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Ú v o d n í k

Vážení čtenáři,

letošní poněkud podivné léto je v plném proudu. Mnozí z nás ho tráví v tuzemsku, někdo dokonce přímo 
na své chatě, chalupě či na zahradě u domu. Díky tomu více vnímáme, jak vypadá naše nejbližší okolí. 
Kamenicko je v tomto směru opravdu požehnáním. Krásná krajina protkaná rybníky, součást Ladova kraje, 
kde na každém kroku potkáváme něco, co lahodí oku. Opravdu tu je čím se kochat při procházkách nebo 
projížďkách na kole, koloběžce či v koňském sedle.

Léto vrcholí a vy držíte v rukou první číslo časopisu spolku Kamenicko, v němž vám přinášíme informace 
i podněty k zamyšlení. Voda nepřestává být ani letos ostře sledovaným tématem. Spíše než o stavu vody 
ve vodních nádržích nás média informují o hladině podzemních vod. Stále častěji slýcháme takové termíny 
jako zadržování vody, suché poldry, meandry potoků a řek, mokřady a jejich funkce v krajině. Formou 
rozhovoru jsme pro vás získali aktuální informace o místních rybnících, ve kterých se už, bohužel, 
nekoupeme. Připomínáme také, že kromě rybníků byla na Kamenicku kdysi i hojnost mokřadů. Všechno se 
však v průběhu času působením člověka mění... 

Zamýšlíme se i nad tím, jak do krajiny Kamenicka co nejlépe včlenit jezdecký sport tak, aby byli spokojeni 
nejen jezdci. Počet koní pohybujících se krajinou u nás roste. Nejsou to však jen koně a jezdci, které můžeme 
na polních či lesních cestách potkat. Doufáme, že svými názory a návrhy přispějete k věcné a plodné debatě 
o koňských stezkách na Kamenicku. V Česku začínají být trendem, jelikož pohled na svět z koňského 
hřbetu má stále více přívrženců. 

Třešničkou na dortu je pozvánka do soukromé zahrady. Její majitelé a tvůrci totiž proměnili i její okolí 
a přilehlý rybníček v krásné místo. Krajině Kamenicka tím prospěli, což zcela jistě potvrdí ti z vás, kteří 
tento koutek na kraji Štiřína znali dříve.

Přejeme vám krásné dny pozdního léta.
Za spolek Kamenicko

Michaela Valentová
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Stezky v krajině
Značení Klubu českých turistů má u nás tradici více 
než stoletou, trasami pro pěší to začalo, dnes KČT 
udržuje také značení lyžařských tras, cyklotras, 
ale i tzv. hippotras, tedy koňských stezek. Zatímco 
značky pro pěší turistiku v Česku potkáváme 
běžně, značky s vyobrazením nepřeškrtnutého (!) 
jezdce na koni jsou zatím spíše výjimkou.  Zdá se 
však, že pomalu přibývají. V roce 2007 se KČT 
staral o 1 300 km stezek, po nichž se pohybují turisté 
v sedle. Vedle kvality turistických stezek všech 
druhů je důležitý jejich smysl. Mají usnadňovat 
pohyb krajinou a dělat ho bezpečnějším v náročném 
terénu. Nejde tedy v žádném případě o restrikci, 
spíše o pomoc. 

Na Kamenicku hippostezky chybí, ačkoliv 
osedlaných koní se naší krajinou pohybuje poměrně 
dost. Zatímco např. v okolí Dolních Břežan se 
jezdecké stezky již využívají, kolem Kamenice 
najdeme leda tak jen na stromech přibité tabulky 
s upozorněním, že koně nesmí do lesních porostů. 
Omezení, které má oporu v zákoně. 

Někteří z „koňáků“ považují koňské stezky za 
omezení volnosti pohybu v přírodě. Z čeho plyne 
takový názor? Z toho, že obyvatelé obcí pohlížejí na 
jezdce v sedle jako na vetřelce? Vždyť majitelé koní 
přinášejí do obcí práci, umožňují podnikání. Jaký 
vlastně je vztah místních a těch, kteří z koňského 
hřbetu shlížejí na svět shora? Uklízejí jezdci po 
koních to, co natrousili? Zdraví místní obyvatele ze 
svého „vysokého postu“? 

Koně s jezdci krášlí krajinu, zároveň ji ovlivňují 
(někdy i negativně). Na loukách či v porostech jsou 
ale rozhodně příjemnější než oblíbené čtyřkolky. 
Proč by měli být koně v krajině omezováni třeba na 
rozdíl od čtyřkolek? Na tyto a další otázky by bylo 
dobré společně hledat odpovědi. Zajímá nás, jak se 
na potřebnost, užitečnost, nezbytnost či zbytečnost 
jezdeckých stezek díváte vy, naši čtenáři. Napište 
nám, rádi otiskneme vaše názory. V tomto čísle 
přinášíme první.

