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Umístění

Rybníček se nachází v obci Čeložni-
ce, cca 5 km severně od města Kyjov 
v okrese Hodonín.

Ortofotomapa, 2015 — Zdroj: ČÚZK

Lokalizace Rybníčku — Zdroj: ČÚZK

Pohled na revitalizovaný biotop od silnice — Zdroj: EKOTOXA
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Příklady dobré praxe

Lokalita Rybníček harmonicky dotváří okolní krajinu. Říjen 2015 — Zdroj: EKOTOXA

Mokřadní biotop zadržuje cennou vodu. Říjen 2015 — Zdroj: EKOTOXA

Názor investora

„Kdysi na těchto pozemcích hos-
podařil děda, sekal zde trávu pro 
dobytek, i když to tady bylo pod-
máčené. Pak zde byl nepořádek 
po bývalém JZD. Když jsem na části 
pozemků chtěl založit vinohrad, 
chtěl jsem plochu vyčistit. Obje-
vila se možnost vybudovat tůně 
a umožnit, aby u Čeložnic vznikl kus 
pěkné přírody, to mi dávalo docela 
smysl. Už zde zahnízdila čejka 
chocholatá, objevily se volavky 
a husy a občas sem chodí i lidé. 
Do budoucna máme v plánu vybu-
dovat další remízky, aby to v okolí 
bylo ještě hezčí. 



Popis technologie realizace 

Řešené území o výměře 16 019 m2 se 
nachází asi 700 metrů jižním směrem 
od centra obce Čeložnice. Před realizací 
to byla podmáčená neužívaná lokalita 
s vysoko položenou hladinou podzemní 
vody. Část se nachází na území registro-
vaného VKP „Rybníček“ (Okresní úřad 
Hodonín). Vlastníkem většiny pozemků 
je Václav Šalša, zadavatel projektové 
dokumentace. 

Základní technický popis
Stavba mokřadu byla rozdělena na 3 sta-
vební objekty:

SO 01 – Zemní práce, biotechnické 
objekty – zahrnují výkop tůní s předcho-
zím sejmutím humózní vrstvy, terénní 
urovnávky a ohumusování. Celkem 3 tůně 
jsou doplněny dalšími drobnými biotech-
nickými objekty z přírodních materiálů 
– 2 kamenné suché zídky jako úkryt pro 
hady a 2 plazníky k rozmnožování slepýšů. 
Tůně jsou periodické s mírnými svahy 
z důvodu rozmnožování obojživelníků.
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 Další informace na www.adaptan.net

Základní bilance stavby T1 T2 T3 Celkem

Plocha tůní (m2) 624 824 305 1753

Výkop tůní (m3) 424 733 194 1351

Plocha orné půdy navržená na převedení do TTP (m2) 11 430

SO 02 – Demolice stavebního objektu 
– proběhla demolice nefunkčního objektu 
čerpací stanice s odvezením materiálu 
na nejbližší skládku.

SO 03 – Vegetační úpravy – výsadby 
původních druhů stromů a keřů jsou do-
plněny trvalými travními porosty. Jedná 
se o zatravnění orné půdy protierozní 
travní směsí s občasnou výsadbou dřevin 
a vytvoření ochranné zóny.

Termíny
Termín zahájení a dokončení výstavby: 
2013 a 2015.

Náklady opatření 

Celkové náklady  605 645 Kč
z toho
—  SO 01 Zemní práce, biotechnické ob-

jekty 332 322 Kč 
—  SO 02 Demolice stavebního  

objektu 114 048 Kč
—  SO 02 Vegetační úpravy 159 275 Kč
Všechny ceny bez DPH.

Jaká pozitiva záměr přinesl?

—  Díky projektu z jinak obtížně využitelné-
ho místa vybudovaly tůně, které zpětně 
příznivě ovlivňují okolní krajinu.

—  Díky různým sklonům břehů tůní byly 
posíleny přechodové zóny mezi souší 
a vodní plochou, jež zpestřují nabídku 
potravy a úkrytu pro mnoho živočichů 
(včetně chráněných druhů ptáků) a na-
bízí vhodné podmínky pro vlhkomilné 
rostliny. 

—  Nevyužívaná lokalita byla tímto pro-
jektem přeměněna na místo zlepšující 
vodní režimu krajiny, protože voda 
z tůně neodtéká, ale zasakuje do spod-
ních vrstev půdy. Tím Rybníček přispí-
vá k velmi důležité prevenci vysoušení 
krajiny. 

—  Dalším pozitivem je přívětivější mi-
kroklima a celkově vyšší ekologická 
stabilita lokality. 

Koordinační situační výkres, výřez z projektové dokumentace — Zdroj: GEOCART
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