
     

Výstavba malých vodních tůní v honitbě Hodslavice v r. 2012  

          Myslivecké sdružení Hodslavice ve spolupráci s  místními spolky, 

organizacemi a obcí, již několik let intenzivně pracuje na zlepšení přírodních 

podmínek na katastru obce. Všechny tyto kroky mají za cíl nápravu křivd na 

krajině v minulosti spáchaných tak, aby se krajina stala ,,přívětivou“ pro 

obyvatele obce a návštěvníky přírody a aby došlo ke zlepšení přírodních 

podmínek nutných pro existenci druhové rozmanitosti rostlinných a živočišných 

společenstev. V roce 2011 byla na objednávku Agentury ochrany přírody a 

krajiny v Ostravě zpracována fy. Arvita P Otrokovice krajinářské studie s názvem 

Podpory ekologické stability krajiny v k.ú. Hodslavice.  Tato studie obsahuje 

mimo jiné řadu návrhů lokalit k vybudování malých vodních tůní, které by měly 

sloužit jak ke zlepšení retenčních schopností krajiny, tak k podpoře života 

rostlinných a živočišných společenstev vázaných na vodu. Stejně jako na řadě 

jiných území i na našem katastru je vážným problémem krajiny neschopnost 

dlouhodobě zadržovat vodu. 

 



       V roce 2012 jsme se rozhodli za pomoci dotačního titulu Program péče o 
krajinu 2012 pro vybudování malých vodních tůní v pěti lokalitách. Na všech 
lokalitách navržených k výstavbě tůněk se nachází přirozené prameniště vody, 
která by měly zajistit napájení tůní vodou. Jedná se o tůňky o velikosti cca 5 x 8 
m a středové hloubce do 1,5 m. Tvar tůní bude přizpůsoben konkrétním 
podmínkám jednotlivých lokalit. Výkop tůní bude proveden strojně, vykopaná 
zemina bude rozprostřena po okolí tůně. Tůňky neobsahují žádné stavební 
prvky. Po předání žádosti na AOPK v Ostravě a obhlídce lokalit pro výstavbu tůní 
byla z žádosti o dotaci jedna lokalita vyřazena jako neodpovídající podmínkám 
dotačního titulu (lesní parcela). Na všechny lokality byl vydán souhlas vlastníků 
s plánovanou výstavbou tůní a kladné stanovisko odboru ŽP MěU Nový Jičín. 
 

 
 

Tůňky byly zbudovány dle vzorových návrhů firmy Arvita obsažených 

v krajinářské studii. K výkopovým pracím byl použit kolový bagr firmy Japstav 

Kopřivnice, který následně provedl i rozložení vykopané zeminy v okolí tůněk. Po 

kontrole provedených prací ze strany pracovníků AOPK v Ostravě byly ještě 

provedeny dokončovací práce spočívající v úpravě tvaru tůní a vysvahování  



břehových hran. V roce 2013 bude v okolí některých tůní provedena výsadba 

stromků (odrostků) a výsadba keřů.         

      Provedené vybudování vodních tůní by mělo přispět ke zlepšení vodního 

režimu na katastru obce Hodslavice. 

 

         

Martin Repta , předseda MS Hodslavice 

 

                             

 


