
Město Hrádek 
Podatelna 
Náměstí 8. května 270 
Nová Huť 
338 42 Hrádek u Rokycan 
 

V Hrádku 10.5.2020 
 
 

VĚC: Návrh zařazení projektu “Zádržných vodních ploch a zřízení městského včelstva” do            
strategického plánu města 
 
 
Navrhuji zařazení projektu “zádržných vodních ploch a zřízení městského včelstva” do strategického            

plánu města. Jedná se primárně o návrh projektu zadržování vody na území našeho města a pořízení                
městských úlů s cílem vybudování městských včelstev. Sekundárně pak je možné do projektu začlenit              
výsadbu ovocných dřevin pro vytvoření prostoru s didakticky názornou ukázkou funkčních vztahů v přírodě. 

 
Úvod do problematiky: 
 
V dnešní době se všichni potýkáme s kritickým nedostatkem vody a zároveň vnímáme problém s               

kritickým úbytkem včel, které jsou pro naše přežití z dlouhodobého hlediska zcela zásadní. Můj návrh navázal                
na označení našeho města, kdy se pyšníme titulem “město zeleně”. Pro udržení významu titulu by bylo dobré                 
nahlížet do budoucnosti a začít konat již nyní. Přicházím tedy s návrhem, který by se jistě dal realizovat i za                    
pomoci a podpory spolků města. Do budoucna by přinesl několik výhod, které zmíním níže. 
 

Návrh řešení: 
 

Vodní plochy  
Město Hrádek sice nedisponuje veškerými vhodnými pozemky ve vlastnictví města, ale jako zastupitel vnímám              
velmi dobrou spolupráci s majitelem pozemků veřejné zeleně, a městem. Výhodou by tak bylo jeho zapojení                
do projektu a realizace. Jeho kladný přístup by byl jistě oceněn i společensky.. 
 
Základní myšlenka návrhu je vybudování vodních zádržných ploch (jezírek) na území našeho města. Vodní              
plochy by mohly být samostatným estetickým doplňkem pro okolí, ale daly by se využít spolu s parkovou                 
úpravou k odpočinku a relaxaci obyvatel. Zároveň by se tyto plochy podílely na lepším klima města v letním                  
období, což by uvítal asi každý z nás. 
 
K naplňování navržených vodních ploch by docházelo dešťovými srážkami a také možnou úpravou okapových              
svodů z okolních bytových domů, čímž by se voda nasměrovala do volné zelené plochy s uměle vybudovanou                 
zádržnou vodní plochou a ne do kanalizace, kde bez dalšího užitku odtéká. 
 
Na realizaci zmíněného projektu by se daly využít dotační tituly Ministerstva životního prostředí, které má v                
současné době otevřeno několik vhodných titulů. 
 
Nově vybudované vodní plochy by byly přínosem zvířectvo, hmyz i ptactvo.  
 
Město jistě zváží jakým způsobem by se realizace vodních ploch uskutečnila. Zda na doporučení              
odborníků (představa uměle vyhloubeného prostoru opatřeného folií s adekvátní úpravou okolí a            
využití vhodných vodních rostlin případně použití vodních fontán) nebo zda bude uvažovat o realizaci              
“svépomocí” se zapojením odborných spolků našeho města.  
 



Včelstva 
V návaznosti na první nápad je úzce spjat i druhý nápad, a to vybudování městských včelích úlů. Úvaha se                   
odvíjí od znalosti místních poměrů, kdy město má možnost oslovit vlastní včelařskou organizaci, která by               
mohla převzít patronát a dohled nad tímto projektem. Ve vybraných lokalitách by město mohlo zakoupit a                
udržovat včelí úly, které by měly blízko k zádržným vodním plochám a logicky by se tak spojil přínos obou                   
nápadů. Dostatek včel by jistě poskytl kvalitní opylování zahrad obyvatelům rodinných domů, chat a              
relaxačních zahrad na území města, zrovna tak jako veškeré flóře na území města. 
 
Z produktu včel by se dalo vyrábět mnoho unikátních výroků. 
Město jistě zváží další možnosti využití, kdy může použít včelí produkty na výrobu vlastních výrobků, které lze                 
využívat k propagaci nebo jako originální dárkový prezent města.  
 
Prostor pro nápady nabízí možnost jít ještě dál a vedení města by mohlo uvažovat i o vlastní originální značce                   
výrobků, či charakteristické místní pochutiny, která má potenciál výjimečnosti.. 
 
Zapojení dalších spolků fungujících na území našeho města, nebo školy, do výroby finálních produktů by také                
podpořilo komunitní činnost a sousedské setkávání obyvatel. 
 
Spojení vodních ploch a městských včelích úlů by mohlo sloužit taktéž ke zmíněným didaktickým účelům. 
 
Zapojení více spolků, včetně naší zahrádkářské organizace, včelařů atd. by mohlo vést k zájmu o zapojení do                 
členství v těchto organizacích. Veřejné ukázky udržování ovocných stromků, ošetřování včelstev a další             
aktivity by jistě mohly přilákat nové zájemce o členství ve zmíněných spolcích. 
 
Pokud by byl ze strany zahrádkářů zájem, mohla by převzít patronát nad výsadbou městských ovocných               
stromů v blízkosti včelích úlů a vodních ploch. Vznikla by tak názorná demonstrace toho, jak funguje v přirodě                  
opylování a jak důležitou roli hrají včelstva a vodní plochy.  
 
Samotné stáčení medu se pak může stát komunitní záležitostí obyvatel, popřípadě se mohou udělat místní               
slavnosti stáčení medu. Nápadů v této souvislosti se nabízí samozřejmě více. V tomto směru je               
nejpodstatnější fakt názor našich obyvatel.  
 
 
Návrh možné podpory projektu: 
 

● Financování z vhodných dotačních titulů s finančním podílem města dle podmínek. 
 

● Zapojení veřejnosti do plánování.  
 

● Zapojení místní organizace včelařů. 
 

● Zapojení místní organizace zahrádkářů. 
 

● Nápady na finální městské produkty a jejich rozsah je možné ponechat na obyvatelích našeho              
města. 

 
 
 
  
 
 
 



Úvaha nad možným rozmístěním vodních ploch v našem městě: 
 

 
Pozemek 292/73, současný návrh na vytvoření parku. Zvážit možnost úpravy na parkového posezení se              
zádržnou vodní plochou. Nabízí se možnost nabídnout dva parky odlišného typu.  
 

 
Návrh možného umístění tří vodních ploch na pozemcích 292/6, 292/8 a na městském pozemku 1575/5 



  
Nádherná lokalita s možností vytvoření další zádržné vodní plochy se z mého pohledu nachází na pozemku                
pozemek 292/9 “pod věžákem” 

 
Městský pozemek 289/5 v “parku” za obchodním domem by mohl získat také atraktivní parkovou úpravu,               
kdyby se zde nacházela vodní plocha. 



Slovo závěrem: 
 
Vhodných lokalit by město jistě dokázalo nalézt mnohem více. Vodní plochy, umístění včelích úlů a výsadba                
vhodných ovocných dřevin by mohla vést k mnoha aktivitám a oživení spolkové činnosti. 
 
Škola, školka získá místa pro výuku a návštěvníci našeho města získají prostor pro relaxaci v krásném                
prostředí. 
 
Věřím, že společným cílem je dostát našemu označení “město zeleně” a pokud to je v možnostech města                 
snažit se o nový inovativní přístup k řešení současných problémů. 
 
.  

 
S pozdravem Mgr. David Redl 

Učňovská 265 
338 42 Hrádek 

Tel.: 603 464 514 
Datová schránka: u8ckj55 


