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Summary  

The present thesis describes the Plumlov reservoir, Plumlov castle and their surroundings 

in terms of tourism and finally suggests particular itineraries for day trips. Consequently I 

describe the geological, geomorphological, pedological, climatic, hydrological and 

biogeographical conditions of the selected area in this thesis. 

Final work closely deals with the Plumlov reservoir, both in economic and cultural terms. 

Furthermore castle of Plumlov from historical periods to the present and other cultural and 

historical monuments in the Prostějov such as Prostějovská town hall, national house and 

the city Prostějov itself. I did not omit the protected area. Route suggestions for a day trip, 

I chose my view, the most interesting places that are located in the district Prostějov. 

Keywords: Plumlov reservoir, Plumlov castle, itineraries, sightings 

 

Anotace 

Předloţená bakalářská práce popisuje Vodní dílo Plumlov, zámek Plumlov a jejich okolí 

z hlediska turismu s návrhem trasy na jednodenní výlet. V této práci popisuji geologické, 

geomorfologické, pedologické, klimatické, hydrologické a biogeografické poměry této 

lokality.  

Závěrečná práce se podrobně věnuje dílu Plumlov, a to jak z hospodářského tak i 

kulturního hlediska. Dále zámek Plumlov od historie aţ po současnost a další kulturně 

historické památky v oblasti Prostějovska jako jsou například Prostějovská radnice, 

Národní dům a samotné město Prostějov. Nejsou opomenuty ani chráněné krajinné oblasti. 

Návrh trasy na jednodenní výlet jsem zvolila z mého pohledu na nejzajímavější místa, 

která se v okresu Prostějov nachází.  

Klíčová slova: Vodní dílo Plumlov, zámek Plumlov, poznávací trasa, památky 
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Seznam použitých zkratek 

EVL   evropsky významné lokality  

CHKO  chráněná krajinná oblast 

MZCHÚ  maloplošná zvláště chráněná území 

NP   národní parky  

NPP   národní přírodní památky  

NPR   národní přírodní rezervace  

PP   přírodní parky 

PP   přírodní památky 

PCHP   přechodně chráněná plocha  

PO   ptačí oblasti 

PR   přírodní rezervace  

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VD  vodní dílo  

VKP   významný krajinný prvek 

ZCHÚ  zvláště chráněných území  
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1 ÚVOD 

 

 V oblasti Prostějovska, která je místem zkoumání práce, se nabízí mnoho 

zajímavostí, a to jak památek kulturních tak i technických a i nepřeberné mnoţství 

chráněných krajinných oblastí, pivovarů, architektonicky významné stavby atd.  Jednou z 

nich je i VD Plumlov a zámek Plumlov. Je zřejmé, ţe vodní díla jsou častou a oblíbenou 

destinací nejen letních výletů a dovolených. Pakliţe jsou v blízkém okolí i historické a 

přírodní pamětihodnosti, potenciál této lokality se ještě zvyšuje. Tímto potenciálem 

bezesporu VD Plumlov disponuje. O to zajímavější je sledovat tento fenomén z hlediska 

rekonstrukce VD, která byla nutná z několika hledisek, přičemţ nejdůleţitějšími byly 

zanesení VD sedimenty a nutnost opravy jiţ v podstatě historické hráze. Tato rekonstrukce 

a znovuuvedení do provozu se bezesporu pozitivně projeví nejen na vodním hospodářství 

této části Prostějovska, ale i na turistickém potenciálu Mostkovic, Plumlova a Prostějovska 

obecně. Samozřejmě zájmová lokalita nabízí i další zajímavosti a těm jsem se snaţila 

věnovat taktéţ.   
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2 POPIS GEOLOGICKÝCH A 

FYZICKOGEOGRAFICKÝCH PODMÍNEK 

ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1  Vymezení zájmové oblasti 

Jako zájmové území pro zpracování mé práce jsem zvolila oblast Prostějovska. 

Jedná se o okres leţící na jihozápadním okraji olomouckého regionu. Okres hraničí na 

západě s okresem Blansko, na severozápadě s okresem Svitavy, na severovýchodě s 

okresem Olomouc, na východě s okresem Přerov, na jihovýchodě s okresem Kroměříţ a na 

jihozápadě s okresem Vyškov. (Šafář et al. 2003) 

 

Obr 1 3D Pohled na okres od JZ údolím Hloučely 

Nejsevernějším bodem okresu, je bod, který se nachází v lese 1,5 km 

severoseverovýchodně od obce Ospělov. Nejzápadnější bod okresu je bod, který 

nalezneme v údolí u soutoku Pohorského potoka a Bělé, 4 km západoseverozápadně od 

obce Horní Štěpánov. Nejvýchodnějším bodem, který je v poli 1,5 km východně od obce 

Klopotovice. Jako poslední nejjiţnější bod také nacházející se v poli, 1 km od obce 
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Osičany. Nejvyšší vrchol okresu jsou Skalky, které nalezneme v oblasti Drahanské 

vrchoviny, nejniţší místo nalezneme v údolní nivě Hané. (Šafář et al. 2003)  

Okres Prostějov má rozlohu přibliţně 777 km
2
, touto rozlohou patří k nejmenším 

okresům České republiky. Počet obyvatel tohoto okresu se pohybuje kolem 111 tisíc.  

Hustota zalidnění je 143 obyvatel na km
2
. Pod okres Prostějov spadá 97 obcí.                        

(Šafář et al. 2003) 

 

Obr 2 Výřez z mapy: Vymezení okresu silniční mapou (autor 2014) 

2.2 Geologické poměry 

Okres Prostějov leţí na rozhraní dvou velkých celků, které vznikly odlišným 

vývojem.  Jedná se o celky Český masív a Západní Karpaty. Geologická stavba byla 

formována variským (hercynským) vrásněním koncem karbonu a také alpinským 

vrásněním v neogénu. (Šafář et al. 2003) 

Horniny, které jsou v oblasti Českého masívu, vystupují v okresu v kerných 

strukturách Drahanské a Zábřeţské vrchoviny. Také jsou však přítomny pod povrchem a to 
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na celém území. Mezi horniny, které jsou v Českém masívu, převládají hlubokomořské 

mořské sedimenty spodního karbonu, které jsou označované jako kulm. Pro tyto horniny je 

typická tmavá barva, kde vidíme střídání zvrásněných vrstev slepenců, drob, prachovců a 

jílových břidlic. (Chlupáč et al. 2002) 

V jejich podloţí je tzv. krystalinikum, které je tvořené různými druhy ţul se slabě 

metamorfovaným pláštěm původních sedimentů. Na povrchu objevíme krystalinikum 

pouze na malých oblastech u Čelechovic a mezi Jesencem a Kladkami. Také bývá 

krystalinikum doprovázeno devonskými horninami, vytvářejícími jeho nadloţí. U 

Čelechovic nalezneme především vápence. V okolí Jesence a Kladek nalezneme také 

slepence a vulkanity. Na vápencích u Čelechovic vidíme velkou škálu fosílií z období 

devonu. (Šafář et al. 2003) 

Velmi geologicky zajímavou krou je kra graptolitových břidlic u Stínavy, která je 

jedinou stopou období siluru na Moravě. Nadloţí českého masívu je tvořeno třetihorními 

sedimenty Západních Karpat, kde převládají nezvrásněné usazeniny neogenního moře, 

zvaného karpatská předhlubeň. Jen nepatrným podílem se na geologické stavbě okresu 

podílí denudované příkrovové těleso podslezské jednotky, které je součástí flyšového 

pásma Západních Karpat. V zvrásněné a značně tektonicky dotknuté horninotvorné výplni 

jsou především paleogenní vápnité jílovce s hojnými rohovci, které doprovází vápnité 

pískovce. Na území jsou vyvinuty také pleistocenní sedimenty říčních teras, spraše, 

travertiny a holocenní nivní sedimenty. (Šafář et al. 2003) 

I v této oblasti můţeme nalézt stopy po dobývání chudých ţelezných rud. Jako 

významný stavební materiál byla na Prostějovsku dobývána droba. Dodnes se u obce 

Určice těţí stavební písek. (Šafář et al. 2003)  
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Obr 3 Výřez z mapy: geologické poměry (autor 2014) 

 

Geo ČR- plochy, Kategorie  

 Proterozoické horniny assyntsky zvrásněné s různě silným variským přepracováním  

(břidlice, fylity, svory aţ pararuly)  

 Granitoidy, assyntské (ţuly, granitoidy) 

 Paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, 

vápence)  

 Vulkanické horniny z části metamorfované, proterozoické aţ paleozoické 

(amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry) 

 Terciérní horniny (písky, jíly) 

 Paleozoické horniny zvrásněné a metamorfované (fylity, svory) 
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2.3 Pedologické poměry 

Půda a její kvalita je hlavním faktorem, který poukazuje na krajinný ráz a vegetaci 

krajiny. S pedologií také souvisí to, jaké ţivočichy a rostliny v oblasti můţeme nalézt. 

Záleţí na našem úsudku jak půdu vyuţít. Bohuţel v této době se vyuţívá často k těţbě 

nerostů, zemědělství, kde ale nesmíme opomenout ochranu přírody. (Šafář et al. 2003) 

V oblasti Prostějovska nalezneme mnoho druhů půd. Velký podíl tvoří nivní půdy 

tzv. fluvizemě, které jsou v okolí vodních toků. Jako další druhy jsou černice, které mají 

vysoký obsah humusu a gleje. Okolo Zábřeţské vrchoviny jsou illimerizované půdy tzv. 

luvizemě a také rendziny. V okolí Čelechovice na Hané jsou zastoupeny surové půdy 

s vyšším podílem skeletu tzv. litozěmě (Novák et al. 1997). 

Na Prostějovsku jsou z velké části zastoupeny nejkvalitnější půdou vůbec a to je 

černozemě, jsou nejvíce v nejsušších a nejteplejších oblastech v nadmořské výšce okolo 

300. V nadmořské výšce od 200 - 450 m jsou hnědozemě a poté ve výšce 450 - 800 jsou 

hnědé lesní půdy neboli tzv. kambizemě.  (Šafář et al. 2003)  

 

Obr 4 Výřez z mapy: Půdní typy (autor 2014) 
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2.4 Geomorfologické poměry 

Okres Prostějovsko svým protaţením směrem od severozápadu k jihovýchodu 

zasahuje jak do České Vysočiny, tak i do Západních Karpat. Více jako polovina z celého 

území je tvořena vrchovinami, které se vyznačují členitým povrchem. Poté asi třetinu 

zaujímá méně členitý pahorkatinný georeliéf. Zbývající část, nejmenší tvoří roviny. Na 

severozápadu najdeme lesnaté vrchoviny a na jihovýchodu spíše níţiny, které jsou bezlesé. 

