
Revitalizace úvalských rybníků nebyla vyhazováním peněz 

 

Dnes zejména v souvislosti se zadlužením města se objevují kritické poznámky o nákladech na zbytné 

akce jako je odbahňování rybníků. Rád bych proto vysvětlil nezbytnost postupného zlepšování 

odtokových poměrů v Úvalech a dále stručně popsal, co již bylo vykonáno a co se ještě plánuje.  

Nutno si uvědomit, že v nedávné minulosti a i v součastné době dochází k prudkému rozvoji území 

nejen v Úvalech, ale v lokalitě celého povodí Výmoly. Tento trend má negativní dopady do 

vodohospodářské situace v území. Bohužel i Úvaly patří mezi obce, které jsou pravidelně ohrožovány 

povodňovými průtoky, které způsobují značné materiální škody na obecním, soukromém a jiném 

majetku. Důsledkem toho je, že v případě plánované nové výstavby nesouhlasí správce povodí 

(Povodí Labe, s.p.) s dalším zaústěním dešťových vod do vodního toku. Ani vsakování vod s ohledem 

na geologii území (jíly, jílovce a břidlice) však nelze v mnoha případech realizovat. Důsledkem je 

omezení využitelnosti území a neustálý tlak občanů na město, aby věc řešilo (viz např. Horoušánky). 

Město Úvaly už v roce 2007 na základě mých návrhů v zastoupení pana starosty MUDr. Šťastného 

v těsné spolupráci s místní rybářskou organizací přistoupilo ke zpracování podkladů pro záměr 

Revitalizace toku Výmoly a obnovy úvalských rybníků. V současnosti se podařilo dokončit realizaci I. 

etapy s názvem „Revitalizace rybníků Fabrák, Jámy, Kalák“. Město využilo možnosti 70% pokrytí 

nákladů z dotace z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 6.4.  

Pokud jde o rybník Kalák, který byl zanesen velkou vrstvou sedimentu, je odbahněn, došlo k 

vybudování nového výpustného objektu (požeráku) a nového kapacitního přelivu. Krásu 

revitalizovaného Kaláku bohužel stále ještě hyzdí jeden vřed v podobě výtokového objektu, který je 

nekapacitní, v havarijním stavu a při vyšších vodních stavech dochází k vybřežení vody na přilehlou 

komunikaci. V nedávné minulosti zde došlo k několika povodňovým stavům, kdy se např. v roce 2002  

voda dostala až do školní tělocvičny. Tento úsek však v rámci revitalizace řešen nebyl, neboť 

majetkoprávní vztahy v dotčeném území jsou nedořešené; má advokátní kancelář proto město Úvaly 

zastupuje v soudním sporu o určení správcovství a tím určení, kdo je povinen na své náklady výtok 

zkapacitnit. Částečně bude problém řešen pod silnicí z prostředků Regionálního operačního programu 

v rámci realizace rekonstrukce silničního průtahu.  

U rybníka Jámy je hlavní položkou revitalizace rekonstrukce bezpečnostního přelivu a rekonstrukce 

spodní výpusti s požerákem. V rámci toho byla též vybudována přístupová komunikace k budoucímu 

mostku pro pěší přes Výmolu pod železničním mostem (kanály). 

Rybník Fabrák, který byl také z velké části zanesen sedimentem, musel být též odbahněn, dále byly 

rekonstruovány bezpečnostní přeliv, spodní výpust, požerák, štoly a výpusti. Do stavby byla zahrnuta i 

revitalizace odpadního koryta od rybníka až po jeho napojení do Výmoly. Revitalizace spočívala i v 

opravě předehřívacího rybníčku na vtoku do rybníka včetně repase vtokových objektů. Dále je 

opravena hráz Fabráku mezi zdrží a Výmolou. 

