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ÚVOD

Rybníky významně utvářejí ráz naší krajiny a představují dědictví našich předků. Z pohledu
ekologického lze ocenit jejich roli v systému územních systémů ekologické stability, z hydrologického
pak tvoří významné retenční prostory, podílejí se na formování mikro či topoklimatu, z historického
hlediska představovaly výrazný zdroj ekonomických příjmů.
Vypracováním analýzy historických vodních ploch se vytvoří přehled o počtu, velikosti a stavu
historických vodních ploch v zájmovém území. Následně lze využití provedenou analýzu historických
vodních ploch, analýzu současného stavu krajiny a zjištěných problémů ke zhodnocení potenciálních
možností využití krajiny k zadržení vody.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro přehlednost hodnocení stavu vodních ploch bylo převzato dělení zájmového území
na dílčí povodí vodních toků, které zde protékají. Pro každé povodí bylo zpracováno samostatné
vyhodnocení.
Pro všechny identifikované historické rybníky byl srovnán jejich současný stav se stavem v 2. polovině
19. století a dříve, jelikož byly tyto plochy v průběhu vývoje kvůli změně hospodaření často
přeměněny v louky, orné půdy, lesy a v mnoha případech jsou tato místa zastavěna.
Rozdělení zájmového území s vyobrazením historických vodních ploch je zobrazeno na obrázku níže.
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Obrázek 1: Historické vodní plochy v rámci zájmového území ORP Pardubice.

Zdroj: ČUZK, mapa I. Vojenského mapování.
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Datové zdroje

Zákres historických rybníků probíhal nad mapami I. a II. vojenského mapování s využitím WMS služby
(CENIA). Zakresleny byly všechny identifikovatelné rybníky. Přesná identifikace či prostorová
rekonstrukce rybníků z mapových podkladů I. vojenského mapování, je vzhledem k malé polohové
přesnosti velmi složitá. Z toho důvodu byl pro korektní lokalizaci historických rybníků využit digitální
model terénu.

2.2

Listy vodních ploch

Ke každému dílčímu povodí byla provedena analýza, která obsahuje základní informace, lokalizaci a
zhodnocení stavu na základě přidělených hodnot pomocí hodnotících ukazatelů.

2.2.1 Hodnotící ukazatele vodních ploch
Stupeň zachovalosti historické vodní plochy



zachovalá
zaniklá

Krajinný pokryv a současné využití v lokalitě výskytu historické vodní plochy:


vodní plocha, orná půda, travní porost, lesní porost, sady a zahrady, zástavba

Dělení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje:
 I. vojenské mapování (1764–1783)
o Není podloženo přesným geodetickým základem. Odchylky v přesnosti zákresu
objektů na mapě a v jejich skutečné poloze se pohybují v rozmezí
160 m do 2 200 m.
 II. vojenské mapování (1836–1852)
o Vzniklo pantografickou metodou z podrobných katastrálních map stabilního katastru,
zhotovených na přesné trigonometrické síti. Vzniklo po první velké vlně rušení
rybníků v Českých zemích, proto je na těchto mapách daleko menší počet rybníků než
na mapách I.V.M.
 Stabilní katastr (1824–1843)
o Představuje nejvyšší dostupnou přesnost identifikace a lokalizace historických
rybníků.
 digitální model terénu
o Jde o digitální reprezentaci reliéfu terénu, která je složena z dat a interpolačního
algoritmu umožňujícího odvozovat nadmořské výšky v libovolných bodech
nacházejících se uvnitř modelované oblasti.
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3

TECHNICKÉ LISTY HISTORICKÝCH VODNÍCH PLOCH

3.1

Dílčí povodí Struhy a ostatních vodních toků

Obrázek 2: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Struhy a ostatních vodních toků.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.1.1 Historické vodní plochy na území obce Chýšť
ID historické vodní plochy

HVP-001, HVP-002, HVP-003, HVP-004, HVP-005, HVP-006, HVP-007, HVP-008, HVP-052

Obec

Chýšť
Zdroj

ID HVP

HVP-001

Současné využití

Katastrální území
II. vojenské mapování

Chýšť

Zachovalost

zachovalá
2

vodní plocha

Orientační plocha (m )

84 265

II. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
ID HVP

HVP-002

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-003

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-004

Současné využití

orná půda, komunikace I. třídy

HVP-005

Historický název

Techanek

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Orientační plocha (m )

105 240

není možné obnovit, z důvodů procházející dálnice
II. vojenské mapování
orná půda, travní porost

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

26 085

dvě ze tří historických vodních ploch je možné obnovit, třetí největší není možné
obnovit z důvodů procházející komunikace
II. vojenské mapování
orná půda, lesní porost

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

2

Zachovalost

zachovalá
2

Orientační plocha (m )

13 958

tuto plochu je možné obnovit

I. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

41 094

tuto plochu je možné obnovit
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ID HVP

HVP-006

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

HVP-007

Historický název

Spodní, střední a horní
Bielawsky rybník

ID HVP

HVP-008

Historický název

Lhotaczek

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-052

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Současné využití

zaniklá
7 531

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování

ID HVP

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovalá
2

vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost
Orientační plocha (m )

24 998

jedná se o zachovalou vodní plochu

Zdroj

II. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

Současné využití

vodní plocha

Orientační plocha (m2)

58 420

není možné znovuobnovit, jelikož místem vymezení prochází dálnice
I. vojenské mapování
Zachovalost
orná půda
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
58 162

3.1.2 Historické vodní plochy na území obce Malé Výkleky
ID historické vodní plochy

HVP-009, HVP-010, HVP-011, HVP-012, HVP-013, HVP-014

Obec

Malé Výkleky
Zdroj
ID HVP

HVP-009

ID HVP

HVP-010

ID HVP

HVP-011

Katastrální území
I. vojenské mapování
travní porost

Zdroj

I. vojenské mapování

zaniklá

Orientační plocha (m )
tuto plochu je možné obnovit
Zachovalost

vodní plocha

Zdroj

II. vojenské mapování

28 775
zachovalá

2

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

vodní plocha

Zachovalost
2

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Malé Výkleky

Orientační plocha (m )
jedná se o zachovalou vodní plochu
Zachovalost

53 733
zachovalá

2

Orientační plocha (m )
jedná se o zachovalou vodní plochu

7 780
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Zdroj

I. vojenské mapování

ID HVP

HVP-012

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

vodní plocha

Zdroj

I. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

ID HVP

HVP-013

Současné využití

orná půda

Orientační plocha (m2)

3 353

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
ID HVP

HVP-014

zachovalá
3 573

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování

Současné využití

Zachovalost

Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

Zachovalost

orná půda

Předpoklad znovuobnovení

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

18 079

tuto plochu je možné obnovit

3.1.3 Historické vodní plochy na území obce Voleč
ID historické vodní plochy

HVP-015, HVP-016, HVP-017, HVP-018, HVP-019, HVP-020, HVP-021, HVP-022

Obec

Voleč

ID HVP

HVP-015

Historický název

Zigan

HVP-016

II. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

Současné využití

orná půda, travní porost

Orientační plocha (m2)

28 982

Předpoklad znovuobnovení

Současné využití

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování

Zdroj
HVP-017

Současné využití

HVP-018

Zdroj
Současné využití

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

23 711

tuto plochu je možné obnovit
I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

