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Historie rybníkaHistorie rybníka

�� Nejstarší zmínka z Nejstarší zmínka z 
roku 1371roku 1371

�� Nejstarší zmínka o Nejstarší zmínka o 
výlovu z roku 1900výlovu z roku 1900výlovu z roku 1900výlovu z roku 1900

�� Od roku 2002 pod Od roku 2002 pod 
správou společnosti správou společnosti 
Olšovec s.r.o.Olšovec s.r.o.



Současný stav rybníkuSoučasný stav rybníku

�� V roce 2007 proběhlo V roce 2007 proběhlo 
odbahněníodbahnění

�� Na efekt se čekáNa efekt se čeká

�� Využití rybníka:Využití rybníka:�� Využití rybníka:Využití rybníka:
�� Sportovní rybolovSportovní rybolov

�� Rekreace Rekreace 

�� Závody člunůZávody člunů



Názory občanůNázory občanů

�� Stížnosti:Stížnosti:
�� Nevyhovují plážeNevyhovují pláže
�� Kvalita vodyKvalita vody
�� Nedostatek sprch a Nedostatek sprch a 

převlékárenpřevlékárenpřevlékárenpřevlékáren
�� Množství uhynulých Množství uhynulých 

rybryb

�� Pozitiva:Pozitiva:
�� Čištění rybníkaČištění rybníka
�� Starostlivost obceStarostlivost obce



Živočišstvo a rostlinstvoŽivočišstvo a rostlinstvo

�� Živočišstvo:Živočišstvo:
�� Velké množství druhů Velké množství druhů 

ryb, obojživelníků, ryb, obojživelníků, 
plazů a ptákůplazů a ptáků

Rostlinstvo:Rostlinstvo:�� Rostlinstvo:Rostlinstvo:
�� Typické stromy jsou Typické stromy jsou 

olše a vrbyolše a vrby

�� Podél břehů vodomilné Podél břehů vodomilné 
rostlinyrostliny

�� Řasy a siniceŘasy a sinice



ProblémyProblémy

�� Znečištění vodními Znečištění vodními 
rostlinamirostlinami

�� Donedávna siniceDonedávna sinice
�� Neukáznění chataři a Neukáznění chataři a 

turistituristituristituristi
�� Málo turisticky Málo turisticky 

atraktivníatraktivní
�� Nedostatek financí na Nedostatek financí na 

další rekonstrukci a další rekonstrukci a 
údržbuúdržbu



Možnosti řešeníMožnosti řešení

�� Největším problémem je vyrůstající rákosí, které Největším problémem je vyrůstající rákosí, které 
obtěžuje turisty a znečišťuje vodní hladinu.obtěžuje turisty a znečišťuje vodní hladinu.
�� Růst rákosí byl způsoben snížením hladiny rybníka Růst rákosí byl způsoben snížením hladiny rybníka 
při čištění v minulém roce.při čištění v minulém roce.při čištění v minulém roce.při čištění v minulém roce.

�� Naším řešením je odstranit rákosí, které je však  Naším řešením je odstranit rákosí, které je však  
potravou ryb, proto je řešení chybné.potravou ryb, proto je řešení chybné.

�� Městský úřad situaci řeší čištěním vody kolem břehů Městský úřad situaci řeší čištěním vody kolem břehů 
jednou až dvakrát denně.  jednou až dvakrát denně.  



�� Dalším problémem znečištěné vody je bahnité Dalším problémem znečištěné vody je bahnité 
dno a sinice.dno a sinice.
�� V roce 2007 proběhlo rozsáhlé odbahnění V roce 2007 proběhlo rozsáhlé odbahnění ––
vybagrování dna. Na efekt se stále čeká, ale voda už vybagrování dna. Na efekt se stále čeká, ale voda už vybagrování dna. Na efekt se stále čeká, ale voda už vybagrování dna. Na efekt se stále čeká, ale voda už 
je viditelně čistší.je viditelně čistší.