Redakce

Koně, nebo čtyřkolky? 
Kdybych si za sebe měla vybrat, co více vadí, jestli 
koně nebo čtyřkolky, tak řeknu jasně čtyřkolky a také 
terénní motocykly. Dělají hluk, víří prach, nemluvě 
o rozbitých cestách a vyjetých kolejí v loukách. 
Smutné je, že to nedělají děti, ale dospělí, kteří by 
mohli vědět, co svým konáním způsobí. 

Možná, tak, jak se vyhradila část pozemku pro 
skate park, by bylo dobré vyhradit trasu pro majitele 
čtyřkolek a terénních motorek. Je jednoduché na ně 
hubovat a nic nenabídnout. 

Stejné je to i s koňskými stezkami. Bydlím trvale 
v obci 14 let. Již několikrát jsme debatovali na 
téma pohyb koní v obci a okolí, ať jako občané, 
tak v osadním výboru. Stále se nic neděje, jen se 
dozvídáme, že obec nemá páky na to, jak případně 
pokutovat „zbloudilé“ jezdce apod. 

Sama jsem milovník koní. Před mnoha lety jsem jezdila 
na vyjížďky na koni v lesích kolem Křivoklátu. Koně 
jsme si půjčovali od majitele stájí. Tomuto hobby se ale 
tenkrát nevěnovalo tolik lidí a stáje nebyly skoro v každé 
vsi. Na vyjížďkách jsme věděli, kudy smíme a kudy ne. 
Nikdy jsme nikomu nechodili po loukách bez dohody 
mezi majitelem stájí a majiteli pozemku, ani za hezkého 
počasí. Nesměli jsme na vyznačené trasy pro pěší. 

Zhruba před 3 roky jsem udělala jeden den o víkendu 
test. Od rána do večera jsem spočítala, že kolem našeho 
domu prošlo jedním směrem 65 koní s jezdci. Cesty 
tam nejsou v dobrém stavu ani normálně, natož když po 
nich přejde stádo koní v tomto počtu a ještě zaprší nebo 
je podzimní sychravo. Projít pohodlně od Kamenice 
k hrobce, kolem rybníka ve Skuhři a přes louky do 
Kostelce není dnes snadné. Cesty jsou rozdupané, 
plné koňských koblih. Koně potkáte již i mezi chatami 
a to nejen v naší části osady, ale i na silnici, např. 
v esovité zatáčce. Obzvláště na silnici mi to přijde 
hodně nebezpečné. Byla jsem svědkem jak běžícího 
samotného koně proti autobusu, tak koně s jezdcem, 
který se v zatáčce lekl auta a postavil na zadní. 

Nedávno se v okolí objevily vývěsky lesní 
správy o zákazu vstupu koní do lesů, ale to nikdo 
nedodržuje!  A zase jsme u toho. Postačí chtít to řešit 
a stanovit pravidla. Pojďme se společně - i s majiteli 
stájí – pokusit problém řešit ke spokojenosti všech!

Vladimíra Benešová
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S výrobním ředitelem společnosti Líšno, a.s . 
nejen o rybách a r ybnících

Periodicita výlovů se odvíjí zejména od 
z působu využití rybníků (plůdkové, 
násadové, tržní) a od způsobu hospodaření 
(jedno- či dvouhorkové). Výnosy 
v rybníkách se odvíjejí zejména od počasí, 
kvality vody a hlavně jejího dostatečného 
množství. Kvůli dlouhodobému suchu, 
vysokým teplotám a nárůstu škůdců/
predátorů jsou výnosy rok od roku nižší. 
Vedle kapra, který představuje základ, se 
snažíme produkovat i amura, sumce, štiky 
a candáty. Poslední jmenované druhy jsou 
však citlivé vůči současným klimatickým 
podmínkám.
Jste spokojeni s výnosem z chovných 
rybníků?
Výnosy z 1 ha se pohybují kolem 
350–500 kg ryb. Co se týče ekonomiky 
rybářské výroby, tak hrubý zisk, tedy rozdíl 
mezi náklady a výnosy, činí cca 2–2,5 tis. 
Kč/ha. To znamená, že rybářská výroba si 
na svůj běžný provoz je schopna vydělat. 
Bohužel již není schopna generovat zdroje 
na investice typu odbahnění, opravy hrází 
či stavbu nových děl.
Má na chov ryb vliv množství bahna na 