Zachovalost

orná půda, travní porost

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

Voleč

Zdroj

Zdroj
ID HVP

Katastrální území

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

4 391

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

13 831
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Chmelnik

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-019

Současné využití

tuto plochu je možné obnovit
I. vojenské mapování

zaniklá
2

orná půda

Orientační plocha (m )

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

Zachovalost
tuto plochu je možné obnovit

II. vojenské mapování

Zachovalost

zachovalá

ID HVP

HVP-020

Historický název

Neuwolletscher

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-021

Zdroj
Současné využití

Historický název

Břzezinsky

Předpoklad znovuobnovení

jedná se o zachovalou vodní plochu

HVP-022

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
Zachovalost
travní porost
Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

ID HVP

Současné využití

2 127

2

vodní plocha

Orientační plocha (m )

62 108

jedná se o zachovalou vodní plochu
II. vojenské mapování
vodní plocha

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovalá
48 046

zachovalá
10 528
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3.1.4 Historické vodní plochy na území obce Rohovládova Běla
ID historické vodní plochy

HVP-023

Obec

Rohovládova Běla

ID HVP

HVP-023

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
travní porost

Historický název

Ober Kocih

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Rohovládova Běla

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
10 340

tuto plochu je možné obnovit

3.1.5 Historické vodní plochy na území obce Vlčí Habřina
ID historické vodní plochy

HVP-024, HVP-025

Obec

Vlčí Habřina
Zdroj

ID HVP

HVP-024

ID HVP

HVP-025

Historický název

Soprezkey

Katastrální území
II. vojenské mapování

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

vodní plocha

Zdroj

II. vojenské mapování

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

Vlčí Habřina

Zachovalost

zachovalá
2

Orientační plocha (m )
jedná se o zachovalou vodní plochu
Zachovalost

5 428
zaniklá

2

Orientační plocha (m )

126 342

tuto plochu není možné obnovit, jelikož se nachází v těsné blízkosti Sopřečského
rybníka
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3.1.6 Vyhodnocení – dílčí povodí ostatních vodních toků
3.1.6.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Struhy a ostatních vodních toků byly
zaznamenávány plochy zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní nádrže, které jsou
v povodí zastoupeny celkem dvaadvacetkrát.
Tabulka 1: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

8

22

počet historických vodních ploch

Graf 1: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.
27%

73%
zachovalé
h.v.p.

3.1.6.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na travním porostu, v místě
výskytu stromové vegetace, vodní plochy nebo zástavby. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy
umístěné na orné půdě, které jsou v povodí zastoupeny celkem sedm a patnáctkrát.
Tabulka 2: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních ploch

lesní porost

orná půda

travní porost

vodní plocha

1

15

3

11
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Graf 2: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet hist. vodních ploch

16
14
12
10

počet
historických
vodních ploch

8
6
4
2
0
lesní porost

orná půda

travní porost

vodní plocha

3.1.6.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Struhy a ostatních vodních toků bylo 30 % historických vodních ploch zakresleno dle
I. vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou
v povodí zastoupeny celkem dvacetkrát tj. 70 %.
Tabulka 3: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

10

20

Graf 3: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.
30%

70%
I. vojenské mapování
II. vojenské mapování

3.1.6.4 Závěr
V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 34 plošně značně rozsáhlých historických vodních
ploch o celkové výměře cca 79 ha, tj. 3,4 % z celkové plochy dílčího povodí (2 271 ha). Největší počet
historických vodních ploch se soustřeďuje v obci Chýšť. Ze všech nalezených historických vodních
ploch je možné obnovit celkem šestnáct ploch.
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Dílčí povodí Bukovka

Obrázek 3: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Bukovky.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.2.1 Historické vodní plochy na území obce Pravy
ID historické vodní plochy

HVP-026, HVP-027, HVP-028, HVP-029, HVP-030, HVP-031, HVP-032

Obec

Pravy

Katastrální území

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
orná půda

HVP-027

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda, silnice I. třídy

Historický název

Prawka

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-028

Historický název

Obecni

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-029

Zdroj
Současné využití

Historický název

Návesní

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-026

Historický název

Pusty

ID HVP

ID HVP

HVP-030

Zdroj
Současné využití

HVP-031

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
Tuto plochu je možné obnovit
Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
12 250
zaniklá
43 075

Tuto plochu není možné obnovit, z důvodu procházející silnice I. třídy
II. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost

zachovalá
2

Orientační plocha (m )

5 317

Tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování
zástavba

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 937

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu těsné blízkosti zástavby

Zdroj

II. vojenské mapování

Zachovalost

zachovalá

Současné využití

vodní plocha

Orientační plocha (m2)

31 806

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

Pravy

Zdroj
Současné využití

jedná se o zachovalou vodní plochu

II. vojenské mapování
travní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
39 054
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Historický název

Pekeletz

ID HVP

HVP-032

Historický název

Taborskij

Předpoklad znovuobnovení

tuto plochu je možné obnovit

Zdroj

II. vojenské mapování

Současné využití

orná půda, travní porost

Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

27 564

tuto plochu je možné obnovit

3.2.2 Historické vodní plochy na území obce Kasalice
ID historické vodní
plochy
Obec

ID HVP

ID HVP

ID HVP

ID HVP

HVP-033, HVP-034, HVP-035, HVP-036, HVP-037, HVP-038
Kasalice
HVP033

HVP034

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Kasaličky

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
16 351

Předpoklad znovuobnovení

tuto plochu není možné obnovit, z důvodů procházející dálnice

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
Zachovalost
vodní plocha
Orientační plocha (m2)
tuto plochu není možné obnovit, z důvodů procházející dálnice

HVP-035

HVP-036

Zdroj

II. vojenské mapování

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
ID HVP

Katastrální území

HVP-037

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost

zaniklá
21 314
zaniklá

Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

17 675

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
8 484

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

9 107

tuto plochu je možné obnovit
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ID HVP

HVP-038

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 870

tuto plochu je možné obnovit

3.2.3 Historické vodní plochy na území obce Rohovládová Bělá
ID historické vodní plochy

HVP-039, HVP-040, HVP-041,HVP-053, HVP-054, HVP-055, HVP-056

Obec

Rohovládová Bělá

Rohovládová Bělá

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
30 192

ID HVP

HVP-039

Zdroj
Současné využití

Historický název

Starey

Předpoklad znovuobnovení

HVP-040

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
lesní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
2 235

Zdroj

II. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

ID HVP

II. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

tuto plochu je možné obnovit

ID HVP

HVP-041

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

lesní porost

Zdroj
ID HVP

HVP-053

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-054

2

Orientační plocha (m )
tuto plochu je možné obnovit

1 521

I. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

orná půda

Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

17 256

I. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá
2

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

Orientační plocha (m )
tuto plochu je možné obnovit

8 953

Zdroj

I. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

ID HVP

HVP-055

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

Orientační plocha (m )
tuto plochu je možné obnovit

6 727

ID HVP

HVP-056

Zdroj

I. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

2
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Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

8 737

3.2.4 Historické vodní plochy na území obce Bukovka
ID historické vodní plochy

HVP-042, HVP-043, HVP-044, HVP-045, HVP-046, HVP-047, HVP-048

Obec

ID HVP

Bukovka

HVP-042

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
II. vojenské mapování
orná půda