(Šafář et al. 2003)  

Významnou částí je Drahanská vrchovina. Kdyţ se podíváme na povrch Drahanské 

vrchoviny tak je klenbovitý, byl vytvořen na spodnokarbonských drobách, slepencích a 

břidlicích. Výraznou hrástí je Velký kosíř. Jsou zde také krasové jevy, které jsou vázány na 

devonské vápence v oblasti Ludmírova a Vojtěchova. Lehce zvlněným georeliéfem na 

terciérních a kvartérních sedimentech jsou k jihu aţ jihovýchodu sníţeniny údolních niv 

Blaty, Valové a Hané. Vyškovská brána má plochá lehce zvlněný georeliéf. Od údolí Hané 

směrem k jihu vyplňuje výběţek okresu Litenčická pahorkatina. (Demek et al. 1992) 

Skalky jsou nejvýše poloţeným bodem v nadmořské výšce 735 m a nejniţší bod je 

ve výšce 200 v údolní nivě Hané. (Šafář et al. 2003)  

 

Obr 5 Výřez z mapy: Krajinný pokryv (autor 2014) 
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Obr 6 Výřez z mapy: Geomorfologické členění (autor 2014) 

 

 

111 Městská zástavba souvislá 

112 Městská zástavba nesouvislá 

121 Průmyslová a komerční 

plocha 

122 Silnice a ţelezniční tratě 

123 Přístav 

124 Letiště 

131 Důl 

132 Skládka 

133 Staveniště 

141 Městská zeleň 

142 Sportovní a rekreační plocha 

211 Nezavlaţovaná orná půda 

221 Vinice 

222 Ovocný sad 

231 Pastvina 

242 Kultivovaná plocha 

243 Zemědělská plocha s přírodní 

vegetací 

311 Listnatý les 

312 Jehličnatý les 

313 Smíšený les 

312 Louka 

321 Lesy 

322 Vřesoviště 

324 Nevzrostlý les 

332 Skála 

411 Vnitrozemský mokřad 

412 Rašeliniště 

511 Vodní tok 

512 Vodní plocha 
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2.5 Biogeografické poměry 

Jelikoţ je v okresu Prostějov různá nadmořská výška a teploty, tak zde nalezneme 

širokou škálu fauny a flory. Na jihu okresu čímţ myslím v nejniţších polohách 

Prostějovska zůstalo bohuţel velmi málo přírodně blízkých společenstev. Jedná se o nivy 

menších říček, kde objevíme malé luţní lesíky, ve kterých rostou druhy jako kakost 

hnědočervený, kostival hlíznatý atd. V okolí Hrdibořických rybníků se vyskytuje matizna 

bahenní a potočnice drobnolistá, které se zde objevují pouze na jediném místě v ČR.  

(Šafář et al. 2003)  

V okolí Hanácké pahorkatiny se přírodní stanoviště skoro nedochovala. Jsou zde 

pouze malé lesíky, které jsou tvořeny topolovými plantáţemi nebo akátinami. V minulosti 

jsme zde našli mnoho druhů, například len rakouský, smldník alsaský a jehlice rolní.  

(Šafář et al. 2003)  

V okolí Drahanské vrchoviny je mnoho společenstev od teplomilných v podhůří po 

zrašeliněná mokřadní na planinách etchplénu (tvz. holoroviny) nejvyšších poloh. Pro 

podhůří jsou charakteristické teplomilné soustavy, ve kterých jsou ostřice nízká, kostřava 

walliská, spraše umoţnují růst koniklec velkolistý a bělozářka velkolistá. Spraše dávají 

moţnost náročnějším druhům například dejvorec velkoplodý, vrabečnice roční a prorostlík 

okrouhlolistý. Také zde rostou bučiny a listnaté lesy. (Šafář et al. 2003) 

Z fauny se na Prostějovsku vyskytuje nepřeberné mnoţství druhů. Zejména zde 

nalezneme teplomilné druhy, zejména hmyz. Například kudlanka náboţná, kozlíček hnědý 

a a modrásek vičencový. V krajině se hojně vyskytuje hrobařík Nicrophorus germanicus, 

který se jinak vyskytuje zcela vzácně. Dalších druhy, jeţ v okresu najdeme, jsou například 

pavouk stepní mladý, bramborníček černohlavý, sysel obecný atd. Mnoho jedinců je 

zastoupeno z řad ptactva a také rybí fauna. Bohuţel byly biotopy negativně ovlivňovány 

narušováním reţimu, například hnojením, a také i přeměnou půdy na ornou, takţe některé 

druhy jsou i na pokraji vyhynutí nebo uţ úplně vymizely (Šafář et al. 2003).  
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2.6 Hydrologické poměry 

Skoro celé území Prostějovska je součástí povodí Moravy, ale řeka Morava přímo 

tímto okresem neprotéká. Hlavními přítoky řeky Moravy jsou Blata, Valová a Brodečka, 

Třebůvka, Haná a Romţe. Velice významným přítokem je potok Špraněk, který se podílel i 

na vývoji Javořičských jeskyní. (Šafář et al. 2003) 

Z dalších významných povodí je to povodí řeky Dyje. Řeka Dyje je rozsáhlejší neţ 

Morava a i samostatná řeka Dyje je delší neţ Morava. Do řeky Dyje přitéká řeka Svitava, 

která je nejdůleţitějším přítokem, Do Svitavy odtékají řeky, které pramení na Prostějovsku. 

Jedná se o řeky Punkva a Bílá voda, které mají vliv na utváření Moravského krasu. (Šafář 

et al. 2003) 

Převáţná část Prostějovska byla jiţ v minulosti odvodněna melioracemi, bohuţel na 

mnoha místech zbytečnými. Spojením meliorací a také nízkým úhrnem sráţek se tato 

skutečnost projevuje vodním deficitem v mnoha částech okresu. Nejvýznamnější vodní 

nádrţ je Plumlovská přehrada (podrobněji dále v textu).(Šafář et al. 2003) 

 Díky poměrně dobré hydrografické poloze okresu, zde nedochází k ničivým 

povodním, ale pouze k lokálním. Například v roce 1977 zde byly povodně a jedině 

v Prostějovském okresu nebyly ţádné katastrofální škody. (Šafář et al. 2003) 

 

2.7 Klimatické poměry 

Na Prostějovském území se objevují všechny typy klimatických oblastí podle 

Quitta. Oblasti jdou od chladných aţ po teplé, kde je hlavním faktorem nadmořská výška. 

Přechod je od východu k západu. K teplým oblastem zde patří jednotka Západních Karpat, 

jednotka typu T2 (T1- nejchladnější a nejvlhčí, T5- nejteplejší a nejsušší). Klima T2 je 

typické dlouhé, suché a teplé léto, teplé aţ mírně teplé jaro i podzim, mírně teplá chudá aţ 

velmi suchá zima s krátkým sněhovým pokryvem. (Šafář et al. 2003)  

Nejchladnější a nejvlhčí jsou vysoce poloţené plochy Konické vrchoviny. Jedná se 

o CH7 (CH1- nejstudenější, CH7- nejteplejší). Podoblast CH7 je typická velmi krátkým aţ 

krátkým létem s mírně chladným a vlhkým, dlouhým přechodným obdobím s mírně 
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chladným jarem i podzimem. Také je typická dlouhá mírná zima, někdy i vlhká a dlouhé 

trvání sněhové pokrývky. (Šafář et al. 2003) 

 K nejteplejším částem okresu je nejníţe poloţený největší výběţek Prostějovské 

pahorkatiny, který je na východě, kde jsou průměrné roční teploty 7,9 - 8,5 °C a opakem je 

nejchladnější oblast část Konické vrchoviny, kde jsou průměrné roční teploty asi 6 °C. 

(Šafář et al. 2003)  

Za nejchladnější měsíc je povaţován leden, kdy nejniţší teploty klesají aţ na 3,4 

°C. Absolutní minimum bylo naměřeno 11. 2. 1929 v Plumlově. Nejteplejší měsíc bývá 

nejčastěji červenec, kdy průměrné hodnoty jsou 16, 4 – 17, 1 °C. Absolutní maximum bylo 

naměřeno 30. 6. 1950 v Prostějově a bylo to 36 °C. (Šafář et al. 2003)  

K nejsušším místům v okresu patří přímo Prostějov, roční sráţkový úhrn patří činní 

pouze 555 mm. Jako opak k nejsuššímu místu je Konická vrchovina s ročním úhrnem aţ 

707 mm. (Šafář et al. 2003) 

 

Obr 7 Výřez z mapy: Klimatické oblasti (autor 2014) 
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3 POPIS VD PLUMLOV Z VODOHOSPODÁŘSKÉHO A 

PAMÁTKOVÉHO HLEDISKA 

3.1 Historie 

Směrem na západ od města Prostějova mezi vesnicí Stichovice a městečkem 

Plumlovem se nachází nad sebou tři rybníky První je Stichovský, neboli Valchovský, 

druhý Zlechovský a třetí Plumlovský, neboli Podhradský. Poslední tedy Plumlovský leţící 

na krásném místě na skále, v těsné blízkosti se zámkem, zavodňuje říčka Okluka. Říčka 

Okluka protéká ze 70 % zalesněným povodím Drahanské Vysočiny. Odpad 

z plumlovského rybníka tvoří říčka Hloučela, která protéká i oběma dalšími rybníky. Jak u 

Okluky tak u Hloučely platí , ţe mají velice rozkolísané průtoky, tzn. V suchých obdobích 

je vodní stav nízký, ve sráţkově bohatších pak poměrně citlivě reagují zvýšením vodního 

stavu. Z tohoto důvodu transformace povodňových průtoků je jedním z úkolů VD Plumlov. 

Díky přehradě je také vyřešeno zásobování vodou, kdy mají z VD uţitek průmyslové 

závody na mlýnském náhonu. I město Prostějov je díky přehradě zásobeno uţitkovou 

vodou. (Broţa 2005) 

Přehradní hráz byla provedena zvýšením původní hráze rybníka Stichovského a to 

z výšky 5 metrů na 17 metrů nad terénem. Při maximálním naplnění vody se hladina obou 

spodních rybníků zvedne v jednu obrovskou nádrţ, která sahá aţ po výtok z rybníku 

Plumlovského. (Broţa 2005) 

3.2 Geologická situace 

Místo, kde je přehrada postavena sloţenou podloţí tvořeno z hornin kulmu a hornin 

terciérních konkrétně drobových pískovců a břidlice. Nejstarším členem tohoto souvrství 

jsou droby. V nadloţí nalezneme povětšinou břidlicové souvrství, jehoţ bazální části jsou 

také slepence. Nad břidlicemi jsou vytvořeny pestře se střídající polohy drob, břidlic a 

slepenců. Břidlice jsou převáţně na levém břehu a tím jsou příčinou specifického 

geomorfologického vývoje příkrých svahů. Droby zbarvené do tmava jsou většinou na 

pravém břehu a tím vytvářejí plošší a vyrovnanější reliéf. Mladší droby a slepence jsou 

oproti tomu světlejší a ve srovnání se staršími snadněji podléhají zvětrávání. Pokryvné 
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útvary zastupují především spraše. Jsou zde také souvrství spodního tortonu miocenního 

stáří, případně pliocenních vrstev jílů, písků a i štěrků. Na větších vrstvách se projevují 

erozní jevy.  Betonová opěrná zeď na návodní patě hráze je zaloţena na kulmské břidlici 

v hloubce maximálně 12 metrů. V délce asi 100 metrů kde břidlice zapadá, byly provedeny 

základy opěrné zdi. Ty byly provedeny v pevném suchém a úplně nepropustném jílu. Hráz 

je na aluviálním a diluviálním štěrku, je kryta vrstvou jílu. Na obou březích je zakončena 

do kulmské břidlice. Dobré geologické postavení a uloţení na hlinito- jílovitých vrstvách 

s pískem a štěrkem, ve snadno dosaţitelné hloubce poblíţ stavby bylo hlavním faktorem 

pro postavení sypané, válené hráze. (Pelíšek 1975).  

