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Úvod

Historické zahrady a parky zahrnují různé zahradní typy a umělecké pojetí

volného prostoru v jejich rámci. Skládají se z konstrukčních prvků

včetně vodních (např. malých vodních ploch přírodního charakteru,

umělých kanálů, fontán apod.) a z vegetačních prvků a jsou součástí

krajiny uměle a umělecky navržené či upravené člověkem.

Celá řada památkových lokalit v ČR (včetně lokalit Unesco) i ve světě je

propojena s vodními a mokřadními biotopy, které často tvoří součást

celkové kompozice objektů a areálů.

Kvalita vody vodních prvků, malých nádrží a rybníků v parcích a zahradách

je spojena se vnosem znečištěných vod, ale i s nedostatečnou

údržbou, zanášením, případně i s nadměrnou rybí obsádkou. Úzce

souvisí také s habitaty a biotopy vodních prvků a nádrží, které mohou i

v případě historických zahrad a parků být ohroženy šířením

invazivních druhů.

Rybníky a malé vodní nádrže – jiná historie a význam v památkových

zónách a v rámci památkově chráněných areálů KP / NKP / památek

Unesco.



Projekty

První projekt NAKI 2012 – 2015 (VUV – NPU – ČGS – Mendelu – CDV)

Název: „Identifikace významných území s kulturně historickými

hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy“

Výstupy:

1. Certifikovaná metodika

2. Webová aplikace

3. Databáze lokalit

4. Certifikované mapové výstupy

Navazující projekt NAKI 2016 – 2019

Název: „Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby

vodních prvků v rámci památkové péče“

Plánované výstupy:

1. Památkové postupy

2. Workshop

Spolupráce:

Ústav biologie obratlovců AV ČR 

AV ČR – historický výzkum 

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, NPU

Část I - hodnocení stavu vodních prvků

Část II - hodnocení kvality vodního prostředí

Část III - hodnocení ohrožení stavu vodních 

biotopů



Postup práce vstupních průzkumů

Práce je zaměřena na:

1. Monitoring a hodnocení stavu vodního hospodářství území památek, rezervací, 

zón

1. popis vodních prvků

2. vodní režim, hospodaření s vodami dešťovými, odpadními

3. hladina podzemní vody

4. zdroje a přísun znečištění

5. sedimenty – množství a složení

6. rybí obsádka, rybářské hospodaření)

2. Podmínky prostředí - klimatické charakteristiky

Postup práce:

1. Dotazníkové šetření. Vstupní informace o současném stavu hospodaření s 

vodami, kvalita vody, zásobování vodou, odvodnění lokalit, vypouštění vod, 

zelené plochy, kvalita a ohrožení biotopů vázaných na vodu.

2. Výběr lokalit.

3. Monitoring.

4. Vyhodnocení.



Zdroje dat, terénní šetření a monitoring

Mapové a databázové zdroje:

Mapování NATURA 2000 - GIS 

analýzy vrstvy Natura 2000 a 

chráněných území v plochách NKP, 

UNESCO, rezervací a zón.

Zaměření na:

1. Monitoring kvality vody – základní fyz.-

chemické parametry (pH, rozpuštěný 

kyslík, konduktivita vody), nutrienty, 

výskyt řas.

2. Stav vodních prvků, regulace, břehová 

vegetace, invazivní druhy, smyvy.

3. Hospodaření se srážkovými vodami.

4. Hospodaření s odpadními vodami.

5. Průzkum sedimentů – množství, 

kvalita.



Dotazníkové šetření



Hodnocení vybraných lokalit Unesco



Webová aplikace

http://ohrozenepamatky.vuv.cz/index.php/cz/

https://geoportal.npu.cz/ohrozene_pamatky/

https://geoportal.npu.cz/ohrozene_pamatky/


Příklady VPR – Krátká (Vysočina)

Popis: 2x návesní rybník

Zdroj vody – pramen nad obcí

Zarůstnání makrofyty

Dobrá kvalita vody – příklad vhodného řešení

a údržby

Níže položený rybník:

ovlivněn smyvy z komunikace



Příklady VPR – Vesec (Jičínsko)

Popis:

1x návesní rybník

2x malé rybníčky

Zarůstnání

Eroze břehů

Problematické 

zdroje vody

Znečištění splašky

Vysychání



Příklady MPR & NKP - Kroměříž
Památka UNESCO, Národní kulturní památka

Květná zahrada, zámek s Podzámeckou zahrada



Kroměříž

Vlivy:

1. Říční povodně – řeka Morava, hlavní část parku představuje bývalý, 

částečně zachovalý lužní les, starý meandr řeky

2. Podzemní voda – propojení na hladinu vody v řece Moravě přerušeno 

úpravami; významné jímací území

3. Kvalita vody – odlehčení vod z kanalizace, rybářské hospodaření

4. Vliv klimatických podmínek – letní období – deficity O2, nedostatek vody

5. Eroze břehů



Kroměříž



Příklady NKP - Litomyšl

Vlivy:

1. Kvalita vody – vliv výše položených rybníků

2. Vliv klimatických podmínek – letní období – deficity O2, nedostatek vody

3. Zarůstání, nánosy, povlaky v důsledku eutrofizace



Litomyšl



Pokračování prací

1. Do konce roku 2016 vyhodnocení průzkumu lokalit, které byly 

identifikovány v dotazníkovém šetření s negativním ovlivněním            

(cca 65 lokalit VPR / MPR / NKP)

2. Detailní monitoring několika vybraných lokalit VPR / MPR a NKP               

v letech 2017 a 2018

1. Voda

2. Sedimenty

3. Rybí obsádky

3. Od léta 2016 vývoj postupů k údržbě vodních prvků a udržení 

požadované kvality vodního prostředí (voda, sedimenty)

4. Návrh zásad pro složení rybích obsádek z pohledu kvality vody, 

estetického hlediska a případně i produkčního (na vybraných rybnících) 

jako podklad pro správu památkově chráněných lokalit



Práce byla provedena v rámci projektu DG16P02M032

„Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby 
vodních prvků v rámci památkové péče “ 

(2016 – 2019)
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