA 
POZEMKŮ 

[m2] 

2229/3 Vodní  
plocha P

eč
ky

 
[ 7

18
82

3]
 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 
Pečky 561 
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8. Harmonogram  

• Dokončení studie 2020 

• Dokumentace pro vydání společného povolení 2021-2022 

• Začátek realizace opatření 2022-2023 

• Ukončení realizace 2023 

 

9. Financování 

Dle našich informací by měl být tento typ projektu přijatelný pro nové období programu 
OPŽP 2021 – 2027. Podmínky a hodnotící kritéria nejsou prozatím zveřejněny. Zveřejnění 
podmínek se předpokládá začátkem roku 2021.  

Po zveřejnění podmínek je možné zadání projektu upřesnit pro maximální využití podpory 
v rámci operačního programu Životního prostředí 2021-2027. 

 

Orientační hrubý odhad nákladů na jednotlivá opatření – v celkovém souhrnu se jedná o 
cca 4 mil. Kč (bez DPH) 

Název činnosti množství cena celkem 
Odbahnění náhonu mezi propustky, přesun do 1 km, 
uložení a rozprostření na poli 

250 150 000     

Obnova technických zařízení objektu ř.km 2,19 1 kpl 10 000     

Oprava rybníka u Hynkova mlýna 1 soubor 540 000     
Vegetační úpravy (dle výsledku dendrologického prů-
zkumu – náklady mohou být výrazně vyšší) 1 soubor 150 000     

Tůně a doprovodné biotopové prvky, zemníky,  
broukoviště a zídky 1 soubor 216 000     

Lávka pro pěší 4 ks 160 000     

Lávka pro lehkou mechanizaci 1 ks 70 000     

Úprava koryta u MVN Benešák 1 soubor 420 000     
Odbahnění náhonu pod Křížovým mlýnem, přesun do 
1 km, uložení a rozprostření na poli 600 360 000     

Tůňový biotop 3100 1 488 000     

Retenční val 600 360 000     

 

 