3.3 Pedologická situace 

Původní půdy pod přehradou jsou povětšinou minerálně chudší. V matečních 

horninách je dostatek sloučenin Mn, Sr, Ba, Cr a málo i Li. Půdy v zóně kolísání vodní 

hladiny a také ve vzniku porostů vegetace jsou různého sloţení podle substrátů a způsobů 

zvětrávání. Uplatňují se zde procesy sedimentace a abraze. Na místech, na kterých 

vystupují matečné horniny, se často vytvářejí rankerové půdy s AC horizonty. Tyto půdy 

se snadno zahřívají i promrzají a je v nich malá zásoba vody.  Vlivem vysokého stupně 

mineralizace se v nich objevuje malý obsah organických látek. (Pelíšek 1975) 

3.4 Typ stavby a materiál 

Plumlovská přehrada je typu francouzského. V základech má 70 metrů šířky a 

v koruně 6 metrů. Délka je po volný přepad 462 metrů. Násyp hráze se skládá ze tří částí: 

návodní těsnící vrstvy, střední výplně a propustné části vzdušné. Nejdůleţitější částí je 

samozřejmě těsnící vrstva na straně návodní, která je tvořena z hlinito - jílovitého 

materiálu s příměsí písku a drobného štěrku jako pojiva. Násyp této části byl podroben 

mechanického rozboru ve stavební laboratoři. Na vzdušnou propustnou část byla pouţita 

odkrývka z lomu stavby, která by jinak samostatný provoz v lomu zatěţovala. Hlinito -

jílový materiál pouţitý na násyp hráze byl dobýván ze vzdálenosti 700 metrů od staveniště 

parním korečkovým rýpadlem. Rýpadlo vyprodukovalo za den 500 m
2
.  K

 
hrázi byl 

materiál dováţen dvěma benzínovými lokomotivami. Tam byl rozplanýrován do vrstev, 

které měly asi 20 cm na výšku. Tam byl materiál válen dvěma ţeleznými rýhovanými válci 
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o váze 2500 kg a 3000 kg. Tyto válce byly tahány traktory, které váţily 4000 kg. Válení 

materiálu se dalo provozovat pouze za suchého počasí. Kaţdý sebemenší déšť práci 

s traktory znemoţňuje a samozřejmě stavbu zdrţuje. Se stavbou Plumlovské přehrady se 

započalo koncem roku 1922 a práce byla dokončena ke konci roku 1929. Proč trvala 

stavba tak dlouho? Jak uţ bylo předem zmíněno, hlavním faktorem, který stavbu zpomalil, 

byl déšť. Od roku 1923 - 1929 byl počet dní, ve kterých se dalo na násypu pracovat pouze 

892 - takţe jenom 2 a půl roku souvislé práce ze sedmi let. Pro lepší opevnění vůči 

vlnobití, byla navrţena a provedena stavba 30 centimetrů silná, spárovaná kamenná dlaţba 

udělaná na betonovém podkladu. Okolní svah byl posetý travnatým semenem. (internet 1) 

Pro komunikaci byla provedena na koruně hráze vozovka, ta byla zpevněná 

asfaltem. Vozovna je spojena klenbovým mostem. Vozovka je ohraničena parapetní zdí 

z betonu o síle 25 cm. Pro pana hrázného, byl na pravé straně přehrady postaven domek. 

(internet 1)  

Výpustná potrubí se skládají ze dvou potrubí o průměru 1,20 m plus jedna uţitková 

roura, která má průměr pouze 500 mm. Střední přepad u věţe tvoří násoska o profilu 

85/115 cm z betonu. Spodní potrubí spolu s násoskou dokáţou odvést okolo 40 m
3 

vody za 

vteřinu. Potrubí vyúsťují do 36 metrů dlouhé štoly. Štola je profilu 3,20 metrů výšky a 

šířky. Kdyby nestačilo vypouštění potrubími a násoskou tak je na řadě volný přepad. 

(internet 1) 

Uzavírajícím zařízením spodních potrubí tvoří tři stavidla, a tři šoupátka uvnitř 

věţe. Vytahování uzávěrek je prováděné ručně strojními výtahy v místnosti věţe. 

S pokrokem doby, byly prováděny různé testy ohledně techniky přehrad v laboratořích. 

Také plumlovská přehrada a její výpustná zařízení byly podrobeny průzkumu v modelu 

1:20 ve vodní laboratoři vysoké školy technické v Brně. (internet 1)  

Stavební náklady na plumlovskou přehradu byly vyčísleny rozpočtem před válkou 

na 2 405 000 Kč. Poté do konce roku 1392, kdy byla stavba dokončena, bylo prostavěno 

14 000 114 Kč. V této finální částce jsou zahrnuty i rekonstrukce, se kterými v původním 

rozpočtu nebylo počítáno. Veřejnost část stavitelům plumlovské přehrady vyčítala dobu, 

po kterou byla stavěna. Neuvědomovali si však také vliv války a vliv deště. Lidé si 

neuvědomují, ţe sypaná přehrada nemůţe být stavěna za deště, jaká technologická a 

zejména provozní rizika s tímto souvisí. (internet 1) 
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3.5 Postup stavby 

 

Obr 8 Vtok do štoly a betonování základu (nalevo), vtok do štoly- podpěry (napravo), (archiv Mostkovice, 

1932) 

 

Obr 9 Výkop ve štěrku (nalevo), výtah pro vyveţení výkopu ze stavební jámy (napravo), (archiv Mostkovice, 

1932) 

 

Obr 10 Výkop základů (nalevo), míchačka na beton a kolej k odvozu betonu (napravo), (archiv Mostkovice, 

1932) 
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Obr 11 Spouštění betonu (nalevo), vybetonované základy zdi (napravo), (archiv Mostkovice, 1932) 

 

Obr 12 Sypání hráze (nalevo), postavená hráz (napravo), (archiv Mostkovice, 1932) 

3.6 Data  

 

1912 - začala stavba, patří mezi nejstarší nádrţe v Česku 

1932 - kvůli válce opoţděná dostavba, začala teprve plnit svoji funkci 

Od roku 2009 -  bylo zakázáno koupání v Plumlovské přehradě kvůli vysokému znečištění  

Od 14. září 2009 - začalo vypuštění přehrady 

2011 - začátek odváţení sedimentů z přehrady 

2013 - opětovné napouštění přehrady  

2014 - výstavba mokřadu u Podhradského rybníku (internet 1) 
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3.7 Znečištění přehrady, čím to je? 

Kvůli znečištění vody v přehradě ztrácí přehrada svou atraktivitu pro cestovní ruch. 

Znečištění je uţ tak velké, ţe se lidé v přehradě nemohou koupat.  

Přehrada v převáţně letních měsících trpí přemnoţením sinic. Bohuţel nešlo uţ jen 

o extrémní znečištění vody v letních měsících, ale celoročně. Vodohospodáři se shodli, ţe 

problém je v přítocích vod do přehrady. Největším zdrojem znečištění jsou odpadní vody 

v povodí nad nádrţí a čistírna odpadních vod v Plumlově, která nemá třetí stupeň 

dočišťovaní. Sinice mají díky přítokům zvýšený obsah ţivin a tím se jim daří. Velký podíl 

mají také čističky odpadních vod. Tím pádem se bude muset jednat o komplexní řešení, 

které povede k vyčištění přehrady. Zapojí se bagry, vysazení rostlin, které budou 

zabraňovat ţivinám pro sinice a také chemická řešení. (internet 1) 

 

 

 Obr 13 Znečištění přehrady v roce 2006 (autor 2006)  
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3.8 Vypouštění přehrady 

Vypouštění vodní nádrţe začalo 14. září 2009. Jaký byl důvod vypuštění? 

Zdravotně závadná voda obsahující sinice, lidé se nemohli v přehradě koupat. Jaký byl cíl? 

Zbavení se sinic aby se mohli lidé v přehradě zase koupat. Náklady? Odhadem 130 

milionů korun.  

Přehrada bohuţel začala rychlým odpouštěním vody ztrácet svoji stabilitu a začala 

se bortit, proto se muselo s odpouštěním přestat. Tím pádem bude potřeba opravit i hráz.  

Nakonec v přehradě zůstala voda jen na dně (v tzv. prostoru stálého nadrţení). Jelikoţ bylo 

v nádrţi tak malé mnoţství vody, ţe uţ v ní nemohly přeţít ryby a ţivočichové, musela se 

tato situace řešit převozem ţivočichů do Koryčan. Vylovovali se velevrubové, škeble, 

odchyt raků a i odlov ryb. Do výlovu ryb se zapojilo mnoho rybářů a i dobrovolníků. 

(internet 1) 

 

Obr 14 Postupné vypouštění přehrady (nalevo), stará hráz (napravo), (autor 2009) 

 

3.9 Odvážení sedimentů 

V roce 2011 se z přehrady za pět měsíců odtěţilo více neţ 130 tisíc kubických 

metrů sedimentů, to jsou dvě třetiny z mnoţství, které je potřeba odtěţit. Ze dna mizí 80 let 

staré sedimenty, obsahující mnoho ţivin příznivých pro sinice. Některé sedimenty jsou 

staré i přes 500 let, ty jsou velice příznivé pro bilanci ţivin. Odvoz sedimentů zpomalilo 

nepříznivé počasí a špatné podmínky okolo kamenolomu, kde byl nasazen tzv. obojţivelný 

sací bagr. Jak bagry dodělají práci na přehradě, poputují do Podhradského rybníku, kde 

budou sedimenty také odvezeny. (internet 1)   
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Aby byla revitalizace plumlovské přehrady co nejvíce účinná, rozhodli se 

specialisté vybudovat mokřad v blízkosti Podhradské přehrady. 

 

Obr 15 Bagrování sedimentů (nalevo), Práce při odvozu sedimentů (napravo), (autor2012) 

3.10 Oprava hráze 

Plumlovská hráz je první hráz v České republice, která se dočkala tak zásadním 

oprav. Jednalo se o nejnáročnější vodohospodářskou akci v České republice. Důvod je 

hlavně ten, aby uţ v budoucnosti nemuselo dojít k odpouštění přehrady a aby přehrada 

chránila lidi a jejich obydlí před povodněmi, coţ je jedním z hlavních účelů víceúčelových 

vodních děl.  Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost stavby, aby uţ nebyly ţádné opravy 

v nejbliţších letech nutné. Rekonstrukce zahrnovala opravu takzvaného návodního líce, ten 

je běţně skryt pod vodou, postavili se také nové opěrné zdi u vypouštěcí věţe. Přes 

přehradu vede i nová silnice, zábradlí, most a osvětlení. Velice náročná byla hlavně sanace 

podloţí před návodní zdí štěrkopískovými pilíři a stavba nového mostu včetně bourání 

konstrukce starého. Po provedení úpravy příčného profilu, bude vloţena na místo těsnící 

folie a dále bude hutněný násyp při návodním líci. Stabilizační část byla nasypaná 

z lomového kamene a návodní líc je opevněný kamennou dlaţbou do cementové malty po 

korunu hráze. (internet 1) 
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Obr 16 Bagrovaní povrchu hráze (nalevo), obalení hráze nepropustnou textilií (napravo), (autor 2013) 

 

3.11 Obecné informace 

 

Přímý správce: Povodí Moravy s.p. Brno 

Správce: Závod Horní Morava 

Provoz: Přerov 

Kraj: Olomoucký 

Obec s rozšířenou působností: Prostějov 

Obec: Mostkovice 

Katastrální území: Stichovice, Plumlov 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Výškový systém pro kóty: Balt po vyrovnání 

Kota koruna hráze: 278,63 m n. m 

Celkový objem: 5,450 mil. m
3 

Objem zásobního prostoru: 2,883 mil.
3 

Objem ovladatelného ochranného prostoru: 1,784 mil. m
3 
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Objem neovladatelného ochranného prostoru: 0,849 mil. m
3 

Zatopená plocha: 74 ha 

Výška hráze nade dnem: 17 m (internet 1) 

3.12 Napouštění přehrady 

Po odvezení všech sedimentů, ze dna přehrady se opět mohlo začít s postupným 

napouštěním přehrady. Napouštění probíhá velice pozvolně. Napouštění probíhá přes 

sráţedla fosforu. Odhadem v dubnu by se měli do přehrady začít vracet veleruby a škeble, 

které jsou uchovávány v Koryčanech. Řeší se také ryby, které budou v přehradě ţít, jedná 

se o to, aby byla dodrţena rovnováha mezi dravými a nedravými druhy ryb. (internet 1) 

 

3.13 Stavba mokřadu u podhradského rybníka 

Jedná se o výstavbu mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající 

vodu do rybníka. Tato výstavba je drahá, přijde odhadem na 5,7 milionu korun. Stavba 

byla zahájena 14. února 2014. Mokřad u Podhradského rybníka bude osazen vhodnými 

rostlinami, které budou čistit přitékající vodu. Mokřad bude doplněn i sedimentační zdrţí, 

který bude pod neustálým dozorem vodohospodářů. Hlavní práce, které jsou spojeny 

s modelací terénu, by měly být hotovy do konce dubna. Vhodná kombinace vodního a 

mokřadního biotopu v takové mělké přítokové zóně rybníka by měla regulovat přísun ţivin 

vhodných pro sinice do vody. Rostliny, které budou vysazeny, jsou především orobinec a 

rákos. (internet 1) 
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Obr 17 Výhled z podloubí zámku na Podhradský rybník (autor 2014) 

 

Po vybudování tohoto mokřadu budou vodohospodáři pokračovat opětovným 

napouštěním Podhradského rybníka. Odhaduje se, ţe se s napouštěním mělo začít koncem 

května, ale záleţí na klimatických podmínkách a celkovém postupu prací.  
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4 ZÁMEK PLUMLOV A DALŠÍ KULTURNĚ-HISTORICKÉ 

PAMÁTKY V OKOLÍ  

 

4.1 Plumlovský zámek 

Jedná se o nejznámější budovu v Plumlově. Zámek má 35 metrů a 6 pater.  