Voda v krajině – jedno z nejdůležitějších témat 
dneška. U nás se kocháme krásou četných rybníků 
a pozorujeme jejich proměny v závislosti na denní 
době, ročním období či počasí. Proměna však nastala 
i z dlouhodobého hlediska. Zatímco dříve se v některých 
rybnících koupali nejen místní, dnes tento druh 
rekreace upadl téměř v zapomnění. Rybníky, z nichž 
většinu obhospodařuje Líšno, a.s., jsou využívány 
především k chovu ryb. Rozhovor nám poskytl pan  
Ing. František Kalous, výrobní ředitel této společnosti.
Pane řediteli, kdy vaše společnost získala do 
vlastnictví kaskádu rybníků v Kamenici? Kolik 
rybníků u nás vám patří? Jsou všechny využívány 
stejně?
Naše společnost hospodaří na cca 36 ha rybníků 
v oblasti Kamenice od roku 1993. Rybníky jsou 
využívány dle jejich typu, tj. rybníky plůdkové, 
násadové a pro tržní rybu.
Jaká je periodicita výlovů? Které druhy ryb kromě 
kaprů chováte? Kdysi bylo možno na sádkách 
v Olešovicích běžně koupit štiku…

Štiřínský rybník
dně rybníků?  Jak často se rybníky odbahňují a jak 
finančně náročné to je? Je problémem toxicita 
bahna?
Samozřejmě, množství bahna v rybnících má vliv 
nejen na chov ryb, ale i na mimoprodukční funkce. 
Ovlivňuje zejména kapacitu rybníků a také kvalitu 
vody apod. Odbahňování rybníka je nesmírně finančně 
náročné a žádný rybník si na něj dnes nevydělá. Pro 
představu, průměrné náklady na odbahnění 1 ha se 
pohybují kolem 1,5 mil Kč, přičemž, jak jsem již 
zmínil, hrubý zisk činí cca 2–2,5 tis. Kč/ha. Toto 
je i odpověď, jak často odbahňujeme rybníky. Co 
se týče toxicity bahna, tak jsme za poslední léta 
nezaznamenali nějaké zásadní problémy.
V Kamenici se některé rybníky vypouštějí na podzim, 
jiné na jaře. Letos v dubnu byl vypuštěn např. rybník 
Debrný, přestože je suché jaro. Můžete vysvětlit, za 
jakým účelem? 
Jak jste zmínila, rybníky se loví jak na podzim, 
tak na jaře. V podzimních měsících se loví rybníky 
s převážně tržní rybou určenou na vánoční prodeje. 
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Naproti tomu na jaře se loví 
plůdkové a násadové rybníky, 
odkud jde ryba do rybníků 
určených pro chov tržní ryby.  
A to byl i případ rybníka 
Nadstruhařovského (Debrný). 
Samozřejmě se loví i tržní ryba 
pro velikonoční prodeje.
V létě bývá kvalita vody 
v nádržích obecně problém. 
I u nás rybníky takzvaně 
kvetou. Sledujete kvalitu vody 
v rybnících na Kamenicku? 
Mění se v průběhu let? 
Kvalitu vody průběžně 
sledujeme, nicméně možnosti 
ji ovlivnit nemáme téměř 
žádné.  V důsledku rozvoje 
čistírny odpadních vod (ČOV) 
v posledních letech, sucha 
a vysokých teplot se kvalita 
vody zhoršuje. 
ČOV by přece měla kvalitu 
vody spíše zlepšovat, nikoli 
zhoršovat...
Rozhodně nepodporujeme 
vypouštění jímek do vodních 
toků!  Problémem je ale 
zvýšení hustoty obyvatel. 
Stačí se podívat, jak Kamenice 
a okolí vypadala před 20-30 
lety a jak dnes. Pokud by však 
ČOV nebyly, situace by byla 
ještě horší. Kapacita rybníků 
a jejich čistící schopnost je 
prostě omezená a v důsledku 
sucha ještě snížená. Voda 
z ČOV je sice z velké části 
vyčištěná, ale obsahuje již 
biologicky mineralizované látky, jež některé vodní 
organismy, zejména zooplankton (který plní čistící 
funkci ve vodě) nejsou schopny zcela zpracovat. 
Naproti tomu tyto látky jsou zdrojem „potravy” pro 
fytoplankton. Ten se rychle rozmnožuje, čímž se 
narušuje biologická rovnováha mezi zooplanktonem 
a fytoplanktonem. Proto dochází často i k tzv. 
kvetení vody, ubývá kyslíku ve vodě. A tak se  zdá, 
že voda je kalnější, než bývala. Stačí se podívat, co 
vytéká z ČOV.  Kvůli ČOV se snížil  přirozený obsah 
potravy pro ryby, tudíž my musíme více přikrmovat. 
Struhařovský rybník býval ještě v 80. letech oblíbeným 
koupalištěm. Myslíte si, že některé rybníky by se 