Zdroj

II. vojenské mapování

HVP-043

ID HVP

HVP-044

Historický název

Kriwey

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-045

Zdroj
Současné využití

Historický název

Trhonka

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-046

Historický název

Březnsky

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-047

Zdroj
Současné využití

Současné využití

Zdroj
Současné využití

Bukovka

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
102 887

tuto plochu je možné obnovit

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

Katastrální území

orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit
Zachovalost

zaniklá
55 638
zaniklá

2

Orientační plocha (m )

11 844

tuto plochu je možné obnovit

II. vojenské mapování
vodní plocha

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
63 758

jedná se o zachovalou vodní plochu
II. vojenské mapování
travní porost

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

18 108

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
35 142
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Historický název

Hunesch

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-048

tuto plochu je možné obnovit
II. vojenské mapování

Současné využití

vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost

zachovalá
2

Orientační plocha (m )

429 094

jedná se o zachovalou vodní plochu

3.2.5 Historické vodní plochy na území obce Lázně Bohdaneč
ID historické vodní plochy

HVP-49, HVP-050, HVP-051, HVP-059, HVP-060

Obec

ID HVP

Lázně Bohdaneč

HVP-049

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

ID HVP

HVP-050

HVP-051

II. vojenské mapování
vodní plocha

Zdroj

II. vojenské mapování
vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

ID HVP

HVP-059

HVP-060

I. vojenské mapování
lesní porost

Zdroj

I. vojenské mapování

Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovalá
23 132

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu
Zachovalost

zachovalá
55 638
zachovalá

2

Orientační plocha (m )

278 052

jedná se o zachovalou vodní plochu

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Současné využití

Lázně Bohdaneč

jedná se o zachovalou vodní plochu

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Současné využití

Katastrální území

lesní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit
Zachovalost

zaniklá
5 710
zaniklá

2

Orientační plocha (m )

46 105

tuto plochu není možné obnovit

24

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - Příloha č.5: Průzkum pozůstatků historických krajinných struktur – Rybniční soustavy

3.2.6 Historické vodní plochy na území obce Neratov
ID historické vodní plochy

HVP-121

Obec

ID HVP

Neratov

HVP-121

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Neratov

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
272 579

tuto plochu je možné obnovit
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3.2.7 Vyhodnocení – dílčí povodí Bukovky
3.2.7.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Bukovky byly zaznamenávány plochy
zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní plochy, které jsou v povodí zastoupeny
celkem osmadvacetkrát.
Tabulka 4: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

6

28

počet historických vodních ploch

Graf 4: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.
18%

zachovalé h.v.p.
zaniklé h.v.p.
82%

3.2.7.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na travním porostu, v místě
výskytu lesní vegetace, vodní plochy nebo komunikace. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy
umístěné na orné půdě, které jsou v povodí zastoupeny celkem patnáctkrát.
Tabulka 5: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických
vodních ploch

lesní porost

orná půda

travní porost

vodní plocha

komunikace

4

15

7

6

2

26

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - Příloha č.5: Průzkum pozůstatků historických krajinných struktur – Rybniční soustavy

Graf 5: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních ploch

16
14
12
10

počet
historických
vodních ploch

8
6
4
2
0
lesní porost

orná půda

travní
porost

vodní
plocha

komunikace

3.2.7.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Bukovky bylo 24 % historických vodních ploch zakresleno dle I. vojenského mapování. Vodní
plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou v povodí zastoupeny celkem
šestadvacetkrát tj. 76 %.
Tabulka 6: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

10

26

Graf 6: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.

24%

76%

I. vojenské mapování
II. vojenské mapování
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3.2.7.4 Závěr
V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 34 plošně značně rozsáhlých historických vodních
ploch o celkové výměře cca 170 ha, tj. 7,5 % z celkové plochy dílčího povodí (2 239 ha). Největší počet
zachovalých vodních ploch se soustřeďuje v jižní části dílčího povodí. Oproti tomu největší zastoupení
zaniklých historických vodních ploch lze nalézt mezi obcemi Krasaličky a Pravý. Ze všech nalezených
historických vodních ploch je možné obnovit až třiadvacet ploch.
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Dílčí povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu

Obrázek 4: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.3.1 Historické vodní plochy na území obce Rohoznice
ID historické vodní plochy

HVP-064, HVP-065, HVP-089, HVP-090

Obec

Rohoznice

ID HVP

HVP-064

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
vodní plocha

Historický název

Stary Rohozdnie

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-065

Zdroj
Současné využití

Historický název

Nawesnik

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

I. vojenské mapování

ID HVP

HVP-089

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

ID HVP

HVP-090

Katastrální území

Rohoznice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovala
11 950

jedná se o zachovalou vodní plochu
II. vojenské mapování
travnatý porost, zástavba

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
32 153

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost

zaniklá

Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

8 883

I. vojenské mapování
Zachovalost
orná půda
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
13 810

3.3.2 Historické vodní plochy na území obce Dolany
ID historické vodní plochy

HVP-066

Obec

Dolany

ID HVP

HVP-066

Zdroj
Současné využití

Historický název

Hlubokeg

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Dolany

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
98 519

tuto plochu je možné obnovit
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3.3.3 Historické vodní plochy na území obce Křičeň
ID historické vodní plochy

HVP-067

Obec

Křičeň

ID HVP

HVP-067

Zdroj
Současné využití

Historický název

Hlubokeg

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
zástavba

Katastrální území

Křičeň

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 875

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

3.3.4 Historické vodní plochy na území obce Bukovka
ID historické vodní plochy

HVP-057, HVP-058

Obec

ID HVP

Bukovka

HVP-057

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

HVP-058

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Bukovka

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 119

tuto plochu je možné obnovit
I. vojenské mapování
travní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zachovalá
15 638

3.3.5 Historické vodní plochy na území obce Lázně Bohdaneč
ID historické vodní plochy
Obec

HVP-062, HVP-063, HVP-068, HVP-072, HVP-073, HVP-075, HVP-077, HVP-078, HVP-079, HVP-081, HVP-082, HVP-083,
HVP-084, HVP-086, HVP-088
Lázně Bohdaneč
Obec
Lázně Bohdaneč

ID HVP

HVP-062

Zdroj
Současné využití

Historický název

Raskosch

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
lesní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
2 624 372

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu
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ID HVP

HVP-063

Zdroj
Současné využití

Historický název

Bogdanetski

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-068

Současné využití

II. vojenské mapování
vodní plocha

ID HVP

HVP-072

Zdroj
ID HVP

HVP-073

Současné využití

II. vojenské mapování

ID HVP

HVP-075

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
ID HVP

HVP-077

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-078

ID HVP

HVP-079

ID HVP

HVP-081

Zdroj
Současné využití

Zachovalost

zachovalá
2

vodní plocha

Orientační plocha (m )

19 579

jedná se o zachovalou vodní plochu
I. vojenské mapování
Zachovalost
zaniklá
2
lesní porost
Orientační plocha (m )
6 347
tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu
I. vojenské mapování

Zachovalost

zachovalá
2

vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
Současné využití

zachovalá
345 6325

jedná se o zachovalou vodní plochu

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

Orientační plocha (m )

227 665

jedná se o zachovalou vodní plochu
I. vojenské mapování
lesní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
4 537

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu
I. vojenské mapování
vodní plocha

Zachovalost

zachovalá
2

Orientační plocha (m )

4 583

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu
I. vojenské mapování
lesní porost

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
6 204

Předpoklad znovuobnovení

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
Zachovalost
zaniklá
vodní plocha
Orientační plocha (m2)
10 309
tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu

Zdroj

I. vojenské mapování

Zachovalost

zaniklá

Současné využití

travnatý porost

Orientační plocha (m2)

22 397
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Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

HVP-082

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení
Zdroj

ID HVP

HVP-083

HVP-084

I. vojenské mapování
Zachovalost
zaniklá
2
vozovka
Orientační plocha (m )
20 169
tuto plochu není možné obnovit, z důvodu procházející vozovky
I. vojenské mapování

Současné využití
Zdroj
Současné využití

Orientační plocha (m )

ID HVP

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

HVP-088

12 902

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu
I. vojenské mapování
lesní porost

HVP-086

zaniklá
2

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

Zachovalost

lesní porost

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

tuto plochu je možné obnovit

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
2 457

tuto plochu není možné obnovit
II. vojenské mapování
Zachovalost
vodní plocha
Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

zachovalá
12 020

Zdroj

II. vojenské mapování

Zachovalost

zachovalá

Současné využití

vodní plocha

Orientační plocha (m2)

10 540

Předpoklad znovuobnovení

jedná se o zachovalou vodní plochu

3.3.6 Historické vodní plochy na území obce Neratov
ID historické vodní plochy

HVP-087

Obec

Neratov

ID HVP

HVP-087

Zdroj
Současné využití

Historický název

Nowinskeg

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Neratov

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
102 998

tuto plochu je možné obnovit
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3.3.7 Historické vodní plochy na území obce Černá u Bohdanče
ID historické vodní plochy

HVP-074, HVP-076, HVP-091

Obec

ID HVP

Černá u Bohdanče

HVP-074

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
lesní porost

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Černá u Bohdanče

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 802

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu výskytu lesního porostu

ID HVP

HVP-076

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná plocha

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
7 004

ID HVP

HVP-091

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná plocha

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
37 437

3.3.8 Historické vodní plochy na území obce Plch
ID historické vodní plochy

HVP-085

Obec

Plch

ID HVP

HVP-085

Zdroj
Současné využití

Historický název

Woplatil

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Plch

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
563 558

tuto plochu je možné částečně obnovit

3.3.9 Historické vodní plochy na území obce Stéblová
ID historické vodní plochy
Obec

HVP-061
Stéblová

Katastrální území

Stéblová
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ID HVP

HVP-061

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
vodní plocha, lesní porost, orná půda

Historický
název

Šdaudkeg

Předpoklad znovuobnovení

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
3 736 075

tuto plochu je možné částečně obnovit

3.3.10 Historické vodní plochy na území obce Staré Ždánice
ID historické vodní plochy

HVP-070, HVP-071

Obec

ID HVP

Staré Ždánice

HVP-070

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-071

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Staré Ždánice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
2 073

Jedná se o zachovalou vodní plochu

I. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
22 709

3.3.11 Historické vodní plochy na území obce Podůlšany
ID historické vodní plochy

HVP-069

Obec

ID HVP

Podůlšany

HVP-069

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
zástavba

Katastrální území

Podůlšany

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
2 352

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby
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3.3.12 Historické vodní plochy na území obce Podůlšany
ID historické vodní plochy

HVP-080

Obec

ID HVP

Čeperka

HVP-080

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
travní porost

Katastrální území

Čeperka

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
6 465

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu blízko umístěné vodní nádrže
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3.3.13 Vyhodnocení – dílčí povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu
3.3.13.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu
byly zaznamenávány plochy zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní plochy, které
jsou v povodí zastoupeny celkem třiadvacetkrát.
Tabulka 7: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.

počet historických vodních ploch

zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

9

23

Graf 7: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.

28%

72%
zachovalé h.v.p.
zaniklé h.v.p.

3.3.13.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na travním porostu, lesním
porostu, v místě výskytu vodní plochy nebo zástavby. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy
umístěné na lesním porostu, orné půdě a v místě výskytu vodní plochy, které jsou jednotlivě v povodí
zastoupeny celkem devětkrát.
Tabulka 8: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
lesní porost orná půda travní porost
počet historických vodních
ploch

9

9

3

vodní plocha zástavba
9

2
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počet historických vodních ploch

Graf 8: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
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3.3.13.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Černské strouhy a Opatovického kanálu bylo celkem třiadvacet tj. 72 % historických vodních
ploch zakresleno dle I. vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II.
vojenského mapování, jsou v povodí zastoupeny z 28 %.
Tabulka 9: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

23

9

Graf 9: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.

28%

72%
I. vojenské mapování
II. vojenské mapování

3.3.13.4 Závěr
V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 32 plošně značně rozsáhlých historických vodních
ploch o celkové výměře cca 1 108 ha, tj. 16 % z celkové plochy dílčího povodí (6 801 ha). Největší
počet těchto ploch se soustřeďuje v jižní polovině zájmového dílčího povodí. Ze všech nalezených
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historických vodních ploch je možné obnovit celkem devět historických vodních ploch a dvě plochy
pouze částečně.

3.4

Dílčí povodí Velké Strouhy

Obrázek 5: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Velké Strouhy.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.4.1 Historické vodní plochy na území obce Hrobice
ID historické vodní plochy

HVP-104

Obec

Hrobice

ID HVP

HVP-104

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
dálnice, zástavba, orná půda

Historický název

Hrobitz

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Hrobice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 388 065

tuto plochu je možné částečně obnovit

3.4.2 Historické vodní plochy na území obce Srch
ID historické vodní plochy

HVP-105, HVP-106

Obec
ID HVP

Srch
HVP-105

Historický název Giuratschek
ID HVP

HVP-106

Historický název

Gefero

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
dálnice

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Pohránov

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
145 564

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu procházející dálnice
I. vojenské mapování
vodní plocha

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

zachovalá
1 155 678

3.4.3 Historické vodní plochy na území obce Pardubice
ID historické vodní plochy

HVP-107

Obec

Pardubice

ID HVP

HVP-107

Historický
název

Semftin

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
zástavba

Katastrální území

Semtín

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
1 526 810

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby
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ID historické vodní plochy

HVP-108

Obec

Pardubice

ID HVP

HVP-108

Historický
název

Rofsitzkeg

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
lesní porost

Katastrální území

Rosice nad Labem

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
441 931

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístění lesního porostu
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3.4.4 Vyhodnocení – dílčí povodí Velké strouhy
3.4.4.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Velké strouhy byly zaznamenávány
plochy zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní plochy, které jsou v povodí
zastoupeny celkem čtyřikrát.
Tabulka 10: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

1

4

počet historických vodních ploch

Graf 10: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.
20%

zachovalé h.v.p.

80%

zaniklé h.v.p.

