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Úvodní údaje

Údaje o zadavateli: Statutární město Olomouc,
 odbor koncepce a rozvoje,
 Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
 
Údaje o zpracovateli: Circulos meos  s.r.o.
 Mišákova 326/15
 779 00,  Olomouc
 
Zpracovatelský tým:
 
organizace studie, urbanistická část: 
   Ing.arch. Přemysl Ženčák, ČKA 03286  A1, UP
   Ing. Radek Janů

vodohospodářská část, posouzení z hlediska protipovodňové ochrany:
 
   Pöyry Environment a.s.,
   Botanická 834/56,  602 00, Brno

ochrana přírody, posouzení krajinného rázu, hydrobiologický posudek :
  
   Ing. Ivo Machar, Ph.D.
   RNDr. Miloš Holzer

  
Základní použité podklady pro zpracování územní studie:

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (Krajský úřad
Olomouckého kraje)

- Územně analytické podklady správního území obce s
rozšířenou působností Olomouc (poskytl Magistrát statutárního
města Olomouc, zpracovatel Knesl + Kynčl s.r.o., 2008)

- Územní plán SÚ Olomouc
- Digitální katastrální mapy k.ú. v řešeném území
- Studie řešení kompostárny (Stavoprojekt a.s. 2008)
- Studie protipovodňové ochrany (Pöyry a.s.)
- Územní studie využití uvolněného koridoru - I/46 východní

tangenta v Olomouci (zpracovatel Knesl + Kynčl s.r.o., 2009)

Rozsah řešeného území:

Řešené území se nachází na jihu města mezi jižním obchvatem
města a místní komunikací propojující městské části Holici a Nové
Sady. Předmětnými pozemky jsou pozemky parc.č. 1794/1, 1794/2,
1795 v k.ú. Holice u Olomouce.

Důvod pořízení, cíl zpracování  územní studie
  (převzato ze zadání územní studie)

ZMO schválilo dne 20.4.2009 návrh zadání souboru změn č. XX,
jehož součástí je i dílčí změna č. XX/23 -Holice u Olomouce, areál
společnosti Resta. Tato plocha je dle současně platného ÚPnSÚ
Olomouc součástí nezastavitelné funkční plochy ZKR - zeleň krajinná
rekreační - určené pro zeleň ve volné krajině, která slouží ve zvýšené
míře k oddechu, rekreaci a pobytu v přírodě.

Lokalitu v současné době využívá firma Resta jako areál pro
recyklaci stavebních materiálů a to pouze jako formu dočasného využití
pozemku, které umožňuje bezodkladné navrácení pozemku k využití v
souladu s regulačními podmínkami pro funkci ZKR.

Vzhledem k uvažované trvalé činnosti a dalšímu navrhovanému
rozšíření činnosti recyklačního závodu o vybudování nového provozu
kompostárny, zažádala firma Resta o změnu územního plánu.
Vybudování kompostárny spočívá ve vybudování 3500m2 zpevněných
ploch (z toho cca 2200m2  se zastřešením), vybudování akumulačních
jímek na vyluhované vody a závlahového systému včetně studny.
 Celá lokalita se nachází v záplavovém území řeky Moravy, pro
které není v územním plánu navržena protipovodňová ochrana.
Navrhované využití nerespektuje požadavky vyplývající z Politiky
územního rozvoje ČR v oblasti dodržování Republikových priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Dle
Republikových priorit je nutné vytvářet podmínky pro preventivní
ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v
území (záplavy, sesuvy půdy, eroze apod.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Dále je nutné zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi a

pro vymezení území určených k rozlivům povodní, a také vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných
případech a zvlášť odůvodněných případech.

Charakter a rozsah navrhované změny vyžaduje pro prověření
požadované využitelnosti území zpracování odborné studie.

Cíl studie
Tato studie musí jednoznačně prokázat, že se jedná o výjimečný a

zvlášť odůvodněný případ vymezení zastavitelné plochy v záplavovém
území dle Politiky územního rozvoje ČR. Její součástí musí být rovněž
důkladné posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany vodního
hospodářství prokazující, zda uvedený záměr je akceptovatelný
případně za jakých podmínek.

Územní studie je zpracována v souladu, a v souladu s § 30
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a
bude vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Předmětem studie není posuzovat kapacity energetických
zdrojů, analyzovat technickou infrastrukturu v území a posuzovat
detailně vliv na životní prostředí.

V průběhu zpracování byla studie projednána s pořizovatelem,
s dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny, vodoprávním úřadem
a krajským úřadem (oddělením územního plánu a stavebního řádu).

K celému záměru a územní studii bylo vydáno stanovisko odboru
životního prostředí MmOl (RNDr. Jana Matzenauerová - vedoucí
oddělení odpadového hospodářství) k nutnosti zřízení areálu pro
recyklaci a kompostárnu:
     Zpřísňující se právní předpisy na úseku odpadového hospodářství
vedou  k omezování provozu skládek a zakazují na ně ukládat
využitelné odpady. Důraz je kladen především
na využívání odpadů a na jeho recyklaci. Toto se týká v plném
rozsahu také stavebního odpadu, který podle množství  produkce tvoří
jednu z nejpočetnějších skupin odpadů. Splnění podmínky recyklace
je odborem ŽP vyžadováno  již v průběhu stavebního řízení pro
každou stavební činnost probíhající na území města Olomouce.
Jedinou firmou, která již dlouhodobě na území města Olomouce
provozuje recyklační dvůr  a umožňuje tak plnění zákonných
podmínek při využívání stavebního odpadů občanům i firmám, je firma
RESTA Přerov  s . r . o ..
Existence zařízení na zpracování a využívání stavebního odpadu je
pro město velikosti Olomouce nezbytná. Není možno garantovat
komplexnost služeb pro nakládání  s odpady a dodržení platné
legislativy bez zařízení tohoto druhu. V současné době se na území
města nenachází žádná adekvátní alternativa, žádná jiná firma
podobnou aktivitu nevyvíjí. Město nemá žádné jiné řešení, které by
činnost společnosti RESTA Přerov s.r.o. mohlo nahradit.

Princip řešení územní studie
Organizace studie a princip jejího řešení vychází ze zadání a z
požadavku na její základní obsahový prvek - posouzení ve vztahu k
záplavovému území.

Studie se principielně skládá z následujících částí:

- odůvodnění výjimečnosti umístění zastavitelného území (řešené
lokality) do záplavového území (forma odůvodnění je definována v
příloze 14 územní studie)

- definice všech možných jevů a prvků v území (problematických i
neproblematických) a jejich vyhodnocení formou posouzení

- vytvoření návrhu areálu na základě vyhodnocení a posouzení a
stanovení podmínek

Rozsah, návaznost a řazení příloh, které naplňují v předchozím
odstavci definované části zpracování studie, jsou obsahem přílohy 01.
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Stručná charakteristika současného stavu území

Ve vnímání volné krajiny v rozsahu zájmového území jsou
nejdominantnější tři základní prvky - řeka, rozsáhlá rovinatá zemědělsky
obdělávaná plocha a prostorově výrazný prvek lesa Království. V celém
území se výrazně projevuje historický vliv tradičního zemědělství, který je
daný prioritní podmínkou - využitím velmi kvalitních půd. Obdělávané
plochy jsou scelené prakticky vždy v maximální možnou výměru a jsou zde
pěstovány opakovaně zejména obilniny a cukrovka. Tato skutečnost se
projevuje i v přímém plošném kontaktu s vodotečemi v území,
zastavěnými územími a lesem, kdy orná půda využívá maxima volných
nezastavitelných ploch.
Výraznými liniovými prvky v území jsou nadregionální dopravní koridory -
dálniční jižní obchvat města Olomouce a železniční koridor Trati Olomouc
- Přerov. Základní hodnota v území - linie řeky -  není plnohodnotně
upravena ve vztahu k jejímu prostorovému i funkčnímu významu a územní
pás kolem toku by zasluhoval revitalizaci, která by zhodnocovala vyvážený
poměr přírodních, technických a civilizačních podmínek ploch kolem řeky.
Podrobněji  je širší území charakterizováno v příloze 05.

Současný stav ploch areálu
V současné době se v řešené lokalitě nachází na pozemcích firmy Resta
Přerov s.r.o. prozatímní provoz recyklačního závodu (recyklace
stavebního odpadu). Provoz s minimálním objektovým zázemím v podobě
unimobuněk a mostové váhy je pohledově od okolních ploch orné půdy
odstíněn vzrostlou zelení složenou z náletových nepůvodních dřevin.
Provoz recyklace se projevuje existencí nahromaděného stavebního
odpadu a zrecyklovaného materiálu. Vjezd do areálu chráněného
oplocením je situován z přilehlé obslužné komunikace. V severovýchodní
části lokality se nachází zbytek fortové pevnosti v podobě terénního valu,
který v současné době není vlivem hustého porostu náletových dřevin
prakticky viditelný. Zátěž z původního využití (zejména pobytu sovětských
vojsk) byla částečně eliminována úpravami pro fungování a provozování
recyklačního závodu.
Stávající stav je definován rovněž v příloze 04 a je patrný i z dalších příloh
(např. posouzení) územní studie a následující fotodokumentace.

pohled z areálu k vjezdu

skladování stavebního odpadu a recyklátu

pohled z vyvýšené části terénu areálu v západní hraně směrem k obslužné komunikaci v území

zbytky fortu v podobě terénního valu pokryté náletovými dřevinami pohled od severovýchodu

vjezd do areálu

přívod VN, trafostanice

pohled z příjezdu od severozápadu

pohled z příjezdu od jihozápadu
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letecký snímek lokality areálu RESTA s.r.o.



 

Charakteristika navrhovaného provozu v řešené 
lokalitě  

(recyklace stavebního odpadu a kompostárna 
firmy RESTA  Př erov s.r.o) 

 
 
Následující text je převážně použit z „Ověřovací studie a příprava 
podkladů k vyhodnocení možnosti realizace kompostárny v areálu 
recyklačního závodu Resta s.r.o. v Olomouci-Holici“,  zpracované 
Stavoprojektem a.s. v roce 2008.                                                                                                                                                                                        
 

       
 
 
Základní údaje, legislativa: 

     Zákon  č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
ustanovení § 10 (obecné povinnosti), odst. 1:  
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 
případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se 
zvláštními právními předpisy. 
     § 10a – odst. 1, písm. a) stanovuje komunitní kompostování jako 
systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně 
a zahrad na území obce, jejich úpravu a následné zpracování na 
zelený kompost; písm. b) definuje zelený kompost jakožto substrát, 
vzniklý kompostováním rostlinných zbytků. 
                 Odst. 2: obec může ve své samostatné působnosti, jako 
opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou 
vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití 
zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce. 
                Odst. 3: úprava a kompostování musí být provozovány 
tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru 
stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces 
musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad 
organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. 
Kompostování, tj. výroba kompostu, je základem technologie, která 
zpracuje biologicky rozložitelné rostlinné suroviny a odpady. 
Kompostování je možno realizovat na základě provozního řádu 
schváleného příslušným úřadem, průmyslová kompostárna musí být 
vodohospodářsky zabezpečená s nepropustnou výrobní plochou a s 
jímkou na zachycování splachů a srážkových vod a vyrobený 
kompost, pokud je uváděn do oběhu prodejem, musí být registrován 
a musí splnit kritéria nezávadnosti na obsah rizikových prvků. 
Kompostování bioodpadů je možno považovat za jednu z 
technologií přispívajících k trvale udržitelnému životu na této 
planetě. Tato technologie minimalizuje vznik skleníkového plynu 
metanu vznikajícího při skládkování bioodpadů a vyrobený kompost 
trvale zabezpečuje úrodnost půdy. Ekologický účinek kompostování 
bioodpadů se zvyšuje v kombinaci s technologií anaerobní digesce. 
V budoucnosti bude kompostování aplikováno nejen při využívání, 
ale i při zneškodňování nevyužitelných biologických odpadů. 

Výroba průmyslových kompostů je usměrněna legislativou odpadů, 
vodohospodářskou legislativou a legislativou hnojiv. Kompostování 
je možno realizovat na základě provozního řádu schváleného 
okresním úřadem, průmyslová kompostárna musí být 
vodohospodářsky zabezpečená s nepropustnou výrobní plochou a s 
jímkou na zachycování splachů a srážkových vod a vyrobený 

kompost, pokud je uváděn do oběhu prodejem, musí být registrován 
a musí splnit kritéria nezávadnosti na obsah rizikových prvků. 
Limitní hodnoty rizikových prvků v kompostu vyplývající z 
požadavku legislativy hnojiv patří mezi nejpřísnější v Evropě, což 
omezuje především kompostování čistírenských kalů a znemožňuje 
dříve často realizované kompostování rozdrcených tuhých 
domovních odpadů. 
Zdrojem odpadů pro výrobu kompostů jsou veškeré biodegradabilní 
odpady, které neobsahují nadlimitní koncentrace rizikových prvků a 
další cizorodé látky. Jde jednak o odpady z veřejné zeleně /tráva, 
ořezy stromů, listí, dřevní štěpka/. Pouze kompost vyráběný ze 
separovaného bioodpadu s přídavkem stromové kůry a pilin 
částečně uhrazuje ekonomické ztráty z ekologicky uspokojivého 
řešení nakládání s odpady. Převaha výroby průmyslových 
kompostů je realizována klasickým způsobem na překopávaných 
kompostových zakládkách, tak jak bude navržena likvidace 
bioodpadu v kompostárně areálu Resta s.r.o. 
 
Lokalita areálu RESTA fotodokumentace: 
 

  
 

             
 
 
 
pohled na uvažované plochy pro výstavbu kompostárny ze strany 
od Nových Dvorů 
 

  
 

 
 
 



 

 
 
Výsledný materiál po provedené recyklaci stavebních hmot-
areálová trafostanice (recyklační část areálu) RESTA 
 

 
 

  
 
 
Orientační schéma kompostovací linky 
 

 
 
Pro návrh jsou k dispozici dvě parcely č. 1794/2-3587m2, ostatní 
plocha a p.č. 1795-4200m2, orná půda.  
Vlastnické právo k oběma plochám má Resta s.r.o., Kojetínská 
3120/75, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2. 
Stávající plochy jsou v současné době volné, údržba pouze sečení 
náletů a trávy. 
Sklon plochy je ke stávající komunikaci s oboustranným silničním 
příkopem. 
 
Návrh řešení výstavby a provozu kompostárny  
Vzhledem ke stávajícímu funkčnímu recyklačnímu provozu  areálu 
se navrhuje řešení provozu kompostárny formou obslužného 
provozu. 
Veškeré služby spojené s provozem kompostárny budou 
zajišťovány z prostor společného areálu.  
Pro potřebu provozu kompostárny bude využita stávající mostová 
váha, která bude sledovat množství navezeného surového 
materiálu a následně odvoz hotového kompostu. 
Odpad splaškových vod se předpokládá trvale do stávající žumpy 
na vyvážení. 
Pro provoz kompostárny bude nutné zajistit výstavbu nové studny. 
Využití studny bude nutné prokázat čerpací zkouškou a 
hygienickým rozborem.  

V případě nevyhovující kvality pro potřebu pití, bude voda ze studny 
využita pro výrobu kompostu, pravidelný postřik kompostových 
zakládek.  
Pro výstavbu kompostových ploch pro kompostové hromady, bude 
nutné vybudovat zpevněné, nepropustné plochy opatřené 
zvýšenými prefa okraji se svedením vod do rigolků a následně do 
akumulační jímky na výluhovou vodu ze zakládek. 
Plocha pro ukládání kompostových zakládek může být betonová, 
nebo asfaltová, opatřená nepropustnou folií. 
Pro výrobu kompostu doporučujeme vybudování zastřešené 
provozní plochy pomocí montovaného přístřešku, cca 1800m2. 
Plochy obou parcel jsou dostatečně velké jak pro výrobu, tak i pro 
odbyt hotového kompostu.   
Na ploše se doporučuje vybudovat ocelový objekt pro distribuci 
hotového kompostu, případně pro uskladnění techniky.  
Uskladňování hotového kompostu lze již řešit na nezabezpečené 
ploše. 
Potřeba velikosti plochy bude upřesněna dalším stupněm PD, kdy 
již bude podrobně proveden návrh manipulačních komunikací a 
ploch. Celou plochu parcel nebude potřeba využít.  
 
Vodohospodá řské řešení  
Výroba průmyslových kompostů je usměrněna legislativou odpadů, 
vodohospodářskou legislativou a legislativou hnojiv. 
Kompostování je možno realizovat na základě provozního řádu 
schváleného okresním úřadem. Průmyslová kompostárna musí být 
vodohospodářsky zabezpečená s nepropustnou výrobní plochou a s 
jímkou na zachycování splachů a srážkových vod.  
Tato podmínka bude splněna vybudováním nové zpevněné 
asfaltové, nebo betonové plochy s vloženou nepropustnou folií a 
zajištěním vyvýšení okrajů podél skladovacích ploch pro zrání 
kompostu. Bude nutné vytvořit podélný sklon tak, aby veškeré 
výluhové vody byly svedeny k jedné straně plochy k jímacímu rigolu 
a následně po usazení v sedimentační jímce gravitačním nátokem 
přivedeny do akumulační podzemní nádrže na výluhovou vodu.   

Jímaná výluhová voda bude využita pro potřebu zpětného postřiku 
kompostu, případně bude voda pro postřik dotována z nově 
vybudované studny. 

Výluhové vody jímané v nádrži mohou být vyváženy po dohodě 
s nejbližším ZD ke hnojení, případný přebytek výluhových vod bude 
odvážen k likvidaci na smluvní ČOV. 

Snížení množství dešťových výluhových vod a tím výrazné 
zmenšení potřeby na akumulaci lze zajistit pomocí zastřešení celé 
provozní plochy pro výrobu kompostu. Tyto neznečištěné střešní 
vody by pak byly svedeny přes vsakovací jímky do přilehlého 
terénu. Dešťové nekontaminované vody z komunikací a ploch 
budou svedeny odděleně vsakem do přilehlého terénu. Splaškové 
vody z objektů kanceláří a sociálního zázemí budou jímány ve 
stávající žumpě na vyvážení. Dodávka pitné vody bude zajištěna na 
základě HGP z nově vybudované studny, předpoklad vrtané, pokud 
vyhoví hygienickým předpisům. Jinak se předpokládá dovoz pitné 
vody. Užitková voda ze studny může být využita  pro splachování 
záchodů a pro postřik kompostu. 

 
Uvažovaná kapacita kompostárny - stru čný popis 
technologického procesu a stavebního řešení:  
Pro plochu kompostárny může být podle velikosti parcel využita 
plocha až  

cca 0.80 ha-8000 m2. Tato velikost plochy bude vyhovovat celé 
potřebě pro zpracování biohmoty pro město Olomouc. Vzhledem 
k velké vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby Nové Sady, 
Nemilany, Holice, nebudou tyto obce obtěžovány zápachem 
z kompostárny. Plocha pro kompostárnu je dostatečná, bude 
úměrně upřesněna po požadavcích na technologii provozování a 
podrobného návrhu využití ploch. Celková velikost plochy pro 
komplex kompostárny, kterou lze využít je až cca 0.80 ha, včetně 
technického zázemí, přístřešků pro distribuci kompostu a parkování 
techniky. Pro základní potřebu kompostování je uvažováno 
s plochou cca 3500 m2. Pro kanceláře, hygienické zařízení a vážení 
materiálu budou využity objekty v areálu, případně bude 
vybudováno společné nové zázemí. Předpokládané zpracování 
kompostu v množství cca 800-1250 t ročně, odpovídá objemu 
navezeného materiálu před rozdrcením cca čtyřnásobně vyšším, tj. 
v hmotnosti suroviny cca 3250-5000 t, v objemu cca 6000 m3 – 
10000 m3 /odhad/. Množství vyrobeného kompostu se během jeho 
zrání sníží oproti vstupnímu množství surovin cca o 30 % (dle 



 

surovinové skladby zakládky). Zbylá část se uvolní ve formě vody 
(vodní páry) a oxidu uhličitého. Doba zrání kompostu se pohybuje 
v rozsahu 6-9 měsíců.  

Doporu čujeme proto vybudování zast řešené plochy pro 
zakládky. P ři zast řešení velikosti 36 x 50m, bude dostate čně 
pokryta základní pot řeba množství zpracování biohmoty. 
V případě většího objemu lze zast řešení ve výhledu rozší řit. 