Podobnou stavbu nikde na Moravě nenajdeme. Byl postaven v letech 1680 - 1688 v 

manýristicko-barokním slohu. Tento sloh je také přezdíván přechodový. Projektovaná byla 

čtyřkřídlá stavba, z této stavby byla postavena pouze jedna čtvrtina. Zajímavostí této 

stavby je, ţe kdyţ se podíváme z vnější strany, tak tato strana je velice strohá a 

jednoduchá. Jde o to, ţe z vnější strany se na zámek dívali pouze obyčejní lidé. Za to z 

vnitřní strany, ze které se na zámek dívalo panstvo, je zámek nádherně vyzdoben. Vnitřní 

strana je zdobená štukovou výzdobou a sloupovím. Budova je sloţena ze třinácti okenních 

os, svázaných v hlavních patrech slepou balustrádou. Po obou stranách jsou vţdy ozdobeny 

sloupy. (Michálek 1990)  

 

Obr 18 Pohled na zámek z okolí- nevyzdobená část (autor 2014) 
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Sloupy jsou na krajích budovy a uprostřed kolem vstupu zdvojeny. Sloupy na první pohled 

spojují mezipatro s patrem. Rozdíly jsou mezi velikostí a výzdobou oken. Sloupy jsou na 

zámku pouţity jako okrasný prvek. Sloupy jako ozdobný prvek jsou pouţity téměř v 

mnoha slozích. Je to dáno hlavně tím, ţe všechny slohy kromě gotiky, jsou inspirovány v 

antice. Další zajímavostí je, ţe všechny sloupy nejsou stejné. Na stavbě zámku je pouţito 

pět řádů sloupů. Jedná se o toskánský, dórský, iónský, korintský a kompozitní.                 

(Kühndel 1937) 

  V jednotlivých patrech jsou pouţity řády mnoha sloupů. Jediným pravidlem je, ţe 

ve vyšších patrech musí být pouţity vyšší řády sloupů neţ v niţších patrech. Sloupy 

vyššího řádu mají dané nejen tvary, hlavice sloupů, ale i celkové proporce. Právě proporce 

nebyly u zámku dodrţeny, takţe zámek vypadá těţkopádně. (Kühndel 1937) 

V přízemí a prvním mezipatře jsou sloupy toskánského řádu. Tyto sloupy jsou bez 

výzdoby. Jedině vlys mezi sloupy je zdoben motivy volské lebky zdobené girlandou. Tyto 

dvě nejniţší poschodí slouţila jako kuchyně, spíţe, pokoje pro sluţebnictvo a pro 

hospodářské potřeby. Druhé a třetí patro jsou opatřeny iónskými sloupy. Iónský typ sloupů 

byl vytvořen v Malé Asii. Kdyţ se zaměříme na vlysovou ozdobu, tak je tady uţ bohatší. 

Je tvořena dvojicí bájných zvířat a vázou. Tyto poschodí slouţila pro společenské a také 

soukromé pokoje panstva, také jako jídelny, hudební síně, pokoje pro šlechtu atd. Čtvrté a 

páté poschodí mají kompozitní sloupy. Kompozitní sloupy nejprve vytvořili Římané. 

Kompozitní řád je tvořen spojením prvků korintského a iónského. Zde najdeme tu 

nejbohatší výzdobu, která čerpá z řeckého bájesloví.  Bohuţel je tato okrasa v takové 

výšce, ţe na ni pouhým okem těţce dohlédneme. Za okny tohoto patra se odehrával 

nejokázalejší společenský ţivot. Měly zde být obrovské prostory. Například velký sál, kde 

se měly pořádat plesy a koncerty s velkým mnoţstvím hostů. Bohuţel tyto místnosti 

nebyly nikdy dokončeny. (Michálek 1990) 
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Obr 19 Pohled na zámek- vyzdobená část (nalevo), detail na sloupy (napravo), (autor 2014) 

4.1.1 Stavební vývoj 

Stavební vývoj hradu není aţ tak sloţitý, ale je velice bohatý. Rozlišujeme nejméně 

devět stavebních fází, opravy a také drobné stavby. Nejdříve byla postavena válcová věţ s 

ohradní zdí a skromným palácem, které postavil nelegitimní syn Přemysla Otakara II. 

Mikuláš. V této podobě, i kdyţ proběhly malé rekonstrukce a přestavby mohl hrad přestát 

celé období. První přestavba proběhla za vlády pánů z Kravař, kteří na přelomu 14. a 15. 

století kde byl postaven vnější okruh hradeb. Další stavbu provedl Jan Heralt z Kunštátu, 

který postavil mnoho bokou baštu a provedl také mnoho dalších úprav. Čtvrtou přestavbu 

udělali Pernštejnové, kteří se zaměřili na přestavění ze starého hradu na moderní. V té době 

byl zámek stylu pozdně gotického. Tato přestavba byla velice rozsáhla a proto trvala přes 

desetiletí. (Kühndel 1937) 

Od roku 1507 se Plumlov nazývá zámkem. Poté byl ke stavbě připuštěn Karel z 

Lichtenštejna, ten obnovil kapli a nechal vybudovat šnekové schodiště. Poté Plumlov 

prodělal jiţ šestou přestavbu, kde byl přebudován zase skoro celý, tehdy vznikla nová 

správní budova u vstupní brány a zídka okolo zahrady. Také Karel z Lichtenštejna nechal 

zmodernizovat vnější opevnění a to přístavbou bastionů to byla sedmá fáze přestaveb. 

Osmou fází bylo přestavení na „vysoký zámek“, a devátá zástavba věnce bastionového 

opevnění. Tím byl stavební vývoj hradu-zámku ukončen. Na zámku se i po ukončení 

hlavně bouralo a něco stavělo. Nejprve byl starý hrad-zámek zlikvidován, poté byl celý 

objekt adaptován pro potřeby okresního soudu, a potom byly udělány opravy štukové 
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výzdoby nádvorní fasády. Po letech kdy stavba spíše chátral, ji začal spravovat vlastník- 

Vojenské lesy. Opravovány byly především zdi, a budova byla staţena ocelovými lany. Od 

roku 2001 je na zámku nová střecha, nové omítky, nové staţení lany a jsou zde prováděny 

stále nějaké opravy. (Kühndel 1937) 

 

4.1.2 Držitelé  

 

? 2 po 13. století - ? Přemysl Otakar II. Zakladatel hradu na základě tradice? – nepodloţeno 

? před 1278 – po 1311 - Mikuláš Opavský, jeho nemanţelský syn  

Po 1311 – kolem 1321- král Jan Lucemburský 

Kolen 1321 - před 1329 Vok (I.) z Kravař 

Před 1329 – 1344 - Jindřich (I.) z Kravař, vnuk Voka(I.) 

1344 - 1347 - Petr z Roţnberka 

1347 - 1375 - Beneš (II.) z Kravař a Stráţnice 

1376 - 1384 Petr (I.) z Kravař u Plumlova 

1384? – Erhart (I.) z Kunštátu? 

1388 - 1411 – Petr (I.) z Kravař a Plumlova 

1411 - 1420 – Jindřich (II.) Plumlovský z Kravař  

1420 - 1434 – Jiří z Kravař a ze Stráţnice 

1466 - 1490 – Jan Heralt z Kunštátu 

1490 - 1495 – Johanka z Kravař 

1495 - 1496 – Vratislav z Pernštejna 

1496 - 1521 – Vilém z Pernštejna 

1521 - 1548 – Jan z Pernštejna 

1548 - 1552 – Jaroslav, Vratislav a Vojtěch 

1552 - 1561 – Vojtěch z Pernštejna 

1561 - 1582 – Vratislav z Pernštejna 

1582 - 1597 – Jan z Pernštejna 
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1597 - 1599 – poručíci a věřitelé nezletilého Vratislava Eusebia z Pernštejna 

1599 - 1627 – Karel z Lichtenštejna 

1627 - 1684 – Karel Eusebius z Lichtenštejna 

1684 - 1712 – Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna 

1712 - 1721 – Antonín Florián kníţe z Lichtenštejna 

1721 - 1732 – Josef Jan Adam z Lichtenštejna 

1732 - 1748 – Jan Karel Nepomuk z Lichtenštejna 

1748 - 1772 – Josef Václav Vavřinec z Lichtenštejna 

1772 - 1781 – František Josef Jan Adam z Lichtenštejna 

1781 - 1805 – Alois I. Josef z Lichtenštejna 

1805 - 1836 – Jan I. Josef z Lichtenštejna 

1836 - 1858 – Alois II. Josef z Lichtenštejna 

1858 - 1929 – Jan II. Z Lichtenštejna 

1929 - 1931 – František I. z Lichtenštejna 

1931 – stát - do1950 okresní úřad, do 1965 Vojenské lesy, 1966 - 1987 Krajské středisko 

státní památkové péče a ochrany a přírody v Brně, 1987 - 1994 Muzeum Prostějovska 

Od 1994 - obec Plumlov (Michálek 1990) 

4.1.3 Pověsti  

K Plumlovu jako k městečku tak i k zámku se váţe mnoho pověstí. Tento nezvykle 

vysoký zámek k tomu aţ vybízí. Plumlovští obyvatelé jsou na svoje pověsti velice pyšní. 

Je jim věnována i expozice ve sklepení zámku. 

O zlém purkrabím 

Lichtenštejnové, kteří se rozhodili zámek postavit, svěřili povinnosti ohledně 

pracovníků na stavbě plumlovskému purkrabímu. Ten bral svou práci ovšem velice váţně. 

Na stavbě se museli střídat nevolníci ze sedmi panství. Purkrabí byl velice zlý člověk, 

choval se k lidem surově a chtěl po nich nesmyslné práce. Například museli nosit obrovské 

těţké kameny na zádech, prý aby se šetřila síla koní. Purkrabí své poddané nestále honil a 

nenechal je ani chvíli odpočinout. Tímto způsoben docílil toho, ţe mnoho lidí na stavbě v 

důsledku vyčerpání zahynulo. Proto mu lidé přáli, aby ani po smrti nedošel klidu. Kdyţ 
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purkrabí zemřel, začal se v okolí zámku objevovat kočár taţený dvěma ohnivými koni. 

