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Vážení  spoluobčané,

Čím více se zabýváme faktory a fakty, ovlivňující naše budoucí rozhodnutí o nejlepším 
zdroji  vody do obecního vodovodu, tím více se ukazuje propojenost tohoto rozhodnutí 
s řešením likvidace odpadních vod. K tomu připočtěme i „žhavý“ problém suchých let 
a nutnost maximálně efektivního hospodaření s vodou. Celá tato problematika se týká 
Koněprus i Bítova a řešení by mělo být prospěšné celku, tedy oběma našim obcím. 
Vnímáme, že se jedná o strategické rozhodnutí, které ovlivní naše obce na dlouhou řadu let.

V tomto čísle Vám předkládáme článek, který shrnuje výhody a nevýhody způsobu čištění 
odpadních vod tak, jak jej pro nás připravil náš odborný poradce a který zohledňuje 
novelizaci vodního zákona, tedy řešení likvidace odpadních vod, které nařizuje stát.

Dále zde naleznete i výsledek ankety na toto téma, prováděné v Bítově, 
kde kanalizace ani vodovod vybudován není a kde se občané musí 
rozhodnout do jakého způsobu odvádění svých odpadních vod investovat.

Obec resp. zastupitelstvo obce bude brát při svém rozhodování v úvahu všechny 
faktory (technické, finanční i občanské), ale i fakt, že v Koněprusích je již 
vybudována kanalizace a ČOV (a připraven vodovod), které obec provozuje a musí 
být zajištěna její životaschopnost ve smyslu dostatečného přísunu odpadních vod 
k čištění, což nás přímo pobízí prověřit možnost dobudování kanalizace a vodovodu 
do Bítova a případně připojit odpadní vody Bítova do ČOV v Koněprusích.
Na počátek května 2019 jsme zadali provedení odborné studie, ze 
které bude patrná finanční, technická i časová náročnost této stavby. 

Pevně věříme, že v příštím čísle Vám budeme schopni předat již konkrétní 
informaci o nákladech na vybudování přivaděče vody z Lounína do Koněprus 
(geologický průzkum trasy již proběhl a čekáme na finální odbornou zprávu) 
a přiblížíme se tak finálnímu rozhodnutí o zdroji vody, v tuto chvíli, alespoň pro 
Koněprusy. Ujišťujeme občany Bítova, že Bítov vnímáme jakou rovnocennou 
součást Koněprus a naše rozhodnutí jsou a budou poplatná tomuto vnímání.

O otevírání nových pohledů na obecní záležitosti, ve smyslu inspirace a vzoru

Stanislava Králová

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov duben 2019

ZLATÝ        KŮŇ
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jinou, počtem obyvatel srovnatelnou obcí, píši v dalším článku tohoto Zpravodaje.

Osobně jsem moc ráda, že 
se nám pomalu daří vnímat 
a řešit obecní záležitosti 
strategicky. Že se snažíme 
současným rozhodováním 
pozitivně a smysluplně 
ovlivnit budoucnost obcí. Že 
dobrá rozhodnutí minulých 
zastupitelstev podporujeme 
a rozvíjíme. Protože „obecní“ 
je minimálně stejně důležité 
jako „moje“, protože i „obecní“ 
je „moje/naše“, je to prostor 
ve kterém žijeme, a který 
sdílíme.“ 

Mějte krásné jaro!

Vodní zákon a způsoby likvidace odpadních vod

Odpadní vody z jednotlivých domácností je možné likvidovat několika způsoby. Každý 
způsob má své výhody, nevýhody a specifika.

Úplně nejjednodušší způsob je odvádění do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu 
zakončené čistírnou odpadních vod. V případě, že je technicky možné připojení na 
veřejnou kanalizaci, je vlastník nemovitosti povinen se na tuto kanalizaci připojit, 
pokud k tomuto obec vydá rozhodnutí dle §3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích. Pokud je již objekt připojen pomocí kanalizační přípojky, 
platí se pouze poplatek za odvádění a čištění odpadních vod, tzv. stočné. Zbytek starostí 
je na vlastníkovi, popřípadě provozovateli obecní kanalizace a čistírny.