Popis vlivu stavby na životní prost ředí a ochranu zvláštních 
zájmů: 
Výstavba kompostárny - její provoz nebude mít negativní vliv na 
zdraví osob nebo na životní prostředí. Návrh kompostárny musí být 
v souladu s platnými normami a předpisy pro návrh a provozování 
kompostárny. 
Dešťové vody  ze zpevněné plochy kompostárny budou odděleny 
od ostatních neznečistěných povrchových dešťových vod. Likvidace 
dešťových vod. tzv. výluhových vod z kompostů je řešena 
samostatným jímáním pomocí povrchových okrajových rigolků 
umístěných na spádovém okraji plochy, které jsou svedeny do 
akumulačních jímek ze kterých budou průběžně smluvně odváženy 
na čistírnu odpadních vod do Olomouce, nebo smluvně ke hnojení 
s nejbližším ZD. Současně bude v prostoru jímek vybudována u 
studny čerpací stanice výluhových vod pro zpětné kropení 
kompostových zakládek a vzájemné přečerpávání vody do volného 
prostoru jímek. 
Splaškové vody  z objektu sociálního a hygienického zařízení 
jímány odděleně v žumpě na vyvážení. 
Stavba kompostárny je situována v oploceném areálu recyklačního 
závodu Resta s.r.o. V prostoru stavby se nenachází žádné 
významné dřeviny, ale pouze náletové křoviny, které budou 
odstraněny. 
Vliv na ovzduší: 
Vliv a dopad vlastním provozem bude minimalizován zvolenou 
technologií zakládání a provádění stavby a při dodržení 
stanovaných opatření nebude mít významný negativní vliv na 
ovzduší v širším okolí zájmové lokality. Negativní vliv na okolí bude 
prokázán v dalším stupni PD zpracováním Rozptylové studie. 
Vliv na půdu: 
V zájmovém území se nepředpokládá znečištění půdy, kontaminace 
půdy v prostoru plochy kompostárny je eliminována navrhovaným 
vodohospodářským a stavebnětechnickým opatřením. 
Posouzení EIA-posouzení vlivu stavby na životní prostředí: 
V průběhu příprav dalšího stupně projektové dokumentace bude 
nutné požádat Odbor životního prostředí krajského úřadu Olomouc 
o zjišťovací řízení ve věci vlivu stavby na životní prostředí. 
 
Dopravní řešení:  
Stavba se nachází na spojnici místní komunikace z ul. Holické ve 
směru na Nový Dvůr. Areál je umístěn při levé straně místní 
komunikace za křížením se spojnicí komunikace č. II/570-Holice-
Nové Sady. Z hlediska dopravního napojení na ostatní veřejnou 
dopravní síť a městské komunikace je umístění areálu dobré. Vjezd 
do areálu je proveden z místní asfaltové komunikace. Oboustranně 
je komunikace opatřena silničním příkopem. Vjezdová hlavní 
areálová komunikace je v provedení panelovém, přizpůsobená 
těžké dopravě. Ostatní plochy areálu jsou bez zpevnění. Dále jsou 
řešeny manipulační plochy vlastní kompostárny, na nichž bude 
probíhat vlastní proces kompostování a následné skladování 
výsledného produktu. Komunikace a plochy jsou navrženy pro 
provoz velkých nákladních vozidel délky 10 m (nikoliv pro návěsové 
soupravy), s živičným povrchem z asfaltobetonu,  dle katalogu (TP-
78)  kat.list  P A-2., konstrukce vozovky tl. cca 530 mm. Příjezdy 
jsou navrženy dvoupruhové, bez obrub. Na pláň komunikací bude 
položena geotextilie Geolon PP40 pro zvýšení únosnosti málo 
vhodných a podmínečně vhodných zemin. Předpokládá se rovněž, 
že se měřením neprokáže na upravené pláni normová únosnost 
min. 45 MPa (modul. def. v 2.cyklu), bude nutno přistoupit k výměně 
zeminy v aktivní zóně. Manipulační plocha pro kompostování a 
skladování bude na pláni opatřena navíc ochrannou nepropustnou 
folií pro zamezení případných průsaků znečištěných vod do podloží. 
Podsypná vrstva bude opatřena sítí drenáží pro svod průsaku 
výluhových vod.  Kolem celé manipulační a skladovací plochy bude 
provedena ochrana proti přepadávání kompostovaného materiálu 
z prefabrikátů např. ABH 51-19 (ŽPSV Uherský Ostroh), výška nad 
plochou cca 300-400 mm. Celá plocha bude řešena v podélném a 
příčném sklonu do 1,0%. Odvodnění povrchů bude řešeno 
podélnými žlaby s odnímatelnou mříží. Všechny svedené vody 
z povrchů i podloží budou v rámci řešení vodního hospodářství 
svedeny do jímek, aby se nedostávaly do podloží. Dopravní řešení 
v areálu, kde je navrženo umístění kompostárny se skládá ze 
zajištění dopravního přístupu po veřejných a areálových 

komunikacích. V oploceném areálu je zajištěn dostatečný prostor 
pro pohyb vozidel, včetně možného odstavení vozidel a techniky. 
 
 
elektrorozvody:  
Konkrétní řešení elektrorozvodů a instalací bude závislé na 
zvoleném způsobu provozování kompostárny. Pro požadovaný 
příkon kompostárny bude využita stávající stožárová trafostanice 
firmy Resta s.r.o., umístěná v areálu. Napojení elektrorozvodů 
kompostárny  bude provedeno z centrálního rozvaděče závodu 
měřeným odběrem. Celkový soudobý příkon kompostárny včetně 
zázemí nepřesáhne 50,- kW. Součástí rozvodů NN budou i kabely 
pro napojení technologických zařízení kompostárny, osvětlení, 
čerpací stanice a další. 
 
venkovní osv ětlení:  
Pro osvětlení plochy kompostárny budou navrženy ocelové stožáry 
výšky 10m s výložníkem 2m a svítidlem SHC 150W. Napojení 
nových rozvodů VO bude z rozvaděče. Všechny nové stožáry VO 
budou propojeny na zemnící pásek FeZn30/4. Zemnící pásek musí 
být uložen do zeminy mimo pískové  lože. Kabely budou uloženy do 
výkopu do pískového lože  v hloubce 80 cm a budou kryty 
výstražnou fólií šířky 33 cm. Fólie se uloží 20-30 cm nad kabely. 
Pod komunikacemi budou kabely uloženy do z plastové chráničky 
KOPOFLEX Ø50 mm. Stejným způsobem budou kabely chráněny 
v místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi. 
Konkrétní rozsah VO, typy svítidel a způsob ovládání bude řešen ve 
stupni DUR. 
 
dálkový p řenos dat, zabezpe čení objekt ů: 
V akumulační jímce výluhových vod bude provedeno hlídání hladiny 
vody. Kromě provozního hlídání hladiny (např. snímač hladiny 
B3SHL), které bude ovládat čerpání z jímek je navrženo hlídání 
maximální hladiny (např. snímač hladiny B2SHL). Výstupy z hlídačů 
maximální hladiny v akumulační jímce bude veden do kanceláře, 
případně do GSM modemu, který zajistí v případě překročení 
maximální hladiny v jímkách odeslání textové zprávy (SMS zpráva 
s využitím sítě mobilních telefonů) až na 8 vybraných mobilních 
telefonů. Ve variantě obsluhované kompostárny bude v provozních 
objektech provedeno elektronické zabezpečení areálu a výstup 
z ústředny EPS bude napojen na pult ochrany vybrané hlídací 
služby nebo bude proveden přenos hlášení GSM modemem. 

závěr:  
Kompostování bioodpadů je možno považovat za jednu z 
technologií přispívajících trvale udržitelnému životu na této planetě. 
Tato technologie minimalizuje vznik skleníkového plynu metanu 
vznikajícího při skládkování bioodpadů a vyrobený kompost trvale 
zabezpečuje úrodnost půdy. Ekologický účinek kompostování 
bioodpadů se zvyšuje v kombinaci s technologií anaerobní digesce. 
V budoucnosti bude kompostování aplikováno nejen při využívání, 
ale i při zneškodňování nevyužitelných biologických odpadů. 
                   

Druhy kompost ů: 
Kompost z listí 
Listí z různých druhů stromů se rozdrtí drtičem nebo travní 
sekačkou, smíchá s půdou, hnojem nebo kompostem v poměru 2:1. 
Je vhodné přidat ke směsi kuchyňský odpad, posekanou trávu, 
případně vyrovnávací dávku dusíkatého hnojiva (slepičí trus). 
Kompost z trávy 
Čerstvá tráva obsahuje hodně dusíku a vlhkosti. Proto je dobré ji 
nechat zvadnout a smíchat ji se slámou, listím, pilinami, hoblinami či 
rozdrcenými větvemi v poměru 2-3:1. Tráva má tendenci „slehnout“, 
proto tento druh kompostu je nutné častěji míchat a předcházet tak 
hnití a nedostatečnému zásobování kyslíkem. 
Kompost z větví, kůry a pilin 
Jelikož má každý druh dřevnatého odpadu pro tlení příliš málo 
dusíku, je třeba ho dodat, stejně jako potřebnou vlhkost. Vlhké a na 
dusík bohaté materiály jsou kejda, zelené odpady, tráva apod. 
Nutné je počítat také s delší dobou tlení. Tento druh kompostu je 
vhodný zejména pro výsadby nových stromů. 
 
základní seznámení s procesen kompostování:  
Kompostování zbytkové biomasy 
Jaroslav Kára, Zdeněk Pastorek, Antonín Jelínek 
Základní údaje 
Kompostování zbytkové biomasy je z celospolečenského hlediska 
nejpřirozenější a ekologicky nejvhodnější forma přeměny a 
zhodnocení tohoto organického materiálu. Proces kompostování 
urychlí zetlení odklízené travní hmoty, respektive vytvoří materiál, 
který může sehrát důležitou roli při péči o půdu a vylepšování 
půdních, zejména fyzikálních vlastností tak, aby půda byla schopna 



 

plnit své potřebné ekologické funkce. Vyzrálý kompost přispívá k 
tvorbě půdního humusu, který je základem půdní úrodnosti, přičemž 
živiny vázané na humusové částice se nevyplavují vodou tak, jako 
je tomu u průmyslově vyrobených hnojiv a jsou rostlinám k dispozici 
podle jejich potřeby. Při kompostování probíhá přeměna 
organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji 
technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený 
proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné pro rozvoj 
žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a 
produktivněji oproti polním podmínkám. Nejvhodnější v provozních 
podmínkách je jednorázově založený kompost, jehož proces zrání 
probíhá buď tzv. horkou cestou (rychlokompost, zrající několik 
týdnů) nebo pomalým zráním (3-4 roky). Zejména při 
rychlokompostování je nutné se zaměřit na správné sestavení 
surovinové skladby (C:N), na úpravu vlhkosti a zrnitosti, sledování a 
regulování teploty a pH a na patřičnou aeraci kompostovaného 
materiálu. Pro zabezpečení všech těchto požadavků je využívána 
řada technologií a nejrůznějších technických prostředků a právě tato 
metodika by měla být návodem, jak správně postupovat při jejich 
vhodném výběru. 
 
Technologie výroby rychlokompostu ze zbytkové biomasy 
Tato technologie musí zabezpečovat vhodné podmínky pro činnost 
aerobních mikroorganismů s velkými nároky na kyslík a 
produkujících oxid uhličitý. Proto musí být kompost nepřevlhčený, 
porézní a kyprý, aby byla umožněna výměna plynů mezi 
kompostovanou zakládkou a okolím. Velmi důležitá je též 
homogenita a důsledné promíchání zpracovávané biomasy s 
jednotlivými přidávanými komponenty z důvodu co největšího 
styčného povrchu, který ovlivňuje rychlost vzájemného působení. 
Po založení kompostu dochází v krátkém čase k vzestupu teplot 
uvnitř zakládky, což signalizuje vhodné podmínky pro rozvoj 
mikroorganismů, čímž začíná proces kompostování. Kompostování 
je kontinuální proces a proto nelze přesně vymezit různé úseky 
tlení. Přesto se tlení rozděluje do tří fází: 
Fáze rozkladu, Fáze přeměny a Fáze výstavby (syntézy)  
 
Fáze rozkladu: 
Tato fáze trvá asi tři až čtyři týdny, teplota stoupá podle výchozího 
materiálu na 50 až 70 °C. Je to činnost milionů bakterií a hub, které 
rozkládají lehce rozložitelné sloučeniny, jako jsou např. cukry, 
bílkoviny a škrob. Konečným produktem jsou malé "stavební 
kameny" - např. dusičnany, oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny a 
polysacharidy. Živiny, které jsou vázány v organické hmotě, se tak 
uvolňují a zčásti přecházejí až do původní minerální formy. Tento 
proces se proto nazývá také jako "mineralizace". 
 
Fáze přeměny: 
Trvá od čtvrtého až do osmého respektive desátého týdne. Teplota 
začíná opět klesat, mineralizované živiny jsou jako základní kameny 
zabudovány do "humusového komplexu". Kompost získává 
stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu a má lehkou vůni 
po lesní zemině. V tomto stádiu má nejlepší hnojařský účinek! 
 
Fáze syntézy (zralosti): 
Když je kompost ponechán ještě déle, získává stále více zemitou 
strukturu. "Živý humus" se přeměňuje na "trvalý humus", hnojařský 
účinek je slabší (živiny jsou pevněji vázány), účinnost humusu se 
však zvyšuje. 
 
Charakteristika skladby zakládky kompostu: 
Hlavní složkou zakládky kompostu bude zbytková biomasa 
(zejména travní) pro její vhodnou přeměnu je tato metodika 
vypracována. Další komponenty jsou do zakládky přidávány z 
důvodu zajištění specifických podmínek pro život mikroorganismů 
nezbytných pro kompostovací proces. Při správném sestavování 
materiálové skladby zakládky je nutné přihlížet zejména k poměru 
C:N. 
 
Vlhkost a provzdušňování: 
S obsahem organické biomasy v kompostu zpravidla stoupá i 
pórovitost, a tím i požadavek na vyšší vlhkost. Proto je pro 
komposty založené z převážné části z travní hmoty vhodná 
počáteční vlhkost 50-60%. V průběhu zrání se snižuje pórovitost a 
klesá požadavek na vlhkost. Avšak vzhledem k tomu, že se v 
průběhu kompostování část vody odpařuje, je v některých 
případech nutno upravovat vlhkost v průběhu zrání přidáváním 
dalších tekutin. Pravidlem pro zakládání kompostu je volba raději 
nižší vlhkosti, která se snadněji koriguje závlahou kompostu. 
Převlhčený kompost se upravuje mnohem obtížněji. Také teplota 
zakládky ovlivňuje rozvoj i aktivitu mikroflóry a tím i určuje rychlost 
rozkladu organických materiálů. 

 
Teplota: 
Většina mikroorganismů v organickém materiálu je mezofilních 
(optimální teplota jejich rozvoje je 20-30 °C). Avšak  až při vyšších 
teplotách začíná převažovat skupina termofilních aerobních 
mikroorganismů, které jsou pro správný průběh kompostování 
nezbytné. Optimální výše této teploty se pohybuje v rozmezí 45-65 
°C. Tato teplota zaru čuje likvidaci klíčivosti semen plevelů, 
patogenních mikroorganismů apod. 
 
Hodnota pH: 
Optimální hodnota pH u čerstvého kompostu se pohybuje v rozmezí 
6-8, protože většina mikroorganismů vykazuje nejpříznivější rozvoj 
a aktivitu právě v tomto rozmezí. U kompostů založených z 
převážné části z travní biomasy je toto rozmezí udržitelné bez 
přídavku vápenatých látek. 
 
Mechanizace kompostování zbytkové biomasy: 
Zpracování zbytkové biomasy přímo u původce je jednou z 
možností, jak výrazně zlevnit proces její přeměny. Skládkování 
zbytkové biomasy se stává ekonomicky neúnosné hlavně pro velké 
přepravní náklady a náklady za využití skládky. Má-li proto 
producent zbytkové biomasy vhodný prostor, který hlavně z 
hlediska hygienického neohrožuje životní prostředí, je pro něj 
nejvhodnější založit kompostárnu a pořídit si vhodnou techniku pro 
její provozování. Navíc, používá-li kompost pro vlastní potřebu, 
ušetří ještě za dovážené hnojivo, používané na jím 
obhospodařovaných plochách. Před rozhodnutím, jakou techniku a 
v jaké výkonnosti si pořídit, musí každý farmář udělat bilanci 
zpracovávané zbytkové biomasy na své farmě a určit "nasávací" 
oblast pro dovoz jednotlivých komponent do zakládky. Po vyřešení 
těchto základních otázek může provozovatel kompostárny přistoupit 
k vlastnímu návrhu kompostovací linky. Je třeba vycházet z toho, že 
pro výrobu kompostu a jeho další využití je třeba zajistit vhodnými 
mechanizačními prostředky všechny technologické operace s tím 
související. 
Jedná se o tyto pracovní operace: 
a) Zabezpeční vhodných fyzikálních vlastností kompostovaných 
materiálů: 
drcení, mělnění, štěpkování, sečení.  
b) Zabezpečení důkladného promísení jednotlivých komponent 
zakládky: 
promísení, překopání.  
c) Zabezpečení správného založení kompostu: 
vrstvení, nakládání, urovnávání, převážení.  
d) zabezpečení potřebných parametrů aerace, teploty, vlhkosti: 
překopání  
e) finalizace kompostu - ve většině případů je kompost vyrobený z 
travní biomasy expedován v hrubé podobě zpět do přírodního 
koloběhu, pokud ne, lze uvažovat o jeho dalším zpracování: drcení 
popř. mísení, prosévání, pytlování a expedice jemného kompostu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ú z e m n í   s t u d i e        H O L I C E   -   A R E Á L   F I R M Y   R E S T A
zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, MamOl - odbor koncepce a rozvoje zpracovatel:    CIRCULOS MEOS s.r.o.

příloha: 05.1širší vztahy, doprava, vztah k rekreaci datum: 10/2009

Definice vazeb areálu na širší území,
širší vztahy, doprava

Řešená lokalita v rámci širších vztahů je z hlediska
dopravy výhodně situována a dopravně poměrně nekonfliktně
napojitelná. V případě uvažovaného rozsahu areálu a
poskytovaných kapacit  ekologické likvidace odpadů by měl areál
pouze místní význam a spádovost se dá předpokládat pouze v
rozsahu blízko položených sídel, zejména by bylo počítáno s
obsluhou správního území města Olomouce.

Lokalita přiléhá k severojižní obslužné komunikaci, která
není příliš zatížena a napojuje v současné době zejména
zemědělský areál Nové dvory jižně od řešené lokality. Tato účelová
komunikace navazuje na severu i jihu na příčné komunikace, které
potom přímo navazují na nadřazenou komunikační síť silnic I. a II.
třídy. Na severu se jedná o komunikační spojnici Nových sadů a
Holice, která se na východě napojuje na příjezd od Přerova (I/55) a
na západě na komunikaci II. třídy II/435 (Olomouc, Tovačov). Na
jihu se jedná o silnici III/4353 (Blatec - Grygov), která se ve
východní části napojuje v blízkosti obce Velký Týnec na komunikaci
I/55 (Přerov, Olomouc) a v západní části opět na komunikaci II/435.

Nadřazeně se lze prostřednictvím I/55 napojit na rychlostní
komunikaci R35 v místě MÚK Olomouc Holice a na západě je
komunikace II/435 přímo napojena na R35 přes MÚK Olomouc -
Nemilany.
 Na základě výše popsané dopravní kostry bylo stanoveno
zájmové území řešeného areálu v mapě širších vztahů v příloze
05.2.

 Pro existenci recyklačního závodu a kompostárny je z
hlediska případného zatížení (např. hlukem) výhodná poloha v
dostatečném odstupu od zastavěného území, zejména od ploch
pro bydlení. I když jsou areály tohoto typu provozovány naprosto
nezávadně (vyjma hluku při recyklaci stavebního odpadu) a na
základě legislativních předpisů a v souladu s provozním řádem,
vznikají při umisťování provozů nakládání s odpady v kontaktu s
plochami pro bydlení a občanskou vybaveností projevy nesouhlasu
a realizace je často velmi komplikována. Z tohoto pohledu je
vhodnější se snažit tyto provozy situovat v dostatečné vzdálenosti
od zastavěného území, případně i v rámci volné krajiny, neboť se v
konečném důsledku jedná prakticky o ekologickou činnost
recyklace přírodních materiálů.

 Pro odůvodnění vyjímečnosti polohy areálu v rámci
správního území města (viz příloha č. 14) byla použita pro
bezpečný odstup od fukčně citlivých zastavěných i
zastavitelných území (zejména bydlení) vzdálenost 300m.
Vzdálenost areálu Resta od současně zastavěných území je
patrná z přiloženého situačního schématu.

