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• Historie rybníka v obci Míchov se
datuje již od roku 1662.

• Poslední majitel byl hrabě Alexander
Hugo Kálnoky

• Ten si v roce 1992 zažádal o
navrácení zabaveného majetku,
který se vztahoval i na rybník v naší
obci. Bohužel tím se zkomplikoval
celý proces navrácení rybníka obci
Míchov. Rybník tak po celou dobu
zarůstal a jeho stav se zhoršoval, až
do posledních roků před jeho
obnovou – viz obrázky jeho stavu
před rokem 2019.

• Obec Míchov proto žádala o vyjmutí
rybníka z restitučních požadavků a
to již roku 2010. Teprve v roce 2016
došlo k rozhodnutí Státního
pozemkového úřadu v Brně o tom,
že rybník přechází plně do majetku
obce.
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• Od roku 2014 jsme začali pracovat

na projektu obnovy rybníka. Tento
projekt nám zpravovala firma V. H.
Atelier z Brna.

• Projekt zahrnoval nejen odbahnění a
obnovu rybníka, ale i opravu zídky
podél přilehlé silnice, bezp. přelivu a
průcezné hrázky.

• Položkový rozpočet na celou akci
dosahoval částky 6 mil. Kč. S naším
rozpočtem bylo jasné, že na takto
velkou částku nejsme schopni
dosáhnout bez využití dotací.

• Zajištění dotace jsme svěřili firmě
Reason, spol. s r.o. z Náměště nad
Oslavou. A pak jsme jen čekali na
vyhlášení vhodného dotačního
titulu.

• Ten byl vyhlášen v roce 2018 a to
MZ. Obci se nakonec podařilo
dosáhnout nejen na tuto dotaci, ale
zásluhou firmy Reason i na dotaci z
Operačního programu životního
prostředí vypsanou MŽP.



Obec Míchov
• Nakonec tak obec získala nejen

dotaci z MZ ve výši 2 mil. Kč, ale i z
MŽP ve výši 1.566.000,-Kč. Dobrou
spoluprací s JMK jsme navíc dosáhli
i na dotaci z kraje, a to ve výši 400
tis. Kč.

• Výběrové řízení na realizaci díla
proběhlo v roce 2019. Vyhrála jej
bezkonkurenčně nejnižší cenou
firma RM Trymet z Boskovic.
Bohužel ta však nakonec neposkytla
součinnost při realizaci díla. Proto
jsme byli nuceni svěřit realiaci díla
druhé firmě v pořadí. Tou byla firma
Agromeli z Brna.

• To se nakonec ukázalo jako nejlepší
řešení. Firma Agromeli se projevila
jako profesionální partner a v rámci
realizace vlastního díla jsme byli s
její prací maximálně spokojeni.

• V rybníku došlo k odtěžení celkem
5300 m3 sedimentu, který byl
umístěn na okolní pole.
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• V přítokové části byla zřízena
litorální zóna, která je oddělena od
rybníka průceznou hrázkou z
kamení. Došlo k vybudování
bezpečnostního přelivu ve spodní
části rybníka, opevnění některých
břehů a také k výstavbě nové
kamenné zídky oddělující rybník od
silnice.

• Práce byly dokončeny v prosinci
roku 2019 a na jaře roku 2020
proběhlo již jen osetí břehů trávou.
Ke konečné kolaudaci došlo
31.7.2020.

• Za úspěchem při celkové realizaci
díla stojí především výborná
spolupráce s firmami VH Atelier
Brno, Reason Náměšť nad Oslavou a
Agromeli Brno.

• Poděkování patří také našemu
nadřízenému orgánu KÚ JMK Brno.
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