
Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace na akci 
„Udržovací práce na rybníku Podolší“

Místo:   k.ú. Osek nad Bečvou, lokalita Podolší, p.č. 1125/1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7,  

Oprava břehu, dělícího vodní tok Strhanec od rybníka Podolší,  která byla  velmi aktuální  
a naléhavá. Břeh mezi rybníkem a vodním tokem Strhanec byl v několika místech narušen 
až na extrémně kritickou mez. Zúžení dosahovalo v několika místech z původních 5 - 6 m 
už pouze 1 – 1,5 m, kde se objevovaly průsaky resp. průtoky mezi vodními díly a hrozilo jeho
protržení. 
Z tohoto  důvody musely  být  neodkladně  zahájeny práce  na  odstranění  tohoto  havarijního
stavu.
V prosinci r. 2018 byly započaty ruční práce na vyčištění celé trasy 470 m. opravovaného
břehu od náletových  dřevin  a  jejich  likvidaci.  Tyto  práce  nemohly  být  prováděny strojní
technikou,  protože  hrozilo  nebezpečí  ještě  vážnějšího  poškození  dělícího  břehu.  
Tím  byl  uvolněn  pracovní  prostor  pro  zemní  práce  a  manipulaci  s těžkou  technikou.
Likvidace náletových dřevin byla ukončena v polovině ledna 2019.
Souběžně  s těmito  pracemi  v lednu  2019  zahájilo  Povodí  Moravy  zemní  práce  
na nahrnování a hutnění zeminy tak, aby byl dělící břeh po celé délce rozšířen na původní  
na  šířku  cca  5-6  m.  Práce  byly  prováděny  ve  velmi  náročných  podmínkách,  
ale byly provedeny profesionálně. Tato etapa prací byla ukončena 2. února 2019.  
Zhotovitel,  SKD Lipník  n.  Bečvou,  který  byl  vybrán  na  základě  zkráceného  výběrového
řízení, a to z 5-ti nabídek, protože jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější,
zahájil  práce na zpevnění břehu lomovým kamenem 28. ledna 2019 převzetím staveniště  
a  přípravnými  pracemi  pro  navážení  kamene.  Práce  byly  přerušovány  nepřízní  počasí.  
Byly limitovány nepřístupností v rozbahněném terénu a také dodávkami lomového kamene,
protože počasí rovněž omezovalo i práce v lomu, odkud byl kámen navážen. Proto se větší
část  prací  postupně  přesouvala  na  březen  a  duben.  Ukládání  kamene  bylo  prováděno
kombinací ručních a strojních prací. Kontrola průběhu a kvality všech prací přímo na místě
byla  prováděna  zástupci  naší  organizace  (předsedou,  jednatelem,  hospodářem)  několikrát
týdně.
O  průběhu  prací  byl  veden  stavební  deník,  kde  byly  jednotlivé  fáze  prací  podrobně
zaznamenávány  a  kontrolovány  předsedou  naší  organizace  a  stavbyvedoucím  ze  strany
dodavatele prací, fy. SKD Lipník nad Bečvou.
Práce na opravách břehu rybníka Podolší byly ukončeny 18.4.2019. 
Touto akcí se opět zlepšil technický stav břehu (hráze) natolik, že bylo odstraněno riziko  
jeho protržení,  což v této lokalitě  umožní  bezproblémový průtok vody ve Strhanci  v  celé
délce mezi Osekem n.Bečvou a Přerovem. Na trase toku Strhance je několik uživatelů, kteří
jsou závislí  na odběru vody,  jako např. Cukrovar v Prosenicích,  Precheza Přerov, několik
MVE. Je rovněž zajištěn přítok vody,  která je podmínkou důležitou pro životní prostředí  
v lokalitě Chráněné přírodní památky Žebračka,  jíž Strhanec protéká.  V posledních letech,
hlavně  v  letním  období,  kdy  krajina  trpí  suchem,  je  Strhanec  velmi  důležitým  prvkem  
pro udržení  vláhy v této lokalitě  a zajišťuje tak nezbytné  podmínky pro život  chráněných
rostlin a živočichů. 

V Přerově dne 25.6.2019.
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