
Praktické ukázky aktivit ke zmírnění 
dopadu klimatických změn v 

jihomoravské krajině



Obec Kuželov

• Poloha: okres Hodonín – Horňácký region - moravsko-
slovenské pomezí

• Nadmořská výška: 294 m.n.m.

• Rozloha kat. území: 1016 ha (300 ha les, 100 ha intravilán)

• Počet obyvatel: 410

• Rozpočet: cca 20 000 000 Kč

• Významná osobnost: lidový vypravěč Vašek Mlýnek

• Zajímavost: větrný mlýn z roku 1842



Obec Kuželov
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Pozemkové úpravy

• Termín: začátek 2011 - konec 6/2014, firma Geocart

• Účel: vytvořit plán společných zařízení:

- vytvořit podmínky pro realizaci PÚ

- zlepšit stav životního prostředí

- zlepšit ochranu a zúrodnění půdního fondu

- zlepšení vodního režimu krajiny

- zvýšení ekologické stability krajiny a zpřístupnění pozemků 
v řešeném území.

• Podařilo se: vyjasnit majetkové vztahy, zcelit pozemky, 
vyřídit různá dědictví, připravit pozemky pro PSZ

• Nepodařilo se: dohledat americké majitele pozemků



Plán společných zařízení

Soubor opatření a technického řešení pro kompletní 
realizaci Pozemkových úprav:

• Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

– cesty doplněné o ekologické prvky

• Vodohospodářská opatření

– revitalizace nivy vodního toku Teplica

– krajinotvorná nádrž

• Krajinotvorná opatření

– Ovocný sad

– Stromořadí

– Dubový háj



Krajinotvorná nádrž
• Účel:

– zadržení vody v krajině

– zlepšení hydrogeologické situace

– ochrana přírody

– tvorba krajiny

• Technická data:
– lokalita: trať Zelnica

– zdroj vody: potok Teplica, drenáže

– rozloha: 4 ha ( 2,5 ha rybník, 1,5 ha mokřad + osázený břeh)

– objem vody: 39 500 m3

– max. hloubka: 4,5 m

– denní výpar: 2-3 cm/den (letní měsíce)



Krajinotvorná nádrž
Vznik:

1. Vytipování + příprava lokality – Pozemkové úpravy

2. Projekt – dobrý projektant

3. Hydrogeologický průzkum – vhodnost zeminy

4. Stavební povolení – ŽP, CHKO, Povodí Morava, stavební 
úřad, pozemkový úřad…

5. Finančního zdroje – INTERREG

6. Realizace – fa. Swietelsky
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Krajinotvorná nádrž
Financování:

INTERREG: Cílem programu je prostřednictvím společných 
přeshraničních projektů řešit společné výzvy 
příhraničních regionů. Program je zaměřen na podporu 
investic podniků do výzkumu a inovací, investice do 
vzdělávání, zachování, ochranu, propagaci a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví a podporu spolupráce 
mezi občany a institucemi.

Spolupráce: Slovenská obec Vrbovce (řešili přípravu 
pozemků pro své projekty)



Krajinotvorná nádrž

Realizace:

1. odstranění ornice – rozvrstvení na okolní pozemky

2. stavba zámku hráze – hutnění jílovité zeminy

3. vyhloubení mokřadů 

4. vyhloubení nádrže

5. stavba betonových částí – nápustný a výpustný objekt

6. navršení hráze – délka cca 650 m

7. osázení travinou a dřevinami



Odstranění ornice



Zámek hráze



Hloubení mokřadů a nádrže



Stavba betonových částí



Navršení hráze



Krajinotvorná nádrž
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Krajinotvorná nádrž
Současný stav:

• dílo je dokončeno a zkolaudováno (zažádáno o proplacení)

• hladina na svém maximu

• turisticky se jedná o velmi přitažlivý objekt

Zjištění:

• přívod z nápustného objektu měl být vybetonován

• mokřad funguje jako filtr vody

• většina drenáží je funkční

Doporučení:

• komunikace s jednotlivými úřady

• fyzická návštěva nádrže



Praktické ukázky aktivit ke zmírnění 
dopadu klimatických změn v jihomoravské 

krajině

Děkuji za pozornost.