Tento kočár se prohání v okolí Plumlova, ale také v okolí Drahanské vrchoviny- odtud 

poddaní chodili pracovat na stavbu. Podle pověsti purkrabí stále spěchá zkontrolovat své 

poddané, kolik toho stihnuli udělat. Svému posmrtnému klidu purkrabí dosáhne, aţ bude 

stavba úplně dokončena. Zámek uţ nebude ovšem nikdy dokončen tak jak byl v té době 

navrţen, takţe purkrabí bude na kočáru projíţdět v okolí aţ do nekonečna. Moţná i my 

máme moţnost tento kočár zahlédnout. (Michálek 1990) 

O prokletí Plumlovského zámku 

Kdysi na hradě ţil statečný rytíř. Ţádná střela ani z těţké zbraně ho nemohla 

ohrozit. Pouze před střelou z praku se měl mít na pozoru. Jeho ţena byla velice zlá a 

svárlivá. Rytíř před svou ţenou kvůli tomu jaká byla, utíkal do okolí. Jednoho dne v 

nedaleké kovárně potkal milou a krásnou dívku. Okamţitě se do této dívky zamiloval a i 

dívka do něho. Kdyţ se o tom dozvěděla jeho paní, přísahala muţi strašlivou pomstu. Ale 

bylo těţké jak to udělat, kdyţ byl rytíř nezranitelný. Ve stejné době se vrátil vojny dívčin 

bratr, který byl vynikající střelec z praku. Hradní paní jej poţádala, ať střelou z praku 

pomstí sestřinu hanbu. Jednoho dne se rytíř díval z okna a v tom ho nečekaně zasáhla 

přímo doprostřed čela střela z praku. Byl na místě mrtev. Jeho milá za to proklela celý hrad 

tak, ţe kaţdý rok se od hradu odtrhne jeden kámen a tak to bude pokračovat aţ do doby, 

neţ z hradu zbyde jen rozvalina. (Michálek 1990) 

O zkamenělé paní 

Tato pověst se prý stala za Johanky z Kravař a jejího manţela Jana Heralta z 

Kunštátu. Ti spolu měli několik dětí, ale bohuţel samé dívky. Byli z toho velice nešťastní, 

protoţe neměli ţádného dědice rodu. Johanka z tohoto neštěstí hledala únik ve vyšívání. 

Časem dosáhla toho, ţe její vyšívání se pro ni stalo posedlostí. Johanka byla tak posedlá, 

ţe si přála, aby ve vyšívání byla nejlepší na celém světě. Jednoho den její muţ zahlédl pod 

hradem nádhernou výšivku. Johanka si nechala hned vyhledat dívku, která výšivku 

zhotovila. Nejprve Johanka dala dívce několik malých úkolů, které nebyly ţádný problém 

pro dívku splnit. Výtvory dívky byly krásnější neţ od Johanky. To Johanku velice rozčílilo 

tak, ţe dívce zadala úkol, který bylo nemoţné splnit. Dívka měla jen za tři dny vyšít tak 

dlouhou stuhu, aby se jí dal omotat dokola celý hrad. Dívka pracovala ve dne v noci, ale i 



Iveta Formánková: Potencionál vodního díla Plumlov, zámku Plumlov a jejich okolí 

z hlediska turismu 

 

2014  29 

tak nebylo moţné úkol splnit. Čtvrtý den z rána přišla Johanka dívku zkontrolovat, stuha 

nebyla ještě ani z daleka hotova. Johanka z toho měla radost a hned dívce vynadala, a není 

schopná splnit její úkol. Dívka kritiku nezvládla a na nedokončené stuze se oběsila. Před 

tím neţ se oběsila, vykřikla prokletí. Podle jejího prokletí hradní paní Johanka nikdy 

nedojde klidu, dokud se hrad nerozpadne na kámen a kámen na prach. Dívka byla 

pochována a Johanka na kletbu za čas zapomněla. Jednoho dne seděla Johanka na skále 

nad rybníkem a vyšívala si. Upadlo jí klubíčko a skutálelo se po skále dolů. Napadlo ji, ţe 

by bylo krásné, kdyby jí klubíčko někdo podal. Hned jak ji to napadlo, tak se před ní zjevil 

pohledný mladík a klubíčko ji podal. Jak se ho Johanka dotkla tak hned zkameněla. Od té 

doby je prý na srázu skála, která připomíná sedící ţenu. Johanka stále čeká, aţ hrad 

zanikne a její prokletí skončí (Michálek, 1990). 

4.2 Prostějov 

Jedná se o bezesporu nádherné město, leţící na západním okraji Hornomoravského 

úvalu v úrodné rovině Hané. Jedná se o oblast s příznivým charakterem přírodních 

podmínek Hanácké roviny a blízkosti dvou vodních toků a to Hloučely a Romţe.  

První zmínka o Prostějovu je v zakládací listině biskupa Jindřicha Zdíka. 

Předchůdkyní Prostějova byla ves Prostějovice. Dalšími doklady o Prostějovu jsou dvě 

listiny vydané 31. prosince 1213 přímo v Prostějově Přemyslem Otakarem I. a moravským 

markrabětem Vladislavem Jindřichem. Osada Prosteyow byla poprvé vydána pod tímto 

názvem. Hostili zde markraběte, krále, úředníky atd. Prvními šlechtickými majiteli 

Prostějova byli jihočeští Šelemberkové. Poté byl Prostějov vlastněn Benešem z Kravař a ze 

Stráţnice. Tímto se dostal do rukou bohatého rodu Pánů z Kravař. V roce 1932 byla 

zaloţena městská kniha, která zaznamenávala důleţité právnické a hospodářské záleţitosti 

města. (Bartková 2007) 

V centu města bylo náměstí, kde bylo 31 právovárečných domů. V kaţdém domě 

byl ve dvoře vlastní pivovar a sladovna. V této bylo opevnění tvořené příkopem a valem 

nebo plotem ze zašpičatělých kůlů. Ve městě bylo mnoho masných a chlebných krámů, 

dva mlýny a dvoje lázně. (Bartková 2007) 

  V roce 1406 vymřel rod pánů z Kravař po meči a tím pádem město připadlo dceři 

od Jiřího z Kravař Johance provdané za Jana Heralta z Kunštátu. Po Jamově smrti krátce 



Iveta Formánková: Potencionál vodního díla Plumlov, zámku Plumlov a jejich okolí 

z hlediska turismu 

 

2014  30 

vládla Johanka spolu se svým zetěm Vratislavem z Pernštejna. Od roku 1495 přechází 

město na dalších sto let do vlastnictví Pernštejnů. Doba, kdy vládli Pernštejnové je 

označována jako zlatá doba. Pernštejnové patřili k nejvlivnějším, nejbohatším šlechtickým 

rodům v zemi. Za jejich vlády došlo k výstavbě kamenných hradeb města, zámku, mnoha 

nových domů atd. Na přelomu 16. a 17. století bylo město velice přelidněno. Byla 

sestavena evidence obyvatel, a byli vykázáni z města všichni, kteří neměli ve městě práci. 

Prostějov byl postiţen v té době mnoha katastrofami například povodněmi, poţáry, 

morovými epidemiemi a také krutou zimou. (Belšík 2009) 

V roce 1599 koupil Prostějov i s Plumlovským panstvím Karel z Lichtenštejna. 

Lichtenštejnové byli vlivní, katoličtí a prohabsbursky orientovaní. Město prošlo obrovskou 

změnou, bylo zde postaveno mnoho dalších domů, byly zde trhy, kde se prodávalo obilí a i 

pálenka. (Bartková 2007) 

V 19 - 20. století byl Prostějov ovládán politickým, kulturním a i veřejným 

ţivotem. V Prostějově bylo mnoho politických stran. V podnikání v Prostějově převládala 

určitě textilní výroba. Také zde hodně prosperovala výroba pálenky a velkoobchod 

s obilím. V letech 1886 - 1887 byla vybudována Prostějovská nemocnice. V letech 1889 -

1900 byl zaloţen Prostějovský hřbitov (Bartková 2007). 

V dalších letech prošel Prostějov velkou modernizací, zůstal zde jako hlavní 

průmysl textilní, který dělala hlavně firma OP Prostějov, která uţ je bohuţel skoro zrušena. 

A Také výroba pálenky, kterou dělá firma Staroreţná, Palírna u zeleného stromu.  

4.2.1 Významné památky v Prostějově 

V Prostějově nalezneme mnoho staveb, které mají historický význam. Například 

městské opevnění, ze kterého zbylo torzo hradební zdi, které jsou moderně namalovány na 

části. Dále krásný zámek, který je jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších staveb města. 

Také stará radnice města, která je v současné době vyuţívána jako muzeum Prostějovska. 

Městský hřbitov, který je velice rozlehlý a najdeme zde mnoho hodnotných náhrobků. 

Kostel svatého Jana Nepomuckého a i Mariánský sloup, který nalezneme na náměstí T. G. 

Masaryka.           
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Obr 20 Pohled na opevnění (vlevo), detail na namalované opevnění (uprostřed), muzeum Prostějovska 

(napravo), (autor 2014) 

 

Obr 21 Zámek v Prostějově (nalevo), Mariánský sloup (napravo), (autor 2014) 

4.2.2 Jiří Wolker 

 (*29. 03. 1900 - †03. 01. 1924) 

Významný rodák z Prostějova. Pocházel ze střední vrstvy. Byl nadán jak výtvarně, 

hudebně tak hlavně literárně. Byl významný český básník. Studoval filozofii a také 

současně práva. Stal se členem literární skupiny Děvětsil.  

Jiří Wolker si napsal svůj vlastní epitaf: "Zde leţí Jiří Wolker, básník, jenţ miloval 

svět, a pro spravedlnost jeho chtěl se být, dřív však, neţ mohl srdce své k boji vytasit, 

zemřel mlád dvacet čtyři let!" 
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U Jiřího Wolkera se projevovali uţ od sedmi let záněty mandlí. Nejdříve se léčil 

v Prostějově, poté v Olomouci a nakonec jel aţ do Prahy. V jeho 20 letech se u Jiřího 

projevil dlouhotrvající chrapot. V dalších letech cítil velkou únavu, ale přikládal ji svému 

studiu. Bohuţel se únava zvyšovala, tak se Jiří odjel léčit na kliniku profesora Cislera. Tam 

mu lékař zjistil, ţe má tuberkulózu příušnice a je třeba ihned zahájit léčení. Wolker si ale 

myslel, ţe jeho tělo přemůţe nemoc samo. V dubnu 1923 onemocněl chřipkou, vyhledal 

lékařskou pomoc a lékař u něj zjistil pokročilou tuberkulózu plic a hned byl převezen na 

léčebný pobyt v sanatoriu.  Bohuţel ani v sanatoriu se jeho stav nezlepšil a 3. ledna roku 

1924 v jeho pouhých 23 letech umírá. (Hlinka 1990) 

Na Wolkerovu počest probíhá kaţdoročně recitační soutěţ Wolkerův Prostějov. 

4.3 Prostějovská radnice 

4.3.1 Historie  

Jedná se o druhou monumentální stavbu města Prostějova. Stavba se připravovala 

poměrně dlouhou dobu. Ohledně stavby byli kontaktováni praţští architekti Václav 

Roštlapil a Jan Vejrych, ale poté byli odvoláni. V letech 1900 - 19001 byla vyhlášena 

architektonická soutěţ, přihlásilo se do ní 22 projektů. Nejdříve se uvaţovalo i o 

rekonstrukci staré radnice, ale pak se rozhodlo, ţe bude postavena novostavba radnice. 

Dále byli kontaktováni Jan Vejrych a Osvald Polívka. Osvaldu Polívkovi zadali 5. 

listopadu 1902 zpracování plánů. Ten na projektu pracoval v letech 1903 - 1904, poté byli 

ale další stavby přerušeny kvůli stavbě Národního domu. V říjnu 1908 byly Polívkovy 

plány podrobeny revizi a konzultaci s architektem Kepkou. 6 dubna 1909 pověřil úřad 

Kepku ke zpracování nových plánů. V dalších letech se řešil rozpočet, který byl navrţen 

737 tisíc, ale stavba nakonec stála 850 tisíc. (Adamík 1990) 

V květnu 1911 prohlédla místo stavby komise, a poté byla stavba konečně 

schválena. Začaly se bourat staré budovy, 7. června dělníci provedli první výkopy, 30. 

června se začali stavět základy. Do zimy 1911 byla budova zastřešená. Na stavbě 

pracovalo 39 zedníků a betonářů, 22 tesařů, 67 nádeníků, 4 políři a jeden stavbyvedoucí. 