V zájmovém území od jižní části města Olomouce a
dále na jih až po obec Dub nad Moravou je pro ráz území
charakterově i prostorově rozhodující prvek koridoru řeky
Moravy spolu s okolním širokým pásem nivy, který zasahuje
na západě po vyvýšenou hranu zastavěných území obcí a na
východě po výraznou linii koridorové trati Olomouc - Přerov.
Druhým základním krajinným prvkem je plocha lesa Království
v jižní části širšího území, která vytváří významný prostorový a
přírodní rámec v území v přímé návaznosti na široký volný
prostor nivní krajiny.
 V takto charakterově popsaném širším území se v
poměrné blízkosti levého břehu toku Moravy nachází zcela
mimo zastavěné území řešená lokalita, která byla historicky
zanesena do krajiny v podobě předsazeného fortu původního
městského opevnění a po jeho zániku v území existuje jako
„ostrov“, který nebyl nikdy zúrodněn a postupně se dostával do
podoby volného neudržovaného území s náletovými dřevinami
a neupraveným terénem. V nedávné minulosti byl areál
postižen rovněž zatěžujícím pobytem sovětských vojsk a
navážkou ze stavebních výkopů.     
Širší vztahy z hlediska navrhované funkce v území lze
charakterizovat spádovostí území pro svoz ekologicky
upravovaného stavebního odpadu do recyklačního závodu a
zeleného odpadu (tráva, štěpky apod.) do kompostárny. Mimo
jasně definovanou nutnou potřebu provozu pro město
Olomouc lze zájem očekávat i ze strany okolních obcí (Velký
Týnec, Grygov, Kožušany - Tážaly, Blatec, Charváty, Dub nad
Moravou).

přehledná situace vzdáleností areálu od okolních zastavěných území



                
Širší vazby – vztah k rekreaci 

 
 V první části přílohy 05.1 uvedená oblast zájmového 
území v rozsahu od jižního okraje města po les Království je 
definováno v zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje 
(ZÚR) jako území se zvýšeným potenciálem pro cestovní ruch a 
rekreaci a v ZUR zařazeno jako lokalita „RC5 – Olomoucko – 
jih“, kterou je nutno zpřesnit územní studií. Studie pro území 
RC5 byla zpracována a schválena v roce 2009. Výstupem studie 
je definice problémů a vzhledání kategorizace ploch vhodných 
pro rekreaci a turistiku. Pro řešení navrhovaného areálu je 
vhodné zařadit charakteristiku nejblíže dotčených ploch v území 
z hlediska tématu rekreace a prokázat tak soulad návrhu 
provozu v řešené lokalitě se záměry územní studie RC5. Plochy 
pro rekreaci a turistiku jsou vyznačeny v příloze 05.2. 
V následujícím výřezu textu ze studie RC5 jsou zařazeny pouze 
pasáže (modře) dotýkající se areálu a nejbližšího okolí: 

 
V rámci studie bylo analyzováno řešené území z pohledu 

stávajícího využití volných nezastavěných ploch v krajině. Tato analýza 
byla prováděna jednak v souladu s úvahami nad koncipováním 
sportovně – rekreační funkce v dané lokalitě a zároveň v souladu 
s celkovým charakterem území a jeho krajinným rázem.  
 
Definice problémů v území z hlediska využití ploch v krajině – vztah 
k ochraně přírody a krajiny: 
 
1 --- ekologicky nevyhovující stav hlavního toku řeky Moravy -
nevhodné stávající uspořádání  

vodní tok nemá vytvořené ochranné (zatravněné) pásmo, koryto 
řeky je v bezprostředním kontaktu s plochami orné půdy (vysoký 
stupeň plošné eroze orniční vrstvy z okolních pozemků do vodního 
toku, zátěž vodního toku jemnozrnnými plaveninami, zvýšená 
ekologicky nežádoucí eutrofizace vody, splachy chemických látek 
– biocidů - z intenzívně obdělávané orné půdy přímo do vodního 
toku)  
   

3 --- recyklační závod na území bývalého fortu č. VIII v rámci volné 
intenzivně obhospodařované krajiny; existence recyklačního 
závodu bez prostorové bariéry 

 
7 --- původní území nezemědělsky využívané nivní krajiny s vodními 

plochami rybníků (Luční rybník) – dnes intenzívně zemědělsky 
využívány 

 
Byly navrženy následující plošné celky s odlišnou charakteristikou 
využití území :  
 
• Plochy, kde bude zachována orná p ůda. Intenzívně zemědělsky 

využívaná půda v řešeném území je dominantním plošným prvkem 
v území. Tato skutečnost je dána zejména kvalitními bonitami půd 
v řešeném území a historicky silnou tradicí v oblasti zemědělství a 
obdělávání půdy.  

 
• Rozšířený pás území kolem hlavního toku řeky Moravy   

Návrh zásad k revitalizaci řeky Moravy a říčky Morávky s ohledem 
na plnění funkce nadregionálního biokoridoru ÚSES, funkce lokality 
Natury 2000 a rekreační funkce v řešeném území: 
A) Na základě biogeografické diferenciace krajiny 
v geobiocenologickém pojetí a po zařazení nivy do typologie nivních 
krajin v ČR navrhnout prostorové parametry (minimální šířku) 
nadregionálního biokoridoru kolem řeky Moravy. 
B) Minimální šířku biokoridoru revidovat v závislosti na posouzení 
problematiky záplavového území a protipovodňové ochrany. Cílem 
řešení by mělo být rozšíření retenčního prostoru v údolní nivě pro 
bezproblémový volný rozliv povodňových vod z řeky do nivy  
C) Prostor (pás) biokoridoru prostorově vymezit systémem 
odsazených zemních protipovodňových hrází  
D) Po koruně těchto odsazených hrází vést trasy cyklistických 
stezek. Vybrané trasy cyklostezek vybavit informačními tabulemi 
v podobě naučné stezky. 
E) Plochu (pás) území v nadregionálním biokoridoru revitalizovat : 
zemědělskou půdu v kultuře „orná“ převést (fakticky i evidenčně) na 
kulturu „trvalé travní porosty“. Vhodné parcely převést na kulturu 
„les“ a založit zde nové porosty lužního lesa s přirozenou dřevinnou 
skladbou, odpovídající stanovištním podmínkám  
F) Revitalizovat po dohodě se správcem toku vlastní říční koryto 
Moravy s cílem diverzifikovat tok a zlepšit místní stanovištní 
podmínky (biotop) pro rybí druh hrouzek Kesslerův (Obr.8).               
G) Provést revitalizaci toku říčky Morávky. 
H) Při výsadbách dřevin důsledně vyloučit používání geograficky 
nepůvodních druhů. 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Námět na obnovení p ůvodních p řírodních ploch mezi Holicí a 
bývalým fortem č.VIII, jehož plocha je dnes využita pro recyklační 
závod. Nově přírodně koncipované plochy by plnily funkci oddělující 
bariéry mezi recyklačním závodem a volnou intenzivně zemědělsky 
využívanou krajinou. Tento námět vychází z původního historického 
uspořádání krajiny v daném místě, které bylo charakterizováno 
přírodní krajinou s výrazným prvkem přírodních rybníků. Zřejmá by 
zde byla návaznost na koncept „Holického lesa“ a revitalizaci toku  
řeky Moravy. Námět by bylo nutno opět posoudit samostatnou 
krajinářskou studií, případně plochy zahrnout do návrhu revitalizace 
Kolem hlavního toku.  

 
 
V rámci studie RC5 byly návrhově vymezeny následující plochy : 
 
Vymezení ploch s možnou funkční charakteristikou pro cestovní ruch, 
rekreaci a turistiku, včetně definice zátěže touto funkcí: 
 
I. - jádro rekreace v řešeném území  

- intenzívně využité plochy pro rekreaci a cestovní ruch, včetně 
změny charakteru stávajícího území a objemově – 
prostorového navýšení v území;  tzn., že přípustné jsou i 
objekty sloužící jako zázemí sportovně-rekreačních areálů 

 
II. - plochy s méně intenzivní zátěží území určené pro rekreaci a 

cestovní ruch 
- nezastavěné plochy a koridory v území (volné krajině), které 

budou sloužit pro rekreaci, turistiku a odpočinek 
- jedná se o stávající nebo nově navrhované plochy vhodné na 

zařazení do uvažované funkce 
 

III. - plochy s nízkou zátěží území využitelné pro rekreaci a cestovní 
ruch 

- krajinné nezastavitelné plochy pro poznání přírody, turistiku, 
odpočinek 

 
 
S uvažovaným záměrem areálu Resta souvisí pouze následující 
vymezené plochy s nízkou zátěží využitelné pro rekreaci a 
cestovní ruch: 
 
III.1 - nevhodné stávající prostorově – funkční uspořádání břehů a 

pásu území kolem hlavního toku řeky Moravy  - nepřístupnost 
břehů a ploch kolem toku pro turistiku a cykloturistiku, a to 
v plném rozsahu řešeného území ; pás kolem Moravy by se mohl 
stát významným z hlediska poznání krajiny v blízkosti říčního 
toku střední velikosti a mohl by vytvořit hodnotnou přírodně – 
odpočinkovou prostorovou osu propojující město a plochy jižně 
od města, včetně navrhovaného jádra letní rekreace 

– návrh rozšířeného pásu území kolem hlavního toku řeky Moravy 
s novou prostorovou a typologickou charakteristikou – návrh 
revitalizace toku řeky Moravy  

 
III.5 - turistické a odpočinkové využití ploch navrhovaných formou 

obnovení původních přírodních ploch mezi Holicí a bývalým 
fortem č.VIII 

 
 
 
 
V souladu s definicí plochy III.5 bude v rámci řešené lokality 
revitalizována a zpřístupněna plocha dochovaných částí 
terénního valu jako součásti fortového opevnění (fort č. VIII).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

příloha 05.1 (2) 
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k.ú. HOLICE

areál firmy RESTAIII.1

III.5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA
OLOMOUCE

BLATEC

KOŽUŠANY-TÁŽALY

GRYGOV

VSISKO, VELKÝ TÝNEC

CHARVÁTY
DUB NAD MORAVOU

Legenda:

Záplavové území Q5 řeky Moravy

Záplavové území Q20 řeky Moravy

Záplavové území Q100 řeky Moravy

Zájmové území v širších vztazích v území (stanoveno na
základě dopravní obslužnosti řešené lokality)

Obslužná příjezdová komunikace

Napojovací západovýchodní komunikace do
území a nadřazené sítě dopravy

Spádovost kompostárny (svoz z okolních
obcí)

CHOPAV - chráněná oblast přirozené
akumulace vod

I.  intenzívně využité plochy pro rekreaci a cestovní ruch

II.  plochy s méně intenzivní zátěží území určené pro
rekreaci a cestovní ruch

Vztah k rekreaci a cestovnímu ruchu
(území definované jako území se zvýšeným
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch, převzané z
územní studie RC5 Olomoucko-jih)

III.  plochy s nízkou zátěží území určené pro rekreaci a
cestovní ruch

situace širších vztahů 1:25000

III.1 - nevhodné stávající prostorově - funkční uspořádání břehů a pásu území kolem hlavního toku řeky Moravy
- nepřístupnost břehů a ploch kolem toku pro turistiku a cykloturistiku, a to v plném rozsahu řešeného
území ; pás kolem Moravy by se mohl stát významným z hlediska poznání krajiny v blízkosti říčního toku
střední velikosti a mohl by vytvořit hodnotnou přírodně - odpočinkovou prostorovou osu propojující město
a plochy jižně od města, včetně navrhovaného jádra letní rekreace

– návrh rozšířeného pásu území kolem hlavního toku řeky Moravy s novou prostorovou a
typologickou charakteristikou - návrh revitalizace toku řeky Moravy

III.5 - turistické a odpočinkové využití ploch navrhovaných formou obnovení původních přírodních ploch mezi
Holicí a bývalým fortem č.VIII
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uap limity využití území  1:15 000

uap hodnoty území  1:15 000

Legenda:

Plocha řešeného území

Legenda:

Plocha řešeného území



ú z e m n í   s t u d i e        H O L I C E   -   A R E Á L   F I R M Y   R E S T A
zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, MamOl - odbor koncepce a rozvoje zpracovatel:    CIRCULOS MEOS s.r.o.

příloha: 06.2územně analitické podklady datum: 10/2009

uap problémy v území  1:15 000

uap záměry na změny v území  1:15 000

Legenda:

Plocha řešeného území

Legenda:

Hranice řešeného území

Plocha krajinná smíšená s rekreačním využitím.
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problémový výkres 1:10000

definice a vyhodnocení jevů a problémů v řešené lokalitě (vyplývající zejména z limit využití území)  :

ekologická zátěž v území
- zátěž vzniklá užíváním areálu v minulosti (pobyt sovětských vojsk v

daném místě, zatížení území stavební navážkou...)

problémy ve vztahu ke krajinnénu rázu, řešenému prostoru a
hodnotám v území:

- zachování původní stopy fortu č.VIII

- nepůvodnost krajiny - původní nivní louky a luční rybník

- nepůvodnost dřevin v lokalitě

- exponovaná pohledová jižní hrana areálu z rychlostní komunikace

- existence dominantní  zeleně odstiňující stávající prozatímní provoz

vztah k rekreaci a cestovnímu ruchu v území
- stávající navrhované plochy rekreační zeleně - ZKR
- vztah k území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch
 (územní studie území RC5 - eviduje KÚ)

definice analýza a vyhodnocení

řešená lokalita se nachází v záplavovém území

možný biologický vliv lokality (záměru) a vztah k ochraně přírody

vztah k zemědělskému půdnímu fondu
podle BPEJ se lokalita nachází v území s II. třídou ochrany půd, ovšem
samotné plochy areálu jsou v převážné míře vyňaty ze ZPF

odstup od zastavitelných urbanizovaných ploch
lokalita je součástí širšího volného území kolem toku Moravy

z definovaných jevů a problémů v území a na základě jejich vyhodnocení byl zpracován návrh
řešení areálu (přílohy 15 a 16) a stanoveny podmínky využití území (příloha 17)

možný vliv lokality na vodohospodářský režim v území

záměr venkovního vedení elektrické sítě VVN 110 k V

existence funkční distribuční trafostanice v areálu

- základní problém v řešeném území - analyzováno v samostatné příloze 13

analyzováno v přílohách 9, 11

analyzováno v příloze 5 - širší vztahy
- není v rozporu s územní studií RC5
- krajinná rekreační zeleň je v lokalitě zachována formou revitalizace

severní a severovýchodní části areálu - viz. navrhované řešení

analyzováno v příloze 8

analyzováno v přílohách 12, 13

pro využití areálu pro daný záměr bude odstranění ekologické zátěže méně
náročné, než v případě zařazení lokality do krajinné a rekreační zeleně;
rozsah likvidace ekologické zátěže bude dán v dalších fázích přípravy záměru

ře
še

né
 ú

ze
m

í

doprava

majetkoprávní vztahy

legenda

vedení radioreléové trasy přes řešenou lokalitu

- pro umístění zastavitelného území do záplavového území je nutno provést
odůvodnění vyjímečnosti areálu (viz. příloha 14) a stanovit podmínky ve vztahu
k tomuto problému (příloha č.17)

je nutno najít takové řešení, které zachová dochované zbytky původního
fortového opevnění

analyzováno v územní studii, zejména v rámci posouzení krajinného rázu
(příloha 10) a zapracováno do návrhu (přílohy 15,16) a podmínek využití
území (příloha 17)

záměr VVN nebude mít žádný vliv na uvažovaný záměr a řešenou lokalitu

pozemky jsou převážně v majetku provozovatele závodu na recyklaci odpadů

vztah k rekreaci a turistice v území (viz. příloha 5)

pro možný budoucí provoz závodu na recyklaci odpadů je existence
trafostanice výhodou; v případě nevyužití areálu pro uvažovaný záměr se
stávající vedení VN a trafostanice stanou v území zátěží

vedení trasy nemá žádný vliv na uvažovaný záměr a řešenou lokalitu

- území je dopravně napojeno odpovídajícím způsobem a dostatečně
kapacitně pro uvažovaný záměr

- řešení dopravy je analyzováno a popsáno v příloze 05
- z hlediska dopravy není nutno klást pro využití území žádné podmínky

obslužná komunikace v území - příjezd k areálu

napojující komunikace do hlavní dopravní kostry města

výhodou pro realizaci záměru je, že nedojde k výraznému záboru ZPF

analyzováno v příloze 8

odstup od zastavitelných urbanizovaných ploch je vzhledem k charakteru
navrhované funkce využití areálu výhodou; v případě využití území v
podobě krajinné a rekreační zeleně nemá odstup žádný význam

Q100
Q20
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areál firmy RESTA

Půda I.třídy ochrany

Půda II.třídy ochrany

Půda III.třídy ochrany

Půda IV.třídy ochrany

Legenda:

Parcela č. 1794/1, plocha 42108m2 a 1794/2, plocha
3587m2 vlastník fy. RESTA s.r.o. bez záboru ZPF

Parcela č. 1795, výměra 4200m2 vlastník fy.RESTA s.r.o.
v případě potřeby nutno provést zábor ZPF

Půdy bez ochrany ZPF dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí

zemědělský půdní fond 1:5000

vlastnické vztahy 1:5000

Zemědělský půdní fond , vyhodnocení záboru ZPF

Řešená lokalita je součástí volné krajiny podél toku řeky
Moravy jižně od zastavěného území města Olomouce, kde je
zemědělský půdní fond reprezentován dominantní kulturou
(druhem pozemku) v podobě orné půdy. Kvalita půd je vzhledem
ke klimatickým a geomorfologickým podmínkám velmi vysoká, kdy
v území převažují půdy s třídou ochrany I. (bonitačně nejcennější
půdy) a půdy s třídou ochrany II. (nadprůměrná kvalita).

V rámci území se zatříděním do II. třídy ochrany leží i
řešená lokalita, ovšem její převážná část je vzhledem k
historickému nakládání s územím, charakteru využití a konkrétní
podobě vyňata ze ZPF. Nezařazení řešených pozemků (vyjma
parcely 1795) do ZPF je dokumentováno ve výpisech z katastru
nemovitostí (LV). K případnému záboru ZPF by došlo pouze na
části již zmiňované parcely 1795  v k.ú. Holice, přičemž její
převážná část plochy by byla součástí bariérové krajinné zeleně
(viz. grafické schéma).

Pro možnost zařazení řešených ploch do zastavitelného
území s funkčním využitím pro ekologickou likvidaci odpadů je
skutečnost, že lokalita není zahrnuta do ZPF a nebude svým
využitím zabírat ornou půdu, nespornou výhodou.

Z majetkoprávního pohledu jsou uvažované pozemky ve
vlastnictví stávajícího provozovatele prozatímního provozu
recyklačního závodu firmy Resta Přerov s.r.o., který uvažuje i s
navrhovanou kombinací recyklace stavebních odpadů a
kompostárny. Pozemky ve vlastnictví možného budoucího
provozovatele celý záměr výrazně zjednodušují a z tohoto pohledu
by nekomplikovaly realizaci investice do závodu na likvidaci
odpadů.

 
Intenzívně zemědělsky využívaná půda v okolí areálu je

dominantním plošným prvkem v území. Tato skutečnost je dána
zejména kvalitními bonitami půd a historicky silnou tradicí v oblasti
zemědělství a obdělávání půdy. Tyto vazby se projevily v minulosti
velmi intenzívně a původní kultury některých ploch zahrnuté v
zemědělském půdním fondu byly převedeny na ornou půdu (např.
travní nivní porosty v území kolem Moravy, přírodní plochy rybníků
apod.) V území docházelo historicky i k odlesnění lužní krajiny a
vytvoření nových ploch orné půdy. Doporučuje se ZPF v daném
území chránit, ovšem připouští se a v pásu kolem toku řeky Moravy
se dokonce doporučuje změna na odlišnou kulturu (trvalý travní
porost), než je orná půda.
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Charakteristika území z hlediska ochrany
přírody a životního prostředí

areál Resta

definice polohy areálu v širším území



Ochrana p řírody v řešeném území 

Úvod 

Údolní niva řeky Moravy jižně od Olomouce je typickým 
příkladem velmi silně antropicky pozměněné nivní krajiny 
(Obr.1.) s velmi nízkou ekologickou stabilitou (KILIÁNOVÁ 
2001).  
 

 
 

Obr.1. Současný stav antropogenně silně pozměněné říční 
krajiny kolem řeky Moravy jižně od Olomouce;  
přibližně uprostřed území je vidět komplex lužního lesa 
Království u Grygova, který vytváří „ostrov“ uprostřed silně 
odlesněné a intenzívně zemědělsky využívané krajiny údolní 
nivy. 