3.4.4.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na travním porostu, lesním
porostu, v místě výskytu vodní plochy, zástavby nebo komunikace. Nejčetnější skupinou jsou hist.
vodní plochy umístěné v místě procházející dálnice, které jsou v povodí zastoupeny celkem dvakrát.
Tabulka 11: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních ploch

lesní porost

vodní plocha

zástavba

dálnice

1

1

1

2
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Počet historických vodních ploch

Graf 11: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
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3.4.4.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Velké strouhy byly celkem čtyři tj. 80 % historických vodních ploch zakresleny dle I
vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou v
povodí zastoupeny z 20 %.
Tabulka 12: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

4

1

Graf 12: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.
20%

I. vojenské
mapování
II. vojenské
mapování

80%

3.4.4.4 Závěr
V dílčím povodí Velké Strouhy bylo identifikováno celkem 5 plošně značně rozsáhlých historických
vodních ploch o celkové výměře cca 865 ha, tj. 27 % z celkové plochy dílčího povodí (3 147 ha).
Největší počet těchto ploch se soustřeďuje mezi obcemi Lázně Bohdaneč a Pardubice. Ze všech
nalezených historických vodních ploch je možné částečně obnovit pouze jednu historickou vodní
plochu.
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Dílčí povodí Labe

Obrázek 6: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Labe.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.5.1 Historické vodní plochy na území obce Bukovina nad Labem
ID historické vodní plochy
Obec

ID HVP

HVP-109, HVP-110
Bukovina nad Labem

HVP-109

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
odkaliště, zástavba

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

HVP-110

Historický
název

Gefero

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Bukovina nad Labem

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
224 533

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby a odkaliště
II. vojenské mapování
odkaliště

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

zaniklá
329 820

3.5.2 Historické vodní plochy na území obce Němčice
ID historické vodní plochy

HVP-111

Obec

Němčice

ID HVP

HVP-111

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Historický
název

Hrobitz

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Němčice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
332 808

tuto plochu je možné obnovit

3.5.3 Historické vodní plochy na území obce Staré Hradiště
ID historické vodní plochy

HVP-112

Obec
ID HVP

Staré Hradiště
HVP-112

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Staré Hradiště

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
75 544
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Předpoklad znovuobnovení

tyto plochy je možné obnovit

3.5.4 Historické vodní plochy na území obce Pardubice
ID historické vodní plochy

HVP-113, HVP-114, HVP-115

Obec

ID HVP

HVP-113

Pardubice
Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

ID HVP

HVP-114

HVP-115

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Zdroj

I. vojenské mapování

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

travnatý porost

HVP-117

zaniklá
33 014
zaniklá

2

Orientační plocha (m )
tyto plochy je možné obnovit

I. vojenské mapování

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

vodní plocha

Zdroj

I. vojenské mapování

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

8 024

vodní plocha

Rybitví

Zachovalost

zachovalá
2

Orientační plocha (m )
jedná se o zachovalou vodní plochu
Zachovalost

39 473

zachovalá
2

Orientační plocha (m )
jedná se o zachovalou vodní plochu

53 006

HVP-120

Obec
HVP-120

Zachovalost

Katastrální území

ID historické vodní plochy
ID HVP

zaniklá
6 851

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

Pardubice
Zdroj

ID HVP

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

HVP-116, HVP-117

Obec
HVP-116

Pardubice

tuto plochu je možné obnovit

ID historické vodní plochy

ID HVP

Katastrální území

Pardubice
Zdroj

II. vojenské mapování

Katastrální území

Lány na Důlku

Zachovalost

zachovalá
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Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

vodní plocha

Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

15 866

3.5.5 Historické vodní plochy na území obce Černá u Bohdanče
ID historické vodní plochy

HVP-091

Obec

ID HVP

Černá u Bohdanče

HVP-091

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Černá u Bohdanče

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
37 437

tuto plochu je možné obnovit

3.5.6 Historické vodní plochy na území obce Živanice
ID historické vodní plochy

HVP-119

Obec

ID HVP

HVP-119

Živanice
Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda, zástavba

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Nerad

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
1 800 136

tuto plochu je možné částečně obnovit

3.5.7 Historické vodní plochy na území obce Sezemice
ID historické vodní plochy

HVP-092

Obec

ID HVP

HVP-092

Sezemice
Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
vodní plocha

Katastrální území

Sezemice nad Loučnou

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovalá
249 059

jedná se o zachovalou vodní plochu
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3.5.8 Vyhodnocení – dílčí povodí Labe
3.5.8.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Labe byly zaznamenávány plochy
zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní plochy, které jsou v povodí zastoupeny
celkem devětkrát.
Tabulka 13: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

4

9

počet historických vodních ploch

Graf 13: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.

31%

69%
zachovalé h.v.p.
zaniklé h.v.p.

3.5.8.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na travním porostu, v místě
výskytu vodní plochy, zástavby nebo odkaliště. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy umístěné
na orné půdě, které jsou v povodí zastoupeny celkem pětkrát.
Tabulka 14: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních
ploch

zástavba

orná půda

travní porost

2

5

1

vodní plocha odkaliště
4

1
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počet historických vodních ploch

Graf 14: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
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3.5.8.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Labe bylo celkem deset tj. 77 % historických vodních ploch zakresleno dle
I vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou
v povodí zastoupeny z 23 %.
Tabulka 15: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.
I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

10

3

počet historických vodních ploch

Graf 15: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.

23%

I. vojenské
mapování
II. vojenské
mapování

77%

3.5.8.4 Závěr
V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 19 historických vodních ploch o celkové výměře
cca 320 ha, tj. 4 % z celkové plochy dílčího povodí (7 935 ha). Největší počet těchto ploch se
soustřeďuje v severovýchodní části města Pardubice, jako pozůstatky mrtvých ramen a tůní nivy řeky
Labe. Ze všech nalezených historických vodních ploch je možné šest obnovit a jednu částečně
obnovit.
49

EKOTOXA s.r.o.

3.6

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - Příloha č.5: Průzkum pozůstatků historických krajinných struktur – Rybniční soustavy

Dílčí povodí Bohumilečského a Ředického potoka

Obrázek 7: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Bohumilečského a Ředického potoka.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.

50

EKOTOXA s.r.o.

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Pardubice“
Návrh územní studie - Příloha č.5: Průzkum pozůstatků historických krajinných struktur – Rybniční soustavy

3.6.1 Historické vodní plochy na území obce Borek
ID historické vodní plochy

HVP-123

Obec

ID HVP

Borek

HVP-123

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
travní porost

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Borek

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
88 306

tuto plochu je možné obnovit

3.6.2 Historické vodní plochy na území obce Újezd u Semenic
ID historické vodní plochy

HVP-124, HVP-125

Obec

ID HVP

Újezd u Semenic

HVP-124

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Újezd u Semenic

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovalá
366 290

jedná se o zachovalou vodní plochu

ID HVP

HVP-125

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
235 935

ID HVP

HVP-126

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
vodní plocha

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
jedná se o zachovalou vodní plochu

zachovalá
215789
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3.6.3 Historické vodní plochy na území obce Rokytno
ID historické vodní plochy

HVP-127, HVP-128

Obec

ID HVP

Rokytno

HVP-127

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda, zástavba

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

HVP-128

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Rokytno

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
100 635

tuto plochu je možné částečně obnovit
I. vojenské mapování
travní porost, zástavba

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné částečně obnovit

zaniklá
151 656

3.6.4 Historické vodní plochy na území obce Semenice
ID historické vodní plochy

HVP-129

Obec

ID HVP

Semenice

HVP-129

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
travní porost

Katastrální území

Semenice nad Loučnou

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
175 076

tuto plochu je možné obnovit
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3.6.5 Vyhodnocení – dílčí povodí Bohumilečského a Ředického potoka
3.6.5.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Bohumilečského a Ředického potoka
byly zaznamenávány plochy zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní plochy, které
jsou v povodí zastoupeny celkem devětkrát.
Tabulka 16: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

2

5

počet historických vodních ploch

Graf 16:Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.