mohly někdy v budoucnu vrátit do stavu, který by 
umožňoval koupání?
Nevím, jaký byl stav rybníků v 80. letech, ale zcela 
určitě se za tu dobu změnily nároky lidí na koupání. 
Dále, jak již bylo uvedeno, kvalita vody je zejména 
ovlivněna současnými klimatickými změnami, 
tedy abnormálním suchem a také zvýšením teploty 
v posledních letech. Vliv na možnost koupání má 
samozřejmě i množství bahna, které roste i díky 
nevhodnému způsobu hospodaření v krajině. Po 
každé větší průtrži totiž končí v našich rybnících 
obrovské množství půdy, resp. bahna. Takže ano, 
umím si představit možnost koupání v rybnících někdy 

Oprava sila u Štiřínského rybníka, květen 2020
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Kněžský rybník

v budoucnu, ale nejdříve bude nutné zajistit finance na 
úpravy a dále omezit zabahňování.
Jedním z volebních hesel v Kamenici byl návrat 
přírodních koupališť. Spolupracujete s obcemi, na 
jejichž území máte rybníky, na obnově přírodních 
koupališť, nebo by to z vašeho hlediska bylo spíše 
na obtíž? Je vůbec možné sladit rekreační využití 
rybníka s hospodářským?
S obcemi, tedy i s Kamenicí, jsme samozřejmě 
v kontaktu. Nicméně otázku přírodních koupališť 
s námi nikdo neřešil. Co se týče otázky sladění 
rekreačního a hospodářského využití některých 
rybníků, domnívám se, že možné to je. Je to otázka 
nastavení vzájemných podmínek. Nicméně nelze 
očekávat, že rybník pro hospodářské účely bude mít 
křišťálově průzračnou vodu.
Odráží se na kvalitě vody krmení ryb? Čím ryby 
krmíte a jak často?
Krmení nemá zásadní vliv na kvalitu vody. Pro krmení 
používáme převážně obilí (ječmen, triticale). Krmení 
se odvíjí zejména od teploty vody 
a typu rybníka. Obecně se krmí od 
cca května do září, přibližně 2× 
týdně.
Které z rybníků v Kamenici jsou 
určeny pro sportovní rybaření? 
Vydává vaše společnost 
„povolenky“ k rybolovu?
V oblasti Kamenice nyní žádný 
z rybníků není určen pro sportovní 
rybolov.
Již jsme zmiňovali současné sušší 
počasí. Pozorujete např. v létě 
častější úhyny ryb v důsledku 
dlouho trvajících vysokých teplot?
Samozřejmě, sucho a vysoké 
teploty mají negativní vliv 
na hospodaření a zejména 
ekonomiku. Při dlouhodobých 
vysokých teplotách a nedostatku 
vody se omezuje krmení,  tudíž 
přírůstky ryb jsou nízké.  Případně 
je nutné, tam kde to jde, vodu 
provzdušňovat.
Sucho a vysoké teploty představují 
problém nejen pro ryby. Jak 
se společnost Líšno, a.s. staví 
k dnes aktuálnímu zadržování 
vody v krajině? Existuje podpora 
čištění stávajících poldrů, případně 
budování nových poldrů a rybníků 
ze strany státu, obcí?  