�� Problém bychom řešili odvápněním, které by Problém bychom řešili odvápněním, které by 
odstranilo sinice. odstranilo sinice. 

�� Obec má však nedostatek financí.Obec má však nedostatek financí.



�� KanalizaceKanalizace
�� Většina hotelů by měla být napojena na místní Většina hotelů by měla být napojena na místní 
kanalizaci.kanalizaci.

�� Jediným problémem by mohly být soukromé chaty, Jediným problémem by mohly být soukromé chaty, �� Jediným problémem by mohly být soukromé chaty, Jediným problémem by mohly být soukromé chaty, 
u kterých není kanalizace prokazatelná.u kterých není kanalizace prokazatelná.

�� Problém bychom řešili povinným napojením na Problém bychom řešili povinným napojením na 
městskou kanalizaci.městskou kanalizaci.



�� Turistické vyžitíTuristické vyžití
�� Zlepšili bychom dětské atrakce, dětská hřiště a Zlepšili bychom dětské atrakce, dětská hřiště a 
celkovou úroveň pláží.celkovou úroveň pláží.

�� Více sportovního vyžití.Více sportovního vyžití.�� Více sportovního vyžití.Více sportovního vyžití.
�� vybudování a zrekonstruování hřišť na volejbal, nohejbal, vybudování a zrekonstruování hřišť na volejbal, nohejbal, 
streetball,…streetball,…

�� Tento problém se musí řešit v souladu s životním Tento problém se musí řešit v souladu s životním 
prostředím. prostředím. 

�� S tím je spojena i instalace mobilních toaletS tím je spojena i instalace mobilních toalet



�� Nedostatek finančních prostředků.Nedostatek finančních prostředků.
�� Celkové náklady na projekt odbahněníCelkové náklady na projekt odbahnění

�� 34.710.639,34.710.639,--KčKč

�� Podpora ze SFŽP ČRPodpora ze SFŽP ČR�� Podpora ze SFŽP ČRPodpora ze SFŽP ČR
�� 23.995.359,23.995.359,--KčKč

�� Další rekonstrukce v nedohlednu.Další rekonstrukce v nedohlednu.

�� Naše řešení by bylo získat vhodného investora, který Naše řešení by bylo získat vhodného investora, který 
by byl schopen zvýšit úroveň služeb, avšak ne na by byl schopen zvýšit úroveň služeb, avšak ne na 
úkor přírody.úkor přírody.



Shrnutí projektuShrnutí projektu

�� Informace jsme čerpali z Městského úřadu v Informace jsme čerpali z Městského úřadu v 
Jedovnicích a z ankety.Jedovnicích a z ankety.

�� Rybník je pod správou Autokempu Olšovec, s Rybník je pod správou Autokempu Olšovec, s 
jehož ředitelkou M. Dietlovou jsme měli jehož ředitelkou M. Dietlovou jsme měli jehož ředitelkou M. Dietlovou jsme měli jehož ředitelkou M. Dietlovou jsme měli 
možnost hovořit o problémech oblasti.možnost hovořit o problémech oblasti.

�� Do rybníka není vypouštěn žádný chemický Do rybníka není vypouštěn žádný chemický 
odpad.odpad.

�� Z naší ankety vyplynulo, že většina místních Z naší ankety vyplynulo, že většina místních 
obyvatel se odmítá v rybníku koupat.  obyvatel se odmítá v rybníku koupat.  



�� Závěrem projektu můžeme říct, že Správa Závěrem projektu můžeme říct, že Správa 
rybníka Olšovce se potýká s obvyklými rybníka Olšovce se potýká s obvyklými 
problémy s čistotou vody a snaží se je v rámci problémy s čistotou vody a snaží se je v rámci 
svých možností řešit.svých možností řešit.svých možností řešit.svých možností řešit.



Vypracovali:Vypracovali:
Pehal, Severa, Mervartová, Škoda, Pehal, Severa, Mervartová, Škoda, 

Vápeník, SladkáVápeník, SladkáVápeník, SladkáVápeník, Sladká