Práce byla zajištěna 38 firmami, z toho bylo pouze 9 mimo prostějovských. V roce 1912 

byla dokončena vnější část a věţ. 25 dubna 1912 byla na stavbě upevněna pozlacená báň. 
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Do báně byly umístěny různé pamětní listiny, plán města a okresu, výtisky novin atd. 

V letních měsících roku 1912 byla stavba přerušena. Rok 1913 byl věnován vnitřním 

úpravám. Stavba nové radnice byla dokončena 15. dubna 1914 a úřadovat se v ní začalo od 

16. května 1914. Slavnostní otevření proběhlo 6. června 1914 večer, a to představením 

v Národním domě a to Smetanovou Prodanou nevěstou. (Adamík 1990) 

4.3.2 Exteriér 

Fasáda nové radnice je řešená tak, aby jiţ od zevnějšek lákal pro to jít se podívat 

dovnitř. Radnice je vysoká aţ po báni 66 metrů. Stavba e čtvercového půdorysu. Průčelí 

radnice je 28,70 m dlouhé a po hlavní římsu 19,50 m vysoké.  Fasáda radnice je obloţena 

umělým kamenem s osvědčenou kvalitou, ţe by neměl vyţadovat opravy. Krytí kopulí a 

luceren je zhotoveno z mědi. Balkony, zasedací síně a salony a výzdoba jsou provedeny 

v hořickém pískovci. Výzdoba má symbolizovat péči o vzdělání svého města a zaopatření 

chudiny. K ozdobě slouţí hodiny a orloj. Uvnitř jsou točité schody, kde je 16 sloupů. 

Z nejvyššího místa je nádherný rozhled na celé náměstí. Věţní hodiny byly dodány firmou 

Hainz. Hodiny mají 4 číselníky a 375 cm v průměru, jsou ţelezné konstrukce s měděnými 

tepanými čísly podloţenými sklem. (Belšík 2009) 

Pod hodinami je orloj, jeho číselník má 300 cm v průměru. Orloj znázorňuje denní 

a roční pohyb slunce. Číselník je rozdělen na 24 hodin. Vrchní světlá část symbolizuje den 

a spodní soumrak a noc. (Adamík 1990) 
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Obr 22 Pohled na prostějovskou radnici (autor 2014) 

4.3.3 Interiér 

Dovnitř vcházíme hlavních vchodem, kde jsou dvoukřídlé dveře. Na první pohled si 

všimneme čtyř tepaných kandelábrů a dvou pamětních desek z mramoru, které se 

historicky váţou k budově. Na pravé straně najdeme prosklený vstup do vestibulu. Tam je 

další mramorová deska, věnovaná padlým občanům města Prostějova při občanské válce 

ve Španělsku a také deska s obětmi druhé světové války. Uprostřed haly je vstup, kterým 

se dostaneme k výtahu a napravo je schodiště. Schodiště je velice reprezentativní, jsou na 

něm cechovní znaky jednotlivých řemesel. Po schodišti dojdeme do prvního patra, kde je 

průchod do vedlejší budovy. (Adamík 1990) 

Chodba je předělena prosklenou stěnou, za kterou je velkoformátový obraz z roku 

1924 od Aloise Doleţela. Název obrazu je Na vraku Anagny, evropské lodi poznání. Na 

tomto patře najdeme vstupy do kanceláří primátora a jeho náměstků. Nachází se zde 

mnoho uměleckých děl. Na protější straně je barevnou fotokopii katastrálního plánu 

Prostějova z roku 1833 a zastavovacího plánu z roku 1948. Také zde vidíme rozměrnou 

leteckou fotografii města. Stropní výplň tvoří zobrazení ročních období. (Adamík 1990) 

Pracovna primátora je zvaná zelený salonek podle výmalby. Stropní malby 

zobrazují měsíce v roku. V místnosti je uloţena pamětní kniha, a dalších mnoho 
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uměleckých děl. Další kancelář je podle výmalby červený salonek, kde je šest uměleckých 

děl, ze kterých nás nejvíce zaujme velká olejomalba Aloise Kalvody. Tato olejomalba 

znázorňuje pohled na letní panorama Prostějova. (Adamík 1990) 

Mezi nejreprezentativnější podlaţí patří určitě třetí podlaţí, tedy druhé patro. Na 

druhém patře najdeme obřadní síň. Dřevěné obloţení stěn, kde jsou městské znaky, je 

sestaveno z 504 polí. Lavice a stolky v místnosti jsou potaţeny volskou kůţí. Na stěnách 

vidíme galerii prostějovských starostů, gobelíny se státními, městskými i zemskými 

symboly. Na levé straně místnosti jsou skryté dveře, které vedou do malé zasedací 

místnosti. Nábytek i lustr v místnosti jsou původní, lustr váţí více neţ 500 kg. Vidíme i krb 

vyrobený z carrarského mramoru. Někdy se této místnosti říká U dvou volů. Nemyslí se 

tím, ţe by to byla naráţka na některé představitele města, ale jde o spotřebu kůţe dobytka 

na potahování stolků a ţidlí. Za pozornost určitě stojí dvě plátna, na kterých jsou 

vyobrazeni manţelé Kepkovi, které zde zapůjčila přímo rodina architekta. (Adamík 1990) 

  V dalším podlaţí se ocitneme v chodbě, kde vidíme dvoje dveře. Prvními dveřmi se 

dostáváme do galerie obřadní síně, kde je krásný výhled do obřadní síně. A druhé dveře 

nás zavedou do spodního podlaţí věţe. (Adamík, 1990) 

4.3.4 Rok 2014 

Jelikoţ je rok 2014 a od postavení radnice uteklo uţ celých 100 let, bude 

v Prostějově této události věnovaná velká pozornost. Zahájení bylo uţ v lednu na 

prostějovském městském plese a pokračovat to bude ohňostroji v den postavení.  

 

4.4 Národní dům v Prostějově 

4.4.1 Na úvod 

V prostějovských dějinách jsou tři významná období, kdy je město na přední pozici 

společenského a politického dění. Tato situace se promítá také do stavebního rozvoje 

města. Poprvé to bylo v polovině 15. století. Poté v 16. století, ale vrcholem je první 

polovina 20. století. Toto období se nazývá období zlatého věku. Jako nesporný vrchol 
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zlatého věku je budova Národního domu. Podle znalců se jedná o jednu z nejnádhernějších 

a nejhodnotnějších českých secesních staveb. (Roháčková 2007) 

Na stavbu národního dobu byl osloven Jan Kotěra. Pro Jana Kotěru byla stavba 

Národního domu první obrovskou zakázkou a také výzvou. Pan Kotěra se obklopil elitou 

tehdejšího výtvarného umění. Z výtvarníků zde působili Jan Preisler, Stanislav Sucharda, 

František Kysela a mnoho dalších. Společně se umělcům podařil vytvořit celek, který má 

takovou dokonalost, ţe ji obdivujeme dodnes. Národní dům je vyšperkován aţ do malých 

detailů. Z hlediska rychlosti postavení, jde o velice rychlou stavbu na dnešní poměry, 

protoţe od první návštěvy architekta po slavnostní otevření uběhly pouze necelé tři roky. 

(Roháčková 2007) 

Národní dům by samozřejmě nevznikl bez přispění mnoha osobností místního 

společenského ţivota, které se o jeho realizaci zaslouţili. Důleţitá je také kvalita práce 

mnoha stavebníků, řemeslníků a dělníků, kteří byli vedeni hlavním stavitelem Otakarem 

Pokorným. (Roháčková 2007) 

Národním domem se nejde zaobírat jen stavbou nebo uměleckým dílem, budova je 

ţivým organismem města. Důleţitý je také společenský, hudební a divadelní ţivot, který je 

v domě velice pestrý.  

4.4.2 Osobnosti podílející se na stavbě 

Jan Kotěra vymyslel projekt Národního divadla a ve spolupráci s architektem 

Richardem Novákem a stavitelem Otakarem Pokorným jej postavil. Otakar Pokorný byl 

stavbyvedoucí.  Na stavbě se účastnilo nespočet firem na keramické práce, konstrukce 

střech, mramorové obklady, pokrývačské práce, stříkaní fasád, sochařské práce, 

zámečnické práce, natěračské práce, sklenářské práce, dodávka křesel, instalatérské práce, 

osvětlovací práce, čalounické práce, malířské práce atd.  

Doc. RTDr. Ing. František Kovářík (1865 - 1942) 

Byl podnikatel, spolumajitel závodu na výrobu zemědělských strojů, politik a také 

spolkový pracovník. Jeho zásluhy jsou dalekosáhlé. Docenta Kovaříka můţeme povaţovat 

za duši celého projektu. Byl zakládajícím členem Druţstva městského spolkového domu, 

kde zastával funkci předsedy a vedl stavební odbor. Měl velký podíl na tom, ţe stavba byla 
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svěřena Janu Kotěrovi. Docent řídil celou stavbu od prvních kroků aţ po předání 

Národního domu do rukou města Prostějova. (Roháčková 2007) 

4.4.3 Národní dům jako umělecké dílo 

Prostějovský Národní dům patří mezi skvosty české a moravské architektury. Je to 

první monumentální stavba Jana Kotěry. Architekt Jan Kotěra přijel poprvé do Prostějova 

roku 1905, hned začal vybírat parcelu, kde by se Národní dům mohl postavit. Vybral místo 

blízko bývalých hradeb a v bezprostřední blízkosti centra města. První náčrtky byly 

v měřítku 1:200 předloţeny 26. května 1905. Definitivní verze byla schválena aţ 12. 

prosince 1905. Stavební povolení bylo potvrzeno 21. května 1906, základní kámen byl 

poloţen 24. května 1906. Celé dílo bylo uvedeno do provozu uţ v listopadu 1907. Na 

stavbě se podílelo 21 místních prostějovských forem spolu s 17 mimo prostějovskými. 

(Roháčková 2007) 

4.4.4 Exteriér 

Aby celkové dílo celkově vyznělo, je velice důleţité jeho zapojení do okolního 

prostoru. Poloha Národního domu je velice dobře promyšlená. Hlavní průčelí stavby je 

orientováno na východ. Architektura je tvořena třemi hmotnými vzájemně propletenými 

celky. Na divadelní budovu, která je výtvarně dominantní navazují dvě křídla. První křídlo 

je připojeno příčně. V přízemí prvního křídla nalezneme restauraci a v prvním podlaţí 

přednáškový sál. Druhé křídlo je trojpodlaţní, v přízemí je umístěna kavárna, v prvním 

patře místnosti a v druhém provozní místnosti. (Roháčková 2007) 

Nejpůsobivější je budova divadla. Vyrůstá postupně od centrálně postaveného 

portiku před hlavním vstupem. Nesou jej dva dřevěné pilíře se stylizovanými reliéfy 

Hanáka a Hanačky, poté dvě mohutná schodišťová tělesa se zvlněnou atikou uprostřed, 

balustrády a secesní věnce z měděného plechu na vrcholech. Strmý trojúhelníkový štít 

s prostějovským znakem aţ po vrchol věţe, který je dekorovaný plastikami dvou orlic a 

hereckou maskou na špici. Gradace budovy je zaloţena na střídání konvexních konkávních 

tvarů. Výrazným prvkem je také mohutné půlkruhové termální okno prolomené uprostřed 

štítu. Orlice na věţi se dívá směrem na sever a na jih jsou alegorií městského znaku a hlava 
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Hanáka a Hanačky připomínají krajinu. Maska na vrcholu celou kompozici symbolicky 

doplnila. (Roháčková 2007) 

4.4.5 Interiér 

Kdyţ přejdeme od exteriéru k interiéru a vejdeme do budovy, uvítá nás příjemné 

měkké světlo, které do budovy proniká oválným stropním oknem. Jsou zde pouţity 

ušlechtilé materiály, osvětlovací kandelábry s mosaznými hlavicemi připomínajícími 

rozkvetlé kvítí a dominantou jsou dva obrazy Jana Preislera Sen Jinocha a Sen dívky. 