V rámci všech rybníků byla provedena řada ekologických opatření. 12-15 % vodní plochy slouží jako 

litorální pásmo s hloubkou vody do 0,5 m. Břehy nádrží a tůní jsou rozčleněny řadou nerovností a 

členitostí z důvodu vzniku vhodných mikrostanovišť a brzkého oživení rybníků. Pro znovuoživení 

rybníků bylo nutné ponechat na dně vrstvu 10 – 20 cm sedimentu – tzv. pufrační vrstvu. Kolem 7 tisíc 

m
3
 sedimentů bylo použito k revitalizaci starého lomu se skládkou na Vinici. Tam město společně 

s vlastníky pozemku hodlá v nejbližší době vybudovat přírodní amfiteátr. 

Víme, že nás čeká ještě spousta práce s dalšími etapami a s tím spojené neskutečné výdaje. A dnes 

víme, že (kromě revitalizací zbylých rybníků patřící městu – Lhoták a Horní) tyto prostředky město 

ani poskytnout nemůže. Dohodli jsme proto se Středočeským krajem, že nechá vypracovat studii 

proveditelnosti, která by měla řešit opatření na zvýšení ochrany sídel v povodí toku Výmola. Ta bude 

sloužit k aktualizaci Plánu povodí Labe, na základě kterého jsou financovány velké protipovodňové 

projekty přímo Povodím Labe, s.p. Tyto projekty by spočívaly ve vytvoření nových a opravu starých 

retenčních prostorů, zpomalení povrchového odtoku a vytvoření podmínek pro neškodný přirozený 

rozliv toků. Úvaly je nutno chránit před důsledky klimatických změn ať již z hlediska ohrožení 

přívalovými dešti, nebo naopak z hlediska zadržení vody pro případ sucha. 

 

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., místostarosta 

 

 

 



 

Městskému domu dětí a mládeže Úvaly je 25 let  

  

 

Statistická tabulka 

 

Rok Počet 
kroužků 

Počet 
dětí 

Počet  
pedag. 
prac. 

Počet 
exter. 
prac. 

Počet 
provoz. 
prac. 

Počet 
letních 
táborů 

Počet 
účast. 
letních 

táborů 

Počet 
akcí a 
soutěží 

Počet 
účastníků 
akcí a 
soutěží 

Výše 
příspěvku 
zřizovatele 
 na provoz 

1988 15 251 2 4 1 1 24 4 524 125 000 

2002/03 61 676 4 7 1 5 226 71 2754 353 000 

2007/08 63 744 4 17 1 7 216 93 8905 300 000 

2010/11 74 1042 4 21 4 11 291 92 8798 250 000 

2011/12 69 811 4 20 5 13 326 101 9978 200 000 

2012/13 64 870 4 22 5 9       300 000 

 

Zpracovala Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM Úvaly 
 

 

 

 

 

ARO V KARATE SPORT ÚVALY 

Jaro v karatistickém oddíle Sport Úvaly proběhlo v duchu příprav na závody. Naši sportovci  

se zúčastnili přeboru Prahy, národních pohárů a národní ligy. Všude bojovali s ohromným 

nasazením  

a moc jim děkujeme za vzornou reprezentaci klubu. 

ÚSPĚCHY NAŠICH NEJLEPŠÍCH ZÁVODNÍKŮ JARO 2013: 

Národní pohár - mladší dorost Bílina 9. 3. 2013 

Pavel Zach mladší dorost kata 2. místo 

Pražský přebor JKA 7. 4. 2013 Praha 



Sára Konečná minižákyně kata 1. místo 

Magdaléna Krajíčková minižákyně kata 3. místo 

Zuzana Sokolová minižákyně kata 4 . místo 

Sára Konečná minižákyně kumite 1. místo 

Marie Čadová minižákyně kumite 2. místo 

Zuzana Sokolová minižákyně kumite 3 . místo 

Magdaléna Krajíčková minižákyně kumite 4. místo 

S. Konečná, M. Krajíčková, Z. Sokolová kata tým minižákyně 2. místo 

Martin Přech mladší žáci kata 1. místo 

Martin Přech mladší žáci kumite 2. místo 

Filip Konečný mladší žáci kumite 3. místo 

J. Coufalík, F. Konečný, M. Přech ml. žáci kata tým 3. místo 

Adéla Urbanová mladší žákyně kumite 2. místo 

Agáta Krejsová mladší žákyně kumite 4. místo 

Pavel Zach mladší dorostenci kata 2. místo 

Pavel Zach mladší dorostenci kumite 4. místo 

D. Ninkovič, M. Ninkovič a P. Zach ml. dorost kata tým 2. místo 

A. Brožíček masters muži kata 1. místo 

 