Krajinn ě-ekologická charakteristika území 

Geomorfologicky je řešené území součástí 
Hornomoravského úvalu, který jako součást Vněkarpatských 
sníženin odděluje geologicky velmi starý (prvohorní) Český 
masív a tercierního Karpatského oblouku. Hornomoravský úval 
je příkopovou propadlinou, která leží na starých tektonických 
liniích (zlomech), oddělující kry Nízkého Jeseníku a Drahanské 
vrchoviny. Tento prostor byl zaplněn v neogénu mořem, jehož 
sedimenty dnes tvoří vrstvy v nejhlubším geologickém podloží 
oblasti. V období pleistocénu (starší čtvrtohory) 
v Hornomoravském úvalu se v původních velmi hlubokých 
erozních korytech řek ukládaly mocné vrstvy sedimentů, která 
se v  soudobých geologických sondách označují jako výplně 
přehloubených koryt. Během celého kvartéru se niva řeky 
Moravy výrazně utvářela v různých etapách střídání 
sedimentace a eroze. Svědectvím těchto geologických procesů 
jsou tzv. říční terasy, na mnoha místech v řešeném území 
dodnes dobře pozorovatelné. Soudobý povrch celého území je 
tedy akumulační nivní rovinou, vytvořenou holocenními 
sedimenty řeky Moravy. Složení sedimentů je závislé na 
petrografickém složení a stavbě celého povodí nad daným 
místem. Od počátku raného středověku (9. století) prochází niva 
Moravy výraznou etapou svého vývoje, kdy řeka při 
povodňových událostech přináší do nivy obrovská kvanta 
splavených zemědělských půd ze svého horního povodí. Tyto 
sedimenty se v krajině nivy usazují a vytváření pedologicky 
dobře dokumentované vrstvy nivních půd (fluvizemí). 

Řešené území údolní nivy Moravy jižně od Olomouce 
spadá převážně do 2. vegetačního stupně v pojetí ZLATNÍKA 
(1976). Převažujícím typem potenciální přirozené vegetace je 
zde lužní les fytocenologického svazu Alnion incanae 
(NEUHÄUSLOVÁ 2000), převážně tvrdý luh charakteru jilmové 
doubravy (v geobiocenologickém pojetí se jedná o habrojilmové 
jaseniny vyššího stupně). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab. 1. Environmentální územní limity v širším okolí  
uvažované stavby kompostárny firmy Resta  
 
 

Územní limit Legislativní vazba Poznámka 

Chráněná oblast 
přirozené 

akumulace vod 
Kvartér řeky 

Moravy 

Nařízení vlády ČSR 
č.85/1981 Sb. 

 

Území určené 
k ochraně zdrojů 

a kvality podzemní 
vody v kvartérních 
(štěrkopískových) 

sedimentech v nivě 
řeky 

Zátopové území 
kolem řeky 

Moravy 

Rozsah zátopového 
území je upřesňován 
v územních plánech 

obcí, skutečný 
plošný rozsah 

záplavy se však 
může lišit podle 

aktuálního 
meteorologického 

stavu 

Zátopové území je 
významný 

environmentální limit 
v řešeném území 

Územní systém 
ekologické 

stability (ÚSES) 

Nadmístní ÚSES 
upřesněn v ZÚR OK, 

místní (lokální) 
ÚSES upřesněn 

v územních plánech 
obcí 

Osa nadregionálního 
biokoridoru kolem řeky 
Moravy dnes zaujímá 
převážně intenzívně 

zorněnou půdu, což je 
pro záplavové území 
v říční nivě ekologicky 
zcela nevhodný stav. 

Významný 
krajinný prvek : 

údolní niva 

§3, odst.1, písm.b) 
a §4, odst.2 zákona 
č.114/1992 Sb., 

o ochraně přírody 
a krajiny v platném 

znění 

Údolní niva je 
vymezena geologicky 

(geologické mapy), 
geomorfologicky (reliéf 
terénu) a pedologicky 
(mapa půdních typů). 

Významný 
krajinný prvek : 

vodní tok 

§3, odst.1, písm.b) 
a §4, odst.2 zákona 
č.114/1992 Sb., 

o ochraně přírody 
a krajiny v platném 

znění 

V případě toku řeky 
Moravy jde navíc 
o územní překryv 
s EVL Morava – 
Chropyňský luh. 

Významný 
krajinný prvek : 

les 

§3, odst.1, písm.b) 
a §4, odst.2 zákona 
č.114/1992 Sb., 

o ochraně přírody 
a krajiny v platném 

znění 

Všechny lesy 
v řešeném území. 

Přírodní 
rezervace 
Království 

Nařízení OkrÚ 
Olomouc č.2/1995 

Podrobněji viz další 
text. 

Evropsky 
významná 

lokalita 
Království 

Příloha č.722 
k nařízení vlády 
č.132/2005 Sb. 

Předmět ochrany: 
dubohabřiny a lužní 
lesy. EVL zaujímá 

celou výměru lesního 
komplexu. 

Evropsky 
významná 

lokalita Morava – 
Chropyňský luh 

Příloha č.729 
k nařízení vlády 
č.132/2005 Sb. 

Hrouzek Kesslerův 
(Gobio kessleri), bobr 

evropský (Castor 
fiber). V řešeném 

území zaujímá EVL 
vlastní tok řeky Moravy 

a některá, na řeku 
přímo navazující slepá 

ramena. 

 

 

 

 



Vyhodnocení vliv ů projektu kompostárny na 
speciální zájmy ochrany p řírody 

 

Řeka Morava v řešeném území  

Řeka Morava je vodohospodářsky významný vodní tok. 
V řešeném území odbočuje z levého břehu Moravy tok říčky 
Morávky, který dříve poháněl provoz dnes nefunkčního 
Blateckého mlýna. Morávka je významná pro vodní režim 
fluvizemí lužního lesa Království. Řeka Morava (vlastní tok) je 
v řešeném území součástí Evropsky významné lokality Morava 
– Chropyňský luh, kde z předmětu ochrany EVL je významný 
pro řešené území pouze výskyt druhu hrouzek Kesslerův (Gobio 
kessleri).  

Prvotní potvrzené údaje o výskytu hrouzka Kesslerova 
v řece Moravě v úseku od jezu v Bolelouci po soutok s Bečvou 
publikovali MERTA & LUSK (2004). Autoři přepokládají 
souvislost s povodní v roce 1997, kdy nelze vyloučit, že 
populace vznikla z jedinců původem z Bečvy. Výsledky 
pokusných odlovů v r.2005 potvrdily výskyt hrouzka Kesslerova 
výhradně v proudech a peřejích v posuzované části toku. Tyto 
zóny jsou zastoupeny v úsecích, kde nedochází k ovlivnění 
vzdouvacím objektem (jezem). V úsecích ovlivněných vzdutím, 
například úsek nad jezem v Bolelouci jsou eliminovány proudy, 
peřeje a je potlačena variabilita hloubek. Upravený tok má 
charakter homogenního kanálu se specifickou morfologii dna 
a břehů.  

Vzhledem k výskytu celkem 17 druhů ryb a zastoupení 
zvláště chráněných druhů hrouzka Kesslerova (Gobio kessleri) 
a ouklejky pruhované (Alburnoides biupunctatus) jsou pro řeku 
Moravu v řešeném území doporučena tato opatření: 

⇒ zachovat pro výskyt hrouzka Kesslerova dochované klíčové 
úseky: proudy a peřeje se štěrkovým a kamenitým dnem, 
tyto jsou významné i pro ostatní reofilní druhy ryb, 

⇒ neprovádět odtěžení štěrkopískových náplavů (s výjimkou 
pravidelné údržby podjezových úseků), z hlediska 
protipovodňové ochrany jejich existence v tomto úseku toku 
nemá negativní vliv na průběh povodně,  

⇒ ponechat bez zásahu v plném rozsahu mělké příbřežní zóny, 
neboť právě okrajové oblasti koryt jsou považovány za 
habitat, používaný tohoročními rybami, 

⇒ při posuzování vodohospodářských projektů vycházet 
z principu, že charakter lokalit (hloubka, rychlost proudu 
a substrát) mají vliv na charakter rybího společenstva 
a změna prostředí povede ke změně struktury rybího 
společenstva (druhová diverzita je silně ovlivněna diverzitou 
prostředí),  

⇒ zachovat současný systém rybářského hospodaření, 
přehodnotit platný osazovací plán ve smyslu vyloučení jelce 
tlouště z roční zarybňovací povinnosti, z důvodu dostatečné 
přirozené reprodukce ve prospěch jiných reofilních druhů 
ryb. 

Realizace projektu kompostárny nebude mít na EVL 
Morava – Chropy ňský luh žádný negativní vliv. 
 
 
 

Lužní les Království u Grygova 

Les Království u Grygova je znám již velmi dlouho 
(OTRUBA 1927) jako unikátní lokalita výskytu prvků karpatské 
květeny, např. kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa). 
Království je také vyjímečné tím, že některé náznaky dovolují 
uvažovat o výjimečnosti zdejších luhů v rámci lužních lesů 
celého Hornomoravského úvalu (MACHAR 2001). V tomto 
lužním lese se nacházejí také bývalé písečné (eolické) ostrovy, 
které jsou dobře známé z oblasti jihomoravských lužních lesů 
(tzv. hrúdy). Lužní les Království plní funkci regionálního 
biocentra ÚSES. Již z leteckého snímku území (Obr.1.) je dobře 
patrné, že komplex lesa Království je „zeleným ostrovem“ v silně 
odlesněné krajině údolní nivy Moravy jižně od Olomouce.  

 
Realizace projektu kompostárny nebude mít na lužní les 

Království žádná negativní vliv. 
 

 

 

 

 

Zemědělský p ůdní fond  na pozemcích v bezprostředním okolí 
lokality zamýšlené kompostárny nebude výstavbou a 
provozem kompostárny nijak negativn ě ovlivn ěn. V případě 
teoretického (a velmi málo pravděpodobného) případu 
rozplavení materiálu zpracovávaného nebo uloženého 
v kompostárně na okolní zemědělské pozemky (za situace 
mimořádně velké povodňové události) nemůže dojít ke 
kontaminaci půdního prostředí nebezpečnými nebo jedovatými 
látkami. Případné (byť zcela teoretické) rozplavení kompostu na 
ornou půdu doplní orniční (humusový) horizont o organické 
látky, které jsou v intenzívní agrocenóze vítaným obohacením 
půdního profilu a které do půdy zemědělci záměrně dodávají při 
běžném hospodaření. 
 
 
 
 

Případný vliv areálu (kompostárny) na další složky 
životního prostředí je částečně definován v příloze č. 04 a lze 
konstatovat, že při správné realizaci investice a správném 
provozování (v souladu s platnou legislativou a provozním 
řádem) nebude mít navrhovaný provoz vliv na podzemní vody 
ani ovzduší. Správné provozování kompostárny by mělo zaručit, 
že nebudou do ovzduší uvolňovány žádné nebezpečné látky ani 
zápach. 
 
 

 

 

 

Závěr 

V lokalitě určené k realizaci záměru výstavby kompostárny a 
v jejím bezprostředním okolí se nenachází žádné zvláště 
chráněné území přírody, památný strom ani registrovaný 
významný krajinný prvek nebo biotop zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Evropsky významná lokalita Morava – 
Chropyňský luh ležící západně o lokality nebude záměrem 
výstavby a provozu kompostárny nijak dotčena ani ovlivněna.  

 

Projekt kompostárny firmy Resta Majetín v k.ú. Nové  

Sady nebude mít žádný negativní vliv na zájmy ochrany  

přírody a krajiny v dot čeném území. 
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Posouzení areálu z hlediska
krajinného rázu



Odborné posouzení 
 

výstavby kompostárny Olomouc 
z hlediska krajinného rázu 

  
v k. ú. Holice  

 
(Průzkumné práce na lokalitě byly prováděny v průběhu roku 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ú v o d  
 
 

Cílem odborného biologického posouzení bylo hodnocení 
projektu výstavby kompostárny (přírodě blízký proces, při kterém se 
pracuje pouze s nezávadným biologickým materiálem) na  k. ú. 
Holice. Účelem stavby je potom výroba kompostu, kterým se vyřeší 
problém s rostlinným odpad města. Konkrétně se posouzení týká 
problematiky umístění stavby z hlediska problematiky krajinného 
rázu podle ustanovení § 12 odst. 1,2 zákona čís. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  Především 
se jedná o postavení budovy kompostárny na nynějším 
zanedbaném pozemku firmy Resta. Na zvoleném pozemku byla 
studována vhodnost vybraného místa pro umístění jmenovaného 
objektu.  Úkolem biologického posouzení bylo hodnocení celé 
dotčené lokality se zaměřením na problematiku vyhodnocení 
z hlediska krajinného rázu. Hodnocení si všímá „dochovanosti“ a 
kvality okolní krajiny v širších ekologických souvislostech. Výsledky 
tohoto hodnocení budou sloužit jako jeden z podkladů  pro 
rozhodnutí o povolení této stavby z hlediska ochrany přírody a 
krajiny. Smyslem tohoto posouzení je doporučit jen takové řešení, 
které nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinný ráz lokality. 

 
  

Pro zpracování předloženého posouzení bylo použito těchto 
hlavních podkladů : 
 
 
���� základní projektová dokumentace  
���� různé mapové podklady a náčrty 
���� jednání se zástupcem projekce  
���� opakované terénní průzkumy 
���� znalosti z jiných lokalit a průzkumů  z předcházejícího období 
���� archivní materiály 
���� konzultace s dalšími odborníky 
 
 
 
 
 
 
2.  Administrativní údaje a charakteristika navrhov aného 

záměru 
 
  

Projekt představuje stavební záměr s  provedením výstavby 
městské kompostárny. Uvažovaná stavba bude provedena za 
účelem zpracování rostlinného odpadu, který bude pocházet 
z městských pozemků. Příprava pozemků pro výstavbu bude velmi 
jednoduchá a dotčený pozemek může být narušen jen minimálně.  
Zájmový areál leží na nynějším pozemku firmy Resta a je celý 
oplocen.  Odpovědným úřadem pro stavbu je Magistrát města 
Olomouce.   
    
 
 
 
 
 
 

3.  Hodnocení sou časného stavu území  
 
 
3.1. Popis lokality – p řírodní pom ěry na sledovaném území  
 

Průzkum byl na lokalitě prováděn především za účelem 
zjištění vlivu stavby na krajinný ráz lokality. Za tímto účelem bylo 
posuzováno a hodnoceno jednak přímo dotčené území stavby, dále 
pak jeho bezprostřední okolí, ale i pohledy z  širšího i vzdálenějšího 
okolí na celou lokalitu. 

Zájmové území stavby se nachází prakticky na rovném 
terénu v k.ú. Holice. Jedná se o běžné území provozovny firmy 
Resta, na které navazují polní ekosystémy. Nevýrazné je i okolí 
hodnoceného pozemku, i když v minulém období se na tomto celku 
nacházelo několik rybníků. Krajinný ráz je až  ve větším okolním 
reliéfu zpestřen zajímavějšími přírodními prvky (remízek, jezírko, 
mrtvé rameno apod.). V blízkém okolí hodnoceného území se 
nevyskytuje žádná výraznější krajinná lokalita většího významu. 
Ostatní směry jsou otevřené a volné. Geograficky i biogeograficky 
se jedná o lokalitu místně nevýznamnou. 

V blízkosti prochází místní silnice, dominantní je na 
pozemku hromada drceného stavebního materiálu a v okolí 
pozemku se především nachází obdělávaná pole. V okolí není 
žádný významný vrchol a v přímém dosahu nejsou žádné 
významnější přírodní prvky. Ve větší vzdálenosti je pak pohledově 
významné těleso dálnice a sloupy vysokého napětí.  

 
 

3.2.   Průzkum „dochovanosti“ krajinného rázu  
 
  Stavba bude prováděna v prostoru bývalého vojenského 
obranného zařízení tzv. fortu. Bez zajímavostí také není, že v okolí 
se nacházela rybniční soustava. Tento fakt uvádím jako důkaz 
naprosto pozměněné krajiny v okolí areálu budoucí kompostárny. 
  V místě stavby je terén relativně rovinatý.  Žádná původní 
vegetace se zde nevyskytuje. Prakticky na celém okolí budoucí 
stavby jsou intenzivně obhospodařovaná pole. Není zde vyvinuta 
běžná vegetace, která doprovází větší toky resp. jejich říční nivu. 
Podobně chybí v blízkosti hodnocené lokality také další přírodní 
prvky (např. tůň, mokřad, mez atd.). Není zde vytvořena ani žádná 
další přírodě blízká vegetace. 

 V místě navrhované stavby nejsou žádné typy chráněných 
území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny (čís.114/92 
Sb., jejich prováděcích vyhlášek a novelizaci). V souladu se 
jmenovaným zákonem zde také nebyl nalezen žádný živočich ani 
rostlina, kteří by patřili mezi zvláště chráněné druhy. 
 
 

Jako p říklad um ěle vytvo řeného porostu uvádím p řehled 
převažujících druh ů rostlin na dot čené lokalit ě : 

 
Poa pratensis (lipnice luční) 
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) 
Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl) 
Calamagrosts epigeios (třtina křovištní)  
Trifolium repens (jetel plazivý) 
Achillea millefolium (řebříček obecný) 
Solidago gigantea (celík obrovský) 
Taraxacum oficinale (smetanka lékařská) 
Alchemilla vulgaris  (kontryhel obecný) 
Arctium tomentosum (lopuch pavučinatý) 
Tussilago farfara (podběl obecný) 
Cirssium arvense  (pcháč oset) 
Carduus acanthoides (bodlák obecný) 

  Helianthus tuberosum (slunečnice topinambur) 
Leontodon autumnalis (pampeliška podzimní) 
Atriplex patula (lebeda rozkladitá) 
Atriplex nitens (lebeda lesklá) 
Dactylis glomerata (srha laločnatá) 
Erigeron canadense (turan kanadský) 

 
 
Na dotčené lokalitě  stromy a  keře:  
 

Populus sp. (topol) 
Rosa canina (růže šípková) 

 
 Zájmový pozemek je na okrajích stíněn několika 
nepůvodními topoly a v přední části je pak uměle vysazeno několik 
keřů a stromů. Ne celém území se nenachází žádní vzácnější 
zástupci bylin nebo dřevin.  
 



3.3. Kulturní charakteristika  
 
  Krajina v okolí stavby je přeměněná lidskou činností a má 
jen základní estetickou a přírodní hodnotu. Provedenou stavbou 
nebude negativně tento krajinný celek ovlivněn. Hodnocená krajinná 
část není přirozenou regionální dominantou. V okolí se podobných 
lokalit vyskytuje větší množství. 
 Je však nutné upozornit, že v místě firmy Resta se v dřívějším 
období nacházel jeden z obranných objektů města Olomouce. 
Jednalo se o tzv. fort, po kterém zde však nejsou prakticky patrné 
žádné stopy. Podobně i v blízkém okolí, kde byla soustava rybníků 
jsou jen nehluboké deprese. 
 
 
 
4.   Míra zásahu do krajinného rázu  
 
  Dané místo krajinného celku (se svým nejbližším okolím) 
formuje popisovaná rovinatá plocha  ve vlastnictví firmy Resta a 
nevýrazné (nesnadno definovatelné) okolí, kde jsou převážně polní 
kultury. 
 
 
  Pohledov ě je místo stavby prakticky ze všech směrů bez 
krytí lesem (jen několik straších topolů) nebo jiným významnějším 
krajinným celkem. Ostatní pohledy jsou volné (jezírka, dálnice, a 
elektrické vedení je až ve větší vzdálenosti). Stavba nebude 
takovým zásahem, který by měl mí negativní dopad na krajinný ráz 
hodnoceného celku.  Přímo v míst ě budoucí stavby se 
nevyskytuje žádná p řírodní p řekážka, která by hodnocenému 
projektu bránila v realizaci. 
 
 
  Krajinný ráz , kterým je zejména přírodní, kulturní nebo 
historická charakteristika daného místa,  je obecně chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do 
krajinného rázu mohou být jen takové, které výrazně původní ráz 
nepoškodí. Hodnocená stavba nebude mít charakter 
negativního zásahu a nedojde k dot čení hodnot krajinného 
rázu. 
 
 
  Umíst ění stavby může být pouze v místě, kde nedojde k 
výrazné změně krajinného rázu, zůstanou zachovány významné 
krajinné prvky, zvláště pak chráněná území, kulturní dominanty 
krajiny a vztahy v krajině. Na sledovaném území nebudou žádné 
jmenované prvky narušeny. Nedojde ke snížení či změně 
krajinného rázu dané lokality. 
 
 
 
 
  Posuzovaný projekt  bude mít jen malý vliv na kraj inný 
ráz a v celkovém charakteru krajiny nebude mít negat ivní 
dopad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   Závěry a doporu čení 
 
 
1.  Průzkum krajinného rázu na dotčené lokalitě byl prováděn 

v průběhu roku 2009. 
 
 
2.  V prostoru viditelnosti budoucí stavby (v místě jejího krajinného 

rázu) nebyly nalezeny takové estetické, přírodní ani další 
cennější hodnoty, které by bránily realizaci posuzovaného 
projektu na sledované lokalitě v plném rozsahu. 

 
 
3.  Vybudováním kompostárny v k.ú. Holice nedojde k negativním 

změnám  krajinného rázu lokality  podle ustanovení § 12 odst. 
1,2 zákona čís. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
4.   Také nedojde ke změně v biologickém a ekologickém významu 

lokality. Nebudou zde také narušeny ani žádným způsobem 
negativně postiženy zástupci živočichů a rostlin, které by patřily 
mezi zvláště chráněné druhy. 

 
 
5.   Nebudou také negativně narušeny přírodní vztahy v krajině a 

nebude postiženo přírodní harmonické měřítko krajiny.  
 