Najdeme zde mnoho obrazů, kandelábrů, lustrů, krásně klenutých oken, která tuto stavbu 

dělají velice obdivuhodnou. (Roháčková 2007) 

 

Obr 23 Pohled na národní dům (nalevo), přednáškový sál (napravo), (autor2014) 

4.4.6 Využití Národního domu 

Vyuţití prostějovského národního domu je velice všestranné. Jak bylo řečeno, je 

zde divadelní budova, kde si můţeme zajít na širokou škálu představení, které nabízí. Poté 

restaurace, kde si můţeme zajít na oběd do historicky krásné místnosti. Hned vedle 

restaurace, je zde kavárna, kde si v příjemné atmosféře můţete dát šálek kávy nebo 

dobrého čaje a vnímat architekturu okolo sebe. Přednáškový sál a celý areál restaurace i 

kavárny bývá vyuţíván pro maturitní plesy středních škol Prostějova a i pro různé večírky. 

Po celém objektu můţeme také často shlédnout různé výstavy, předváděcí akce, firemní 

prezentace, večírky a kulturní akce různých typů. Za budovou se nachází zahrádka, která 

zde k hudbě a k tanci v letním období.  Prestiţní záleţitostí zůstává také svatba 

v Národním domě. (Roháčková 2007) 
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Národní dům je vlastně ţivým organismem města, který potřebuje hlavně péči a 

velkou pozornost obyvatelů i návštěvníků města. Samozřejmě k tomu patří mnoho 

renovací a oprav, které probíhají za přísného dohledu památkářů. Jelikoţ je objekt velice 

rozlehlý, není jeho údrţba vůbec jednoduchá. Nejvíce problémů dělají členité střechy a 

sloţité vodovodní rozvody. Národní dům, dělá město městem. Lidmi je velice oblíbený, 

jak místními tak i turisty, kteří se jdou jen po místnostech projít a nasát atmosféru.  

4.5 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PROSTĚJOVSKA 

Chráněná území zpravidla představují nesmírně cenné části zachovalé přírody vůči 

okolní krajině. Nalezneme v nich mnoho druhů rostlin a ţivočichů, které ve volné krajině 

uţ vymizeli. V poslední době proběhlo mnoho přestaveb okolní krajiny, ţe uţ vymizeli 

místa k procházkám a odpočinku a poznávání přírody. Městské parky se nedají srovnávat 

s procházkou bukovým lesem Drahanské vrchoviny. Tyto místa je nutno chránit před 

ohroţujícími faktory jako jsou například záměry stavebních firem atd. Na území 

Prostějovska nalezneme mnoho takových míst, které určitě stojí za návštěvu. 

 

4.5.1 Ochrana přírody v naší republice 

V České republice zajišťujeme ochranu přírody především zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje 

obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu přírody a krajiny, flóry a fauny a stejně tak 

i neţivé přírody. Obecná ochrana přírody zajišťuje ochranu všech druhům ţivočichů i 

rostlin, také částem neţivé přírody (paleontologické nálezy, jeskyně), a i hodnotným 

částem krajiny a ekologickým systémům. Jedná se o to, ţe ţádný druh jak rostlinný tak i 

ţivočišný nesmí být vyhuben a nesmí dojít k zániku jejich populací. To neplatí pro 

geograficky nepůvodní druhy. Proti vlivům poškozování jsou chráněny stromy keře 

rostoucí mimo les, a to i s dřevinami, které rostou na vašem pozemku. (Kincl 2012) 

Významný krajinný prvek (VKP) - Ze zákona je jím kaţdý les, rašeliniště, vodní 

tok, rybník, jezero a údolní niva, často se stávají i mokřady, stepní trávníky, meze skalní 

výchozy apod. Územní systém ekologické stability (ÚSES) - Umoţňuje existenci 

přírodních a přírodně blízkých ekosystémů (biocenter), které jsou vzájemně propojeny do 
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sítě prostřednictvím tzv. biokoridorů. Na území Prostějovska je významným biokoridorem 

biokoridor Hloučela. Přírodní parky (PP)- Zde je ochrana krajinného rázu s významnými 

přírodními a estetickými hodnotami. Na Prostějovsku jsou dva a to Velký Kosíř a 

Kladecko. (Kincl 2012) 

Přechodně chráněná plocha (PCHP)- Ty se ve zvláštních případech vyhlašují na 

předem stanovenou dobu. Nejčastějším případem jsou hnízdiště významných druhů ptáků 

nebo lokality s výskytem významných rostlinných a ţivočišných druhů, kde je potřeba na 

určitou dobu lidskou činnost. Při zvláštní územní ochraně, zákon stanovuje jednotlivé typy 

zvláště chráněných území (ZCHÚ) - Zde jsou stanoveny principy ochrany, a jejich 

charakteristika. (Kincl 2012) 

Velkoplošná zvláště chráněná území zahrnují Národní parky (NP) a chráněné 

krajinné oblasti (CHKO). Tyto oblasti se na Prostějovsku nevyskytují.  Maloplošná zvláště 

chráněná území (MZCHÚ) - Zahrnují zbývající čtyři kategorie: Národní přírodní rezervace 

(NPR) - Nejpřísněji chráněná kategorie. Soustřeďují mimořádné přírodní hodnoty a to 

v národním či mezinárodním měřítku. Na Prostějovsku je také nenajdeme. Přírodní 

rezervace (PR) - Jsou významné spíše v lokálním měřítku. Platí zde, ţe je zakázáno 

umísťovat tady nové stavby, rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy nebo sbírat rostliny 

nebo také odchytávat ţivočichy. Národní přírodní památky (NPP) a Přírodní památky         

(PP) - Nejčastěji chrání geomorfologický či geologický útvar neb místo kde se vyskytují 

vzácné či ohroţené druhy. (Kincl 2012) 

Síť MZCHÚ je na území Prostějovska v rámci Olomouckého kraje poměrně hustá. 

Správu NPP na území zajišťuje Správa CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko 

Olomouc. Dále PR a PP zajišťuje Krajský úřad Olomouckého kraje. Kdyţ se jedná o 

zvláštní ochranu druhů, vymezuje zákon principy ochrany zvláště chráněných druhů rostlin 

a ţivočichů a ochrany památných stromů. Jsou zde zavedeny tři kategorie ohroţení, první 

kategorie je kriticky ohroţený druh, druhá silně ohroţený druh a poslední třetí ohroţený 

druh. Jejich seznam najdeme v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona o ochraně přírody 

a krajiny. Chráněna jsou všechna vývojová stádia druhů, také jejich části a to i mrtvé 

včetně jejich stanovišť. (Kincl 2012) 
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Na území Prostějovska nalezneme ptačí oblasti (PO) pro druhy ze směrnice o 

ptácích a tzv. evropsky významné lokality (EVL) pro druhy a typy stanovišť ze směrnice o 

stanovištích. Natura 2000 je soustava kde jsou zahrnuty chráněná území evropského 

významu. Cílem této soustavy je zabezpečit v zemích evropské unie ochranu těch druhů 

ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z pohledu evropského nejcennější. 

Na Prostějovsku se setkáváme s těmito EVL (PO sem nezasahují): Čechy pod Kosířem, 

Hrdibořické rybníky, Ohrozim - Horka, Otaslavice - kostel, Protivanov, Stráň nad 

Huťským potokem, Kosíř - Lomy, Za Hrnčířkou (Kincl 2012). 

4.5.2  Hrdibořické rybníky 

NPP, součást EVL Hrdibořické rybníky 

Vyhlášeno: 1990 

Výměra: 37,09 ha 

Katastrální území: Hrdibořice 

Nadmořská výška: 206 m 

Předmět ochrany: Chráněné rostliny matizny bahenní a potočnice drobnolisté a také 

rybníky a slatinné louky jako refugium obojţivelníků a avifauna.  

Ohroţení a ochrana: Na zmíněném území je vyvíjen obrovský tlak ze stran rybářů, 

kteří často zajíţdějí auty aţ k okraji rybníků, coţ je velice nepříznivé. Problémem jsou také 

skládky a odpadky. Rybníky jsou přerybněné a eutrofizované. Kdyţ se zaměříme na luční 

biotopy, tak jsou značně ruderalizované a neodpovídají druhovou skladbou vzácným 

slatinným loukám.  

Nachází se zde jedno z nejznámějších slatinišť na Moravě a to při severním okraji 

Hrdibořic a tvoří je rozsáhlé slatinné louky a dva rybníky. Lokalita je důleţitým refugiem 

pro řadu mokřadních druhů rostlin i ţivočichů uprostřed zemědělsky vyuţívané krajiny. 

Zmíněné slatinné louky byly koncem komunismu rozorány a v 90. letech 20. století byly 

opět uměle zaloţeny. To se bohuţel nepříznivě odrazilo na jejich druhové skladbě. 

Převládají zde ruderální a nitrofilní druhy - kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk 

černobýl (Artemisia vulgaris), lebeda lesklá (Atriplex sagittata) a mnoho dalších. Druhové 
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sloţení dále doplňují klasické luční druhy a to lipnice luční (Poa pratensis) a srha říznačka 

(Dactylis glomerata). Jen zřídka se v zavodňovacích příkopech objevují vzácnější druhy 

jako je ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), či krtičník křídlatý (Scrophularia 

umbrosa).  

Z fauny se setkáváme se zblochanem vodním (Glyceria maxima), rákosem 

obecným (Phragmites australis) a orobincem úzkolistým (Typha angustifolia). Tato 

rezervace je jednou ze dvou nalezišť matizny bahenní (Angelica palustriss) v České 

republice, ta zde v 90. letech 20. století vyhynula, ale v rámci záchranného programu zde 

probíhá její repatriace na původní stanoviště. V lesích roste nepůvodní topol kanadský 

(Populus- canadensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia) a javor jasanolistý (Acer 

negundo). Jelikoţ zde je pestrá nabídka biotopů tak zde je výskyt bohaté avifauny. Z toho 

k vzácnějším druhům patří ledňáček říční (Alcedo atthis), čírka modrá (Anas querquedula), 

nebo moták pochop (Circus aeruginosus). Jako další zde jsou skokan skřehotavý 

(Pelophylax ridibundus) a kuňka obecná (Bombina Bombina). (Kincl 2012) 

 

Obr 24 Hrdibořické rybníky (autor 2014) 

4.5.3  Růžičkův lom 

NPP, Součást EVL Kosíř - Lomy a přírodního parku Velký Kosíř.  

Vyhlášeno: 1974, přehlášeno 1990 
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Výměra: 1,32 ha 

Katastrální území: Čelechovice na Hané 

Nadmořská výška: 295 aţ 314 m 

Předmět ochrany: Zde se ochraňují zkameněliny prvohorní mořské fauny.  

Ohroţení a ochrana: V oblasti se objevují vzácnější druhy xerotermních rostlin, 

které vymizely v důsledku procesu zarůstání lokality. Krajinu je potřeba pravidelně kosit a 

odstraňovat výmladky. Pro mnohé druhy bezobratlých, kteří jsou vázány na xerotermní 

biotopy, je bohuţel jiţ pozdě a nemají se jak šířit a proto nenávratně vyhynuly. 

Jedná se opuštěný vápencový lom asi 1,5 km severozápadně od Čelechovic na 

Hané. Je jednou z nejvýznamnějších paleontologických lokalit ČR. Z paleontologického 

hlediska se zdejší devonské vápence proslavily díky několik metrů mocné poloze tzv. 

„červených vrstev korálových“, která obsahuje mnohé zkameněliny mořské fauny. Raritou 

je samostatně ţijící korál Calceola sandalina. K obyvatelům útesů, které zde byly, 

nalezneme i mořské lilijice a lasturnatky. Hojné jsou zde také schránky plţů a mlţů, 

ramenonoţců a také části krunýřů od trilobitů.  

V lokalitě zde byla původně chráněna sloţka neţivé přírody, proto byla stepní i 

lesostepní společenstva rostlin a na ně vázaných ţivočichů chráněna nedostatečně. 