Jak funguje čistění odpadních vod:
Odpadní vody z veřejné kanalizace natékají do objektu čistírny přes mechanické 
předčištění, kde dojde k odstranění větších nerozpuštěných kusů (toaletní papír, 
kousky textilu, apod.) průchodem přes kovové mříže, tzv. česle.
Takto předčištěné odpadní vody natékají do biologické části čistírny tvořené 
aktivačními nádržemi. Zde jsou organické látky způsobující znečištění odpadních vod 
odstraňovány pomocí směsi mikroorganismů. Odstraňování organického znečištění je 
zajištěno cílenou podporou určité skupiny mikroorganismů, které vyžadují ke svému 
životu často rozdílné podmínky. Proto je biologický stupeň čistírny rozdělen na část
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bez přístupu kyslíku a na část naopak intenzivně provzdušňovanou. Mechanicky 
předčištěné odpadní vody natékají nejprve do části bez kyslíku, ve které mikroorganismy 
převádí dusičnany na plynný dusík, který je uvolňován do atmosféry. Poté se směs 
odpadní vody s mikroorganismy (užívá se název aktivovaný kal) přivádí do části, 
která je intenzivně provzdušňována. V této části se odstraňuje organické znečištění 
a odbourává se pro vodní organismy jedovatý amoniakální dusík. 
Kromě odstraňování dusíku z odpadních vod se často na čistírnách odstraňuje také 
fosfor, který se po přidání chemikálií vysráží do nerozpuštěné formy. Odstraňování 
sloučenin dusíku a fosforu z odpadních vod je důležité pro zamezení rozvoje sinic a řas 
ve vodních tocích a nádržích. 

Z biologického čištění natéká směs vody a mikroorganismů do dosazovací nádrže, 
kde dochází k oddělení vyčištěné vody od kalu, který se usazuje na dně této nádrže. 
Vyčištěné vody pak odtékají do řek a potoků. Část usazeného kalu ze dna dosazovací 
nádrže je pak dopravován zpět na začátek čistícího procesu. Jelikož mikroorganismy 
se odstraňováním organického znečištění množí a zvětšují tak svůj objem, je nutné 
tyto přebytečné mikroorganismy z biologického stupně odstraňovat jako přebytečný 
kal. Jinak by unikaly spolu s vyčištěnými vodami a docházelo by ke znečištění potoků 
a řek. Přebytečný kal je uskladňován v samostatné nádrži na čistírně, kde je dále 
zahušťován a následně odvážen k odvodnění např. na ČOV do Berouna, která je 
vybavena odvodňovacím zařízením. Odvodněné přebytečné kaly z čistíren většinou 
jsou většinou využívány jako jedna ze surovin pro výrobu kompostovacích směsí.

Další možnosti likvidace odpadních vod:
Dříve nejrozšířenější a nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod v žumpě, 
kterou za pár korun vyvezl kamsi na pole každý, kdo měl nějakou cisternu, je již 
minulostí. Poslední novela vodního zákona přenesla na vlastníky žump odpovědnost 
za správné likvidování odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Po novele zákona 
totiž platí, že je možné obsah žump likvidovat pouze vývozem na komunální čistírnu 
odpadních vod. Navíc má každý vlastník za povinnost svěřit vývoz žumpy výhradně 
osobě k tomu oprávněné podle živnostenského zákona. Splnění této povinnosti se 
prokazuje dokladem o vývozu, které je vlastníkovi žumpy oprávněná osoba povinna 
vydat. Tento doklad je pak povinen vlastník žumpy uchovávat za účelem prokázaní 
splnění povinnosti uchovávat po dobu alespoň dvou let pro případ kontroly ze 
strany příslušného vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí. 
Neprokázání likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem je hodnoceno jako 
přestupek, za který se u fyzických osob uloží pokuta až do výše 20 000 Kč. V případě 
osoby podnikající, pak až do výše 100 000 Kč.
Je tak zřejmé, že kdysi nejlevnější způsob likvidace odpadních vod po zavedení výše 
uvedených povinností značně podraží. U odpadních vod skladovaných v žumpách 
dochází ke zhoršení jejich kvality a není pak možné je vyvážet a likvidovat na menších
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obecních čistírnách. Potom nezbývá než odvézt tyto odpadní vody na vzdálenější 
velkou ČOV, která si s těmito vodami poradí. To se samozřejmě díky nákladům na 
dopravu značně prodraží. Cena za roční vývoz u domácnosti se čtyřmi osobami pak 
vychází 25 000 – 35 000 Kč/rok.
V případě netěsnosti nádrže či nepovoleného přepadového potrubí se jedná 
o nedovolené vypouštění odpadních vod a hrozí tak fyzické osobě pokuta až do výše 
100 000 Kč, u podnikajících osob až do výše půl milionu.

Jaký je rozdíl mezi žumpu a septikem? Žumpa je nepropustná jímka a celý její obsah 
se vyváží na čistírnu. Septik má více propojených komor, min. tři, ve kterých dochází 
k částečnému čištění vody. Voda ze septiku přepadá a kal je potřeba zhruba 2x za rok 
vyvézt na čistírnu. Ale hlavně – na septik musí být povolení vodoprávního úřadu! Jedná 
se totiž o vodní dílo, které slouží k nakládání s odpadní vodou (čištění a vypouštění). 
Pokud na septik povolení není, nahlíží na něj vodoprávní úřad jako na nevyhovující 
žumpu a majitel se dopouští protizákonného vypouštění odpadních vod.