Národní pohár žáci 13. 4. 2013 Kadaň 
    Sára Konečná (minižákyně kata) 3. místo 

    Zuzana Sokolová (minižákyně kata) 4. místo 

    Marie Čadová (minižákyně kata)  6. místo 

    Magdaléna Krajíčková (minižákyně kata) 7. místo 

    Sára Konečná (minižákyně kumite)  1. místo 

    Marie Čadová (minižákyně kumite) 3. místo 

    Magdaléna Krajíčková (minižákyně kumite) 5. místo 

    Zuzana Sokolová (minižákyně kumite) 6. místo 



    Kata tým Sport Úvaly (minižákyně kata) 1. místo 

    Adéla Urbanová (mladší žákyně kumite) 5. místo 

    Martin Přech (mladší žáci kata) 5. místo 

    Martin Přech (mladší žáci kumite) 2. místo 

    Filip Konečný (mladší žáci kumite) 8. místo 

    Kata tým Sport Úvaly (mladší žáci kata) 7. místo 

    Anna Hiršlová (starší žákyně kata) 2. místo 

    Michaela Krajíčková (starší žákyně kata) 4. místo 

    Michaela Krajíčková (starší žákyně kumite) 8. místo 

   

Liga žáci 2013 

V celkovém pořadí žákovské ligy drží zatím náš tým výborné 3. místo. Závěrečné utkání 

proběhne  

na začátku června. 

Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly 

 

Přebor Prahy Přech Martin, vítěz kata mladší žáci 

 

 



Velikonoční soustředění Sport Úvaly 2013 

Tradiční velikonoční soustředění našeho klubu proběhlo v době velikonočních prázdnin 

(vzhledem ke sněhu se zdálo, že máme zimní prázdniny) ve Starých Splavech u Máchova 

jezera. Soustředění se zúčastnilo 60 karatistů. Po 5 dnů se tvrdě trénovalo a ti nejodolnější 

vydrželi i běžeckou průpravu ve sněhu. Kromě karate jsme letos byli účastníky zimních 

olympijských her. Děti reprezentovaly výpravy Kanady, Japonska, Švédska, Švýcarska a 

jiných sportovních velmocí. Závodili jsme na lyžích, běželi biatlon, hráli lední hokej a zažili 

hodně legrace. Moc děkuji celému týmu trenérů za výbornou realizaci soustředění. 

Mgr. Jana Konečná, předsedkyně Sport Úvaly 

 

Velikonoční soustředění Sport Úvaly 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ČSTV 2012 A KARATE SPORT 

ÚVALY 

Mezi nejúspěšnější sportovce ČSTV roku 2012 byly zařazeny i karatistky našeho klubu 

Anna Hiršlová a Michaela Krajíčková. 

Připomeňme jejich výsledky na mistrovství Evropy v loňském roce: 

 3. místo Anna HIRŠLOVÁ (kata 12 let) 

 
 3. místo Michaela KRAJÍČKOVÁ (kata tým) 

 
 4. místo Michaela KRAJÍČKOVÁ (kata 11 let) 

 
5. - 8. místo Anna HIRŠLOVÁ (kumite 12 let) 

 

Děvčatům moc gratulujeme!!! 



Za Sport Úvaly Mgr Jana Konečná 

 

čstv nejúspěšnější sportovci 2012 A. Hiršlová a M. Krajíčková 
 

 

 

 

Obnova Úval po velkém požáru 

 

Vraťme se ještě v pár poznámkách k následkům po velkém požáru úvalského náměstí 

koncem 30. let 19. století. 