Téma zadržování vody je dnes velmi aktuální 
a hodně populární. V této oblasti se však spíše 
jen mluví než, že by se „něco“ dělalo. A když už 
se nějaké možnosti objeví, tak je vše neskutečně 
byrokraticky náročné a složité. O budování poldrů, 
tedy vodních děl sloužících k protipovodňovým 
účelům, neuvažujeme, to je spíše záležitost státních 
institucí, obcí apod. Co se týče čištění, případně 
budování nových rybníků, tak bez výrazné 
spoluúčasti státu toto nejsme schopni ekonomicky 
zvládnout. Při současné úrovni regulací, povinností, 
nařízení apod. na jedné straně a ekonomice výroby 
na druhé straně, si na toto prostě a jednoduše 
nevyděláme. Je třeba zde zmínit i skutečnost, že 
u mnoha rybníků dochází k poškozování  jejich 
hrází nadměrnou dopravou. Většina rybníků, resp. 
jejich hráze, byly budovány v dobách, kdy po nich 
jezdily koňské povozy, a dnes se po nich prohánějí 
těžká nákladní auta a kamiony. A to je problém, 
který nikdo ze samospráv neřeší.
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Je podle Vašeho názoru poškozování starých hrází 
nákladní dopravou problémem, na jehož řešení by se 
mělo podílet více subjektů? Konkrétně v Kamenici je 
již několik let poškozena hráz Křísovského rybníka. 
Zdá se, že není jasné, kdo by měl hráz opravit. 
Omezení rychlosti a šikana není řešení do budoucna. 
Jaký je pohled majitele rybníků na opravy hrází? 
Obecně, poškozování hrází nadměrnou a těžkou 
dopravou je problém dlouhodobý a do budoucna 
přinese řadu problémů a nebezpečí. Nejenže dochází 
k poškozování našeho majetku a omezování jeho 
využívání pro produkční účely, tedy chov ryb, ale může 
docházet  k omezení možností manipulovat s vodou. 
A to v případě např. povodní může být velký problém. 
Jenže „černý Petr“ zůstává nám. Mnohdy se po nás, 
jako vlastníkovi, požaduje provedení nákladných 
oprav a odstranění poškození, které jsme nezpůsobili. 
A hlavně, na které si nevyděláme. V minulosti jsme 
mohli některé takové opravy zafinancovat z jiných 
zdrojů, jako např. z naší lesní výroby. Bohužel tomu je 
nadobro konec kvůli kůrovcové kalamitě. Problematiku 
rybníka Křísov jsme již řešili asi před 5 lety s Obecním 
úřadem Kamenice a „silničáři“. Dokonce jsme zadali 
a zaplatili projektovou studii opravy. Financování 
opravy jsme tehdy navrhli rozdělit rovnoměrně mezi 
nás, obec a správu silnic. Bohužel k realizaci nedošlo.
Děkuji za rozhovor.

Michaela Valentová

Stručné nahlédnutí 
do minulosti 

mokřadů a vodních 
toků Kamenicka

Možná si bude zvídavý čtenář myslet, že mokřad 
je výhradně starostí přírodních věd, od biologie, 
botaniky a ekologie až po hydrologii a další vědy 
příbuzné. Ovšem krajina a její vnímání je také věcí 
ducha, tudíž i věd humanitních, neboť krajina se 
proměňuje, stejně tak jako kultura, stejně jako lidé, 
kteří v krajině žijí. 

Odpovědět na otázku, jak vypadala naše krajina 
a její vodní toky v minulosti, však není jednoduché.   
Ale přesto to zkusíme. Podnikneme výpravu 
proti proudu času a podíváme se na problematiku 
mokřadů, co nám o nich zachovala historická paměť 
v rozmanitých pramenech. Toto hledání úzce souvisí 
s nejstaršími mapami našeho kraje. Podrobnější 
a nejstarší topografické pomůcky se nám dochovaly 
až z konce 18. století. Je v nich zdokumentována 
především barokní podoba krajiny v dobách, kdy 
kamenické panství vlastnili pražští arcibiskupové 
a štiřínské panství hraběcí rod Salm-Reifferscheidtů. 
Z této doby se dochovalo v krajině mnoho stop, ať už 
to jsou nejstarší lipové aleje, zalesněné okolní vrchy, 
kapličky, barokní sochy světců u cest, přestavby 
a nejstarší části interiéru štiřínské zámecké kaple 
a kostelíku sv. Františka z Assisi. V oné době se také 
na jižních svazích kopců zakládaly vinice. Nesmíme 
opomenout skutečnost, že jednou z nejdůležitějších 
činností vlastníků obou panství byla starost o vodní 
toky. Právě na konci 18. století byla dokončena celá 
rybniční soustava. V pozdějších dobách se počet 
rybníků spíše zmenšoval (např. v průběhu první 
třetiny 19. století zanikl štiřínský rybník Přítel).

Teď se vrátíme v čase ještě o něco dále. První rybníky 
v našem kraji začaly vznikat v dobách vrcholného 
středověku, konkrétně na přelomu 14. a 15. století. 
Důvodů k tomu měli naši předci několik. Ten hlavní 
spočíval v zadržení vody pro soustavu mlýnů, 
které se nacházely bezprostředně pod hrázemi jako 
např. ve Štiříně, ve Struhařově (mlýn změněn na 
konci 19. století na pilu), v Olešovicích (v 18. století 
změněn na pilu, proto se také Mlýnskému rybníku 
dříve říkalo Pilský), dva mlýny byly v bývalé vsi 