Nově rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod je čištění v domovních čistírnách 
odpadních vod (DČOV). Většina výrobců domovní čistíren svorně tvrdí, že DČOV 
stačí zapojit do zásuvky obdobně jako lednici a je vystaráno. Ale i takové zařízení jako 
lednice, vyžaduje alespoň jednou za čas naší péči. 
V případě, že je domovní čistírna povolena v režimu stavebního povolení, je součástí 
stavebního povolení také povolení k nakládání s vodami, a sice podmínky vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. V tomto případě má vlastník 
domovní čistírny povinnost zajistit provoz čistírny v souladu s vydaným povolením 
k nakládání s vodami tak, aby byly plněny všechny podmínky uvedené v rozhodnutí. 
Musí tak plnit stanovené emisní limity a nechat provést zpravidla dvakrát za rok 
odběr vzorku vyčištěné odpadní vody na odtoku z čistírny akreditovanou laboratoří. 
Výsledky rozborů pak musí za předchozí rok zaslat příslušnému vodoprávnímu úřadu. 
Za porušení těchto povinností hrozí fyzické osobě uložení pokuty až do výše 50 000 
Kč, u podnikající osoby až do půl milionu. Stačí tak jeden nevyhovující vzorek odpadní 
vody a pokuta může být značně citelná. Už teď je tak jasné, že spoléhat pouze na líbivá 
slova prodejců se nemůže v žádném případě vyplatit.
Je třeba si uvědomit, že domovní čistírny jsou zmenšenou kopií obecních čistíren, 
které vyžadují pravidelnou obsluhu. Na rozdíl od obecních čistíren, které mají 
velkoobjemové nádrže a dokáží tak zvládnout nárazové přetížení bez problému, 
u domovních čistíren s jejich malým objemem, který odpovídá zhruba dvojnásobku 
objemu běžné popelnice, je třeba počítat s každým litrem navíc. Na to je třeba myslet 
pokaždé, kdy máme hromadu špinavého prádla např. po dovolené. Může se tak stát, 
že už po třetím praní si malou domovní čistírnu vypláchneme a následně nebudou 
několik týdnů plněny stanovené limity, než se čistírna zase tzv. zapracuje. Malé čistírny 
jsou pak velmi citlivé na složení natékajících odpadních vod. Běžné čisticí prostředky



5

k úklidu domácnosti mohou provoz čistírny vyřadit rovněž na několik týdnů. 
Pokud spočítáme náklady za elektřinu, protože čistírna musí být neustále 
provzdušňována, dále minimálně jedenkrát ročně vývoz přebytečného kalu a provedení 
dvou laboratorních rozborů, dojdeme k částce min 8000 Kč za rok. 
V případě, že je domovní čistírna povolena v režimu tzv. ohlášení, odpadá povinnost 
provádění laboratorních rozborů. Namísto toho je nutné jednou za dva roky nechat 
zkontrolovat danou čistírnu oprávněnou osobou. Cena za takovou revizi je různá, 
zpravidla 3000 - 5000 Kč, k tomu je potřeba započítat náklady za dopravu. Pokud 
čistírna neprojde revizí, musí tuto skutečnost vlastník nahlásit vodoprávnímu úřadu 
do deseti pracovních dnů a provést nápravná opatření do 60 dnů.  Následně se opakuje 
revize čistírny, opět za cenu 3000 – 5000 Kč. Pokud by však domovní čistírna neprošla 
opakovanou revizí, vydá vodoprávní úřad zákaz užívání. Jak pak bude vlastník 
nevyhovující domovní čistírny likvidovat odpadní vody, toť otázka.
Je nutné také vzít na zřetel pořizovací náklady domovní čistírny, které se pohybují od 
30 do 50 tisíc korun. K tomu je třeba připočíst náklady za projekt, správní poplatky, 
stavební činnosti a celková cena bude přinejmenším 60 tisíc korun.

Další možností jsou kořenové čistírny. U těch je nutností dostatečně velký volný 
prostor, protože na jednoho producenta odpadní vody je potřeba alespoň 5 m2 
kořenového pole. V dnešní době vysokých cen za stavební pozemky toto může být 
problém. Největším limitem pro kořenové čistírny je však nutnost vypouštění 
vyčištěných odpadních vody do vod povrchových. Nelze tyto vody zasakovat, protože 
kořenová čistírna nedokáže splnit potřebné limity pro zasakování vyčištěných vod.