 
6.   Doporučuji provést vhodné ozelenění hodnocené stavby 

zástupci, které jsou v okolí stavby běžní.  
 
 
7.    Z výše uvedených důvodů řešení problematiky krajinného rázu 

je možné posuzovaný projekt  d o p o r u č i t  k realizaci 
v úplném rozsahu. 

 
 
8.    Posuzovaný projekt  bude mít jen nepatrný vliv  na krajinný 

ráz a v celkovém charakteru krajiny nebude mít negat ivní 
dopad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olomouc, říjen 2009 
 
 
 
 
 
RNDr. Miloš Holzer 
Biologické průzkumy a analýzy 
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Hydrobiologický pr ůzkum a posouzení 

  
vlivu záměru výstavby – „Kompostárny 

Olomouc“ 
na vodní biotopy 

v okolí areálu firmy RESTA v Holici 
 

(průzkumné práce byly provedeny v období roku 2009)  
 
 
 
 
 

 
 
I.  Ú v o d  
 

Cílem průzkumných aktivit bylo zjištění objektivního stavu 
lokality (vodních biotopů), které se nachází v blízkosti areálu firmy 
RESTA na okraji města Olomouce, kde je plánovaná výstavba 
kompostárny. V zájmu průzkumů bylo posouzení stavu ohrožení 
těchto vodních lokalit v období povodňových stavů při vyplavení 
materiálu z místa plánované a hodnocené kompostárny. Bude se 
tedy jednat o hodnocení rizik ohrožení vodních živočichů, kteří se 
mohou nalézat ve vodním prostředí jmenovaných biotopů. Výsledky 
budou sloužit k péči o lokalitu tak, aby byla v souladu s  životním 
prostředím a aby nedošlo k narušení tohoto vodního prostředí. 
Posouzení je především zaměřeno na vyhodnocení 
hydrobiologických a ichtyologických poměrů na sledovaném území 
se speciálním průzkumem event. výskytu chráněných živočichů. 
Také budou  stanovena taková opatření, která budou mít  příznivý 
dopad na přírodu a krajinu sledované lokality. 
 

Dalším úkolem biologického posouzení bylo hodnocení celé 
dotčené lokality se zaměřením na problematiku vyhodnocení 
z hlediska krajinného rázu. Hodnocení si všímá „dochovanosti“ a 
kvality okolní krajiny v širších ekologických souvislostech. Výsledky 
tohoto hodnocení budou sloužit jako jeden z podkladů  pro 
rozhodnutí o povolení této stavby z hlediska ochrany přírody a 
krajiny.  
 
Pro zpracování předloženého posouzení bylo použito těchto 
hlavních podkladů : 
 
 
���� různé mapové podklady a náčrty 
���� jednání se zástupci projekce a orgánů OP  
���� odborná literatura, která se týká řešeného území  
���� terénní průzkumy a odběry vzorků 
���� laboratorní rozbory vzorků 
���� archivní materiály 
���� konzultace s dalšími odborníky 
 
 
 
II.  Stručné popisy lokalit  
 
Vybrané biotopy celého hodnoceného území  
 

1. vodní prostředí lokality mrtvého ramene řeky Moravy 
 
2. vodní prostředí lokality jezírka 
 
3. vodní prostředí toku řeky Moravy 
 
4. výskyt zvláště chráněných živočichů vodního prostředí 
 

 
Na jednotlivých biotopech sledované lokality byl proveden 

hydrobiologický pr ůzkum z hlediska možného ohrožení 
vodních živo čichů kontaminací povod ňových vod z místa 
budoucí kompostárny. Dále pak orienta ční ichtyologický 
průzkum ze stejných d ůvodů. Byla vytipována a pozorována 
část toku řeky Moravy, která leží v blízkosti areálu firmy 
RESTA, staré mrtvé rameno Moravy a vybrané blízké jezírku. 
 
 
 
 
 

Popis odb ěrové lokality – profil na vybrané části toku  
 
Odběrové místo na sledované lokalitě bylo umístěno v místě 

nepatrně vzdáleném od stávajícího areálu firmy RESTA. Dno je 
složeno z drobných kamenů a štěrku, ale celé je pokryté jemným 
bahnem (na některých místech větší mocnosti). Zachyceno je zde 
také množství rostlinného materiálu a větve stromů. 
 

Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty vody v prostoru odběru 
vzorku  :    

 
vodivost vody                                    349  µ.S  
množství rozpuštěného kyslíku         7,2  mg/l 
teplota v době odběru      14,3 ºC 

 
 
Popis odb ěrové lokality - jezírko  

 
V blízkosti sledovaného areálu  je v nánosek štěrkopísků 

vytvořeno několik jezírek, z kterých bylo jedno vybráno pro 
monitorovací účely. Voda zde má silný zákal a vizuálně je prakticky 
bez života. Povrch vody je z větší části pokryt řasou, bakteriemi a 
pylem stromů. Dno je bahnité s vrstvou organických zbytků rostlin. 
 

Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty vody v prostoru jezírka      
 

vodivost vody                                    520  µ.S  
množství rozpuštěného kyslíku         5,4  mg/l 
teplota v době odběru      15,7 ºC 

 
 
Popis odb ěrové lokality – mrtvé rameno řeky Moravy  
 

Mrtvé rameno se nachází na levém břehu řeky Moravy za 
jižním okrajem zastavěné části města Olomouce, v kat. území Nové 
Sady, Holice a Hodolany. Z vodohospodářského hlediska leží 
v říčním km 231,150. Mrtvé rameno vzniklo při regulaci (napřímení) 
řeky Moravy a je dosud po celé délce trvale (celoročně) zvodněno. 
Spád dna v Moravě mezi dolním a horním koncem mrtvého ramene 
na délku 403 m činí 5,7 promile. Celková délka mrtvého ramene je 
984 m při spádu dna 2,3 promile. 
 

Naměřené fyzikálně-chemické hodnoty vody v prostoru mrtvého 
ramene  :    

 
vodivost vody                                    592  µ.S  
množství rozpuštěného kyslíku         4,4  mg/l 
teplota v době odběru      15,9 ºC 

 
 
 
III. Vlastní pr ůzkumy  
 
1.  Vodní prost ředí na lokalit ě 
 

 Tekoucí vody  – jsou na lokalitě zastoupeny průtokem řeky 
Moravy.  

  
Fyzikálně-chemické vlastnosti tekoucí vody byly měřeny 

souběžně s hydrobiologickým odběrem.  Naměřeny byly hodnoty, 
které jsou jen nepatrně horší  než v hlavním toku Moravy nad 
Olomoucí (vodivost vody), ale množství rozpuštěného kyslíku je pak 
výrazněji horší. 
 

Vodní prost ředí na sledované lokalit ě má tendenci 
k horším parametr ům. Vzácnější vodní živo čichové zde mají 
méně vhodné podmínky pro sv ůj rozvoj. Negativním prvkem je 
zde také rozkolísanost vodního pr ůtoku b ěhem roku.  

Na lokalit ě je vytvo řeno prost ředí (z hlediska m ěřitelných 
hodnot), které je vzdálen ější p řirozeným podmínkám a má 
jednozna čné známky negativního vlivu lidské činnosti.  

 
Stojaté vody – vybrány byly dva kontrolní biotopy – typické 

štěrkopískové jezírko, ležící v blízkosti a mrtvé rameno řeky 
Moravy. 

 
Obě vybrané lokality také nep ředstavují kvalitní vodní 

biotopy, co do výskytu zvlášt ě chrán ěných živo čichů. Nicmén ě 
je mrtvé rameno v zájmu ochrany p řírody a jezírko je pak 
oblíbenou lokalitou sportovních rybá řů. 

 
 



2.  Základní hydrobiologický pr ůzkum  
 
Průzkumné práce byly zaměřené především na odběr  

bezobratlých živočichů ve volné vodě (plankton – především stojaté 
lokality) a na živočichy dna toku (bentos). 
 
Metodika odběru vzorků 

 
Pro odběry vzorků jsem používal klasické metody 

hydrobiologických sběrů materiálu, kterými jsou odběry do různých 
planktonních sítí. Odebíral jsem stejným způsobem a po stejné 
časové období, aby bylo možné vzorky porovnávat. Postupně jsem 
zachytil všechny živé organismy volné vody a dna toku i tůní. Po 
odstranění hrubých nečistot byly získané vzorky umístěny do láhve, 
fixovány formaldehydem a převezeny ke konečnému zpracování do 
laboratoře. 
 
tekoucí voda  

 
 

Lokalita čís. 1 - profil na vybrané části toku řeky Moravy  
 
Systematický přehled všech zachycených živočichů  
 
N e m a t o d a 
 
Nematoda sp.div.    13x 
 
O l i g o c h a e t a 
 
Tubifex tubifex   7x 
Limnodrilus sp.  12x 
Chaetogaster sp.    3x 
 
C r u s t a c e a 
 
Copepoda sp.      3x 
juvenilní   6x 
Canthocamptus staphylinus   2x      
Asellus aquaticus    24x 
Rivulogammarus roeselii    28x 
 
Ostracoda sp.   2x 
 
E p h e m e r o p t e r a 
 
Baetis rhodani    23x   
juvenilní 19x 
    
T r i c h o p t e r a 
 
Hydropsyche sp.   7x 
Polycentropus sp.    2x 
 
C h i r o n o m i d a e 
 
Chironomus gr. thummi    9x 
Limnochironomus nervosus    5x 
Tanytarsus gr. gregarius    3x 
Polypedilum sp.   7x 
juvenilní    12x 
 
A t h e r i c i d a e 
 
Atherix ibis    2x 
                             
C o l e o p t e r a 
 
Hydraena sp.    2x 
 
Počet zachycených taxon ů:    21                  kus ů živočichů:   
191 
 
 
Rozbor zachyceného spole čenstva živo čichů na sledovaném 
profilu  
 

Při hydrobiologickém odběru bylo ve vzorku zachyceno 191 
kusů živočichů, kteří patří do 21 různých taxonů vodní fauny. Obě 
hodnoty jsou pro daný typ tekoucí vody průměrné. V podobných 
tocích však může být počet taxonů i celkové počty živočichů vyšší. 
Celkové počty živočichů bývají na lokalitě vyrovnané, ale nižší než 

podobných lokalitách. Na lokalitě chybí všichni zástupci čistších vod 
a další vzácnější zástupci vodní fauny. 
 

Na lokalit ě protéká povrchová voda alfa-mezosaprobní 
kvality. Tzn., že se jedná o st ředně znečišt ěnou vodu, která již 
méně vyhovuje rozvoji vzácn ějších druh ů vodní fauny.  
Jednozna čně se zde negativn ě projevuje vliv protékající vody 
městskou aglomerací.  
 
stojaté  vody  
 
Lokalita čís. 2 – vybrané jezírko  

 
 
T u r b e l l a r i a 
 
Dugesia tigrina   2x 
 
N e m a t o d a 
 
Nematoda sp.div.    11x 
 
O l i g o c h a e t a 
 
Pristina  sp.   3x 
Chaetogaster sp.    3x 
 
M o l l u s c a 
 
Armiger crista    26x 
 
C r u s t a c e a 
 
Copepoda sp.    304x 
juvenilní   520x 
Canthocamptus staphylinus   3x 
 
Chydorus sphaericus    450x 
Daphnia sp.    19x 
Simocephalus vetulus    3x 
 
Ostracoda sp.   3x 
 
E p h e m e r o p t e r a 
 
Siphlonurus aestivalis    6x 
juvenilní    5x 
 
T r i c h o p t e r a 
 
Limnephilus sp.   5x 
Hagenella clathrata   3x 
 
O d o n a t a 
 
Ischnura sp.    2x 
 
C h i r o n o m i d a e 
 
Corynoneura sp.   3x 
Corynoneura sp.     2x 
Anatopynia plumipes    4x 
Parachironomus gr.cryptotomus     3x 
Chironomus gr.plumosus     4x 
juvenilní    9x 
 
C h a o b o r i d a e 
 
Chaoborus sp.    4x 
 
C o l e o p t e r a 
 
Noterus clavicornis    3x 
 
D y t i s c i d a e 
 
Hyphydrus ovatus – larvae    3x 
 
Počet zachycených taxon ů:  26                     kus ů živočichů:   
1.403    
 
 



 
Rozbor zachyceného spole čenstva živo čichů na sledované 
lokalit ě  
 

Na lokalitě bylo ve vzorku zachyceno 1.403 kusů živočichů, 
kteří patří do 26 různých taxonů vodní fauny. Jedná se o lokalitu 
nesnadno definovatelnou a nevyváženou. Vytvořen není ani 
rybníček ani klasická tůň. Jedná se o nehluboké štěrkopískové 
jezírko s méně kvalitní vodou, které postupně zarůstá vegetací. Na 
tomto profilu zachycení živočichové patří do vod rybníků a tůní. 
Pravděpodobně  to bude stav obvyklý pro podobné lokality. Složení 
živočichů je zde proměnlivé.  Společenstvo vodních živočichů 
jarního aspektu se i výrazněji liší od letního a podzimního období. 
Charakteristickým jevem nevyrovnanost prostředí.   

Složení společenstva vodních organismů tvoří odlišné druhy 
živočichů než na předešlé lokalitě tekoucí vody. Chybí všichni 
zástupci  rodů a druhů, kterým stojící voda svým charakterem  
nevyhovuje.  
 
Zajímavější nálezy na lokalitě: 

 
Ploštěnka druhu Dugesia tigrina je u nás nepůvodní. Byla 

zavlečena akvaristy do volných stojatých vod. Pochází ze Severní 
Ameriky a snáší vyšší organické znečištění. 

Výrazným druhem tůní a rybníků je prakticky všude 
rozšířená Stylaria lacustris. Tento běžný máloštětinatec zde však 
chybí. Tento příklad uvádím jako důkaz nevyrovnanosti a odlišnosti 
vytvořeného vodního prostředí na sledovaném území. Také složení 
měkkýšů je nepestré a odlišné. Zachycen byl jen  druh Armiger 
crista (ostníček žebrovaný). Jedná se o drobný a poměrně rozšířený 
druh menších stojatých vod. Také složení korýšů je málo pestré. 
Buchanky jsou přítomny ve vysokých počtech (bývají však ještě 
vyšší). Z perlooček  převažuje zástupce čočkovců rodu Chydorus. 
Jedná se o kosmopolitický druh menších vod, ve kterých bývá 
přítomen hromadně.  

Jepice stojatých vod druhu Siphlonurus aestivalis je běžná 
v tůních i rybnících. Šidélko z řádu vážek rodu Ischnura je spíše 
vázáno na drobné  vody s přítomností vodních rostlin. Podobné 
prostředí preferují také larvy chrostíků druhu Hagenella clathrata. 
Staví si svoje schránky z malých rostlinných částic.  

Společenstvo larev pakomárů není bohaté ani zvlášť 
zajímavé. Anatopynia plumipes  preferuje zabahněné a zarostlé 
vody. Parachironomus gr.cryptotomus bývá v tůních mezi 
rostlinstvem, ale i v bahně. V podobném prostředí se vyvíjí i larva 
potápníka druhu Hyphydrus ovatus.  
 
 Nejedná se o kvalitní lokalitu z pohledu problematiky 
ochrany p řírody, ale jezírko je oblíbeným rybá řským revírem. 
 Ohrožení lokality v dob ě povodní je minimální. 
 
 
Lokalita čís. 3 – mrtvé rameno Moravy  
 
 
R o t a t o r i a 
 
Keratella sp.    12x 
 
H y d r o i d e a 
 
Hydra sp.    11x 
 
T u r b e l l a r i a 
 
Dendrocoelium lacteum   5x 
 
N e m a t o d a 
 
Nematoda sp.div.    13x 
 
O l i g o c h a e t a 
 
Chaetogaster setosus  3x 
Limnodrilus sp.   15x 
Dero obtusa    12x 
Nais communis    14x 
 
M o l l u s c a 
 
Pisidium sp.   4x 
Segmentina nitida    7x 
 

C r u s t a c e a 
 
Macrocyclops sp.   2.150x 
Copepoda sp.div.   920x 
Juvenilní   30x 
Eudiaptomus sp.   13x 
 
Canthocamptus staphylinus   540x      
Attheyella crassa   50x 
 
Chydorus sp.   14x 
Daphnia sp.    4x 
Ceriodaphnia reticulata    150x 
 
Ostracoda sp.   226x 
 
A c a r i n a 
 
Hydracarina sp.   6x 
 
E p h e m e r o p t e r a 
 
Siphlonurus aestivalis   5x 
Juvenilní    3x 
 
O d o n a t a 
 
Lestes viridis    2x 
 
T r i c h o p t e r a 
 
Limnephilus sp.   2x 
 
C u l i c i n a e 
 
Aedes sp.   16x 
 
C h i r o n o m i d a e 
 
Chironomus gr.thummi    4x 
Tanypus punctipennis    13x 
Guttipelopia guttipennis   3x 
Einfeldia gr.pectoralis    5x 
Tanytarsus gr.gregarius    11x 
Polypedilum sp.    10x 
Juvenilní    16x 
 
C h a o b o r i d a e 
 
Chaoborus sp.    14x 
 
C e r a t o p o g o n i i d a e 
 
Culicoides nubeculosus    8x 
 
L i m o n i i d a e 
 
Helius sp.    2x 
 
N o t o n e c t i d a e 
  
Notonecta glauca     2x 
Juvenilní    17x 
 
C o l e o p t e r a 
 
Plateumaris braccata    3x 
 
Počet zachycených taxon ů:    39                   kus ů živočichů:   
4.319 
 
 
Rozbor zachyceného spole čenstva živo čichů na sledovaném 
profilu  
 

Při orientačním odběru bylo ve vzorku zachyceno 4.319 kusů 
živočichů, kteří patří do 39 různých taxonů vodní fauny. Jedná se o 
vysoké množství taxonů a velmi vysoké množství živočichů 
v jednom vzorku. Převažují živočichové stojatých vod, nádrží 
se štěrkopísčitým a bahnitým dnem, kde jsou porosty vodních 
rostlin.  

 



K jednotlivým zachyceným živočichům : 
 

Nezmaři (r.Hydra) jsou jen ve vodách čistších na 
ponořených předmětech. Mezi máloštětinatými červy nejsou 
přítomny typičtí zástupci rybniční fauny (např. rody Stylaria a 
v bahně žijící Tubifex). Naopak se zde vyskytují zástupci vod 
tekoucích (Limnodrilus a Nais). Z měkkýšů byla  zachycena 
hrachovka  (rodu Pisidium), která žije v různých typech vod, ale 
spíše patří mezi běžné zástupce menších vod a lištovka lesklá 
(Segmentina nitida), která je hojným zástupcem drobnějších vod. 

Nejpočetněji jsou zastoupeni na lokalitě korýši a to po stránce 
kvantitativní i kvalitativní. Domnívám se však, že tato skupina  není 
na lokalitě v plném rozvoji. Rozhodně zde chybí větší pestrost 
perlooček (především pak z čeledi Chydoridae-čočkovci). Vznášivky 
rodu Eudiaptomus  obývají menší i větší eutrofní vody a častější 
bývají v jarním období. Plazivka bahnomilná (Attheyella crassa) žije 
hojně na bahenních usazeninách různých vod. Perloočky jsou 
přítomny v relativně menších počtech. Nejpočetnější jsou na lokalitě 
zástupci druhu Ceriodaphnia reticulata. Jsou to zástupci pobřežního 
planktonu eutrofních vod (rybníky, stará ramena řek). Jedná se o 
zástupce časté až mnohdy hromadné. Lasturnatky (Ostracoda) jsou 
na lokalitě také ve vyšších počtech než je běžné na podobných 
typech vod.  

Zástupcích larev  jepic druhu Siphlonurus aestivalis preferují 
vody stojaté, ale najdeme je i v pomalu tekoucích vodách, 
především mezi vodním rostlinstvem. Vážky druhu Lestes viridis 
(šídlatka velká) mají spíše rozšíření jižněji od nás, ale v posledním 
období se zde objevují častěji. Chrostíci rodu Limnephilus si staví 
svoje schránky z úkrojků rostlin. 

Larvy komárů se na sledované lokalitě vyskytují jen v malých 
počtech, přestože se jedná o invazní rod Aedes. Larvy pakomárů 
jsou  pestřeji zastoupeni. Rod Chironomus  je představitelem 
živočichů bahenních sedimentů a druh Tanypus punctipennis je 
v různých typech vod. Patří mezi druhy slabě saprofilní. Objevuje se 
v místech, kde jsou nánosy organických rostlinných zbytků. 
Podobně i druh Einfeldia gr. pectoralis. 

Bahnomilka rodu Helius preferuje stojaté vody s vodními 
rostlinami. Je saprofágní a živí se zahnívajícím listím a jinými zbytky 
rostlin. 
 

Pozitivním jevem na sledované lokalit ě je nep řítomnost 
larev komár ů a jiného obtížného hmyzu (nap ř.ovádovití apod.). 