Rybníky u sousedů
Petříkovští dělají maximum pro to, aby obecní rybníky 
byly v dobrém stavu a v horkém létě opět přinášely 
osvěžení v podobě koupání. Jak nám sdělil starosta 
obce Petříkov Miloš Kačírek, proběhlo letos v únoru 
ve spolupráci OÚ Petříkov a místního rybářského 
spolku odbahnění rybníka Koupaliště, který byl 
vybudován v  r. 1974. Z jeho původně písčitého dna 
bylo vyvezeno 3 500 tun bahna a uloženo po dohodě 
s Agro Jesenice na okolních polích (po předchozí 
analýze sedimentu). Rybník je výrazně hlubší, dno 
je opět písčité, zatím však ještě není naplněný. Podle 
slov odborníků prý po odbahnění chvíli trvá, než se 
dno „usadí“ a rybník přestane prosakovat. Koupání 
tedy až za rok… Dalším adeptem na odbahnění 
je obecní rybník Brigádník (probíhá příprava 
zajištění projektové dokumentace). Na opravu hráze 
v havarijním stavu čeká rybník Pokutník (v lese nad 
pivovarským rybníkem), který vznikl za Ringhofferů. 
Dnes je jeho vlastníkem obec Petříkov.

Redakce 
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Kamenice. Druhým důvodem bylo využití mokřadů, 
které se nacházely v okolí těchto budoucích rybníků.

Mapy z 18. a 19. století nám prozrazují ještě mnohem 
více. Díky podrobnému zobrazení různých druhů půdy 
a prostředí na nich vidíme, kde byly bažiny, mokřady, 
prameny a tůně. Díky tomu víme, že v místech, kde 
za Ringhofferů ve 30. letech minulého století vzniklo 
golfové hřiště (dnes v těch místech stojí kulturní dům 
a obecní úřad), byla původně mokřadní louka. Také 
na Nové Hospodě za sochou sv. Vojtěcha se rozkládal 
mokřad. V historické paměti je tato lokalita spojená 
s tragédií, k níž došlo roku 1853. Kdosi přespolní se 
po návštěvě místního hostince vydal pozdě večer zpět 
domů po tzv. Umrlčí cestě. Ovšem nešťastnou náhodou 
sešel z cesty a v bažině se utopil. Druhý den jeho 
mrtvé tělo našli místní, kteří byli zburcováni rodinou 
nešťastníka.

Další z velkých mokřadů se nacházel o něco dále 
směrem ku Praze na Želivci nedaleko císařské 
silnice, kde je dnes mostek.  Voda z tohoto mokřadu 
odtékala tzv. Dudkovou strouhou pod Novou 
Hospodou a Kostelcem do Kosteleckého potoka. 
Loukám a polím v těch místech se přiléhavě říkalo 
Sychrov.

A co další osady naší obce Kamenice? Na Ládví už 
na konci 18. století z mokřadů, které se svažovaly 

za vsí dolů k Babicím, vznikla soustava tří rybníků, 
z nichž dva jsou tam do dnešních dnů. V Olešovicích 
jsme zmínili již ty mokřady, které bývaly na lučinách 
pod bývalou olešovickou hájenkou (v těch místech 
posléze vyrostla vila, nesprávně nazývaná „zámek 
v Olešovicích“). Voda z tohoto pramene ovšem 
pod silnicí pokračuje dále podél lipové aleje až do 
Mlýnského rybníka. Možná mnohé překvapí to, že 
jediným pozůstatkem po původní staré vsi Olešovice 
(či lépe Volešovice, jak se psalo a říkalo), je nenápadný 
rybníček hned u cesty do kamenického Pištrajchu.

Příklady z minulosti ukazují, jak se mokřady proměnily 
v rybníky a získaly tím novou funkci. Zatímco ještě 
v 18. století u nás převažovala živočišná výroba a pole 
vlastnili kromě vrchnosti drobní hospodáři, s nástupem 
Ringhofferových velkostatků se začala situace obracet. 
Především Ringhofferové začali už na konci 19. století 
skupovat menší hospodářství a scelovat menší políčka 
ve větší. A právě tehdy se začalo na velkostatku 
přistupovat k postupné melioraci všech polí, u nichž 
se nacházel mokřad či povrchové prameny, které 
komplikovaly zvláště jarní práce na polích.

Tímto drobným exkurzem do minulosti jsem jen 
chtěl upozornit na skutečnost, že i tak pomyslně 
přírodovědné téma může mít i důležité historické 
kontexty. Možná je na čase položit si otázku, jakým 
způsobem se naše kultura a naše doba otiskne do 
tváře krajiny. Naší krajiny… Kamenicka.

