
Dotaz 6.10.2021 emailem 

Dovoluji si požádat o poskytnutí informace o výsledcích sledování kvality vody a obsahu sledovaných 
látek na Cihlářském potoku včetně přítoků a rybníku Cihlář a Hajdovec z období přibližně posledních 
5 let. 

Požadované údaje: místo monitoringu, seznam sledovaných ukazatelů, hodnoty sledovaných 
ukazatelů, limity podle příslušného právního předpisu (pokud je stanoven). 

 

Odpověď 12.10.2021 emailem 

Město Havlíčkův Brod nemá žádné obecné zákonné povinnosti sledovat kvalitu povrchové vody na 
vodních recipientech a nesleduje ji.  

Výjimkou je sledování průhlednosti vody u 9 rybníků (Štičí, Zádušní, Pfaffendorfský, Hajdovec, 
Komora I., Komora II., Cihlářský, Hastrman, Obora), jejichž revitalizace byla podpořena pod názvem 
„Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“ dotací z Operačního programu 
Životní prostředí 2007 – 2013. Zde se město Havlíčkův Brod zavázalo po dobu 20 let udržitelnosti 
projektu (tj. do roku 2032) zajistit rybniční hospodaření, které neoslabí ekologickou funkci rybníků. 
Metodika sledování ukazatelů pro kontrolu rybářského hospodaření (Metodické listy AOPK č. 13 z 
března 2008) se po čase ukázala jako nevyhovující, neboť vycházela z požadavků na přísnější rybniční 
hospodaření v přírodních rezervacích, kam rybníky v urbanizované krajině nelze zařadit. Město 
Havlíčkův Brod požádalo proto o vypracování nové metodiky, která bude přizpůsobena místním 
podmínkám a parametrům daných rybníků. Nová metodika se používá od roku 2018, a je založena 
na kontrole průhlednosti vody pomocí Secchiho desky. Měření se provádí 2 x ročně (v období od 1.5 
do 30.6), a za vyhovující stav je považována průhlednost vody vyšší než 50 cm. Výsledky naměřených 
hodnot podle nové metodiky a vyhodnocení u požadovaných rybníků níže přikládáme. 

 
VÝSLEDKY 2018 

  průhlednost v cm 
hodnocení 

  10.5.2018 21.6.2018 

Hajdovec 90 84 
vyhovuje 

Cihlářský rybník 87 72 

    
VÝSLEDKY 2019 

  průhlednost v cm 
hodnocení 

  27.5.2019 24.6.2019 

Hajdovec 103 70 
vyhovuje 

Cihlářský rybník 124 79 

    VÝSLEDKY 2020 

  průhlednost v cm 
hodnocení 

  14.5.2020 26.6.2020 

Hajdovec 90 90 
vyhovuje 

Cihlářský rybník 76 70 

    VÝSLEDKY 2021 

  průhlednost v cm 
hodnocení 

  21.5.2021 25.6.2021 

Hajdovec 85 124 
vyhovuje 

Cihlářský rybník 84 70 



 Město Havlíčkův Brod jako povinný subjekt má dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., povinnost 
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.  Vzhledem k tomu, že problematika sledování 
kvality povrchových vod nenáleží do působnosti obcí, nemá město ostatní Vámi požadované 
informace kromě výše uvedených k dispozici. Z tohoto důvodu Vaši žádost v tomto bodě odkládá 
z důvodů uvedených v § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.   

Z  úřední činnosti je nám známo, že rozsáhlejší monitoring povrchových vod ve správním obvodu 
města Havlíčkův Brod provádí jiné subjekty, např. Vodovody a kanalizace, a.s., Krajská hygienická 
stanice, komerční laboratoře aj. Doporučujeme obrátit se s žádostí o informace o další sledované 
hodnoty na ně. 

Pokud nesouhlasíte s uvedeným způsobem vyřízení žádosti, můžete na postup povinného subjektu 
podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., a to podáním u Městského úřadu Havlíčkův Brod 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Kraje 
Vysočina. 