V důsledku ponechání samovolnému vývoji lom celý zarostl dřevinami. Ty byly 

odstraněny aţ na přelomu 2010 - 2011 pouze v jiţní polovině území. Nalezneme zde 

vousatku prstnatou (Bothriochloa ischaemum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens) a nebo 

lněnku Dollinerovu (Thesium dollineri). V blízkosti vchodu do lomu vzácně vzkvétá 

vstavač vojenský (Orchis militaris). Z fauny je zde na okolních loukách řada motýlů, a to 

například vzácná vřetenuška pozdní (Zygaena laeta). (Kincl 2012) 

Jako další NPP je Státní lom. 
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Obr 25 Růţičkův lom (autor 2014) 

 

4.5.4 Andělova zmola 

PR, Součást přírodního parku Velký Kosíř. 

Vyhlášeno: 1990 

Výměra: 8,43 ha 

Katastrální území: Čechy pod Kosířem 

Nadmořská výška: 282 aţ 380 m 

Předmět ochrany: Jedná se o rozsáhlý komplex teplomilných a acidofilních doubrav 

s typickými druhy rostlin a ţivočichů.  

Ohroţení a ochrana: V rámci managementu je třeba sledovat a to trvale akátinu na 

úpatí lokality a zamezit odtud šíření nepůvodního akátu do cenných společenstev. U 

borovice lesní je nutno tolerovat jen slabou příměs v podobě jednotlivých exemplářů. 

Zachovalostí společenstev teplomilných a acidofilních doubrav je lokalita zařazena mezi 

nejkvalitnější lesní rezervace Prostějovska.  

Lokalita se nachází asi půl kilometru východně od Sluţína na strmých kamenitých 

svazích s terasovitým reliéfem. Jako geologický podklad jsou zde kyselé silikátové horniny 



Iveta Formánková: Potencionál vodního díla Plumlov, zámku Plumlov a jejich okolí 

z hlediska turismu 

 

2014  45 

spodnokarbonského stáří a z toho hlavně břidlice. Úpatím rezervace prochází naučná 

stezka Velký Kosíř.  

Převládajícím typem vegetace jsou na svahu s JZ orientací vyvinuty teplomilné 

břekové doubravy. Ze stromů zde dominuje dub zimní (Quercus patraea), místy je zde 

vtroušena borovice lesní (Pinus sylvestris). V neméně důleţitém bylinném patře je hojně 

zastoupena zejména tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria). Dále je zde moţno vidět 

kostřavu ovčí (Festuca ovina), vřes obecný (Calluna vulgaris) a také jestřábíka zedního 

(Hieracium mororum). V rezervaci ţije převáţně hmyz například babočka osiková 

(Nymphalis antiopa), cvrček lesní (Nemobius sylvesteris) a soska kuklicová (Hemipenthes 

morio). (Kincl 2012) 

 

Obr 26 Andělova zmola (autor2014) 

 

4.5.5 Pod švancarkou  

PR. 

Vyhlášeno: 1990 

Výměra: 7,50 ha 

Katastrální území: Horní Štěpánov 

Nadmořská výška: 514 aţ 565 m 
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Předmět ochrany: Zde jsou bučiny, olšiny a podhorské vlhké louky s významnou 

květenou.  

Ohroţení a ochrana: V rámci managementu by se mělo určitě pokračovat 

v pravidelném častém kosení pcháčových luk 1krát ročně. Porosty expanzivních druhů, 

jako je tuţebník jilmových nebo ostřice třeslicovitá je potřeba kosit dvakrát ročně.  

Tato rezervace chrání zachovalý komplex vlhkých, místy aţ rašelinných luk a také 

fragmentů potočních olšin, které se nacházejí v nivě říčky Bělá západně asi 3,5 km od 

Horního Štěpánova. Převládajícím porostem jsou zde pcháčové louky svazu Calthion,které 

jsou vlhké. Jsou zde druhy jako blatouch bahenní (Caltha palustris), ostrřice trsnatá (Carex 

cespitosa) a řeřišnice luční (Cardamine pratensis). Z bylinného patra můţeme zmínit 

prvosenku vyšší (Primula elatior), devětsil bílý (Patasites albus) a ostřice řídkoklasá 

(Carex remota). Tuto rerervaci obývá značné mnoţství motýlů a to například přástevník 

jitrocelový (Parasemia plantaginis).  

Jako další PR jsou: Blátka, Bučina u Suché louky, Kněţí hora, Lipovské upolínové 

louky, Průchodnice, Rudka, Skály, Skelná Huť, Uhliska a Vitčický les (Kincl, 2012). 

4.5.6  Na kozénku  

PP, součást přírodního parku Kladecko.  

Vyhlášeno: 1985, přehlášeno 1990 

Výměra: 0,20 ha 

Katastrální území: Dzbel 

Nadmořská výška: 525 aţ 548 m 

Předmět ochrany: Jde o vápencový ostrůvek s teplomilnou vegetací, kde je naleziště 

sasanky lesní.  

Ohroţení a ochrana: Samozřejmě pravidelné kosení plus by měla být věnována 

pozornost eliminaci keřů, které kdyţ nebudou pod kontrolou, by mohly narušit cenná 

travinobylinná společenstva.  
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Toto chráněné území se nachází asi 0,3 km severně od Dzbele a tvoří jej vápencový 

ostrůvek, který je součástí konicko - mladečského devonu. Vápence jsou středně 

devonského stáří a dříve byly těţeny ve dvou malých lumcích. Dominantou trávníků je 

valečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Z dalších zde jsou úročník bolhoj (Anthyllis 

vulneraria), pupava bezlodyţná (Carlina acaulis) a modřenec chocholatý (Muscari 

comosum).  

Vyskytují se zde i některé druhy hmyzu a to ty běţné jako například bělokřídlec 

luční (Siona lineata), bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) a kovařík šedý 

(Agrypnus murinus). (Kincl 2012) 

 

 

4.5.6 Pod zápovědským kopcem  

PP. 

Vyhlášeno: 1989 

Výměra: 13,69 ha 

Katastrální území: Kostelec na Hané 

Nadmořská výška: 250 aţ 308 m 

Předmět ochrany: Jde o zachování přirozeného meandrování toku řeky Romţe a 

navazujícího luţního lesa. 

Ohroţení a ochrana: Musí se odbornými zásahy likvidovat netykavka ţláznatá, 

která je invazivní. Příznivý vliv má vysazování domácích druhů dřevin.  

Chráněné území má protáhlý charakter a tvoří jej převáţně přirozeně meandrující 

tok Romţe. Tok je z obou stran lemován porosty. Tato památka leţí asi 1,5 km jiţně od 

Kostelce na Hané. V prostoru leţí mnoho mrtvého dřeva, na které se váţe populace 

některých ţivočichů a hub.  
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Kdyţ se zaměříme na stromové patro, převládají zde javory (Acer spp.), jasan 

ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a dub letní (Quercus robur). 

Keřové pásmo zastupují brslen evropský (Euonymus europea) a bez černý (Sambucus 

nigra). Okolo se bohuţel šíří invazivní netykavka ţláznatá (Impatiens glandulifera). 

Z druhů ptactva zde ţijí krahujec obecný (Accipiter nisus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a 

ţlunu obecnou (Picus viridis).  

Jako další PP jsou: Brániska, Brus, Čubernice, Dolníí vinohrádky, Hamerská stráň, 

Kopaniny, Kozí horka, Louky pod skalami, Na Hůrkách, Návesní niva, Nebeský rybník, 

Nivské louky, Ohrozim- Horka Pavlečkova skála, Pod liščím kupem, Pod Obrovou nohou, 

Pod panským lesem, Pohorská louka, Prameniště Hamerského potoka U Velké jedle, 

Rašeliniště v Klozovci, Skalky, Skřípovský mokřad, Studený kout, Tatramka, U nádrţe, U 

Ţlínku, Údolí Velké Hané, V Chaloupkách, Vápenice, PP Za Hrnčířkou (Kincl 2012).  
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5 NÁVRH POZNÁVANÍ TRASY, DOKUMENTACE 

Trasa je utvořena tak, aby zahrnovala jak přírodní, tak i kulturní i technické památky. 

Jedná se o jednodenní výlet, který začíná v Plumlově a končí v Prostějově.  

Zastavení 1 - Plumlov: zámek. 

Zastavení 2 - Mostkovice: Vodní dílo Plumlov. 

Zastavení 3 - Prostějov: Radnice, Muzeum, Národní dům, městské opevnění, Mariánský                              

sloup. 

Zastavení 4 -  Velký Kosíř- Andělova zmola, Růţičkův lom. 

 

Obr 27 Výřez z mapy: Plán trasy (internet 2) 
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Obr 28 Výškový profil trasy (internet 2) 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo zpracovat vodní dílo Plumlov jak z hlediska 

vodohospodářského, tak i kulturního, další částí byl zámek Plumlov, jakoţto nejslavnější 

stavba Plumlova a i další přírodní a kulturní zajímavosti, které se nacházejí v okolí. 

Důvodem byla snaha popsat VD Plumlov v kontextu širšího okolí a celkového turistického 

potenciálu.  

V první části práce byla vymezena oblast okresu Prostějovska, okres Prostějov svou 

rozlohou patří k nejmenším okresům České republiky. Z geologického hlediska patří okres 

ke dvěma velkým celkům a to k Českému masívu a Západním Karpatám. Pedologické 

poměry jsou velice rozmanité a určující pro krajinný ráz, z velkého procenta však záleţí na 

antropogenních vlivech jak je půda vyuţita. V rámci geomorfologie okresu je významnou 

částí Drahanská vrchovina, která má klenbovitý tvar. Spektrum flory a fauny je velice 

široké. Okres je skoro celý součástí povodí řeky Moravy, ale přímo Morava okresem 

neprotéká. Z klimatického hlediska se setkáváme se všemi typy klimatických oblastí.  

Následující kapitola je detailně zaměřena na VD Plumlov. Popsána je jak historie 

díla, doplněná pravými historickými fotografiemi, tak i fotkami z průběhu rekonstrukcí. 

Ohledně díla bylo vyzkoušeno mnoho metod, jak zachránit vodu od znečištění sinicemi, 

ale bohuţel se nezdařilo. Byla pouţita metoda chemického charakteru, která stála desítky 

milionů korun, ale jen to nepomohlo. V této době probíhá celková revitalizace, a nezbývá 

jen doufat, ţe se dílo podaří a k vodnímu dílu se vrátí cestovní ruch. 

Obsáhlou částí je také popis zámku Plumlov, který je spojen se zajímavou historií a 

hlavně velkým mnoţstvím drţitelům. Zajímavostí zámku je jeho stavba, která má nezvyklý 

tvar a z pohledu z nádvoří, kde byla jen šlechta je krásně vyzdoben sloupovým, oproti 

tomu z druhé strany, ze které se na zámek díval prostý lid je strohá nevyzdobená.  

Další část popisuje další přírodní a kulturní zajímavosti. Zaměřuje se na město 

Prostějov, ve kterém je nemalé mnoţství zajímavostí. Blíţe jsou popsány Prostějovská 

radnice a Národní dům. Inspirativní je i městské opevnění, které umělci z části přemalovali 

(doplněno fotografiemi). V neposlední řadě jsou popsána některé CHKO, v okresu se jich 
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nachází mnoho, bylo těţké některé vybrat. Tyto přírodní památky jsou jak významu 

lokálního, tak celorepublikového či dokonce i evropského významu v rámci Natura 2000. 

Přírodní památky se mohou pyšnit i dobře promyšlenými naučnými stezkami.  

Poznávací trasu jsem zvolila tak, aby v ní byly zastoupeny jak přírodní, technické i 

kulturní zajímavosti. Prostějovsko nabízí nepřeberné mnoţství zajímavostí. Já jako rodák 

z Prostějova jsem přesvědčena o tom, ţe si v jeho okolí najde kaţdý to své. 
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