Shrnutí a závěr

Jak již bylo řečeno na začátku, vůbec nejjednodušším způsobem likvidace odpadních 
vod je jejich odvádění do obecní kanalizace zakončené komunální čistírnou. Náklady 
na 4 člennou rodinu vychází při placení stočného na zhruba 6000 Kč/rok, v případě 
tlakové kanalizace je pak ještě nutné připočítat náklady na elektřinu pro provoz 
domovní čerpací jímky. Náklady na provoz takovéto čerpací jímky nejsou příliš velké, 
neboť se jímka plní po celý den a čerpadlo sepne až po dosažení nastavené hladiny. 
Navíc odpadá plno starostí, které jsou vyjmenovány výše.

Srovnání jednotlivých způsobů:

Odvádění odpadních vod do obecní kanalizace 
+ za likvidaci odpadních vod odpovídá vlastník/provozovatel 
+ neřeším vyvážení
+ neřeším odběr vzorků nebo technickou revizi
- placení stočného
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V únoru letošního roku proběhla na Bítově anketa, jejímž cílem bylo zjištění toho, jaké 
řešení likvidace odpadních vod by obyvatelé Bítova v budoucnu upřednostnili. Občané 
měli na výběr z následujících možností:

1. vlastním vyvážením
2. napojením na případnou kanalizace
3. vybudováním vlastní ČOV

Ankety se zúčastnili obyvatelé 14 domácností se 42 obyvateli – jak trvale žijících, 
tak přijíždějících na víkendy či občasně.  A jak anketa dopadla? Občané se v zásadě 
rozdělili do 2 skupin. V první skupině jsou ti, kteří (až na výjimky) nežijí v obci trvale 
– ti preferují připojení na kanalizaci. Naopak ti, kteří žijí v obci trvale upřednostňují 
domácí ČOV – převážně z důvodu dalšího používání vyčištěné vody (např. k zalévání). 
Rozložení můžete vidět v uvedeném grafu.

- pokud dosud není objekt napojen, pak investice do kanalizační přípojky 
- (náklady za elektřinu na provoz domovní čerpací jímky)

Akumulování v žumpě
+ nejlevnější počáteční investice
+ neplatím stočné
- vysoké poplatky za vyvážení
- nutnost vyvážet minimálně 1x měsíčně
- zápach spojený s vývozem žumpy
- nutnost dobrého přístupu pro nákladní automobil
- odpovědnost za předání odpadních vod pouze oprávněným osobám 

Čistění v domovní ČOV
+ neplatím stočné
- nutné dbát na složení vypouštěných odpadních vod
- odpadní vody z domácnosti mají zásadní vliv na provoz čistírny 
- vysoké pořizovací náklady (vyšší než za kanalizační přípojku)
- náklady za elektřinu 
- nutné stavební povolení/ohlášení
- provést 2x ročně odběr pouze akreditovanou laboratoří/technická revize zařízení 1x 
za 2 roky
- nutné vyvézt alespoň 1x ročně přebytečný kal

Autor článku: Ing. Michal Žahour, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
a Ing. Jiří Paul, odborný poradce obce pro kanalizaci a ČOV, ředitel VaK Beroun

Odpadní vody Bítov Petr Kadleček, osadní výbor
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Jak se žije jinde aneb inspirace ze Zichovce… Stanislava Králová

Z grafu je patrné, že 36% domácností přemýšlí o připojení na kanalizaci zatímco 64% 
by upřednostnilo domácí ČOV. V domácnostech, které upřednostňují připojení na 
kanalizaci žije celkem 38% obyvatel (19% z trvale žijících). Domácí ČOV preferuje 
64% domácností, ve kterých žije 62% obyvatel (81% z trvale žijících).

Z provedené ankety jsou jasně patrné preference obyvatel Bítova. Anketa je jedním 
z podkladů pro další rozhodování zastupitelstva o řešení likvidace odpadních vod na 
Bítově. Věřím však, že s výstupy z této ankety bude zastupitelstvo pracovat a vezme 
je v potaz.