29%

71%
zachovalé h.v.p.
zaniklé h.v.p.

3.6.5.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na travním porostu a v místě
výskytu vodní plochy. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy umístěné na travním porostu,
které jsou v povodí zastoupeny celkem třikrát.
Tabulka 17: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních ploch

orná půda

travní porost

vodní plocha

2

3

2
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Počet historických vodních ploch

Graf 17: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
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3.6.5.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Bohumilečského a Ředického potoka byly celkem tři tj. 43 % historických vodních ploch
zakresleny dle I. vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského
mapování, jsou v povodí zastoupeny z 57 %.
Tabulka 18: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

3

4

Graf 18: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.
43%

57%

I. vojenské mapování
II. vojenské mapování

3.6.5.4 Závěr
V tomto dílčím povodí bylo identifikováno celkem 7 historických vodních ploch o celkové výměře cca
133 ha, tj. 4,8 % z celkové plochy dílčího povodí (2 733 ha). Většina těchto ploch se soustřeďuje okolo
obce Újezd u Semenic. Ze všech nalezených historických vodních ploch je možné tři obnovit a dvě
částečně obnovit.
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Dílčí povodí Loučné

Obrázek 8: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Loučné.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.7.1 Historické vodní plochy na území obce Borek
ID historické vodní plochy

HVP-130, HVP-131

Obec

ID HVP

Časy

HVP-130

Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

HVP-131

Katastrální území

Časy

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 771

tuto plochu je možné obnovit

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
orná půda, vozovka

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné částečně obnovit

zaniklá
65 103

3.7.2 Historické vodní plochy na území obce Pardubice
ID historické vodní plochy

HVP-132

Obec

ID HVP

Pardubice

HVP-132

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
lesní porost

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Pardubice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
96 230

tuto plochu není možné obnovit, z důvodů umístění lesního porostu

3.7.3 Historické vodní plochy na území obce Lány u Dašic
ID historické vodní plochy

HVP-133, HVP-134

Obec

ID HVP

Časy

HVP-133

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
zástavba

Katastrální území

Časy

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
8 834

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu blízko umístěné zástavby
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ID HVP

HVP-134

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda, vozovka

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné částečně obnovit

zaniklá
225 206

3.7.4 Historické vodní plochy na území obce Kostěnice
ID historické vodní plochy

HVP-136

Obec

ID HVP

Pardubice

HVP-136

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Pardubice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
175 076

tuto plochu je možné částečně obnovit

3.7.5 Historické vodní plochy na území obce Moravany
ID historické vodní
plochy
Obec

ID HVP

HVP-135

HVP-135, HVP-137, HVP-138, HVP-139
Moravany
Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Moravany

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
745 102

tuto plochu je možné částečně obnovit
II. vojenské mapování
Zachovalost
zástavba
Orientační plocha (m2)
tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

zaniklá
6 545

I. vojenské mapování

zaniklá

ID HVP

HVP-137

ID HVP

HVP-138

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

orná půda

ID HVP

HVP-139

Zdroj

I. vojenské mapování

Zdroj

Katastrální území

Zachovalost
2

Orientační plocha (m )
tuto plochu je možné částečně obnovit
Zachovalost

92 266

zaniklá
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zástavba
Orientační plocha (m2)
tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

285 257

3.7.6 Historické vodní plochy na území obce Slepotice
ID historické vodní
plochy
Obec

ID HVP

HVP-140

HVP-140, HVP-141, HVP-142, HVP-165
Slepotice
Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Předpoklad znovuobnovení
ID HVP

HVP-141

ID HVP

HVP-142

ID HVP

HVP-165

I. vojenské mapování
orná půda

Zdroj

I. vojenské mapování

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Slepotice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
221 195

tuto plochu je možné obnovit

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit
Zachovalost

zaniklá

zástavba
Orientační plocha (m2)
tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby
II. vojenské mapování
vodní plocha

zaniklá
127 491

Zachovalost

174 005

zachovalá
2

Orientační plocha (m )
jedná se o zachovalou vodní plochu

15 072
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3.7.7 Vyhodnocení – dílčí povodí Loučné
3.7.7.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Loučné byly zaznamenávány plochy
zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní plochy, které jsou v povodí zastoupeny
celkem třináctkrát.
Tabulka 19: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

1

13

počet historických vodních ploch

Graf 19: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.
7%
zachovalé h.v.p.
zaniklé h.v.p.

93%

3.7.7.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na lesním porostu, v místě
výskytu vodní plochy nebo zástavby. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy umístěné na orné
půdě, které jsou v povodí zastoupeny celkem osmkrát.
Tabulka 20: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních ploch

zástavba

orná půda

lesní porost

vodní plocha

4

8

1

1
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Graf 20: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
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3.7.7.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Louče bylo celkem devět tj. 64 % historických vodních ploch zakresleno dle
I. vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou
v povodí zastoupeny z 36 %.
Tabulka 21: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

9

5

Graf 21: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.

36%
64%

I. vojenské
mapování
II. vojenské
mapování

3.7.7.4 Závěr
V dílčím povodí vodního toku Loučné bylo identifikováno celkem 14 historických vodních ploch o
celkové výměře cca 214 ha, tj. 3 % z celkové plochy dílčího povodí (6 993 ha). Většina těchto ploch se
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soustřeďuje okolo obcí Moravany a Slepotice. Ze všech nalezených historických vodních ploch je
možné tři obnovit a pět částečně obnovit.

3.8

Dílčí povodí Chrudimky

Obrázek 9: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Chrudimky.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.8.1 Historické vodní plochy na území obce Pardubice
ID historické vodní plochy

HVP-143, HVP-144

Obec

Pardubice

ID HVP

HVP-143

Zdroj
Současné využití

Historický název

Studanka

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-144

Zdroj
Současné využití

Historický název

Schiberneg

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
zástavba

I. vojenské mapování
lesní porost

zaniklá
566 076

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
321 495

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístění lesního porostu

Pardubice

ID HVP

HVP-146

Zdroj
Současné využití

Historický název

Štarozenškj

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
zástavba

Katastrální území

Staročernsko

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
424 392

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

ID historické vodní plochy

HVP-147

Obec

Pardubice
Zdroj
Současné využití

II. vojenské mapování
zástavba

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Pardubičky

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
5 134

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

ID historické vodní plochy

HVP-148

Obec

Pardubice

ID HVP

HVP-148

Zdroj
Současné využití

Historický název

Nemoschitke

Předpoklad znovuobnovení

ID historické vodní plochy

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

HVP-146

Obec

HVP-147

Studánka

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby

ID historické vodní plochy

ID HVP

Katastrální území

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Nemošice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
1 061 054

tuto plochu je možné obnovit
HVP-149, HVP-150, HVP-151
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Obec

Pardubice

Katastrální území
I. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

Mnětice

ID HVP

HVP-149

Zdroj
Současné využití

zaniklá
1 179 649

Historický název

Kralka

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-150

Historický název

Divanš

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
182 498

ID HVP

HVP-151

Historický název

Harwan

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné obnovit

zaniklá
193 686

tuto plochu je možné částečně obnovit

3.8.2 Historické vodní plochy na území obce Spojil
ID historické vodní plochy

HVP-145

Obec

Spojil

ID HVP

HVP-145

Zdroj
Současné využití

Historický název

Spogrl

Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Spojil

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
443 130

tuto plochu je možné obnovit
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3.8.3 Vyhodnocení – dílčí povodí Chrudimky
3.8.3.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Chrudimky byly zaznamenány pouze
zaniklé plochy. V povodí jsou zastoupeny celkem devětkrát.
Tabulka 22: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