 
Lze konstatovat, že k ochraně dnešního dochovaného stavu 

lokality plněpostačí zákonná existence VKP a vymezení místního 
biocentra ÚSES v územním plánu (navíc VKP má z určitého 
hlediska striktního uplatňování zákonné územní ochrany dokonce 
vyšší stupeň ochrany než přírodní památka). Přesto je jasné, že 
biocentrum (a VKP) neplní své ekologické funkce vyhovujícím a 
odpovídajícím způsobem. 

 
 
3.  Základní ichtyologický pr ůzkum  
 
Řeka Morava  
 

Řeka Morava je v Olomouci - Nových Sadech, 
z ichtyologického pohledu, na přechodu mezi parmovým a 
cejnovým pásmem.  

Mimo vlastní terénní průzkumy byly použity materiály získané 
z předešlých průzkumů (především autorů Loyka a Jurajda). 
 

Na okraji Olomouce pod městskou ČOV se vyskytuje 12 – 15 
běžných druhů ryb nížinného pásma středně znečištěných vod. 
Zvláště chránění zástupci se zde nevyskytují. 
 

Na vzdálenějším místě (nížeji po toku) – pod Tážalským jezem 
– byl zaznamenán výskyt kriticky ohroženého hrouzka Kesslerova 
(Gobio kessleri). 
 

V podobné vzdálenosti (výše po toku) – u železničního mostu –  
je ohrožená  střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Je zde početně 
zastoupená a má zde přirozenou reprodukci. 

 
Oba vzácnější zástupci nebudou zamýšlenou stavbou ohroženi 

ani v době povodní. 
 

V proudu je pak hojná parma obecná (Barbus barbus) a 
ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus). Mezi dominantní 
druhy pak dále patří – jelec tloušť (Leuciscus cephalus), jelec 
proudník (Leuciscus leuciscus) a hrouzek obecný (Gobio gobio). 
 

Z dalších zástupců vzácnější vodní fauny je možné na 
sledovaném úseku toku ojediněle nalézat škebli říční (Anodonta 
anatina) a není možné vyloučit ani přítomnost raka říčního (Astacus 
astacus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů a 
vyskytuje se od mostu (Povodí Moravy) až po železniční most. 
 

Část toku řeky Moravy nad Tážalským jezem až prakticky 
pod ČOV Olomouc je tok ovlivněn zadržením vody nad 
jmenovaným jezem. 
 
 
Mrtvé rameno  
 

Z hlediska rybářského využití je lokalita mrtvého ramene 
vedena jako rybářský revír mimopstruhový (obhospodařuje MO 
ČRS Olomouc). Přesto zde překvapivě při opakovaných 
ichtyologických průzkumech nebyla zjištěna žádná rybí obsádka, 
což je stav pro mrtvá ramena tohoto charakteru netypický, indikující 
možné problémy s toxicitou vody či sedimentů. 
 
Ryby se zde nevyskytují (b ěžně) – podmínky pro jejich rozvoj 
jsou nevhodné. 
 

Po povodni v roce 1997 zde byl nutný záchranný transfer 
rybí obsádky, která v mrtvém rameni uvázla. 
 
 
Vybrané jezírko  
 

Jezírko vykazuje zvýšený výskyt nepůvodního karasa 
stříbřitého (Carassius auratus gibelio), který vytlačil našeho karasa 
obecného (Carassius carassius). 
 

Běžný je zde : kapr obecný (Cyprinus carpio), plotice obecná 
(Rutilus rutilus) a perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus). 
Ojediněle pak lín obecný (Tinca tinca). 
 
 
Holický náhon  
 

Zájmová část vede kolem jezírek a náhon je zaústěn do řeky 
Moravy pod ČOV. 
 

V tomto úseku náhonu patří mezi dominantní druhy jelec 
tloušť (Leuciscus cephalus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), 
hrouzek obecný (Gobio gobio), plotice obecná (Rutilus rutilus), 
karas stříbřitý (Carassius auratus gibelio), střevlička východní 
(Pseudorazbora parva) a mřenka mramorovaná (Noemacheilus 
barbatulus). 
 

Raci a mlži se na lokalitě Holického náhonu nevyskytují. 
 
 V zájmovém území je připraven projekt tzv. „Holický les“ i 
s výstavbou vodní plochy. Dále pak projekt na revitalizaci 
jmenovaného mrtvého ramene (je na odboru koncepce a rozvoje 
magistrátu Města Olomouce). 
 

Všechny jmenované vodní plochy jsou rybářské revíry – 
hospodaří zde MO ČRS Olomouc. Uživatelem je pak – dle zákona o 
rybářství – Územní rybářský svaz Ostrava. 
 
 
 
 
4.   Průzkum výskytu chrán ěných živo čichů na lokalit ě 
 

Za účelem zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů na 
lokalitě byl proveden podrobný průzkum ve všech jmenovaných 
vodních biotopech sledovaného území. 
 
Výsledky průzkumů : 
 

Na celém hodnoceném území nebyl v době průzkumných prací 
zachycen žádný  živočich ani rostlina , který  je zařazen mezi 
zvlášt ě chrán ěné druhy  podle zákona čís.114/92 Sb. (v platném 
znění) a prováděcí vyhlášky MŽP ČR čís. 395/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny. 
 
 
 
 
 



5. Bioindikáto ři a možnost jejich ohrožení  
 
 Přímo na sledovaném území nebyl nalezen žádný zástupce 
zvláště chráněných živočichů nebo rostlin. 
 
 Pro stanovení rizik ohrožení vodní fauny během povodní 
z místa kompostárny je možné vybrat bioindikátory, kteří se 
vyskytují v okolí hodnoceného místa.  
 
Jsou to tito zástupci vzácnějších a zvláště chráněných druhů vodní 
fauny :   
 
rak říční (Astacus astacus) 
škeble říční (Anodonta anatina) 
hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri) 
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) 
 
 V době povodní se z prostoru kompostárny dostanou do 
vodního prostředí jen látky biologického charakteru, které nebudou 
toxické a na uváděné druhy živočichů nebudou mít negativní dopad.  
 
 Výskyt a chování vybraných zástupců vodní fauny bude 
sledován v období běžných vodních stavů, ale především bude 
probíhat monitoring v období povodní a po návratu do normálních 
vodních stavů. Bude tedy možné objektivně posoudit dopad vlivu 
kompostárny a rizika úniku látek z tohoto prostoru na vodní faunu. 
 
 Po provedených pr ůzkumech je možné konstatovat, že 
negativní dopad objektu a provozu kompostárny na vodní 
živočichy je možné vylou čit. 
 V době vyšších povod ňových stav ů se do vodního 
prost ředí mohou vyplavené částce dostat. Mírn ě se zvýší 
eutrofizace vodního prost ředí, ale dopad na bioindikátory, ale i 
další vodní organismy, bude mizivý. 
 
    
IV. Poznámky k výstavb ě kompostárny  
 
 K technickému provedení na lokalit ě nemám žádných 
závažnějších p řipomínek. 
 
Mám jen tyto poznámky : 
 

� kompost  – bude nutné zajistit stálou nezávadnost všech 
kompostovaných součástí v celém procesu výroby 
kompostu, jeho skladování a transportu 

 
� humus  – bude se jednat o nezávadné organické látky (listí, 

větve, tráva z posečená v prostoru města atd.), bude nutné 
jednoznačně dodržovat takové pracovní postupy, aby se do 
hmoty humusu nedostaly žádné jiné např. kontaminované 
látky  

 
� ozelenění – bude vhodné provést výsadbu původních 

stromů a keřů v okolí budoucího provozu kompostárny 
s využitím materiálu, který je pro daný region běžný 

 
� VKP Moravy  – vlastní řeka ani přiléhající niva nebudou 

výstavbou a provozem kompostárny  negativně ovlivněny 
 

� pokud se v průběhu prací na dotčené lokalitě objevil nějaký 
vzácnější zástupce živočichů, bude nutné jej přenést na 
vhodnou lokalitu v blízkém okolí 

 
� rizika v době povodní pro p řírodní prost ředí  budou ve 

sledovaném prostoru nulová 
 

� rizika v době povodní pro vodní živo čichy budou minimální  
 
 
V.  Vyhodnocení výsledk ů průzkumných prací, záv ěry a 
doporu čení 
 
 

1. Průzkumné práce byly provedeny v  průběhu roku 2009. 
Sledována a hodnocena byla event. možnost kontaminace 
vodních lokalit (v době povodní) z prostoru budoucí 
kompostárny a potencionální rizika pro vodní druhy 
živočichů. 

 
 
 

 
2. Sledovaná lokalita budoucí stavby kompostárny se nachází 

na okraji Olomouce v okolí stávající firmy RESTA. V zájmu 
průzkumů bylo posouzení možného ohrožení vodních 
živočichů (v době zvýšených vodních stavů) a především 
pak zvláště chráněných druhů, kteří se mohou nalézat ve 
vodním prostředí zájmového území.  

 
3. Cílem posouzení bylo provést hydrobiologický průzkum 

části přiléhajícího toku řeky Moravy, menšího jezírka a 
mrtvého ramene řeky Moravy a zhodnotit aktuální stav 
oživení těchto lokality. Posouzení také hodnotilo event. vliv 
kontaminace vod z prostoru budoucí kompostárny na vodní 
živočichy na zájmové lokalitě. 

 
 

4. Výsledky pr ůzkumů 
 

A - Základní hydrobiologický průzkum 
 

       řeka Morava 
 

Na lokalit ě protéká povrchová voda alfa-mezosaprobní 
kvality. Tzn., že se jedná o středně znečištěnou vodu, která již 
méně vyhovuje rozvoji vzácnějších druhů vodní fauny. 
Jednoznačně se zde negativně projevuje vliv průtoku vody 
územím města Olomouc.  

 
jezírko 

 
Na lokalitě bylo ve vzorku zachyceno 1.403 kusů živočichů, 

kteří patří do 26 různých taxonů vodní fauny. Jedná se o 
lokalitu nesnadno definovatelnou a nevyváženou. Vytvořen 
není ani rybníček ani klasická tůň. Jedná se o nehluboké 
štěrkopískové jezírko s méně kvalitní vodou, které postupně 
zarůstá vegetací. Na tomto profilu zachycení živočichové patří 
do vod rybníků a tůní. Pravděpodobně  to bude stav obvyklý 
pro podobné lokality. Složení živočichů je zde proměnlivé.  
Společenstvo vodních živočichů jarního aspektu se i výrazněji 
liší od letního a podzimního období. Charakteristickým jevem 
nevyrovnanost prostředí.   

 
Oživení vybraného jezírka je jen nepatrné a 

nestandardní. Pr ůzkumy také prokázaly, že vodní prost ředí 
je  nevhodné pro rozvoj vzácn ějších vodních živo čichů.  

 
     mrtvé rameno řeky Moravy 
 

Při orientačním odběru bylo ve vzorku zachyceno 4.319 
kusů živočichů, kteří patří do 39 různých taxonů vodní fauny. 
Jedná se o vysoké množství taxonů a velmi vysoké množství 
živočichů v jednom vzorku. Převažují živočichové stojatých vod, 
nádrží se štěrkopísčitým a bahnitým dnem, kde jsou porosty 
vodních rostlin.  

 
Nejedná se o výrazn ěji kvalitní lokalitu, nicmén ě je 

biotop zajímavým vodním prost ředím. 
Pozitivním jevem na sledované lokalit ě je nep řítomnost 

larev komár ů a jiného obtížného hmyzu (nap ř. ovádovití 
apod.). 

Biocentrum (a VKP) neplní dnes své ekologické funkce 
vyhovujícím a odpovídajícím zp ůsobem. 

 
 

B - Základní ichtyologický průzkum 
 

V prostředí mrtvého ramene řeky Moravy nebyli zachyceni 
žádní zástupci rybí populace živočichů. 

 
Jezírko - Jezírko vykazuje zvýšený výskyt nepůvodního karasa 
stříbřitého, který vytlačil našeho karasa obecného. Běžný je zde 
: kapr obecný, plotice obecná a perlín ostrobřichý. Ojediněle 
pak lín obecný. 

 
Mrtvé rameno řeky Moravy - Na okraji Olomouce pod městskou 
ČOV se vyskytuje 12 – 15 běžných druhů ryb nížinného pásma 
středně znečištěných vod. Zvláště chránění zástupci se zde 
nevyskytují. V proudu je hojná parma obecná a ostroretka 
stěhovavá. Mezi dominantní druhy patří jelec tloušť, jelec 
proudník a hrouzek obecný. 

 
 



C - Průzkum chráněných živočichů a rostlin na lokalitě 
 

Na celém hodnoceném území nebyl v době průzkumných prací 
zachycen žádný  živočich ani rostlina , který  je zařazen mezi 
zvlášt ě chrán ěné druhy  podle zákona čís.114/92 Sb. (v 
platném znění) a prováděcí vyhlášky MŽP ČR čís. 395/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. 
Pokud by se však v dotčeném prostoru vyskytli někteří vzácnější 
zástupci bude nutné postupovat v souladu s výše uvedenou 
legislativou. 

 
5. Na sledovaném území byly sledovány možnosti ohrožení vodní 

fauny v období event. povodní při současné kontaminaci vody 
z prostoru budoucí kompostárny. Po vyhodnocení rizik, 
dostupných materiálů a na základě terénních průzkumů je 
možné konstatovat, že jmenované stavy nebudou mít 
negativní dopad na vodní faunu sledovaného území.  

 
6.  Důležitým naplněním cílů posudku je stanovení několika 

bioindikátorů, kteří v době ohrožení vodního prostředí budou 
sloužit jako modeloví zástupci pro vyhodnocení možných rizik 
(především pro řeku Moravu).  

  
Jsou to tito zástupci vzácnějších a zvláště chráněných druhů 
vodní fauny :   

 
rak říční (Astacus astacus) 
střevle potoční (Phoxinus phoxinus) 
škeble říční (Anodonta anatina) 
hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri) 

 
7. Doporučuji provádět biologický monitoring i v dalším období se 

zaměřením na možnost výskytu zvláště chráněných živočichů. 
 
8. Cílem investora je realizovat pro město Olomouc významný 

projekt pro  zabezpečení bezodpadového hospodářství pro 
širokou veřejnost. Pro omezení negativních ú činků 
kompostárny bude nejd ůležit ější zabrán ění jakýchkoliv 
únik ů rozpustných látek do vodního prost ředí. Při běžném 
provozu kompostárny nebude vodní prostředí žádným 
způsobem ohrožováno a bude v souladu se zájmy ochrany 
přírody.  Projekt lze realizovat tak, aby nedošlo k narušení 
obecně i zvláště chráněných částí přírody a krajinného rázu. 
Realizaci projektu doporu čuji  včetně následného monitoringu. 

 
9.  Technologie kompostárny není , na sledovaném území, 

v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 
 
10.  Provoz kompostárny nevyvolá žádné negativní zm ěny  vodních 

ekosystémů na sledovaném území.  
 
11.  Při rozsáhlých povodních proces kompostárny nemůže vyvolat 

negativní zm ěnu  ekosystémů vodních a mokřadních biotopů 
stojatých i tekoucích vod. 

 
12.  Kompostárna je přírodě blízký proces s řízenou technologií a 

s předem stanoveným technologickým postupem.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomouc,  říjen 2009 
 
 
 
 

RNDr. Miloš Holzer 
Biologické průzkumy a analýzy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
Vodohospodá řské limity území 
 
Limity z hlediska hydrologie území 

- Záplavová území Moravy – povodňové průtoky Q5, Q20 a 
Q100. Musí být zajištěna průchodnost povodňových 
průtoků nivou. Je nutné zajistit protipovodňovou ochranu 
navržených staveb a následné hydrotechnické posouzení 
(viz. příloha 13) 

- Aktivní zóna záplavového území (AZZU). – Není dosud 
stanovena. AZZU musí být stanovena (vyhláška č. 
236/2002) a brána v úvahu pro návrh. Zpracovatel 
návrhu musí dodržet podmínky pro výstavbu a terénní 
úpravy v tomto území (viz zákon č. 254/2001 Sb., § 66). 

- Průtočnost koryt toků a niv musí být zachována. 

- Odstavená ramena a tůně. – Neměl by být zhoršen jejich 
stávající hydrologický režim, zejména komunikace s HPV 
(hladinou podzemní vody), komunikace s tokem 
(nepřerušit výstavbou hrází mezi tokem a odstaveným 
ramenem). 

- CHOPAV (Kvartér řeky Moravy) – Území nesmí být 
hydrogeologicky ovlivněno. 

- Revitalizace Moravy. – V grafické příloze je, dle 
předběžné morfologické analýzy toku, vymezen 
meandrový pás jako územní rezerva, ve kterém by měla 
být realizována revitalizace. Tento pás by měl být 
ponechán bez zásahu. Umisťování objektů (např. 
komunikací) bude podřízeno budoucímu využití území. 

- Přeložka Přáslavické svodnice. – Je třeba respektovat 
územní nároky návrhu (viz dále). 

 

Limity z hlediska hygienického 

- CHOPAV (Kvartér řeky Moravy). – Nesmí dojít k 
hygienickému ovlivnění podzemních vod, například 
průsaky odpadních vod, nebo ropných látek (parkovací 
plochy). 

- Studny – Blatec – Tážaly, Nemilany, Grygov, Dub n Mor. 
(soustava). – Nesmí dojít k hygienickému ovlivnění 
podzemních vod, například průsaky odpadních vod 
(vyřešit likvidaci odpadních vod z areálu), nebo ropných 
látek (odvodnění parkovacích ploch a předčištění 
splachů). 

- Vodní zdroje a jejich ochranná pásma. – V území se 
nevyskytují. 

- Lázeňské zdroje a jejich ochranná pásma. – V území se 
nevyskytují. 

 
 Návrh z hlediska vodohospodá řské charakteristiky, 

existující vodohospodá řské projekty v území 
 

- Přáslavická svodnice (Agroprojekt Olomouc) – v území je 
navrhována přeložka trasy Přáslavické svodnice a její 
zaústění do Morávky. – Je třeba respektovat územní 
nároky pro přeložku Přáslavické svodnice. Platí zde 
stejné obecné požadavky pro návrh jako pro ostatní toky. 
Především je třeba zajistit dostatečnou průtočnost při 
křížení s nově navrženými komunikacemi. 

- Návrh na revitalizaci toku Moravy – Byl orientačně 
stanoven pás po obou stranách toku, který by měl být 
chráněn jako bezzásahová zóna pro možnost revitalizace 
řeky Moravy. Šířka pásu byla stanovena na základě 
předběžné geomorfologické analýzy (Šindlar s.r.o.). 
Konkrétní návrh revitalizace Moravy prozatím nebyl 
zpracován. V rámci širšího území je uvažováno se 
změnou využití pozemků (změna kultury  - orná půda na 
trvalé travní porosty) a využití území pro rekreační účely 
(naučná stezka, cyklistická stezka). Navrhované využití 
území a změna kultur není v rozporu se záměrem 
revitalizace Moravy. Trasování stezek je možné provést 
až po vypracování studie na revitalizaci Moravy, ve které 
bude vymezena nová trasa toku.  

 

 

 

 

- Olomouc - protipovodňová hráz (Studie ochrany před 
povodněmi na území olomouckého kraje, Pöyry 
Envionment a.s.; 03/2007)  – viz přehledné schéma 
v příloze 13.1.  

- Stanovení AZZU (aktivní zóny záplavového území) – 
zpracování dle Vyhlášky ministerstva životního prostředí 
č. 236/2002 Sb.   

- Krajinářské posouzení staveb, jejich začlenění do krajiny. 

- Zpracování návrhu zásobování areálu pitnou a užitkovou 
vodou a návrh likvidace odpadních vod. Je třeba 
navrhnout taková opatření, aby při povodni nedošlo 
k hygienickému ohrožení okolí a ohrožení zařízení na 
likvidaci odpadních vod. 

- Jako vhodnější se jeví zřídit pro areál akumulační nádrž 
a splaškové vody z areálu odvážet na centrální ČOV 
(případně je technologicky využívat při provozu 
kompostárny). Akumulační nádrž musí být chráněna proti 
povodňovým průtokům umístěním do betonové jímky, 
jejíž okraj bude dosahovat nad výškovou hladinu 
stanovenou v příloze 13 (min. 209,5 m.n.m.)  