Dost často jsem, nejen před volbami, ale i při jiných příležitostech, zmiňovala obec 
Zichovec, kde žije moje máma a kde byl posledních 16 let  starostou náš kamarád 
Ing. Ivan Husák. Z toho, že se v Zichovci pohybuji a pozoruji její rozvoj posledních 
25 let, vycházelo moje přemýšlení o stavu obce Koněprusy tak, jak ho mohu za 8 let 
tady vnímat. Toto srovnání bylo hlavním důvodem pocitu, který jsem před volbami 
vyjádřila - jako stav určité stagnace obce. A bylo jedním z důvodu, proč jsem opakovaně 
kandidovala do zastupitelstva obce.
Protože je těžké uvěřit něčemu, co člověk nevidí na vlastní oči, byla jsem moc ráda, 
že jsme mohli (celé zastupitelstvo) 23.3.2019 navštívit tuto obec a strávit odpoledne 
s bývalým starostou Ivanem Husákem. Prohlédli jsme si obec, mluvili o odpadovém 
hospodářství, o dotacích, o hospodaření obce, o soužití mezi občany a hlavně o vizi, 
kterou se povedlo Ivanovi zrealizovat. Samozřejmě nelze srovnávat 100%, protože 
Zichovec i Koněprusy mají svá vlastní specifika. U Zichovce je to velká osobní, odborná
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i finanční síla bývalého starosty a Koněprusy mají zase na rozdíl od Zichovce velkou 
výhodu turistického ruchu z Českého krasu (zatím ne zcela využitou)  a extra finance 
do rozpočtu za těžbu vápence od VČS.
Nicméně, a to mi v tuto chvíli připadá jako nejzajímavější a nejdůležitější, je pospolitost 
a spolupráce občanů Zichovce na obecních záležitostech a soužití. Kdo budete mít 
chuť, můžete se podívat na web: www.zichovec.cz

DESATERO DOBRÝCH SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ 
1. Sekání trávy a řezání dřeva – neprovádím v neděli a raději odpočívám nebo 
sportuji.
 
2. Nadměrný hluk – nejen v neděli jsem ohleduplný k sousedům a pokud je to možné 
snažím se jim nezkazit ráno nebo čas oběda, případně jim to oznámím a domluvíme 
se. 

3. Venkovní oslavy a akce – vyvaruji se hlučných oslav v hodinách nočního klidu (po 
22hod), které by mohli rušit mé sousedy. Budu ohleduplný a případně oznámím naši 
plánovanou akci nejbližším sousedům v doslechu. 

4. Venčení psů – v obci mám svého miláčka vždy pod kontrolou a uklízím po něm. 
Nenechám ho celou noc venku štěkat ať se on i sousedé dobře vyspí.

5. Třídění odpadu – jsem moderní a nezapomínám na přírodu, třídím podle pravidel 
z letáčku vydaný obcí, který je umístěn i na sběrovém dvoře a obecním webu. 

6. Skládky a nepořádek - odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby nám 
procházku nekazily odpadky na zemi nebo skládka v lese.

http://www.zichovec.cz
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7. Pravidla pro zavážení kompostárny – vím, že je určená jen pro biologický odpad 
ze zahrádky - listí, tráva a drobné větvičky (větší větve tam nevozím a raději je 
rozštěpkuji). Snažím se zavážet tak, aby tam zbylo místo pro ostatní. 

8. Rychlost jízdy – při projíždění obcí dodržuji povolenou maximální rychlost 
a neohrožuji rychlou jízdou zdraví chodců a hlavně našich dětí.

9. Znečištění obecní silnice – vždy se snažím minimálně znečišťovat společné 
komunikace (například si dávám pozor při mytí auta, sekání trávy nebo při vjezdu se 
svým stavebním nebo zemědělským strojem). Když chodník nebo vozovku znečistím, 
tak zajistím co nejdříve nápravu. 

10. Topení v kotlích na tuhá paliva - snažím se ve svém kotli topit tak, abych tím 
neudusil své spoluobčany. Stejně tak si dávám si pozor, když pálím listí nebo používám 
chemické postřiky.

Prosíme občany, nezapomínejte na toto desatero. Odměnou nám všem bude nejen na 
pohled pěkná obec, ale i příjemní sousedé a fajn atmosféra.
Děkujeme za pochopení a dodržování. Zastupitelstvo obce Zichovec.

Věřte nebo ne, opravdu to občané Zichovce takto dodržují a je to vidět nejen na čistotě 
a pořádku v obci, ale také na přátelském chování občanů k zastupitelům obce, jakožto 
jimi zvolených zástupců.

Nedostali jsme rady, co a jak máme udělat, dostali jsme ale velké povzbuzení a motivaci, 
že když se chce, všechno jde a že opravdu nejdůležitější je CHTÍT a vědět CO a PROČ to 
chci. To platí nejen pro vedení obce, ale pro každého z nás. A s tím i vědomí nebezpečí, 
že chtít se dají i negativní, zpátečnické nebo nepřátelské „věci“. Samozřejmě, že 
vždy budeme čelit různým výzvám, problémům i těžkostem, ale právě to, jak k nim 
budeme společně i jednotlivě každý přistupovat, vypovídá nejen o nás samotných, ale 
především určuje, jak „dobře“ se nám zde bude společně žít. Je a bude jen na nás, zda 
budeme bydlet v obci (obcích) přátelské a tolerantní, kde se lidé vzájemně respektují, 
nebo v obci „nepřátelské“… Nebuďme zahleděni jen do minulosti, ale pozitivně měňme 
přítomnost a dívejme se zodpovědně do (naší) budoucnosti.

