
Obnova krajiny – obec Dražůvky



Vývoj vodních ploch  – ve středověku až 6 rybníků, postupná 
likvidace, poslední (18 ha) byl zrušen roku 1899.
Po celé století byla na jejich místě zemědělská půda. 
Postupně se prováděly drenáže, ty však po roce 1989 
přestaly být z důvodu chybějící údržby funkční. Půda se tak 
začala znovu zamokřovat a vracet se do původního stavu.
V letech 1997/99 byla na místě bývalého rybníka zřízena 
malá nádrž, v letech 2001/02 pak druhá, vzdálenější od obce. 
Každá z nich má rozlohu kolem 1 hektaru.  



Rybník, vybudovaný v letech 1997/99, objevili množící se bobři. Po svém nastěhování 
si začali do břehů hloubit nory, sprašovitá zemina je ale neudržela a sesypávala se.  
Postupně tak narušili všechny břehy i hráz, plocha nádrže se rozšiřovala a pohlcovala 
už i vzrostlé stromy. Zemina z břehů zanášela dno, bylo zde čím dál více bahna a 
méně vody. Byl nutný zásah.
Projekt revitalizace měl nádrž ochránit, dlouho se hledalo vhodné řešení. Všechna 
navrhovaná však byla velmi drahá a málo účinná (obsypy všech břehů kamením, kari 
sítě v hrázi). Nakonec byl osloven RNDr. Ondřej Mikulka z Mendelovy university, který 
na základě předchozích zkušeností navrhl vhodné a přírodě blízké opatření, které mělo 
dokázat destrukci zabránit. Projekt na základě jeho návrhu byl ve finále realizován, byl 
pro obec i finančně zvládnutelný.





V nádrži byl odtěžený nános ze dna a poté byly břehy do původního půdorysu 
dosypány soudržnější, jílovitou zeminou. Zároveň byly upraveny do velmi mírného 
sklonu. Mělká voda by tak neměla lákat bobry k hloubení nor. Hráz byla zpevněna 
těžkou kamennou rovnaninou, založenou na hluboké patce z velkých kusů. Tu by 
zvířata neměla zvládnout narušit. Břehy byly osázeny keři lísek a vrb, které se i po 
okusu dokáží vzpamatovat a mohou tak ochránit stromy, rostoucí dále za nimi.
Stavebně byla akce byla realizována v roce 2021, náklady byly celkem 4 060 116,- Kč. 
Kryty byly z těchto zdrojů:
dotace z Mze 1 872 000,- Kč
dotace z JmK 400 000,- Kč
zbývající  částku      1 788 116,- Kč  uhradila obec

Některé z projektových položek jsme kvůli úspoře nákladů provedli vlastními silami, 
např. ozelenění břehů a náhradní výsadbu.











Eroze a snaha ji omezit



Stav krajiny po bouřce dne 26.8.2019, kdy spadlo za hodinu 50mm srážek. 
Odplavaly tisíce tun ornice, voda se neměla o co zpomalit, pole byla čerstvě 
podiskována a bez krytu. V té době už existoval projekt větrolamu pro přerušení 
jednoho z největších polí a bylo požádáno o dotaci.



Schvalování ale bylo zdlouhavé, mělo jít o 80% z částky cca 1 250 
000,- Kč. Výsadba by tak mohla být provedena až na podzim 2020 
a to pouze dodavatelsky. Nechtěli jsme čekat, nakonec jsme si ještě 
ten podzim vysadili větrolam v délce 500m s pomocí brigádníků 
sami. Náklady byly v součtu cca 132 000,- Kč, z toho nám 30 500,-
Kč darovali místní podnikatelé.



Pomyslnou třešničkou na dortu je pak kaplička, která byla vloni vybudována 
uprostřed větrolamu na vrcholku kopce. Iniciátorem byl místní občan, peníze 
darovali občané a církev. Kaplička je zasvěcená sv. Anežce České jako 
ochránkyni nemocných a jejich ošetřovatelů, je v ní umístěn originální votivní 
obraz. Místo s nádherným výhledem se stává cílem pěších výletů.



. Výsadba podél cyklostezky – na část stromků přispěla 

Nadace Partnerství, další část si zaplatili občané při 

výsadbě rodinných lip



Další lokalita, kde často dochází ke splachům - obec zde v roce 2020 vysadila 
keřový pás s 90 rostlinami. Náklady byly 9 140,- Kč, práce provedl obecní úřad 
svými pracovníky. Zemědělský podnik nad tímto pásem ještě vysel 5m jeteliny.



Další problém –
přestárlé a nemocné 
větrolamy. Tento roste 
podél vodního toku u 
Žandovského mlýna. Je 
na obecním pozemku, 
proto jeho obměnu 
nechce provést Povodí 
Moravy. Nyní končí 
práce na vykácení a 
částečném ořezání 1. 
poloviny, v dubnu bude 
vysazeno náhradních 
31 stromů. Na obnovu 
věnovala 50 000,- Kč 
Nadace Veronica, 10 
000,- Kč místní 
podnikatel, cca 100 
000,- Kč zaplatí obec. 
Druhá polovina má být 
ořezána na podzim, 
budeme žádat o dotaci 
(cena cca 250 000,-
Kč).