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Z vodohospodářského hlediska je posuzovaný záměr 
možný za předpokladu dodržení výše stanovených požadavků a 
za předpokladu, že požadované studie a posudky prokážou, ze 
záměr nebude mít negativní dopady na vodní hospodářství 
v území. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 

Název : Posouzení protipovod ňové ochrany areálu firmy Resta  

Účel : Stanovení bezpe čné úrovn ě nad hladinou návrhové 
povodn ě pro provoz kompostárny v areálu firmy Resta 

Vodní tok : řeka Morava 

Místo : jih Olomouce – levobřežní inundace před dálničním 
obchvatem D1 

Katastrální území : Holice 

Kraj : Olomoucký 

Číslo hydrologického 
pořadí: 

4-10-03-021 

Objednatel : Circulos meos s.r.o., Mišákova 326/15, 779 00, Olomouc 
�:  +420 774 943 693 
e-mail : p.zencak@volny.cz 
 

Projektant : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pöyry Environment a.s.,  Botanická 834/56,  602 00, Brno 
�:  541 554 111 
fax: 541 211 205 
e-mail : tomas.roth@poyry.com 
 
 
 

2 VŠEOBECNÉ PRŮTOKOVÉ POMĚRY 
 

Při zkoumání vlivu povodně na zájmové území bylo třeba vzít v úvahu širší souvislosti současných poměrů i 
plánovaných protipovodňových opatření v blízkém okolí.  Posuzovaná oblast inundace řeky Moravy leží v území ohraničeném 
shora železničním mostem tratě Olomouc – Nemilany a na dolním konci je ukončena tělesem dálnice D1, ve kterém jsou 
situovány inundační mosty s vyhovující kapacitou. Ohraničení rozsáhlé levobřežní inundace tvoří železniční těleso tratě 
Olomouc – Přerov a uvažovaná protipovodňová hráz. Menší pravobřežní inundaci ohraničuje stávající hráz u ČOV Olomouc a 
napojené uvažované hráze. V horní polovině území tvoří významný prvek slepý meandr, který je od koryta izolován zásypem 
na obou svých koncích.  Uvnitř meandru se nachází dvě budovy, které do jisté míry negativně ovlivňují povodňové průtoky.  

V druhé polovině území se poblíž místní komunikace nachází areál firmy Resta, jehož součástí jsou hromady 
vytřízeného sypaného materiálu. Toto území tvoří díky svému charakteru jakýsi ostrov v inundaci. K navýšení nad terénem 
zřejmě přispívá i fakt, že se jedná o území bývalého opevnění, které bylo převýšeno nad okolní nivu.  

 Většinu plochy levobřežní inundace pokrývá orná půda, kterou na několika místech kříží místní komunikace. Díky 
mírnému převýšení nad okolním terénem (cca 1 m) fungují tyto komunikace jako přirozené hráze menším povodňovým 
rozlivům. K těm dochází při vybřežení vod z koryta Moravy zhruba při Q 3leté = 200 m3/s. Ve studii byl posuzován stav 
návrhové povodn ě Q = 650 m3/s. Při tomto průtoku se voda rozlévá do celé inundace. Podstatný průtok pak teče levobřežní 
inundací v blízkosti řeky. Poblíž železniční trati Olomouc – Přerov voda proudí jen s malými rychlostmi a lokálně přetéká přes 
příčně situované komunikace. Vodní hladina zde vytváří izolované vodní plochy oddělené od hladin v řece komunikací vedoucí 
od Olomouce (Nový Svět) souběžně s řekou k Novému Dvoru. Viz přehledná situace. 
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3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

3.1 Geodetické podklady 
 

Zaměření koryta řeky Moravy bylo použito z roku 1999. Zaměření provedl útvar geodezie Povodí Moravy s.p. Brno 
v červenci až prosinci.  Území v inundaci bylo zaměřeno leteckou fotogrametrií provedenou Geodisem Brno v roce 1998 -99. 
Rozteč bodové sítě je 35 m. Každý bod byl definován souřadnicemi X,Y,Z s přesností výšky ± 0,30 m. Areál firmy Resta, 
respektive část dotčenou stavbou budoucí kompostárny doměřilo pomocí GPS stanice Topcon – Pöyry a.s. 

Následným srovnáním aktuálního povrchu (GPS) a původního zaměření z 1998-99 (fotogrametrie Geodis) vyplynula 
nutnost nahradit část zaměření areálu firmy Resta aktuálně naměřenými hodnotami. 

 

3.2 Hydrologie 

• Hydrologické číslo povodí    4-10-03-021 

• Plocha povodí :     3 322 km2  

• Průměrný roční průtok:     Qa = 27,1 m3.s-1 

• Třída:      I 
 
Použity jsou hydrologické údaje ČHMU přehodnocené v roce 1999. V těchto datech byl zapracován vliv povodně 07/97. Údaje 

sou pro profil stanice Olomouc – Nové Sady s přesností tř. I. 

N - leté průtoky velkých vod 

N -let 1 2 5 10 20 50 100 

QN-letý (m3s-1) 135 185 258 319 384 476 551 

 

3.3 Dokumentace 

• Technicko – ekonomická studie zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci  

• Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy 

• Územní plán Statutárního města Olomouce 

4 HYDRAULICKÉ VÝPOČTY 

4.1 Matematický model 
Pro zpracování modelu byl použit digitální model terénu v říčním km řeky Moravy: 229,310 až 231,804 včetně širokých 

inundací. Rozsah modelu je patrný z grafických příloh. Dolní okrajová podmínka (výška hladiny) byla odvozena z křivky 
průtoků na základě získaných hydraulických výpočtů Pöyry a.s. (Ing. Lukáš Sýkora).  Pro výpočet rychlostí, průběhů hladin,  
hloubek a specifického průtoku byl využit program SMS FESWMS. Systém SMS 10.0 (Surface Modelling System) je 
softwarový prostředek určený především k modelování 2D přibližně horizontálního proudění s volnou hladinou. Jedná se o 
komplexní nástroj, který umožňuje vytvářet a upravovat potřebné sítě (Mesh modul, Map modul a Scatter modul), provádět 
výpočty proudění pomocí některého z modelů založených především na 2D přístupu, zpracovávat, vyhodnocovat  a 
prezentovat výsledky. 

Součástí SMS jsou matematické výpočtové moduly řešící 2D proudění s volnou hladinou (modely RMA2 a FESWMS) a 
dvourozměrné šíření znečištění (RMA4). Řešení uvedených modelů je založeno na metodě konečných prvků. Při řešení 
předkládané studie byl využit model FESWMS. 
Výpočtový modul FESWMS (Finite Element Surface-Water Modeling System) řeší 2D neustálené proudění s volnou hladinu za 
předpokladu, že svislá složka rychlosti je v porovnání se složkami v podélném i příčném směru zanedbatelná. 

Teoreticky se vychází z obecných trojrozměrných rovnic vyjadřujících zákony zachování hybnosti (momentové rovnice) 
a hmotnosti (rovnice spojitosti). Z trojrozměrných na dvourozměrné rovnice se přejde po zprůměrování po svislici, za 
předpokladu, že pohyb ve svislém směru je zanedbatelný v porovnání s vodorovným pohybem. Nejvýznamnější řídící rovnice 
2D proudění jsou: 
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4.2 Podklady pro výpo čet 
 
3D model terénu  je vstupním podkladem popisujícím geometrii řešené oblasti. Pro přípravu tohoto podkladu byl použit 

software AutoCad Civil 3D. Model řešené oblasti je vytvořen na digitálním modelu terénu, který je výstupem ze zpracovaných 

dostupných geodetických podkladů. Výstupem modelu je prostorová trojůhelníková síť. 

 
 
 Ukázka vytvořeného digitálního modelu terénu 
 

 

 

 

 
 Ukázka importovaného digitálního modelu do programu SMS – vytvořený Scatter 

Hodnoty stupn ě drsnosti 
Plošné rozložení hodnot stupně drsnosti bylo pro model definováno pomocí dvourozměrných polí pokrývajících řešenou 

oblast. Vlastní hodnoty stupně drsnosti byly zadávány na základě: 

• místního šetření, leteckých snímků a předpokládaného využití pozemků  
• návrhu nového způsobu užívání ploch obtoku 
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Přehled obecného členění ploch a hodnot stupně drsnosti použitých ve výpočtech je uveden v tabulce: 

Tabulka: Hodnoty stupně drsnosti 
Název Popis Stupeň drsnosti  
    min. střed. max. 
Inundační území 
trávník Udržovaný travní porost dvakrát ročně sekaný. 0,025 0,035 0,045 
pole Plošný osev nízko rostoucích rostlin např. obiloviny. 0,030 0,040 0,050 
louka Pastviny jednou ročně sekané. 0,030 0,045 0,060 
zahrada Záhony s ojedinělými stromy a průtočnými ploty. 0,040 0,050 0,060 

park 
Travní pokryv dvakrát ročně sekaný s řídce 
rozmístěnými stromy a keři. 0,045 0,055 0,070 

sad 
Travní pokryv jednou ročně sekaný s řadově 
rozmístěnými stromy či keři. 0,045 0,060 0,080 

les_řídký Les s dominantním pásmem stromovým a bylinným. 0,050 0,140 0,200 

křovina 
Souvislý porost z jednotlivých keřů případně s řídce 
rozmístěnými stromy. 0,050 0,080 0,120 

les_hustý Les se všemi pásmy (bylinné, keřové, stromové). 0,070 0,100 0,160 

les_lužní 
Lesní porost se všemi pásmy vegetace, přírodní porost s 
minimem zásahů člověka. 0,080 0,140 0,200 

Koryto a trvale zatopené plochy 
voda Trvale zatopené plochy (rybníky, tůně atd.). 0,010 0,015 0,020 
kanál Zarostlý kanál či odstavené zarostlé rameno. 0,050 0,090 0,150 

kyneta_svah Opevnění či tvar svahu udává stupeň drsnosti.  Pozn. 
3  

kyneta_dno 

Zahrnuje dno kynety a štěrkové lavice - jesepy, zrnitost 
udává stupeň drsnosti. Vyšší ze Stricklera či Müllera; při 
pohybu splavenin dle Camennen. 

 Pozn. 
4  

Umělé povrchy 
beton Betonový povrch běžného provedení. 0,011 0,016 0,020 
živice Silnice. 0,012 0,016 0,025 
cesta Polní a lesní cesty. 0,020 0,025 0,040 
štěrk Neurovnané pohozy. 0,030 0,038 0,050 
kameny Neurovnané záhozy. 0,040 0,050 0,060 
balvany Neurovnané balvanité skluzy. 0,050 0,060 0,080 

zástavba 
Plocha s objekty, které nelze popsat výpočtovou sítí 
(objekt < 2,5 m x 2,5 m). 0,150 0,250 0,500 

Poznámka 1: Stupeň drsnosti je proměnný především s hloubkou. Proto je ve výpočtech zadáván stupeň drsnosti do hloubky 
odpovídající přesnosti měření povrchu dvojnásobkem střední hodnoty dle tabulky a od hloubky rovné výšce překážky 
hodnotou střední dle tabulky. Mezi těmito body je použita lineární interpolace.  
Poznámka 2: V případě chodu splavenin se mění pouze stupeň drsnosti dna kynety, ve dně kynety není uplatněna změna 
drsnosti dle Poznámky 1. 
Poznámka 3: Analogicky dle částí tabulky popisující umělé povrchy, a přirozené povrchy (inundační území). 
Poznámka 4: Vyšší hodnota stanovená metodikou dle Stricklera a Müllera; při pohybu splavenin dle Camennen. 
Na podkladu digitálního modelu zpracovaného do Scatteru se následně v programu SMS vytvoří rovnoměrná síť bodů, ve 
které se dále počítají rovnice metodou konečných prvků. Jednotlivým plochám se však nejdříve musí přiřadit odpovídající 
drsnost povrchu, která ovlivňuje průtok  v daném území. 
 

 
 
 Ukázka vytvořené výpočetní sítě včetně zadaných drností 
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Okrajové podmínky modelu: 
Okraje modelu tvoří uvažované nebo stávající hráze. 
Horní okrajová podmínka je zadána průtokem Q = 650 m3/s 
Dolní okrajová podmínka vychází z vypočtené hladiny povodně s průtokem Q = 650 m3/s (Pöyry a.s.) DOP = 208,46 m n.m. 
 
 

4.3 Doložené výsledky (viz. p řílohy 13.2 až 13.5) 
Součástí studie jsou grafické přílohy zobrazující grafickou podobou výsledků vypočtených veličin: rychlostí, hladin, hloubek a 
specifického průtoku v zájmovém území. Všechny mapy jsou doplněny o vektory rychlostí. 
Výsledky hydrotechnických výpo čtů v inundaci: 
Mapa hladin 
Mapa rychlostí 
Mapa hloubek 
Mapa specifických průtoků 
Výsledky hydrotechnických výpo čtů v detailu u reálu firmy Resta: 
Mapa hladin 
Mapa hladin a hlavní obrysy ploch areálu Resta 
Mapa rychlostí 
Mapa hloubek 
Výšky terénu modelu 
 

4.4 Vyhodnocení výpo čtů 
 

Průtokové pom ěry u areálu firmy Resta: 
Areál firmy Resta leží u komunikace, která vytváří pro povodňové průtoky přirozenou hráz. Díky tomu se povodňové průtoky 
chovají na obou stranách rozdílně. Na straně blíže k řece se povodeň projevuje dynamičtěji, jsou zde větší průtokové rychlosti 
a výš položené hladiny. Naopak v oblasti blíž k železniční trati Olomouc – Přerov se jedná o zátopu s nízkými rychlostmi. Areál 
firmy Resta leží na straně blíž k železniční trati, tedy v místech nízkých průtokových rychlostí a tak nepředstavuje pro průtok 
povodňových vod výrazný problém, jelikož netvoří svou polohou významnou překážku, která by vzdouvala vodu. 
Stručná charakteristika pr ůtokových pom ěrů v inundaci (rozd ělené komunikací)  ve vztahu k areálu Resta. 
Rychlosti:  
blíž k řece –  0,5 až 0,9 m/s 
blíž k trati –  0,0 až 0,1 m/s 
Hloubky: 
blíž k řece –  0,7 až 1,6 m 
blíž k trati –  0,4 až 1,4 m 
Hladiny: 
blíž k řece –  208,70 až 209,00 m n.m. (koresponduje s hladinou v řece Moravě) 
blíž k trati –  208,45 m n.m. (izolovaná hladina) 
Zátopová čára: 
blíž k řece –  většinou nepřesahuje stávající komunikaci, která je na kótě vyšší než  209,00 m n.m. 
blíž k trati – částečně zasahuje do níže položených okrajových částí areálu firmy Resta 
Uvedené hodnoty lze dokumentovat na doložených grafických výstupech z programu FESWMS – SMS, ve kterém byl výpočet 
proveden. 
 
 

5 DOPORUČENÍ NA ZÁKLAD Ě PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 
 
Pöyry a.s., jakožto zpracovatel protipovodňové ochrany Olomouce navrhuje protipovodňovou ochranu na návrhovou povodeň 
Q = 650 m3/s. Na tuto povodeň tedy navrhujeme i ochranu areálu firmy Resta, kde má dojít k vybudování kompostárny. 
Matematickým modelováním vyšla nejvyšší hladina návrhové povodně u severozápadní strany areálu na kótě 209,00 m n.m. 
Přičteme-li k této hodnotě bezpečnostní rezervu 0,5 m, dostáváme výslednou kótu 209,50 m n.m. , na kterou navrhujeme 
navýšit terén, nebo jinak zabezpečit prostory budoucí kompostárny. Díky podrobnému zaměření GPS a terénní pochůzce lze 
konstatovat, že dosažení požadované ochranné úrovně nebude ve stávajícím terénu problém, jelikož se zde nachází velké 
množství materiálu, které stačí pouze srovnat do požadovaných tvarů. Případně doplnit z jiných míst areálu. Dle vyjádření 
firmy Resta by takováto úprava terénu neměla být problém. 
Navýšení terénu na kótu 209,50 m n.m. by se mělo týkat hlavně jihovýchodního konce areálu, kde bude situovaná budova 
případně plocha kompostárny. Touto úpravou terénu nedojde k narušení průtokových poměrů v inundaci, protože již při 
současném stavu se jedná o plochy vyloučené z inundace případně o části inundace s velmi malými rychlostmi. V nejjižnějším 
cípu areálu jsou navrhovány rekultivační výsadby, které současný stav průtokových poměrů inundací zhoršit nemohou, jelikož 
zde voda za povodně prakticky stojí. 
 

V Brně dne 30.10.2009       Ing. Tomáš Roth 

 

          Ing. Pavel Barborka 

 



výškové zaměření areálu
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Legenda:

Nezastavitelné plochy (mimo stanovenézastavitelné území) zařazené v ZPF a PUPFL

Limitování ploch ve vztahu k umístění požadované funkce (recyklace stavebního odpadu, kompostárna)
v rozsahu správního území města Olomouce.

Plochy, kde nelze umístit uvažovaný záměr:

Zastavěné a zastavitelné plochy zařazené do funkčních typů:
Bo, Bv, Bi, KS,  KH, KE, KV, KU, KO, KX, KJ, SO,SV, SJ, ZH, RCH, RZ, OS, OZ, OV,
OK, ZO, ZP,  ZR, maloplošné KA

Zastavěné a zastavitelné plochy zařazené do funkčních typů:
A (armáda), D (doprava), KK, KA, TVV, TVK, TE, TEP, TEE, TET, TT, VT, VS

Záměr nelze bez oddůvodnění připustit v záplavovém území, vyjma již vymezených
zastavitelných území s funkčním zatříděním přípustným pro daný záměr

Území stanovené památkovými ochrannými pásmy

Území stanovené odstupem (300m) od urbanizovaných území citlivých na kontakt
s uvažovanou funkcí odpadního hospodářství pro umístění uvažovaného záměru
- uvnitř této plochy nelze umístit požadovaný záměr

plochy zařazené do funkčního typu TO dle ÚPnSÚ

stávající a návrhové plochy pro výrobu VV, VP dle ÚpnSú

Zastavitelné plochy, kde je možné připustit požadovanou funkci:

Vyznačení lokality záměru (řešeného území v územní studii)

Hranice území, ve kterých lze na základě výše uvedené územní analýzy
umístit posuzovaný záměr
- konkrétní možnost využití jednotlivých ploch je definována v hodnotící tabulce

1
2

Zastavitelné plochy, kde je možné z hlediska
územního hodnocení umístit posuzovaný záměr:

3

Území stanovené odstupem (300m) od hranice           CHKO
- uvnitř této plochy nelze umístit požadovaný záměr

01

označení ploch

Území stanovené odstupem (300m) od hranice           území NATURA 2000
- uvnitř této plochy nelze umístit požadovaný záměr

-3  428 999±0
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0,4

Příkopy, sklad Kauflandu

11,4

U panelárny sever

nelze využít - v  současné době je lokalita
plně využita

ZÁVĚR
hodnocení ve vztahu k uvažovanému záměru

Cílem územní analýzy dokumentované v této příloze je odůvodnění výjimečnosti případu umístění
zastavitelné plochy do záplavového území, v tomto případě lokality posuzované územní studií (areálu
RESTA v Holici).

Analýza byla prováděna při stanovení následujících podmínek
 a v následujících krocích:

1 Analýza vychází z jednoznačné potřeby a požadavku města Olomouce na zřízení provozu s recyklací
stavebních odpadů a zřízení provozu kompostárny pro ekologickou recyklaci zeleného odpadu.

2 Analýza se zabývá výběrem potenciálních míst, kde lze plošně a funkčně umístit areály recyklace
stavebního odpadu a kompostárny. Vzhledem k charakteru obou závodů je z hlediska jejich provozu
a využitelnosti odpadů nejvhodnější jejich kombinace.

 Pro kompostárnu je nutno uvažovat s minimální plošnou potřebou cca 0,75 ha a pro závod recyklace
stavebních odpadů cca 2,0 ha. Pro kombinaci obou provozů je tedy potřeba území o minimální
rozloze cca 2,8 ha.

3 Stavovení území pro rozsah analýzy ► správní území města Olomouce

4 Vymezení ploch, kde nelze umístit uvažovaný záměr ► viz legenda - část 1.

5 Vymezení zastavitelných ploch, kde je možné dle ÚPnSÚ připustit požadovanou funkci (recyklace
odpadů, kompostárna) ► viz legenda - část 2.

6 Vymezení zastavitelných ploch, kde je možné umístit uvažovaný záměr
 ► viz legenda - část 3. - zelenou šrafou vymezené plochy

7 Další podrobnější posouzení, definice současného využití a závěrečné hodnocení vymezených lokalit
z předcházejícího kroku, které je dokumentováno ve shrnující tabulce s jednotlivými lokalitami
(částečně je použito hodnocení lokalit, které bylo převzato ze studie analýzy výrobních ploch).

8 Na základě podrobnějšího posouzení vymezených možných lokalit (viz. tabulka) byly stanoveny
závěry, které hodnotí využitelnost potenciálních ploch.

 V rámci správního území města lze doporučit některé lokality, které jsou k uvažovanému účelu a
funkci vhodné. Jedná se o lokality při východním okraji města, které spadají do území vymezeného
pro funkci výroby a průmyslu a mají dostatečný odstup od území citlivých na zatížení danou funkcí
(viz. mapa a tabulka).