I touto veřejnou formou bych chtěla poděkovat Ivanovi za jeho čas a pohostinnost. 
Budeme se těšit na příležitost, kdy na oplátku budeme my prezentovat naši obec.

Moje díky patří i ostatním kolegům zastupitelům, že byli ochotni obětovat svůj volný 
čas a tuto cestu za inspirací společně podniknout. Věřím, že i nám, může být tato 
inspirace v dalším konání užitečná.
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Následky loňského sucha v obecních lesích Jeňýk Hofmeister

Loňský mimořádně suchý rok za sebou kromě jiného zanechal viditelnou stopu 
v obecních lesích, kde podstatná část porostů borovice lesní i borovic přimíšených ve 
smíšených porostech nacházejících se na jižním a jihozápadním svahu nad Bítovem 
do velké míry - a pravděpodobně definitivně - uschla. Většinou se jedná o stromy ve 
věku 40 až 60 let, které se nacházejí na neúrodné půdě opakovaně a s velkými náklady 
zalesňované v dobách komunistického plánování.
Pohledem tradičního lesnického hospodaření by se měly suché borovice vytěžit 
a pozemky do dvou let znovuzalesnit. V současné době je však trh přesycen dřevem 
ze sílící kůrovcové kalamity a naopak se potýká s výrazným nedostatkem vhodného 
sadebního materiálu a velmi malou úspěšností umělé obnovy (uchycení a přežití 
sazenic). To vede k přijímání mimořádných opatření, která vybočují z příslušných 
ustanovení lesního zákona, neboť se jedná ve výsledku o ekonomicky výrazně ztrátové 
hospodaření. Přihlédneme-li navíc k extrémním podmínkám stanovišť, na nichž došlo 
k uschnutí porostů, dlouhodobě trvajícímu nedostatku srážek a vysokým počtům 
některých druhů divoce žijících býložravců, jeví se úspěšné umělé zalesnění provedené 
tradiční výsadbou i při vynaložení vysokých nákladů jako velmi problematické. 
Podíváme-li se na problém z jiného úhlu, zmiňme, že velká část obyvatel Bítova 
spojuje existenci lesa na svazích nad obcí s dostatkem vody ve svých studních. Bez 
ohledu na oprávněnost této příčinné souvislosti, která je prakticky nedokazatelná, 
se již v současné době nejeden obyvatel obou našich vsí potýká s nedostatkem vody 
a určitě není v ničím zájmu tento problém jakkoli prohlubovat.
Z těchto důvodů byly možnosti obnovy uschlých porostů prodiskutovány s příslušným 
odborným lesním hospodářem i dalšími kompetentními osobami s cílem najít prozíravé 
a ekonomicky přijatelné řešení. Tak jako jinde může nakonec i v tomto případě být 
nejlevnějším a současně nejlepším opatřením využít toho, co příroda sama nabízí. Ve 
velké části dotčených porostů totiž určitý podíl stromů přežil v hlavní úrovni či alespoň 
podúrovni hlavního porostu. Tyto stromy mají nyní velmi dobré světelné podmínky 
a mohou poměrně rychle vytvořit kostru nového lesního porostu. Další semenáčky 
přirozeně zmlazujících dřevin budou na těchto extrémních stanovištích nepochybně 
lépe přežívat v polostínu přeživších stromů než na pasece, která by vznikla vytěžením 
porostů. Nejrychlejší cesta k novému „zelenému“ lesu tedy překvapivě nemusí vést 
přes odklizení uschlých borovic, ale podpoře všech přeživších stromů a zmlazení 
v daných porostech všude tam, kde jich zbyl dostatečný počet. Těžební zásahy v daných 
porostech by podle tohoto postupu měly být omezeny na místa, v nichž jsou potřebné 
za účelem podpory budoucí generace stromů či na okrajích pozemků v blízkosti 
komunikací, kde by případné padající stromy ohrožovaly bezpečnost pohybu na těchto 
komunikacích. Další postup při správě obecních lesů bude průběžně usměrňován 
v souladu s aktuálním i dlouhodobějším vývojem klimatu, změnami příslušných 
lesnických předpisů a doporučeními příslušných orgánů státní správy.  
Přestože většina loňským suchem dotčených porostů nezahrnuje velké, vzrostlé
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Noc s Andersenem Honza Raška 

stromy, chceme v této souvislosti upozornit občany, aby při jejich návštěvě věnovali 
zvýšenou pozornost své bezpečnosti a za větrného počasí, kdy hrozí zvýšené riziko 
pádu suchých stromů, je nenavštěvovali vůbec.

