
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 
09. 03. 2022 

 

  

Program jednání KŽP dne 09.03. 2022 

  

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Mníšecké rybníky a Bojovský potok           - plánované úpravy a revitalizace  
                                                                               - řešení budoucího využití, resp. správy rybníků 

3. Různé 

 

Přítomni: Ing. Jiří Rom, Pavel Jeřábek, Vladimír Smetana, Ing. Libuše Pechoušková, Ing. Jaroslav 

Salava, Ing. Jiřina Romová 

Omluveni: Martin Cihla, Ing. Hana Tůmová, Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková, Mgr. Lucie 

Vorlová DiS.  

Hosté: Ing. Dana Dalešická, Pavel Strouhal (Natura Koncept s.r.o.) 

 

Jednání zahájeno 19:10. 

Jednání ukončeno 22:15. 

 

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Komise odhlasovala program. Jako zapisovatelku zvolila Ing. Jiřinu Romovou a jako ověřovatelku     
Ing. Libuši Pechouškovou. 

PRO: 6  PROTI: 0  

2. Mníšecké rybníky a Bojovský potok 

A: opravy a revitalizace 

Pan Strouhal, zástupce firmy Natura Koncept, která zajišťuje projektovou, inženýrskou a dotační 
činnost seznámil komisi ŽP s mírou rozpracovanosti obnovy jednotlivých vodních prvků 

Priority: Prostřední rybník, Zadní rybník spolu s Plivátkem, Bojovský potok, pak Rybník pod Skalkou 

a nakonec Zámecký rybník 

 

 



Prostřední rybník:  

Podmíněný příslib dotace z Ministerstva zemědělství na akci: Revitalizace Prostředního rybníka – 

dotace necelých 8 mil. Kč, schváleno, 3,5 mil. Kč bude hradit obec (dotace 70%) 

- nyní je potřeba doložit pouze uložení sedimentu – to se bude ještě řešit se zemědělcem 

a) jednání s .  - ten nemůže dát na pole z důvodu ekolog. zemědělství 

b) jednání s panem , který si sediment na své pole dát chce 

-  pak bude dán projekt na SÚ 

-  ideální stav – začne se s pracemi na podzim tohoto roku (musí se udělat ještě výběr 
zhotovitele), bude provedeno maximální odbahnění, v polovině roku 2023 by měl být rybník 
hotový 

- předtím je potřeba rybník nastružkovat, aby se co nejvíce vysušil, bude se také odstraňovat 
porost vrb (možné nabídnout jako krmivo pro ZOO) 

- plánuje se extenzivní chov ryb 

- je potřeba zpevnit a rozšířit cestu kolem statku pro následný přístup techniky při opravě 

Zadního rybníku. 

 

KOMISE navrhuje souběžně udělat výřez křovin podél cesty, alespoň částečný, protože bude potřeba 
cestu zpevnit pro zvýšený pohyb techniky při opravě Zadního rybníku. 

KOMISE doporučuje městu využít na boční zpevnění cesty k Zadnímu rybníku jiný materiál než ze 
dna Prostředního rybníku. Nabízí se spojit opravu cesty s jinou investiční akcí města. 

KOMISE doporučuje připravit veřejnost na problémy, které budou vznikat s odvozem sedimentu z 
rybníků a seznámit ji i s opatřeními, které budou v rámci čistoty města zajišťovány. A také vysvětlit, 
proč se musí sediment odvážet přes město.  

 

Zadní rybník: 

Hledá se vhodný dotační titul, z MŽP – AOPK - Dotace max 60% - rozpočet ještě není udělán 

– Bude upraven pro rekreaci 

– nyní bezpečnostní přeliv nevyhovuje 100- leté vodě, ideál by bylo odstranit stávající 
bezpečnostní přeliv a vybudovat nový kašnový bez. přeliv, ale to je strašně drahé, nelze 
použít 

– proto se stávající přeliv zasanuje, v místě stávající výpusti bude sdružený objekt (kašnový 
přeliv s požerákem) s dřevěnou lávkou pro pěší 

– v zadní části rybníka bude výraznější litorál, kromě plochy litorálu dojde k plnému odbahnění 
- ostrůvek se zpevní, bude dosypána hráz  
- sjezd do rybníka bude vlevo před hrází 
- finálová verze projektu je nyní před tiskem, technicky zpracováno, následně se bude řešit 

inženýrská činnost 
- záměr se bude podávat na ORP Černošice a na SÚ, je potřeba mít předem stavební povolení, 

biologický posudek je hotov- zpracoval Petr Janda (srpen 2020),  

- budeme čekat na výzvu - ideálně dát do výzvy koncem roku 2022, polovina roku 2023 – už by 
mělo být jasné, zda je dotace přislíbena (optimální termín zahájení stavby je podzim 2023) 



- první rozbor sedimentu nevyšel dobře, byly v něm překročeny limity niklu, arsenu, kobaltu a 

kadmia……….kontrolní rozbor sedimentu z podzimu 2021 byl již v pořádku, je tedy možné 
také sediment použít na pole 

- Kopec nad hrází, zlatý důl, vytékají z něj prameny („zrzavý potůček“), je velice 

pravděpodobné, že vyplavuje sledované látky do rybníka 

Pan Strouhal poskytne KOMISI finální verzi projektu a biologického posudku. 

KOMISE navrhuje trochu zvednout hladinu rybníka oproti stávajícímu stavu.  