9 Pro kombinaci obou provozů v jedné ploše (kompostárna + recyklace stavebního odpadu) lze na
základě územního vyhodnocení a při stávající platné podobě ÚPnSÚ doporučit pouze posuzovanou
plochu - řešenou lokalitu v Holici v jižní části správního území  - areál firmy RESTA (v mapě
zvýrazněna červeným kruhem).
Území s vymezenými plochami 01 - 07 je v současné době z hlediska nového využití nebo rozšíření
ploch velmi problematické, a to zejména z důvodu nově připravované trasy východní tangenty
(změna č. XV. ÚPnSÚ) odkloněné více na východ. Všechny tyto plochy prakticky situačně navazují
na původní koridor tangenty a nová regulace území v místě původně navrhované trasy ještě není
vzhledem k současně platné podobě ÚPnSÚ přípustná. Na základě současně přípustného stavu tedy
platí vyhodnocení vytipovaných ploch, které je obsaženo v hodnotící tabulce.
Po schválení změny č. XV.  (časový předpoklad scválení je na jaře 2010) bude možno plochy
původního koridoru tangenty využít. Pro využití ploch pod trasou tangenty byla zpracována
samostatná územní studie (2008), která v uvažovaném území nově vymezuje plochy pro funkci
likvidace odpadu a území částečně jinak organizuje. Pro daný záměr se jedná zejména o území
navazující na plochy označené 04 a 06, kde je uvažováno s rozšířením areálu technických služeb a
případným umístěním kompostárny. Podle předběžného posouzení ovšem nebude možné vzhledem
k velikosti nově vymezených ploch TO na pozemcích ve vlastnictví města umístit kombinovaný
provoz kompostárny a recyklace stavebního odpadu.

↓↓

 Na základě všech údajů obsažených v této odůvodňující příloze  je možné
doporučeně konstatovat, že ve vztahu k posuzované funkci v rámci správního území
města lze lokalitu v Holici (areál firmy Resta)  považovat  za vyjímečnou  a je možno ji
zahrnout do zastavitelného území v rámci záplavového území (dále viz. příloha č.17
územní studie).

datum: 10/2009 příloha:Odůvodnění výjimečnosti případu umístění zastavitelné plochy do záplavového území 14
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č.

SITUACE 1 : 25 000

název, k.ú.
výměra

(ha) popis, charakteristika území, stávající využití
širší vztahy,

poloha v rámci správního území

5,6

3,2

1,3

3,5

2,3

0,6

1,4

11,7

0,8

Chválkovice

Chválkovice

Chválkovice

Chválkovice

Chválkovice

Chválkovice

Hodolany

Nedvězí

Holice

 autovrakoviště

Hodolany

Chválkovice

Mafra

areál SSOK

prázdná návrhová plocha

U panelárny
severovýchod

funkční
 typ

TO

VV

nelze využít - v  současné době je lokalita
plně využita

lokality nelze využít - v  současné době jsou
plně využity

TO

výrobní plochy v rámci
armádních ploch

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

areál firmy Nutrend

U panelárny - jih

areál Železniční

stav

stav

stav

stav

návrh

stav

stav

návrh

stav

návrh

stav

lze využít pro  samostatný provoz kompostárny,
vzhledem k velikosti plochy ovšem nelze zřídit
kombinovaný provoz recyklačního závodu a

kompostárny, ani samostatný provoz recykl. závodu

nelze využít - v  současné době je již
přípustná část (plocha 05) lokality s

funkčním typem VV využita

nelze využít - v  současné době je již
lokalita využita

nelze využít - v  současné době je připravován
nový záměr vlastníka na využití ploch

území při východní hraně města

území při hlavním dopravním tahu na
Lipník ve východní části města

Území ploch 01 - 07 jsou pro danou funkci z
celoměstského hlediska vhodné → soulad s
celkovým funkčním zónováním, vhodné klimatické
podmínky (směry větru, terénní podmínky apod.),
odstup od obytné zástavby, dopravní napojení
(zejména po dokončení východní tangenty)

V případě jakékoliv aktivity nebo zájmu vyhledání
areálu kompostárny a recyklace stavebního
odpadu bude nutné uvažované území detailněji
majetkoprávně a prostorově analyzovat a v rámci
již využitých firemních areálů nalézt případně
vhodnou využitelnou plochu (např. jako náhradu
za existující výrobní provoz).

Pozn:
Podrobnější analýzou se zabýval materiál analýzy
výrobních ploch (r. 2005), který v území mapoval
stávající výrobní aktivity a využití ploch. Závěry z
této analýzy byly použity v předkládaném
rámcovém hodnocení.

Území podél hlavního příjezdu k městu od
východu není vhodné zatěžovat funkcí pro
likvidaci odpadů a těžší výrobou.

V rámci vymezené plochy se nachází fungující areály , zejména areál IP
systém, který žádá o rozšíření areálu směrem na východ, kde bude přímo
navazovat na areál Technických služeb města Olomouce.

- Vlastníkem a uživatelem severní části plochy jsou Technické služby
města Olomouce a.s.

- Část vlastní ČR - areál Správy státních hmotných rezerv
Areály jsou plně využity a v případě technických služeb dojde ještě k navýšení
kapacity plánovaným přemístěním provozu ze Zamenhofovy ulice.

Plocha je využita areály firem Prostav s.r.o. a Noemo steel CZ s.r.o.

V návrhové ploše VV je v místě vymezené plochy 05 realizován záměr
firmy Nutrend D.S. a.s.

Poměrně nový areál firmy Mafra a.s. (tiskárna), který je maximálně využitý.

Plocha v rámci současného ZPF (orné půdy), která je v ÚPnSÚ
navržena pro funkci TO (nakládání s odpady). Plocha je pro přípravu
záměru komplikována majetkoprávně (množství drobných parcel
různých vlastníků).

Plocha je využita plně pro areál Správy silnic Olomouckého kraje
(administrativa, sklady, technické zázemí...)

Lokalita je v současné době plně využita logistickým areálem obchodního
řetězce  Kaufland a dále se rozšiřuje.

Lokalita je součástí výrobně - komerčních ploch
jihovýchodně od obce Nedvězí. Plochy jsou obklopeny
ornou půdou a není vhodné je dále rozšiřovat.

Lokalita je součástí území jihovýchodně od
centra, které má charakter spíše logistické a
obchodně - komerční zóny; výroba a likvidace
odpadů je v daném území nevhodná.

samostatné území správní části Nedvězí
jihozápadně od města

Území je využito pro areál vrakoviště na osobní vozy firmou Moravský
autoland a.s.. Funkční náplň autovrakoviště je pro širší území (město
Olomouc) potřebná.

nelze využít - v  současné době je lokalita
plně využita

Stávající areál Technických služeb města Olomouce a.s.
Plochy areálu jsou plně využity a je plánováno další navýšení kapacity
přemístěním provozu TS ze Zamenhofovy ulice a následná změna vnitřní
organizace areálu, včetně řešení provozní návaznosti s plochami východně od
koridoru původně plánované tangenty (viz. plocha č. 03)

Stěžejní jihovýchodní část plochy je v majetku firmy
 K+F Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft s.r.o., která má v tomto území
vydáno územní rozhodnutí (ÚR č.2/2005, prodloužení platnosti 27.9.2009)
na umístění skladové a prodejní haly.
Severní část plochy je využita fungujícími areály fy Chválkovické sklady Olomouc
a.s. a fy Fotoplay. Jihozápadní část je plně využita fungujícími výrobními areály.

nelze využít - v  současné době je lokalita
maximálně využita a výhledově bude upravována
pouze interně v rámci areálu technických služeb

nelze využít - v  současné době je plocha částečně
využita a na zbývající části je  připravován nový

záměr vlastníka na využití ploch (viz. popis)
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7 747,47 m2

20 868,60 m2

20 468,42 m2

objekt zázemí, mostová váha (prodej recyklátu)

hlavní, společný vjezd do areálu

stávající
distribuční
trafostanice

 208.12
 207.98
 208.05

 208.10

 207.69
 207.65

 210.36

 210.04
 210.01 209.74

 209.71

 209.90

 209.90
 207.92

 208.00

 207.92

 207.83 207.94

 208.29
 208.26 208.34 208.34

 209.07

 210.36
 208.60

 208.94 209.11
 209.42

 209.64

 209.86 210.02
 210.17 210.20

 210.20 210.16 210.09
 210.09

 209.82

 209.91

 210.38 211.01 210.80
 210.80

 211.09

 211.08 211.34 211.17

 211.67

 211.65

 211.54

 211.52

 211.45

 211.51

 211.52

 211.52
 211.47

 210.95

 211.32

 211.31

 211.19

 210.97

 211.09 211.17 211.17

 210.49

 210.42

 210.65

 210.61
 210.78

 211.13

 211.33
 211.62 211.55

 211.20
 211.20 211.49

 211.51

 211.61 211.61
 210.68

 210.43
 211.08

 211.35
 211.38

 211.29 211.40
 211.37 211.43 211.15 210.64

 210.77

 210.61

 210.76

 210.86

 210.95 210.88
 211.25 211.33

 211.37 211.27 211.27 211.29 211.29 211.29

 211.29 211.29
 211.29 211.29

 211.29
 211.46

 212.68

 212.64 212.57

 211.15
 210.93

 210.83
 210.90

 211.16 211.21

 211.33

 211.50

 211.57

 211.83
 211.81

 211.76
 211.75

 211.73
 211.74

 211.65

 211.63

 211.65

 211.72

 211.28

 211.44

 211.50

 211.52
 210.74 210.62 210.79

 210.65

 210.29

 210.29

 210.60

 210.63

 210.21
 209.82  209.48

 209.19 209.19

 208.60
 208.69

 208.98

 209.20

 209.25

 209.16

 209.27

 209.41 208.01

 208.07

 207.98

 207.89

 207.97

 207.97

 207.97
 207.99

 209.56

 209.58

 209.44

 209.27

 209.27

 209.45

 209.47

 209.43

 209.33

 209.16

 209.01

 208.76

 208.65

 208.53

 208.65

 207.86

 207.77

 207.79

 207.79
 207.94

 207.57

 207.70

 207.73 207.73

 207.60

 207.55

 207.73

 207.99

 208.49

 208.74

 208.91

 208.76

 208.62

 208.36

 208.33

 208.40

 208.44

 208.58

 208.55

 208.69

 208.69

 209.99

 211.21
 211.17

 211.14 211.13

 209.41 209.41

 209.42

 209.36 209.33
 209.33

 208.96
 208.72

 208.89
 208.89 209.01

 209.99

 208.84 208.84

 208.80

 208.80

 208.72

 208.67

 208.53

 208.33

 207.96

 207.81 207.81

 207.81

 207.86

 208.18

 207.78

 207.75
 207.80 207.97

 208.91

 208.78

 208.66

 208.64

 208.73

 208.46 207.65

 207.90

 207.93

 207.99

 208.09

 208.25

 208.10

 208.35

 208.71 208.91

 208.01

 208.00 209.41

 209.41

 209.59

 209.56
 208.69

 208.50

řešení jednotlivých staveb areálu
musí být navrženo v kvalitní

architektonické formě staveb
umístěných ve volné krajině s

preferencí použití přírodních
materiálů (kámen, dřevo...)

stávající venkovní vedení VN

stávající orná půda
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trasa záměru vedení VVN 110 kV

schéma vyznačení terénního valu: zachování
původní stopy fortového opevnění (fort č. VIII).
Zbytek valu, který byl součástí opevnění, bude
zbaven náletových dřevin a v rámci uspořádání
turistiky a rekreace v území bude upraven a
zpřístupněn veřejnosti

zpřístupnění dochovaných
částí fortu; přístupová stezka
(turistická trasa - cyklo, pěší)

plocha pro přístup
veřejnosti (prodej

vyrobeného kompostu)

objekt zázemí společného pro
oba provozy (kompostárna +

recyklační závod),
administrativní a sociální

zázemí pro správu a
zaměstnance firmy RESTA

vnitroareálová obslužná komunikace

objekt kompostárny - skladování
kompostu, balení, prodej

zastřešené plochy pro
kompostování (cca 40x50m)

stávající obslužná
komunikace v území

prostorová pohledová široká bariéra vzrostlé zeleně:
V rámci areálu je nutno provést inventarizaci
stávajících dřevin a na základě vyhodnocení jejich
kvality navrhnout a realizovat výsadbový plán s
druhovou skladbou, která bude odpovídat místnímu
prostředí a bude plnit požadovanou funkci odstínění
areálu

liniová pásová bariéra zeleně pro
funkční a pohledové odstínění

areálu v jeho západní hraně mezi
komunikací a plochami areálu

(minimální šířka pásu bude 10m)

výškové uspořádání terénu
kompostárny bude odpovídat

výškové hladině vyhodnocené v
analýze protipovodňové ochrany

areálu = 209,5 m.n.m.

7 747,47 m2

 210.61

20 868,60 m2

20 468,42 m2

situace 1:1500návrh řešení areálu - legenda:

plochy závodu na recyklaci stavebního odpadu

plochy kompostárny

plochy bariérové a rekreační zeleně (komplexní
pohledově - prostorové krytí provozů areálu)

areálové objekty

 209.48 výškopis v území (fotogrametrie)

červěně jsou vyobrazeny popisy a podmínky,
které je nutno dodržet v případě zařazení
území do zastavitelných ploch - viz. shrnutí
podmínek využití území v příloze 17



schéma vyznačení terénního valu: zachování původní stopy
fortového opevnění (fort č. VIII). Zbytek valu, který byl součástí
opevnění, bude zbaven náletových dřevin a v rámci uspořádání
turistiky a rekreace v území bude upraven a zpřístupněn veřejnosti

přístupová stezka (turistická trasa) ke zbytku fortu

plocha recyklačního závodu na recyklaci
stavebního odpadu

plocha kompostárny

plocha pro přístup veřejnosti (prodej
vyrobeného kompostu)

objekt zázemí, mostová váha (prodej recyklátu)

objekt zázemí společného pro oba provozy (kompostárna
+ recyklační závod), administrativní a sociální zázemí pro
správu a zaměstnance firmy RESTA

vnitroareálová obslužná komunikace

hlavní, společný vjezd do areálu

objekt kompostárny - skladování
kompostu, balení, prodej

zastřešené plochy pro
kompostování (cca 40x50m)

stávající obslužná komunikace v území

prostorová pohledová široká bariéra vzrostlé zeleně:
V rámci areálu je nutno provést inventarizaci stávajících dřevin a na
základě vyhodnocení jejich kvality navrhnout a realizovat výsadbový
plán s druhovou skladbou, která bude odpovídat místnímu prostředí
a bude plnit požadovanou funkci odstínění areálu

liniová pásová bariéra zeleně pro funkční a
pohledové odstínění areálu v jeho západní
hraně mezi komunikací a plochami areálu
(minimální šířka pásu bude 10m)

výškové uspořádání terénu kompostárny bude
odpovídat výškové hladině vyhodnocené v analýze
protipovodňové ochrany areálu = 209,5 m.n.m.

ú z e m n í   s t u d i e        H O L I C E   -   A R E Á L   F I R M Y   R E S T A
zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, MamOl - odbor koncepce a rozvoje zpracovatel:    CIRCULOS MEOS s.r.o.

datum: 10/2009 příloha:Návrh areálu, prostorové řešení 16

ideové prostorové řešení areálu ideové prostorové řešení areálunadhledová perspektiva od východu

areál ve vztahu k širšímu okolí areál ve vztahu k širšímu okolísituační vyobrazení prostorového modelu areálu

řešení jednotlivých staveb areálu musí být
navrženo v kvalitní architektonické formě
staveb umístěných ve volné krajině s
preferencí použití přírodních materiálů
(kámen, dřevo...)



ú z e m n í   s t u d i e        H O L I C E   -   A R E Á L   F I R M Y   R E S T A
zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, MamOl - odbor koncepce a rozvoje zpracovatel:    CIRCULOS MEOS s.r.o.

příloha: 17podmínky využití území, vztah k ÚPnSÚ datum: 10/2009

20 468,42 m2

29 738,31 m2

TO

návrh zařazení řešených ploch do funkčních ploch dle ÚPnSÚ města Olomouce  1:5000

ZKR

PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY V ŘEŠENÉ LOKALITĚ :

Území se nachází v záplavovém území a hlavním předpokladem pro možnost využití území je odůvodnění vyjímečnosti případu pro
zařazení lokality do zastavitelné plochy vycházející z požadavku článku (26) PUR ČR ("Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod").
Odůvodnění bylo zpracováno formou územní analýzy (příloha 14 studie) v rozsahu správního území města Olomouce, která na základě
zvolených limitních faktorů vylučuje existenci plochy využitelné pro recyklaci odpadů a kompostárnu a definuje tak vyjímečnost
posuzovaného areálu.
Odůvodnění případu je podpořeno a vychází z konkrétní nutné potřeby města někde ukládat nebo likvidovat zelený kompostovatelný
materiál jako odpad z udržovaných ploch veřejných prostranství, byť to není prostřednictvím vlastní provozovny, ale soukromého
provozovatele kompostárny.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ PO ZAŘAZENÍ DO ZASTAVITELNÉ PLOCHY:

FUNKČNÍ VYUŽITÍ:
funkční využití území bude dáno funkčními typy dle ÚPnSÚ - stávající plocha ZKR bude částečně převedena do funkčního typu TO:

TO  zařízení pro nakládání s odpady 
Slouží pro umisťování plochy a zařízení na manipulaci s odpady a jejich zneškodňování.
Přípustné:
sběrové dvory, třídírny odpadů, řízené skládky komunálních a inertních odpadů, spalovny, kompostárny

ZKR  zeleň krajinná rekreační 
Souvislé plochy zeleně ve volné krajině sloužící  ve zvýšené míře oddechu, rekreaci, pobytu v přírodě. Tomuto cíli je podřízeno i vybavení ploch stavebními objekty.
Přípustné:
dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů, trávníky v jakékoliv intenzitní třídě údržby, produkční trvalé travní porosty, bylinná společenstva,
pěší stezky, cyklistické stezky, jezdecké stezky, drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost ploch (komunikace, veřejné WC, osvětlení, vodní prvky), pláže, stanové tábory, hřiště
Výjimečně přípustné:
• terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)
• jednotlivé stavby zařízení služeb, veřejného stravování a veřejného ubytování (penzion), pokud slouží rekreačním potřebám plochy, a to v měřítku úměrném zachování krajinného rázu

zpřesnění funkčního využití:
území funkčního typu TO bude určeno pouze pro předem vymezenou funkci recyklačního závodu na zpracování inertního stavebního
odpadu (suti) a funkci kompostárny (kompostování, zpracování a prodej kompostu)

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY V ÚZEMÍ:
(viz. zákres navrhovaného řešení v přílohách studie 15, 16 a  závěry posouzení z hlediska krajinného rázu v příloze 10)

-    Podél celého obvodu areálu, vyjma západní hrany, bude vytvořena prostorová pohledová široká bariéra vzrostlé zeleně, její
rozsah bude dán výměrou plochy ZKR

-   V západní hraně areálu bude realizována liniová pásová bariéra zeleně pro funkční a pohledové odstínění areálu  mezi
komunikací a plochami areálu (minimální šířka pásu bude 10m)

-   V rámci areálu je nutno provést inventarizaci stávajících dřevin a na základě vyhodnocení jejich kvality navrhnout a realizovat
výsadbový plán s druhovou skladbou, která bude odpovídat místnímu prostředí a bude plnit požadovanou funkci odstínění areálu

-  Bude zachována původní stopa fortového opevnění (fort č. VIII) - dochovaná část terénního valu se nachází v severovýchodní
části řešené lokality. Zbytek valu, který byl součástí opevnění, bude zbaven náletových dřevin a v rámci uspořádání turistiky a
rekreace v území bude upraven a zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím volného koridoru se stezkou (cyklo, pěší) vedeného od
obslužné napojovací komunikace (viz příloha 05 - širší vztahy v území, vztah k rekreaci)

-  Výškové uspořádání terénu kompostárny bude odpovídat výškové hladině vyhodnocené v analýze protipovodňové ochrany areálu
= 209,5 m.n.m.  (anlýza z hlediska protipovodňové ochrany  -  v příloze 13)

- Na řešení jednotlivých staveb areálu musí být použita kvalitní architektonická forma korespondující objemově, výrazově a měřítkem
s volnou rovinatou krajinou údolní nivy, preferováno bude použití přírodních materiálů (kámen, dřevo...).

 Objemově budou stavby minimalizovány pro potřeby dané technologie, výškově objekty nepřesáhnou úroveň zelené bariéry.

DALŠÍ PODMÍNKY V ÚZEMÍ PRO DANÝ ZÁMĚR:
Pro zajištění bezpečnosti a nezávadnosti provozů recyklačního závodu na zpracování stavebních odpadů a kompostárny musí být výstavba
i provozování areálu striktně prováděno v souladu s platnou legislativou a na základě příslušných provozních řádů.
(viz příloha 04 s charakteristikou provozu závodu).
V dalších stupních přípravy záměru bude nutno areál posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí, dodržet vodohospodářské podmínky v
území (viz. příloha 12) a záměr připravovat v souladu se stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů.
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