Hospodáři, kteří při dubnovém požáru v roce 1838 přišli o střechu nad hlavou, nebyli při 

stavbě nového obydlí odkázáni sami na sebe. Především měli všichni nárok na pomoc od 

vrchnosti. Pravým vlastníkem usedlostí i pozemků byla totiž podle starého purkrechtního 

práva vrchnost a jednotliví hospodáři byli uživateli, kteří ve dvou ročních splátkách odváděli 

příslušné platy. Obvykle poskytla správa panství dřevo na stavbu a v případě počínání po 

úvalském požáru nechala i zhotovit stavební plány. 

Jak se však později ukázalo, samotná pomoc vrchnosti nestačila. Hospodáři, kteří nebyli 

proti požáru pojištěni, a to byla většina, se dostali do potíží. Pojištěná byla jen stavení s č. p. 

1 a 4. 

Plán obnovené zástavby byl hotov do dvou měsíců po požáru a předložen k připomínkám 

rychtáři a konšelům Úval. Nové domy měly být posunuty blíže k náměstí. Nákresy 

jednotlivých staveb byly dokončeny v polovině července a po menších korekturách se začalo 

stavět. 



Na přiloženém obrázku můžete vidět originální plánek stavení Jana Bilanského s č. p. 5. Na 

půdorysu stavby je zleva vidět světnice, dále kuchyně a předsíň a uprostřed komora. 

Poslední dvě místnosti jsou chlívy pro dobytek. Podkroví se neobývalo a sloužilo často ke 

skladování plodin. Kompozice tehdejších venkovských staveb byla podobná a vycházela 

z novověkého vzoru. Rysy tehdejší zástavby jsou na úvalském náměstí dodnes patrné. 

Dobovým pomníkem je například statek s č. p. 6 se vstupní bránou, která nese letopočet 

1841. Tento statek, který tehdy patřil Janu Lašmanovi, nebyl posledním velkým požárem 

Úval nikterak poškozen a přestavěn byl z jiného důvodu.  

Domek s č. p. 5 již dnes nestojí a popisné číslo se přestěhovalo pár desítek metrů 

severovýchodně od původního umístění. Jan Bilanský nedlouho po požáru svou usedlost 

prodal, ale po různých majitelích se původnímu rodu znovu navrátila. Statek získal František 

Bilanský, dlouholetý starosta městečka a jeden z prvních úvalských hasičů. Vedlejší 

hospodář Jan Petříček ve svém stavení s č. p. 62 žil ještě po dlouhý čas. Domek s tímto 

číslem na náměstí stále stojí, a ačkoliv jsou na jeho štítu pozdně barokní prvky, nepochází 

jeho podoba z přestavby po požáru. Petříček totiž vystavěl svou chalupu nejdříve ze dřeva. 

Ani rodina Františka Řezáče ze statku s č. p. 4 nevzdala a v dnešní zástavbě je dodnes 

patrný tvar původního stavení. Václav Drvola se navzdory tomu, že nebyl pojištěn, vypořádal 

s následky požáru poměrně dobře a svou chalupu vystavěl v původní velikosti. Dlouho se ale 

z nového domku netěšil, jelikož v létě roku 1842 opět vyhořel. Ačkoliv vrchnost nechala 

vyhotovit nákresy chalupy Jana Ložka s č. p. 3 a obecní chalupy s č. p. 2, byla postavena jen 

jedna z nich. Ložek se už totiž do nového nestěhoval. Tehdy už mu bylo 58 a nebyl na 

následky požáru pojištěn. Na náměstí tak ubyla jedna stavba, což později umožnilo vznik 

Tyršovy ulice. Ložkova chalupa navíc původně stála na obecním pozemku. Obecní chalupa 

se tedy mohla nově vystavit na základech vedlejšího domku a získala i jeho popisné číslo. 