0

9

počet historických vodních ploch

3.8.3.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na lesním porostu nebo v místě
výskytu zástavby. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy umístěné na orné půdě, které jsou
v povodí zastoupeny celkem pětkrátkrát.
Tabulka 23: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
zástavba

orná půda

lesní porost

3

5

1

počet historických vodních ploch

Graf 22: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

Počet historických vodních ploch

5
4,5
4
3,5

počet
historických
vodních ploch

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
zástavba

orná půda

lesní porost
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3.8.3.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Chrudimky bylo celkem osm tj. 89 % historických vodních ploch zakresleno dle
I. vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou
v povodí zastoupeny z 11 %.
Tabulka 24: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

8

1

Graf 23: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.
11%
I. vojenské
mapování
II. vojenské
mapování

89%

3.8.3.4 Závěr
V dílčím povodí vodního toku Chrudimky bylo identifikováno celkem 9 plošně rozsáhlých historických
vodních ploch o celkové výměře cca 483 ha, tj. 11,7 % z celkové plochy dílčího povodí (4 683 ha).
Většina těchto ploch se soustřeďuje ve dvou lokalitách. V jižní části v blízkosti obce Mnětice a
v severní části na severovýchodním okraji města Pardubice. Ze všech nalezených historických vodních
ploch je možné čtyři obnovit a jednu částečně obnovit.
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Dílčí povodí Podolského, Jesenčanského potoka a Bylanky

Obrázek 10: Mapa historických vodních ploch v dílčím povodí Podolského, Jesenčanského potoka a Bylanky.

Zdroj: ČUZK, mapa I. vojenského mapování.
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3.9.1 Historické vodní plochy na území obce Pardubice
ID historické vodní plochy

HVP-152

Obec
ID HVP

Pardubice
Zdroj
Současné využití

HVP-152

Historický název

I. vojenské mapování
zástavba

Předpoklad znovuobnovení

Pardubice
Zdroj
Současné využití

HVP-153

I. vojenské mapování
zástavba

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Nové Jesenčany

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
94 269

HVP-155

Obec

Pardubice
Zdroj
Současné využití

HVP-118

Historický název

zaniklá
232 727

tuto plochu není možné obnovit

ID historické vodní plochy

ID HVP

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

HVP-153

Obec

Historický název

Pardubice

tuto plochu není možné obnovit

ID historické vodní plochy

ID HVP

Katastrální území

I. vojenské mapování
zástavba

Předpoklad znovuobnovení

Pardubice

Historický název

Nezrad

ID HVP

HVP-094

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
47 229

HVP-093, HVP-094, HVP-162, HVP-163

Obec
HVP-093

Popkovice

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístění areálu letiště

ID historické vodní plochy

ID HVP

Katastrální území

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
Současné využití

Katastrální území
II. vojenské mapování
lesní porost

Staré Čívice

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

61 025

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěného lesního porostu
I. vojenské mapování
lesní porost

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

23 555
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Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
ID HVP

HVP-099

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěného lesního porostu
II. vojenské mapování

Současné využití

vodní plocha

Předpoklad znovuobnovení
Zdroj
ID HVP

HVP-100

Zachovalost
Orientační plocha (m )

orná půda

Předpoklad znovuobnovení
ID historické vodní plochy

5 961

jedná se o zachovalou vodní plochu
I. vojenské mapování

Současné využití

zachovalá
2

Zachovalost

zaniklá
2

Orientační plocha (m )

32 989

tuto plochu je možné obnovit
HVP-097, HVP-098

Obec

Pardubice

ID HVP

HVP-097

Zdroj
Současné využití

Historický název

Hluboky

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-098

Zdroj
Současné využití

Historický název

Natwzny

Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
orná půda

Katastrální území

Lány na Důlku

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
47 229

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu blízko umístěné zástavby
I. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
144 799

tuto plochu je možné obnovit
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3.9.2 Historické vodní plochy na území obce Srnojedy
ID historické vodní plochy

HVP-095, HVP-096

Obec

Srnojedy

ID HVP

HVP-095

Zdroj
Současné využití

Historický název

Habrzinskeg

Předpoklad znovuobnovení

ID HVP

HVP-096

Historický název

Sťareg

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

I. vojenské mapování
zástavba

Katastrální území

Srnojedy

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
175 863

tuto plochu není možné obnovit, z důvodu umístěné zástavby
II. vojenské mapování
orná půda

Zachovalost
Orientační plocha (m2)
tuto plochu je možné částečně obnovit

zaniklá
229 910

3.9.3 Historické vodní plochy na území obce Třebosice
ID historické vodní plochy

HVP-154

Obec

Třebosice

ID HVP

HVP-154

Zdroj
Současné využití

I. vojenské mapování
orná půda

Historický název

Kameneg

Předpoklad znovuobnovení

Katastrální území

Třebosice

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zaniklá
612 267

tuto plochu je možné obnovit

3.9.4 Historické vodní plochy na území obce Mikulovice
ID historické vodní plochy

HVP-164

Obec

ID HVP

Mikulovice

HVP-101

Zdroj
Současné využití
Předpoklad znovuobnovení

II. vojenské mapování
vodní plocha

Katastrální území

Mikulovice u Pardubic

Zachovalost
Orientační plocha (m2)

zachovalá
6 414

jedná se o zachovalou vodní plochu
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3.9.5 Vyhodnocení – dílčí povodí Podolského, Jesenčanského potoka a Bylanky
3.9.5.1 Vyhodnocení stupně zachovalosti historických vodních ploch
Během mapování historických vodních ploch v dílčím povodí Podolského, Jesenčanského potoka a
Bylanky byly zaznamenávány plochy zachovalé a zaniklé. Největší zastoupení mají zaniklé vodní
plochy, které jsou v povodí zastoupeny celkem jedenáctkrát.
Tabulka 25: Počet zachovalých a zaniklých vodních ploch.
zachovalé h.v.p.

zaniklé h.v.p.

2

11

počet historických vodních ploch

Graf 24: Procentuální zastoupení zachovalých a zaniklých historických vodních ploch.
15%

zachovalé
h.v.p.
zaniklé
h.v.p.

85%

3.9.5.2 Vyhodnocení krajinného pokryvu a současného využití v lokalitě výskytu
historické vodní plochy
Kromě zachovalosti hist. vodních ploch byl hodnocen i krajinný pokryv a současné využití v lokalitě
hist. vodní plochy. Rozlišovány byly hist. vodní plochy na orné půdě, na lesním porostu, v místě
výskytu vodní plochy nebo zástavby. Nejčetnější skupinou jsou hist. vodní plochy umístěné na orné
půdě, které jsou v povodí zastoupeny celkem pětkrát.
Tabulka 26: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.

počet historických vodních ploch

zástavba

orná půda

lesní porost

vodní plocha

4

5

2

2
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Graf 25: Počet hist. vodních ploch v rámci jednotlivých kategorií krajinného pokryvu.
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3.9.5.3 Vyhodnocení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje
V povodí Louče bylo celkem sedm tj. 54 % historických vodních ploch zakresleno dle
I. vojenského mapování. Vodní plochy, které byly zakresleny na základě II. vojenského mapování, jsou
v povodí zastoupeny ze 46 %.
Tabulka 27: Počet vodních ploch v rámci jednotlivých datových zdrojů.

počet historických vodních ploch

I. vojenské mapování

II. vojenské mapování

7

6

Graf 26: Procentuální zastoupení historických vodních ploch dle příslušného datového zdroje.