KOMISE doporučuje snížit navážku v nátokové části rybníku v rozsahu pozemku města a rozšířit tak 

litorál směrem proti toku.  

KOMISE doporučuje zajistit rozbory vody z pravostranného přítoku do rybníka pod Zlatým vrchem           
a rozbor sedimentu při vtoku do rybníka. V případě zjištění nadlimitních látek zhoršujících kvalitu 
vody s ohledem na rekreaci lidí a volně žijící organismy, bude potřeba hledat řešení, jak nadlimitní 
látky eliminovat, aby kvalitu vodu v Zadním rybníku nezhoršovaly.  

 

Plivátko: 

- je zaměřeno, provedeny rozbory 

- možné použít dotační titul přes AOPK - tůň, bylo by to 100 % 

- bude se muset odčerpat voda, odbahnit co půjde, tečou tam zjevně splašky, potřeba zamezit 

vtoku splašků 

- potřeba udělat probírku břehového porostu  

- ideálně realizovat společně s Prostředním či Zadním rybníkem, kvůli zásadnímu snížení 
nákladů; realizace by v takovém případě byla jednodušší a levnější, než kdyby byla dělána 
samostatně (na místě již bude technika a materiál a Plivátko je malý rybníček) 

KOMISE doporučuje revitalizovat Plivátko spolu s opravou Zadního či Prostředního rybníka. Je to 
běžná a velmi efektivní praxe. KOMISE zároveň doporučuje vybudovat jednoduché výpustné 
zařízení. Bez výpustného zařízení bude Plivátko trvale na plné hladině, jako je tomu nyní, a nebude 
možné kontrolovat nepovolené vpusti pod úrovní hladiny, které v současné době Plivátko a následně 
i Bojovský potok znečišťují. 

 

Bojovský potok na Pivovárce: 

- Revitalizace toku – předjednáno s AOPK , která projekt podpoří  
- chráněné druhy – květiny, modrásek – musí být upraveno s ohledem na tento výskyt 
- letos bude probíhat biologický průzkum 

- projekt revitalizace se teprve bude připravovat 
- je naplánovaná procházka s veřejností – dostanou jednoduchý náčrtek, který si budou moci 

domalovat…… 

 

Rybníček pod Skalkou: 

– je zaměřen, problém s odtokem, který není vyřešen 

- problém jsou panely, kterými je zpevněna hráz 

 



Zámecký rybník:  

-  je zaměřen, až se bude dělat výlov, je potřeba doměřit u výpusti 
-  je to velký rybník, dotace od MŽP, max 60-70%, bude to drahé 

-  pokud by se pronajal nějakým rybářům, při péči min 2 roky si pak můžou žádat o dotace 
mnohem vyšší - až 80% 

 

B: Pronájmy rybníku 

Informace od paní místostarostky 

-   Mníšečtí rybáři - pan , ukončili smlouvu na rybníky ke konci roku  

-  Český rybářský svaz – Územní svaz města Prahy – projevili zájem o pronájem rybníků 

- připravili několik variant smluv o pachtu – velmi jednoduché, bez vymezení 
povinností, výpovědní lhůta 2 roky – pro město nevýhodné 

-  Český rybářský svaz – místní organizace Bohutín 

- místní nadšenci, prodávají si samy povolenky 

- nabídka spolupráce – Smlouva o spolupráci, v rámci které by zajistili: pravidelnou 

kontrolu vodních ploch, pravidelné měření rozpušť. kyslíku, pravidelné veden TBD vodních 
děl, zajištění poradenství z hlediska rybářství a rybníkářství ….30 tis. bez DPH ročně 

- teď se začínají znovu ozývat místní rybáři a také pan .  

- na základní škole je nově rybářský kroužek 

 

Komise se shoduje: 

- Důležitá je rybářská stráž – snadno může kontrolovat sportovní rybáře 

- město můžeme místním rybářům nabídnout, zda by si někdo nechtěl udělat zkoušky, nebo 
kontrolou pověřit městskou policii 

- rybáři u Zadního rybníku jsou nežádoucí 
- zákaz rybaření z hráze – poškozuje se tím hráz, v případě sportovního využití rybníka,             

tj. pro lov, vztahuje se na Prostřední ev. Zadní rybník 

- vhodné je územní vymezení, kde se může na rybníku rybařit 
- očíslovat místa, kde se může rybařit, vymezit např. 30 míst, označit, stanovit podmínky 

rybolovu (může být i rezervace místa na webu) 
- nechceme, aby se na mníšecké rybníky „natáhlo“ plno rybářů z jiných obcí, preferujeme 

místní rybáře 

- Zámecký rybník je ale nyní chovný, chceme jej převést na revír, je potřeba zjistit, kde a jak se 
dá převod udělat 

 

nabízí se dvě cesty: 

1) hospodaření města s podporou Bohutínských rybářů (zajistí dodávání ryb, výlov,..) 



2) smlouva s pražskými rybáři, ale smlouva dle našich podmínek, ne to, co navrhli oni 

- Smlouva se může udělat tak, aby byla pro město výhodná, nadefinovat mnohem více 
podmínek (vzor smlouvy na pražské rybníky ve vlastnictví MHMP) 

 

KOMISE doporučuje jít vlastní cestou, najít někoho, kdo by na rybníky dohlížel a navázat spolupráci 
a odborné vedení s Bohutínskými rybáři 

 

Termín dalšího jednání: 6.4.2022 

 

 

 


