Revitalizace tůní
ve Frýdeckém lese

Zájmové území a jeho současný stav
• Jde o soustavu několika zanikajících rybníčků v horní části drobného vodního toku Bílý
potok ve Frýdeckém lese.
• Vodní tok IDVT 10213708 je spravován organizací Povodí Odry s. p.

• Na tomto vodním toku byla před několika desítkami let svépomocí vybudována soustava
čtyř malých rybníčků, z nichž největší má plochu cca 300 m2. U rybníčků byla vybudována
jednoduchá vzdouvací a akumulační zařízení.
• V současné době je trvalá vodní plocha jen na největším rybníčku. Ani zde však vzdouvací
zařízení není funkční. Je zde zřízen vodní přepad ve formě jednoduché PVC trubky
umístěné svépomocí zřejmě obyvateli okolních domů.

Zájmové území a jeho současný stav
• Výše položené menší rybníčky jsou téměř zazemněné. Jejich bývalé hráze jsou probořené,
ale vzhledem k tomu, že jsou umístěny na drobném vodním toku a zahloubeny do terénu,
dochází zde k sezonní akumulaci vody s potenciálem pro vytvoření mokřadu.

• Všechny rybníčky se nachází na pozemku parc. č. 5696/1, k. ú. Frýdek, obec FrýdekMístek. Jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města
Frýdek-Místek.
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Potenciál území
• Největší ze čtyř rybníčků v současné době slouží jako větší tůň pro obojživelníky s trvalou
vodní hladinou, jejíž výše v průběhu roku kolísá. V místě vtoku zde díky pozvolnému
sklonu břehu vznikla přechodně zaplavovaná plocha.
• Menší rybníčky by po prohloubení a opravě probořených hrází mohly sloužit jako
periodicky zaplavované tůně/mokřady.

• Místo je v současné době navštěvováno a svépomocí udržováno. Po úpravě okolních
ploch, opravě studánky a zpřístupnění přírodním chodníkem by vzniklo nové odpočinkové
místo s možností umístění informační tabule o významu drobných vodních ploch, tůní
a mokřadů.

Navrhované úpravy
• Skutečná hráz je vytvořena jen u největšího rybníčku. Celková oprava hráze není nutná,
postačí pouze opevnění vnitřní strany dřevěnými kůly, odstranění (zaslepení) nefunkčního
vzdouvacího zařízení a vybudování kamenného přepadu v hrázi s úrovní cca 20 cm pod
korunou hráze.
• Po dočasném snížení vodní hladiny je nutné ruční odstranění části nánosů na vtoku
a ruční prohloubení v části u hráze tak, aby bylo alespoň na části plochy dosaženo
nezámrzné hloubky min. 1 m. Vzhledem k malému rozsahu prací při odstranění nánosů
zde není nutné řešit příjezd těžké techniky.
• Z jižní strany tůně je nutné proředit stávající lesní porost tak, aby se zvýšilo přímé
oslunění hladiny nezbytné pro správnou funkci tůní a mokřadů a vývoj mokřadní
vegetace.
• Úprava studánky – instalace nové trubky a vyložení studánky říčními kameny, případně
zřízení jednoduchého sedátka. Kvalitu vody ve studánce je nutné ověřit.
• Kolem studánky vede od nedaleké lesní cesty vyšlapaná pěšina končící u posledního
rybníčku. Okolí pěšiny je nutné prořezat a pěšinu zpevnit přírodním materiálem.

Navrhované úpravy
• U hráze největšího rybníčku je možné umístit lavičku a informační ceduli.
• Další 3 rybníčky jsou spíše zahloubené do terénu s minimální délkou hráze v místech
průtoku potoka. Je zde nutná oprava probořených míst hrází a odstranění nefunkčních
vzdouvacích zařízení. V místě opravených hrází je nutné vybudovat jednoduché přepady z
přírodního materiálu, např. ze dřeva.
• U těchto rybníčků bude nutné odtěžení nánosů po úroveň stávající nivelety vodního toku
za použití kráčejícího bagru, kterému je potřeba zajistit od nejbližší zpevněné komunikace
přístup lesním porostem ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Vzhledem k
současnému stavu porostu je průjezd bagru možný i bez rozsáhlého kácení stromů.
• Vytěžený materiál (bahno) je možné uložit do okolního lesního porostu. Vzhledem k
umístění lokality lze předpokládat, že není kontaminován cizorodými látkami.
• Z jižní strany tůní je nutné proředit stávající lesní porost tak, aby se zvýšilo přímé oslunění
hladiny a také odstranit drobné náletové dřeviny v ploše tůní a v jejich okolí.

Klady území
• Celé území je na pozemku ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

• Jde o adaptaci již existujících staveb a nejsou zde tedy nutné rozsáhlé terénní úpravy,
přemisťování hmot, stavba náročných technických zařízení atd.
• Lokalita je pěšky dobře přístupná s možností parkování na okraji Frýdeckého lesa poblíž
restaurace U Mámy. Místním lidem je lokalita známá a snaží se ji svépomocí udržovat. Je
zde tedy předpoklad kladného vztahu obyvatel k provedeným úpravám a jejich využití
jako odpočinkového místa.
• Vzhledem k tomu, že se tůně nacházejí na vodním toku, nedochází k jejich úplnému
vysychání.
• Díky dlouhodobé existenci je lokalita již částečně osídlena cílovými organismy
(obojživelníci, vážky) a má velký potenciál. Bez náročných úprav zde lze výrazně zvýšit
biologickou rozmanitost a retenční schopnost tůní.

Zápory území
• Tůně jsou zastíněny vzrostlými stromy. Pro jejich správnou funkci je nutné částečné
oslunění hladiny (může být řešeno proředěním porostu z jižní strany tůní).
• Nad přítokem do tůní je do vodního toku svedeno několik drenáží z přilehlých rodinných
domů. Vzhledem k velké samočisticí schopnosti tůní i lesa, však lze předpokládat jejich
zanedbatelný vliv na toto území.

Legislativní a administrativní požadavky
• Projektová dokumentace plánovaných úprav.

• Biologický průzkum.
• Stanovisko správce vodního toku k navrhovaným úpravám.
• Stanovisko vodoprávního úřadu k navrhovaným úpravám.

• Souhlas se zásahem do významných krajinných prvků.
• Výjimka ze zákazu zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů a rostlin
(v případě odstraňování nánosů z tůní nebo kácení stromů s dutinami s možným
osídlením např. netopýry).

Inspirace podobnými projekty
obnova tůní ve Vojkovickém lese – projekt LČR s.p.
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