Obecní chalupa sloužila jako pastouška téměř po celé 19. století a poté jako ubytování pro 

místní chudinu. První obecní úřadovna sídlila v č. p. 44, v nejstarší budově školy u kostela. A 

to až po roce 1884, kdy byla postavena nová patrová Obecní škola s č. p. 7. Posledním 

pohořelým hospodářem byl Matěj Kopecký, který měl však dostatečně vysoké pojištění a 

statek s č. p. 1 znovu vystavěl v původním rozsahu. 

                                                                                                         Mgr. Milan Bednář 

 



 
 

 

 

 

Plán domu bilan 

 

Nemocnice Říčany otevřela ambulanci zabývající se 

nemocemi krve 

 

Nově otevřená ambulance v říčanské nemocnici se zabývá především záchytem, 
diagnostikou a léčbou trombózy, embolie a krvácivých stavů. Zaměřuje se také na 



poradenství, diagnostiku a léčbu v oblasti anemie a ostatních poruch krvetvorby, 
stejně jako i na antikoagulační a antiagregační léčbu srdečních arytmií. 
„Žilní trombóza a plicní embolie jsou jednou z nejčastějších příčin onemocnění a 
úmrtí nejenom ve starším věku. Jde o častou příčinu náhlého  úmrtí  po operačních 
zákrocích, při delším pobytu na lůžku a často přichází náhle, z plného zdraví,“ 
vysvětlila lékařka Nemocnice Říčany MUDr. Běla Nedvědová s tím, že u mladých 
zdravých žen se například objevuje stále častěji žilní trombóza a embolie v 
souvislosti s používáním hormonální antikoncepce. „V hematologické poradně v 
Říčanech se zabýváme riziky tromboembolie, detekcí a diagnostikou trombóz žil 
dolních končetin, vyhledáváním vrozených rizikových faktorů a prevencí  embolie a 
samozřejmě též léčbou tromboembolické nemoci,“ upřesnila MUDr. Nedvědová. 
Ambulance je úzce napojena na interní lůžkové oddělení nemocnice, kterým projde 
ročně více než stovka trombotických i embolických příhod u lidí v širokém věkovém 
rozmezí. Podle MUDr. Nedvědové je v těchto případech nejdůležitější včasná 
diagnóza, kterou jsou schopni v říčanské nemocnici, díky vybavení místní laboratoře 
a sonografie, provést velmi rychle. „I po úspěšné léčbě ale pacienty nadále 
sledujeme, radíme jim například, jak užívat léky na ředění krve a podobně,“ dodává 
lékařka. K určení co nejpřesnější diagnózy používají lékaři v Nemocnici Říčany též 
moderní zobrazovací metodu, tzv. dopplerovské UZ vyšetření žil. U pacientů s vyšší 
srážlivostí krve doporučujeme otestovat i rodinné příslušníky k odhalení dědičného 
rizika trombofilie. „V případě nalezené patologie následně členy rodiny podrobně 
seznámíme s výší jejich rizika a doporučíme vhodnou prevenci a případně další 
léčbu již manifestovaného onemocnění,“ dodala MUDr. Nedvědová. 

 

Hematologická ambulance v Říčanech - kontakt: 

osobní konzultace po objednání na tel. 323627501 

MUDr. Běla Nedvědová - úterý a pátek 9 -13 h 

MUDr. Rudolf Hoffmann – liché středy 8 -15 h 

Konzultovat je možné formou písemného dotazu na mailu: prevetromb@gmail.com. 

Informace o prevenci trombózy naleznete na www.prevetromb.cz. 

-redakce- 

 

 

http://www.prevetromb.cz/


 

 

Dne 15. 5. 2013 se uskutečnilo v sálku DPS Úvaly posezení s malým občerstvením 

ke „DNI  MATEK“, které bylo pořádáno MěÚ Úvaly pro seniorky. Pan starosta je 

přivítal a s přáním předal i kytičku. Program byl v režii dramatického kroužku 

Městského domu dětí a mládeže Úvaly za hudebního doprovodu lektora MDDM p. 

Petra Nováčka. Úsměv a potlesk byl důkazem, že se vystoupení líbilo.  

 