54%
46%

I. vojenské
mapování
II. vojenské
mapování

3.9.5.4 Závěr
V tomto povodí bylo identifikováno celkem 13 historických vodních ploch o celkové výměře
cca 216 ha, tj. 4,6 % z celkové plochy dílčího povodí (4 683 ha). Většina těchto ploch se soustřeďuje
v severních částech povodí okolo města Pardubice. Ze všech nalezených historických vodních ploch je
možné obnovit celkem tři plochy.
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CELKOVÉ VYHODNOCENÍ

Na území ORP Pardubice bylo nalezeno celkem 157 historických vodních ploch, z toho 124 ploch byly
označeny za zaniklé vodní plochy (tabulka 28).
Tabulka 28: Základní statistické zhodnocení historických vodních ploch v rámci zájmového území ORP
Pardubice.

povodí

Bohumilečský a Ředický potok
Bukovka
Černská strouha, Opatovický kanál
Chrudimka
Jesečanský, Podolský p., Bylanka
Labe
Loučná
ostatní toky, Struha
Velká Strouha
Celkem

historické vodní plochy

plocha
povodí

počet
počet
počet
celkový zaniklých zachovalých

(m2)

hustota
hist.v.p. na
plochu povodí

2733
6801
2239
4123
4683
7935
6993
2271
3147
40925

0.003
0.005
0.014
0.002
0.003
0.002
0.002
0.013
0.002
0.004

7
34
32
9
13
13
14
30
5
157

5
28
23
9
11
9
13
22
4
124

2
6
9
0
2
4
1
8
1
33

Graf 27: Statistické zhodnocení historických vodních ploch v rámci zájmového území ORP Pardubice.
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Největší počet historických vodních ploch byl identifikován na území povodí Bukovky. V tomto povodí
bylo rovněž nalezeno největší zastoupení zaniklých vodních ploch. Nejvíce zachovalých historických
vodních ploch bylo vyhodnoceno pro povodí Opatovického kanálu a Černské strouhy. Z hlediska
poměru počtu historických vodních ploch k jednotlivým plochám povodí bylo stanoveno, že povodí
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Černské strouhy a Opatovického kanálu disponuje velkou hustotou nalezených historických vodních
ploch.
Nejmenší počet historických vodních ploch byl stanoven pro povodí Velké Strouhy. Nejméně
dochovaných historických vodních ploch bylo zaznamenáno pro povodí Velké Strouhy, Loučné a
Chrudimky, z čehož v povodí Chrudimky nebyla nalezena žádná zachovalá plocha.
Pro celé území ORP Pardubice byly hodnoceny možnosti obnovy historických vodních ploch. Výčet
všech možností obnovy jsou uvedeny v tabulce 29.
Tabulka 29: Statistické vyhodnocení možnosti obnovy všech historických vodních ploch na území ORP
Pardubice.
povodí
Bohumilečský a Ředický potok
Bukovka
Černská strouha, Opatovický kanál
Chrudimka
Jesečanský, Podolský p., Bylanka
Labe
Loučna
ostatní toky, Struha
Velká Strouha
Celkem

je možná
3
23
9
4
3
6
3
16
0
67

obnova
částečná
2
0
2
1
1
1
5
0
1
13

není možná
2
11
21
4
9
6
6
12
4
75

Graf 28: Možnosti obnovy všech historických vodních ploch na území ORP Pardubice.
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Největší predispozice k znovuvybudování vodních ploch představuje povodí vodního toku Bukovka tj.
obce Bukovka, Kasalice, Pravy, Rohovládová Bělá a povodí vodního toku Struha a ostatních vodních
toků tj. obce Chýšť, Malé Výkleky a Voleč. Důvodem této nadměrné predispozice je velké procento
zastoupení orných a zatravněných ploch, které nepředstavují překážku pro vybudování malých
vodních nádrží.
Nejmenší míra predispozice k obnovení historických vodních ploch byla zaznamenána u povodí
Černské strouhy a Opatovického kanálu. Důvodem je velký počet zachovalých vodních ploch a
rozprostírající se rozsáhlé lesní porosty na tomto území.
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ZÁVĚR

Zánik vodních ploch na tomto zájmovém území byl v minulosti nejčastěji způsoben kombinací
několika společenských hybných sil.
Přelom 18. a 19. století
-

Rozšiřování zemědělské půdy pro obilnářství a řepařství bylo specifickým projevem rušení
vodních ploch a zániku rybníků, které plnily funkci retenčních nádrží pro přilehlé vodní mlýny.

V 19. století
-

Zánik vodních ploch byl v tomto období ovlivněn celkovými klimatickými charakteristikami
(delší období sucha), problémy spojenými s údržbou vodního díla (zarůstání vegetací,
hromadění sedimentů) a často ekonomickými zájmy majitelů panství a jiných lokálních
hospodářských subjektů.

Druhá polovina 19. století
-

K zániku některých vodních ploch vedla taktéž agrární revoluce vedoucí ke zvýšené potřebě
potravin a změně v živočišné produkci, kdy jejím projevem byla zvýšená poptávka po
plochách luk a pastvin

Ve 20. století
-

Likvidace vodních ploch byla spojena především s rozvojem zastavěných území v rámci
urbanizace, rozvojem dopravní infrastruktury, intenzivní povrchovou i podpovrchovou těžbou
nerostných surovin, procesy zemědělské intenzifikace. Specifickou hybnou silou, která vedla
k zániku historických vodních ploch je výstavba jiného vodního díla, nejčastěji vodní nádrže.

Místa, kde se v minulosti nacházely dnes již zaniklé vodní plochy, představují ideální lokality pro
znovuvybudování retenčních prostorů v krajině. Je nutno však zhodnotit určitá kritéria obnovy
jednotlivých ploch.
Mezi nejdůležitější kritéria patří:
-

-

socioekonomická kritéria – Zde spadají především finanční náklady spojené s případnou
změnou využití území na plochách bývalých vodních nádrží. Do těchto nákladů je nutné mimo
jiné zohlednit i ceny pozemků a bonitu půdy v případě, že je uvažována změna, která by na
území trvale vyloučila produkční využití.
ekologická kritéria – Zde je zahrnuta především ochrana stanovišť a ekologické stability
krajiny. Z hlediska posuzování území je nutno brát zřetel na stávající i plánované ÚSES a
zvláště chráněná území. Na bývalých vodních plochách se v době od jejich zániku mohly
vyvinout cenné ekosystémy, které může být z ekologického hlediska nutno chránit.

Z obecného hlediska je v případě optimalizace budoucího využití ploch zaniklých rybníků nutno
uvažovat všechny možné typy změn využití. K tomu účelu byly definovány kategorie využití území,
které budou uvažovány jak pro současný stav, tak pro budoucí možný stav. Jedná se o následující
kategorie:
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vodní plocha (pouze pro budoucí využití)
revitalizace
protipovodňová ochrana
trvalý travní porost
les
orná půda/zemědělské využití
urbanizovaná plocha

V návrhové části budou detailněji posouzeny možnosti obnovy těchto identifikovaných vodních
ploch.
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