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Strahovský rybník o.p.s. (dále jen společnost) byla založena dne 29.8.2000 zápisem do rejstříku 

obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Praze čj. F33695/2000/O182/01.  

Společnost byla založena dle zákona č. 248/1995 Sb. Společnost založilo sedm zakladatelů, 

fyzických osob.  

  

 Společnost byla založena pro plnění svojí hlavní činnosti a tou je poskytování služeb rekreačního 

a sportovního charakteru občanům obce Chýně a Hostivice a ostatním občanům ve vymezené lokalitě 

přírodního areálu s vodními plochami. S poskytováním služeb je spojena výrazně ekologická aktivita 

společnosti v pronajaté lokalitě Strahovský rybník a přilehlých pozemcích. Jedná se o dobudování hrází 

a okolních ploch rybníka, výsadbu keřů a stromů, sekání trávy, úklid a čištění areálu, zajištění rybí 

obsádky a vytváření dobrých podmínek pro život ohrožených živočišných druhů. Touto činností chce 

společnost obnovit a dotvořit přírodní areál a poskytnout zájemcům o sportovní rybolov za stanovených 

podmínek možnost vyžití při regulačním odlovu a zároveň nejen jim, ale i ostatním občanům zajistit 

možnost pobytu v příjemném prostředí zeleně a vodních ploch. V roce 2018 se nezměnilo nic v poslání 

společnosti a lze konstatovat, že hlavní činnost byla úspěšně naplňována. Po osmnácti letech fungování 

společnosti se vytvořil již stálý okruh příznivců této činnosti, kteří spolu s ostatními občany regionu 

aktivně využívají tento prostor a zároveň se podílejí na jeho dotváření a udržování.  

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

  
 Společnost v roce 2018 vyvíjela pouze činnosti spojené s poskytováním obecně prospěšných 

služeb. Nebyla vykonávána žádná doplňková ani jiná výdělečná činnost. V roce 2018 byly prováděny 

všechny pravidelné práce na údržbě Strahovského rybníka, a pozemků v jeho okolí. Byly provedeny 

nutné opravy, laviček v okolí rybníka, tabulí a vývěsek. Byly udržovány dřeviny a křoviny v areálu a 

odstraněny náletové dřeviny u „Náveského rybníka“.   

Pravidelně bylo prováděno čištění koryta přítoku a ostatních vodních struh v lokalitě. Zvláštní 

pozornost byla věnována údržbě, vybagrování a odbahnění Mlýnského potoka, který vede od Náveského 

rybníka do plůdkových rybníčků.  V letošním roce se společnost rozhodla na náklady společnosti, opravit 

část břehu rybníka, který byl v havarijním stavu. V roce 2013 jsme tuto část břehu provizorně opravili 

dřevem. Po pěti letech neustálého působení větrů a trouchnivění dřeva se společnost rozhodla pro 

důslednou opravu břehu rybníka. Oproti původnímu projektu, kdy břehy nebyly ničím zpevněny, jsme 

se rozhodli, pod odborným dozorem, pro sypanou hráz z kamene. Kámen jsme zasypali hlínou a zaseli 

trávu. Z finančních důvodů jsme opravili nejnutnější a doufáme, že v dalších letech seženeme prostředky 

na opravu břehu celého rybníka.  



V uplynulém roce naše společnost zorganizovala v červnu den pro děti z Hostivického Klokánku. 

Sponzorský dar na tuto akci poskytlo město Hostivice. Děti prožily den u rybníka, naši členové dětem 

ukázali techniku lovu, na plůdkových rybníčkách ukázku ryb. Den byl zpestřen ukázkou „Rugby“ malých 

dětí z klubu „Tatra Smíchov“, a divadelním představením skupiny „Myš a Maš“. V závěru dne malá 

rybářka z Klokánka chytla kapra 75 cm. 

V září společnost pořádala dětský den pro děti s rodiči. Akce měla veliký úspěch, zúčastnilo se 48 dětí 

s doprovodem rodičů či prarodičů, další akce závody pro členy společnosti, proběhla bez velkého zájmu 

našich členů. V roce 2018 bylo pořádáno více akcí jinými spolky a naše společnost všem poskytovala 

zázemí v naší boudě. Bohužel, při žádosti o rekolaudaci na klubovnu, nám bylo odborem životního 

prostředí sděleno: „Podle územního plánu se pozemek parc. č. st. 906 k. ú. Chýně nachází v 

neubarnizovaném území, v ploše Výrazná krajinotvorná zeleň. V této ploše je nepřípustná 

jakákoliv výstavba, vyjma účelových komunikací, pěších a cyklistických stezek a účelových zařízení 

sloužících lesnímu hospodářství a myslivosti. Sice váš záměr není nová stavba, ale i změna využití musí 

odpovídat územnímu plánu a klubovna nesouvisí se zelení, takže z našeho pohledu přípustná není.“ 

 Proto v do vyřešení záležitosti, je provoz boudy omezen pouze na činnost naší společnosti. 

 V rámci splnění pracovní povinnosti bylo odpracováno celkem 1973 brigádnických hodin a to 

zejména účastníky regulačního odlovu, ale i dalšími příznivci. Všem účastníkům brigád tímto děkujeme 

za aktivní účast. Velký dík patří panu Jiřímu Slaninovi, Martinovi Kalkušovi a Josefu Chybovi jak za 

organizaci brigád, tak za počet odpracovaných hodin.  

  

 V průběhu roku zasedala třikrát jak správní, tak i dozorčí rada společnosti. Na svých zasedáních 

přijala správní rada rozhodnutí o podmínkách regulačního odlovu pro rok 2019, k tomu vydala upravená 

pravidla a schválila hlavní body plánu práce na rok 2019.     

    

 Od roku 2009 provozuje společnost webové stránky, které poskytují všem příznivcům a zájemcům o naši 

činnost přehledné informace o proběhlých akcích, o chystaných aktivitách, brigádách a dalších akcích. 

Stránky naleznete po zadání adresy: www.strahovnik.cz, a zároveň můžete komunikovat s představiteli 

společnosti pomocí e-mailové adresy: ops@strahovnik.cz. Žádáme členy, aby využívali informace 

zveřejněné na těchto stránkách a doporučovali je dalším zájemcům.  
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