Za stavební výbor: Jeňýk Hofmeister

Z 29. na 30. 3. 2019 pořádala naše obec celorepublikovou Noc s Andersenem, na téma 
Ondřej Sekora.  Já, moje ségra Anetka, ale i Lůca, Síma, Kája a Kamča jsme si to pěkně 
užili. Nejdřív nám pan Kadleček připravil životopis Ondřeje Sekory a po jeho přečtení 
se nás ptal, co jsme se o tomto spisovateli dozvěděli. Potom jsme se střídali ve čtení 
knížky Ferda Mravenec. Ti co zrovna nečetli, vybarvovali připravené obrázky. Když 
jsme dočetli, museli jsme za pomoci knížek v místní knihovně a také, ale to nikomu 
neříkejte, za pomoci nápovědy od paní Bartoníčkové, v týmech vyluštit křížovku. Když 
jsme vše měli hotové, tak jsme si pustili film Cesta do pravěku, nachystali jsme si spaní 
a díky Ivě Čampulové jsme mohli všichni strávit noc v naší škole. Ráno jsme si udělali 
snídani z dobrot od našich maminek a řekli jsme si, že to bylo moc bezva. Jen škoda, 
že dětí nepřišlo víc. 



12

Ukliďme Česko, ukliďme naší obec. J. Čampulová, P. Kadleček

Letos o něco dříve, nežli v jiných letech, ale myslím, že ve větším počtu/ a to je moc 
dobře!/ se lidé ochotní pomáhat obci sešli také již tradičně před školou. Tam jsme se 
rozdělili do několika pracovních skupin.
Jedna velká a „mužnější“ zůstala u OÚ a udělala velký kus práce s přestěhováním 
zůstatků stavebního materiálu za školu a celkovým úklidem prostranství. Další 
uklízeli na návsi kolem kapičky a byla odvezena dlouhodobá skládka u kaštanu pod 
„kovárnou“.
Další pracovní skupina uklízela hřbitov a přilehlou márnici. A samozřejmě, byli tu 
i sběrači odpadků, kteří prošli nejbližší okolí obce. A že toho sebrali! Hodně místních 
obyvatel využilo k úklidu nepotřebného materiálu přistavený kontejner, ale i když na 
plakátcích bylo vypsáno, co do kontejneru nepatří, mrzí nás ,že toto omezení opět bylo 
porušováno.  Akce byla zakončena opékáním špekáčků na hřišti .
Za poměrně krátkou dobu  se udělalo dost potřebné práce a všem zúčastněným  
děkujeme za ochotu pomáhat obci i za projevenou pospolitost.

Také chasa na Bítově se letos přidala k akci Ukliďme Česko. Hlavní pozornost jsme 
věnovali zejména úpravě stromů, úklidu okolí rybníčka a kontejnerů okolo zastávky. 
Do úklidu se zapojilo 11 velkých i malých bítovských občanů – to je velmi slušné 
procento z bítovských sousedů.

Děkujeme všem za účast a pomoc s úklidem.
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Koněprusy uctí památku nejvýznamnějšího rodáka L. Kašička

Kdo četl v minulém čísle Zlatého koně článek o životních osudech našeho Mistra Petra 
z Koněprus, jistě mi dá za pravdu, že to nebyl člověk jen tak ledajaký. Nejen, že jde 
o našeho nejstaršího doloženého rodáka, od něhož odvozujeme i první písemnou 
zmínku o Koněprusech, ale navíc o člověka, který byl přímým svědkem a účastníkem 
dějinných událostí, které na dlouhou dobu ovlivnily osudy naší země. Byl univerzitním 
hodnostářem a člověkem na svou dobu značně vzdělaným. Byl rovněž katolickým 
knězem, který však neváhal otevřeně vystoupit proti nepravostem některých 
svých kolegů a společnosti té doby jako takové. Byl tedy zajisté mužem odvážným 
a zásadovým. Svou podporou reformního snažení Mistra Jana Husa si i on nepochybně 
zasluhuje označení reformátora, byť jeho názory nebyly patrně tak radikální, jako 
názory jiných. Kolik obcí v našem okolí se může pochlubit takovýmto rodákem?

