
Povodňová prohlídka – Přerov nad Labem 
 
Provedeno dne 19. srpna 2021 
 

Účast na povodňové prohlídce: 

Jiří Beneš, starosta obce 
Ing. Libor Novák, Ing. Jana Malinová, Petr Hrabánek, Povodí Labe, s. p.  
Lubor Kašpar, Ing. Veronika Libánská, MÚ Lysá nad Labem 
Ing. Michal Školník, Ing. Vladimír Mrkvička, Ph. D., VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.  
 
 

Úvod 

Na základě § 78 odst. 2. písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) v platném znění. Provedení přípravy povodňové prohlídky organizovala obec Přerov nad 

Labem. 

Na základě terénní prohlídky je vyhotovena zpráva z povodňové prohlídky. Tento dokument je dán 

k dispozici a slouží potřebám povodňového orgánu a povodňové komise obce Přerov nad Labem. 

Podklady budou dále využity na zpracování analýzy povodňových rizik pro Přerov nad Labem 

a pro potřeby zpracování povodňového plánu. 

Kontrolované Lokality: 

• L1: Salvátorský rybník – zdrojové vodoteče bez ID 

• L2: Kounický potok (ID 10185580) – most u školek 

• L3: Kounický potok (ID 10185580) – rybníček u garáží, jez a podjezí 

• L4: Kounický potok (ID 10185580) – od silničního mostu níže 

• L5: Kounický potok (ID 10185580) – Nový Přerov č. p. 151 

• L6: Kocanda – bezejmenný tok ID 10179618 (PLA) 

 

Velmi klíčovým milníkem v procesu řešení závad identifikovaných v rámci povodňové prohlídky bude 

dokončení digitalizace území obce Přerov nad Labem. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 

2021. 

Četně se na území obce objevují neohlášené, a tudíž neoprávněné odběry vody z vodních toků 

pomocí čerpadel. Je nutné na tuto skutečnost upozornit občany obce a vyzvat je k nápravě. 

K povolení odběru je třeba schválení vodoprávním úřadem a kladné stanovisko správce vodního toku. 

 

 

 

http://www.mesto-rokytnice.cz/component/option,com_contact/task,view/contact_id,2/Itemid,52/


 

L3: Kounický potok (ID 10185580) – rybníček u garáží, jez a podjezí 

  

Mapa se zákresem kontrolovaných lokalit 

 

L6: Kocanda – bezejmenný tok ID 10179618 (PLA) 

 

L4: Kounický potok (ID 10185580) – od silničního mostu níže 

 

L5: Kounický potok (ID 10185580) – Nový Přerov č. p. 151 

 

L1: Salvátorský rybník – zdrojové vodoteče bez ID 

 

L2: Kounický potok (ID 10185580) – most u školek 

 



Zápis z povodňové prohlídky: 

L1: Salvátorský rybník – zdrojové vodoteče bez ID 

Prohlídka byla zahájena u zdrojových vodotečí v jihovýchodním cípu Salvátorského rybníka. Závady 

nebyli zjištěny. 

1. zatrubněný zdrojový tok – odkrytí koryta, zaměření trasy toku, výše po toku instalovat hradící 

prvek pro napájení toku – z Kounického p. (vizte níže). Opatřit vtok do rybníka odnímatelnou 

zádržovou mříží pro filtraci splavenin a nečistot a zamezení zanášení. Od nastání SPA 1 intenzivní 

monitoring 

2. otevřený zdrojový tok – pročištění koryta od splavenin a dnových usazenin. Prořez břehových hran. 

Opatřit vtok do rybníka odnímatelnou zádržovou mříží pro filtraci splavenin a nečistot a zamezení 

zanášení. 

 

L2: Kounický potok (ID 10185580) – most u školek 

Betonový most na zpevněné cestě: Po toku výše nad mostem jsou místy zarostlé břehy. Níže po toku 

jsou zarostlá místa častěji a je nutný prořez. V korytě nebo jeho bezprostřední blízkosti leží popadané 

dřeviny a dřevěná paleta. Nutné odstranit. Pod 

tělesem mostu jsou četné dnové nánosy (nutné 

identifikovat majitele mostu a vyzvat 

k udržování průtočného profilu). Těsně nad 

mostem se nachází objekt vtoku do vodoteče, 

jež spolunapájí Salvátorský rybník. Tento objekt 

by bylo vhodné stavebně upravit a opatřit ho 

hradícím prvkem pro regulaci vtoku do rybníka. 