Jan Pišna

Břeh Mlýnského (Pilského) rybníka
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letní sobotní tvoření

keramika
lekce pro děti

samostatné lekce pro dospělé

KDE: řemeslně výtvarný ATELIÉR v prostorách kavárny
POSEZENÍ U ANDĚLKY,

MASARYKOVA 38, VELKÉ POPOVICE

KDY: sobota 29. 8., 19. 9.
děti v čase od 11 do 12.30 hodin

dospělí v čase od 13.30 do 15.30 hodin

CENA DÍLNY: děti 200 Kč/lekce, dospělí 250 Kč/lekce

REZERVACE VZHLEDEM KE KAPACITĚ STUDIA NUTNÁ
místo si rezervujte telefonicky nebo emailem

LEKTORKA: Mgr. Martina Regnerová,
telefon: 773 997 092

email: inspirium@inspirium.cz, www.inspirium.cz

http://www.inspirium.cz
mailto:inspirium@inspirium.cz
http://www.inspirium.cz


Stř ípky
Střípky tvoří mozaiku. Na jednotlivých prvcích závisí 
výsledný obrázek. Jaký je? Posuďte sami…

Klub seniorů „55+ aktivní“ při KC Kamenice 
pořádá a zve na:
• 19. 10. exkurzi do Staré čistírny odpadních 

vod v Bubenči
• 26. 10. tvůrčí psaní ve Werichově vile pod 

záštitou Nadace Charty 77 v rámci projektu 
SenSen (Senzační senior). Více informací 
najdete na www.kckamenice.cz.

ZO ČSOP Velké Popovice
Přátelé veškeré živé přírody na Velkopopovicku si už 
zvykli na zajímavé akce místní základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody. V září se můžete 
zúčastnit:
• Sobota 12. 9. 2020, 14–18 hod. – 

MALAKOLOGICKÁ VÝSTAVA aneb ulity 
a lastury od moře i z domoviny s malakoložkou 
RNDr. Lucií Juřičkovou, Ph.D. z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška od 
17 hod. Možnost určení donesených ulit a lastur. 
Místo: Vzorná lidová knihovna Velké Popovice, 
Komenského 5.

• Čtvrtek 24. 9. 2020 od 18 hod. – seminář 
ZASTAVME SUCHO KOMPOSTOVÁNÍM. 
Přednášející: Ing. Tomáš Hodek, EKODOMOV, z.s. 
Cílem semináře je ukázat efektivní možnosti 
nakládání s biomateriálem. Místo: Vzorná lidová 
knihovna Velké Popovice, Komenského 5.

Inspirium ve Velkých Popovicích
Kavárna Posezení u Andělky ukrývá ve svém nitru 
nejen výbornou kávu a zákusky, ale také možnosti, 
jak se výtvarně „vyřádit“. Jednou z nich je tvorba 
keramiky a mozaiky v keramické dílně Inspirium. 
Inspirujte se na www.inspirium.cz.

Krádež květinových truhlíků v Kostelci u Křížků
Zjara se na zábradlí nad propustkem, který prochází 
pod silnicí Želivec – Kostelec u Křížků, objevily 
dva truhlíky osázené muškáty. Prý aby do krásné 
vesničky byl i krásný vjezd… Krásný počin, 
anonymní dobrovolnictví.  Jenže oba truhlíky tam 
vydržely přesně do okamžiku, kdy muškáty nabraly 
sílu a rozkvetly. Pak se někomu zalíbily tak moc, 
že je i s truhlíky ukradl. Trapný počin... rovněž 
anonymní.

Velkopopovický pivovar nás těší nejen pivem
Pivovar působí ve V. Popovicích již více než 140 let. Od 
letoška po dobu 3 let bude přispívat obci V.  Popovice 
300 tisíc korun ročně na rozvoj obecní infrastruktury. 
„Velkopopovický pivovar se vždy snažil být dobrým 
sousedem v místě, kde vaří pivo. Už baron Ringhoffer 
pomáhal rozvíjet obec a okolí a my v tom pokračujeme. 
S obcí jsme se dohodli, že budeme společně vyhledávat 
a realizovat konkrétní projekty, které se zaměří na 
ochranu přírodních zdrojů, rozvoj infrastruktury 
a celkově zajistí zlepšení života v Popovicích,” říká 
technický ředitel Plzeňského Prazdroje Pavel Šemík.
Kromě toho rozdělí Pivovar Kozel prostřednictvím 
grantového programu Kozel lidem letos ve dvou 
vlnách celkem 675 tisíc korun. Tyto prostředky budou 
využity neziskovými organizacemi z okolí Velkých 
Popovic.