Objekt musí mít vlastní manipulační řád. 

Doporučujeme navazující passport (vzdouvací 

objekt by měl být v majetku a správě vlastníka 

Salvátorského rybníka) v návaznosti na 

probíhající digitalizaci území.  

 



 

L3: Kounický potok (ID 10185580) – rybník u garáží, jez a podjezí 

Obnovený rybník nemá potřebná schválení a 

v tuto chvíli se jedná o neschválenou stavbu. 

V návaznosti na probíhající digitalizaci území je 

nutné identifikovat majitele a ve spolupráci se 

správcem toku a vodoprávním úřadem nalézt 

vhodné řešení nežádoucího a neutěšeného stavu 

(změna trasování koryta, VD bez MŘ, nálety 

dřevin, nakládání s vodami apod.). 

Pod mostem několik metrů níže po toku 

Kounického p.  se nacházejí ocelové vzpěry 

přímo v korytě potoka. Jsou zde dočasně 

umístěny společností „Provádění staveb Veselý“ 

kvůli stabilizaci mostu při přejezdu nákladních 

vozidel a stavebních strojů po dobu stavby. Tato 

skutečnost nebyla konzultována se správcem 

toku. Na tělesech vzpěr se kumuluje velké, 

množství splavenin, které nejsou nikým 

odstraňovány a představují velké riziko po toku 

níže (poškození břehových hran a regulovaného 

dna, usazení v podjezí nebo níže po toku, zádrž 



povodňové vlny apod.). Splaveniny a vzpěry je nutné odstranit a uvést koryto do původního stavu. 

V případě obdobných opatření přímo v korytu nebo jeho bezprostřední blízkosti je nutné již ve fázi 

záměru stav konzultovat se správcem toku.  

Níže po toku je tok veden v betonovém korytě říčním jezem. Za podjezím pokračuje betonové koryto. 

Břehové hrany jsou četně zanesené nánosy bahna a na něm rostoucími rostlinami. Celý objekt 

regulovaného koryta je nutné udržovat v původním nezarostlém stavu.  

 

L4: Kounický potok (ID 10185580) – od 

silničního mostu níže 

Zde je situace obdobná jako výše – opět jsou 

v toku nánosy bahna a na něm bující rostliny, 

níže po toku také nálety dřevin. Dochází zde 

k omezování průtočného profilu, hrozí 

prorůstání a tím poškozování dna a břehů. Celý 

objekt regulovaného koryta je nutné udržovat 

v původním nezarostlém stavu. Odvoz materiálu 

je možný po domluvě se zástupci obce k objektu 

ČOV Přerov n. Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L5: Kounický potok (ID 10185580) – Nový Přerov č. p. 151 

V blízkosti objektu č. p. 151 (majitel Josef 

Holan) na pravém břehu Kounického p. se 

nachází velké množství nebezpečného a 

splavitelného materiálu. Je zde patrné že tok 

byl v místě přehrazován bez konzultace se 

správcem toku. Došlo k poškození břehů a dna. 

V lokalitě (zejména pravý břeh) je nutné, aby 

byl uveden pravý břeh do původního stavu a 

nebyly prováděny obdobné úpravy toku.  

 

L6: Kocanda – bezejmenný tok ID 10179618 (PLA) 

Tok má sloužit jako sběrnice vod z meliorací z pole na pozemku 969/1 a také sem ústí splachy 

z lokality Kocanda. Na sousedním pozemku 1176/1 se nachází mokřad a v cípu pozemku 969/1 místo 

koncentrace biologického odpadu. 

V blízkosti pozemků 988/7 a 968/6 (Obec Přerov nad Labem) je koryto toku neznatelné – v délce cca 

70 metrů je zasypáno a zavezeno. 

V návaznosti na digitalizaci území je nutné identifikovat, zda se jedná o koryto VT nebo nikoliv. 

S vlastníkem bude řešeno uvedení koryta do původního stavu. Následně je třeba obnovit koryto 

(pouze místy zatrubněné) v plné délce. Opatřit koryto prvky pro zachytávání spláví. Zamezovat 

následnému zanášení koryta. Od nastání SPA 1 monitoring, informování majitelů sousedních 

pozemků. Odstranit odpad z lokality prameniště. 

Na mostcích na toku odstranit veškeré pletivo a další předměty v korytě toku a nad ním. 

 

  

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1991144208
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