Výstava prací Vojtěcha Preissiga
Je nám ctí, že můžeme tlumočit pozvání paní 
Evy Bernardové z Velkých Popovic na výstavu 
prací jejího pradědečka Vojtěcha Preissiga (1873, 
Světec – 1944, Dachau), významného grafika, 
malíře, ilustrátora a hrdiny protirakouského 
i protinacistického odboje. Výstava probíhá 
do 28. září 2020 v prostorách European Arts 
Investments, Senovážné náměstí 8, Praha 1. 
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VOJTĚCH PREISSIG
GRAFIK F MALÍŘ F HRDINA

Galerie European Arts
Vás srdečně zve na výstavu

Senovážné náměstí 8
110 00 Praha 1

www.europeanarts.cz

Bez názvu (obraz č. 24)
olej na masonitu
1936 - 1938
Alšova jihočeská galerie

Kurátor výstavy: Karel Srp 
Výstava trvá od 31. července  do 28. září 2020

 po - pá   10 - 18 hodin

http://www.kckamenice.cz
https://www.europeanarts.cz/vojtech-preissig-grafik-malir-hrdina.php


Pozvánka do Zahrady pod studánkami
Vážení čtenáři nového periodika, milí sousedé, 

o víkendu 19.–20. září 2020 od 10 do 17 hodin 
bychom vás rádi pozvali na dny otevřených dveří 
naší zahrady, které jsme dali jméno Zahrada pod 
studánkami. Zahrada o rozloze necelých 6 000 m2 
se nalézá ve Štiříně, v Šípkové ulici u Kněžského 
rybníka. Je to „zahrada s příběhem”, který bych 
s vámi ráda sdílela. Ač jsem se narodila v Praze, kde 
jsem také vyrůstala, dětství mám spojené především 
s rekreační vilkou své babičky, která se nacházela 
v krásné přírodě nedaleko Prahy. Vilka byla 
obklopena rozlehlou zahradou. Část zahrady byla 
navržena zahradním architektem a měla parkovou 
úpravu. Druhou, větší část, tvořil sad. To místo jsem 
milovala a vnímala jeho krásu v dětství i dospívání. 
Z toho zřejmě pramenila má podvědomá touha po 
velké zahradě, o kterou bych se mohla starat.

Před 11 lety se nám naskytla možnost výhodné koupě 
pozemků pod Kněžským rybníkem. Výhodné proto, 
že ač byly pozemky stavební, nikdo o ně nejevil 
zájem. Jednalo se totiž o polosamotu, divokou 
poloskládku, zarostlou náletovými dřevinami. I má 
první reakce poté, co jsem ten ubohý kousek přírody 

uviděla, byla: „Tak tady tedy ne!” Nicméně jsme 
tomu dali ještě šanci a prošli se po okolních loukách, 
kolem studánek… a náš názor se začal pomalu měnit. 
Vnímali jsme potenciál, který to místo bezpochyby 
mělo, a nenechali se odradit nechápavými reakcemi 
přátel a známých.

Tvorbě zahrady předcházela stavba domu, který 
jsme usadili do stávajícího terénu, valů, vytvořených 
v 80. letech pro účely nikdy nezrealizované 
střelnice. Zahradu jsme založili před 8 lety, ale ani 
dnes nemohu říci, že je hotová. Tvorba zahrady je 
neustálý proces. Péče o ni nám přináší každý den 
mnoho radosti, stejně tak jako odpočinek a relaxace 
v některém z jejích koutů, z kterých se naskýtají 
krásné výhledy nejen na zahradu, ale i do okolní 
krajiny. 

Věříme, že návštěva  Zahrady pod studánkami může 
být inspirací i pro vás. Rádi se s vámi podělíme 
o své zkušenosti. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
Ivana Tatková
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Sokolovna Velké Popovice | 17.10.2020 | od 14.00
vstupné dobrovolné | večerní hudební program za pár kaček | zábava pro lidi všech velikostí zajištěna!

Český svaz ochránců přírody Velké Popovice a Loutkové divadlo Sokol Velké Popovice Vás zve k nevídané události!

Dále festival podpořili:Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje, 
Plzeňského Prazdroje a obce Velké Popovice.

http://www.kamenicko.cz
mailto:spolek@kamenicko.cz


SPOLEK KAMENICKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

NA VLASTIVĚDNOU VYCHÁZKU
S JANEM PIŠNOU

Tentokrát začneme jinde, než jsme minule skončili. Projdeme se společně po Ládví 
a podíváme se na místa, která mnozí známe jen zpovzdálí. Doufáme, že kamenická 
osada Ládví nám odhalí svá skrytá tajemství.

ODKUD VYJDEME?  z návsi od sochy sv. Jana Nepomuckého

KDY?    v sobotu 3. října 2020, v 9:30 hod. 
    (doba vycházky 2-2,5 hod.) 

VSTUPNÉ   50,-Kč      

Aktuální informace na www.kamenicko.cz. 
Vycházka  je realizována za podpory obce Kamenice.

http://www.kamenicko.cz
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