Poznání toho, o jak výjimečného muže se jednalo, nás spolu s farářkou Církve 
československé husitské, paní Růženou Adamovou, přivedlo na myšlenku, aby byla po 
Mistru Petrovi z Koněprus pojmenována naše hřbitovní kaple a trvale tak připomínána 
památka tohoto našeho slavného předka.  Tento úmysl se u oslovených zastupitelů 
i členů místního kulturního výboru setkal s kladnou odezvou, a tak bylo rozhodnuto 
uspořádat v sobotu 22. června 2019 v 15 hodin v koněpruské kapli slavnostní akt 
za účasti paní farářky Mgr. Růženy Adamové, kazatelky CČSH Mgr. Jany Šmardové 
Koulové a vzácného hosta, pražského biskupa Církve československé husitské Doc. 
ThDr. Davida Tonzara, Th.D., spojený s odhalením pamětní desky upomínající na tuto 
zajímavou osobnost. Uvnitř kaple bude zároveň umístěn text s uvedením známých 
dat z jeho života. V této souvislosti musím ještě doplnit, že životopis Mistra Petra 
z Koněprus uveřejněný v minulém čísle tohoto občasníku byl pouze jeho zkrácenou 
verzí.  Plná verze doposud shromážděných informací o Koněprusově životě bude 
zveřejněna při příležitosti slavnostního pojmenování naší kaple. Tato slavnost 
bude zároveň symbolicky spojena s připomínkou blízkého výročí mučednické smrti 
Mistra Jana Husa 6. července 1415. Součástí programu v kapli bude rovněž hudební 
vystoupení.

Na slavnostní akt odhalení pamětní desky bude pak od 17 hodin v sále bývalé školy 
navazovat tematická přednáška s názvem „Studenti a mistři pražské univerzity 
v době Husově“ v podání našeho dalšího významného hosta, proděkana Husitské 
teologické fakulty Univerzity Karlovy, historika a spisovatele prof. ThDr. Jana 
Blahoslava Láška, která nám přiblíží dobu a prostředí, ve kterém náš Mistr Petr 
z Koněprus žil a působil.
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Nalezena první koněpruská obecní kronika !!! L. Kašička

Jsem nesmírně rád, že Vás v souvislosti s naším 
pátráním po ztracených obecních kronikách, mohu 
informovat o významném nálezu. Před nedávnem 
se nám podařilo vypátrat naši nejstarší, 96 let starou 
„Pamětní knihu obce Koněprusy“ z roku 1923. Po 
mnoho desetiletí byla považována za nenávratně 
ztracenou a přitom celou tu dobu „odpočívala“ 
přímo tady u nás v Koněprusech, v domě jednoho 
našeho spoluobčana, který si však, snad ze zbytečné 
skromnosti, nepřeje být jmenován. Na můj dotaz 
se nicméně upamatoval, že nějakou takovou knihu 
doma měli a skutečně ji našel. Když mi ji předával, 
sdělil mi pouze, že měla být údajně kdysi vyhozena 
a oni si ji tedy vzali domů, protože jim bylo líto, 
nechat něco takového zničit. Každopádně tomuto 
občanu patří náš společný dík, protože takto nám 
byly zachráněny a navráceny nenahraditelné 
a velmi pečlivě zaznamenané vzpomínky na 
život obce Koněprusy v letech 1923 až 1938. Kniha ve svém úvodu rovněž obsahuje 
popis nejstarších známých dějin obce až po konec první světové války. Na svůj věk 
je v naprosto fantastickém stavu a jedním slovem je NÁDHERNÁ !!!  To ostatně 
můžete z přiložených fotografií vidět sami. Tato nově nalezená kronika byla, ještě 
spolu se 111 let starou „Jednatelskou knihou Sdružení dobrovolných hasičů Bítov“ 
z roku 1908, odevzdána do Okresního archivu v Berouně kde obohatí náš poměrně 

rozsáhlý obecní fond. Pracovníci archivu byli tímto 
naším příspěvkem velmi potěšeni a odměnou nám 
přislíbili, že nám bezplatně vyhotoví digitální kopii 
nejen této kroniky, ale i druhého dílu koněpruské 
kroniky z let 1939 až 1940 a kroniky obce Bítov 
z let 1926 až 1959, které již v jejich sbírkách byly 
uloženy dříve. Kniha bítovských hasičů již byla 
digitalizována před časem na náklady obce a její 
digitální kopie je uložena na našem obecním úřadě.
Předání těchto vzácných starých písemností 
k odbornému uložení do archivu je nezbytným 
předpokladem pro jejich přežití a uchování pro 
příští generace. Tyto dobové knihy byly totiž ještě 
zhotoveny z obyčejného, tzv. „kyselého“ dřevnatého 
papíru a nikoli z papíru dokumentního, a tak 
při jejich nedostatečném uložení dochází časem
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Najít si svého trilobita… L. Kašička

Výstava „Koněprusy a Bítov 1918 – 2018“ již naposledy L. Kašička

Očkování psů proti vzteklině

…nebo nějaký jiný zkamenělý poklad, budou 
moci účastníci paleontologické vycházky do okolí 
Koněprus, kterou v návaznosti na úspěšné přednášky 
o geologické minulosti koněpruské oblasti pořádá 
místní Kulturní výbor při OÚ Koněprusy v neděli 12. 
května 2019. Průvodcem nám opět bude paleontolog 
MČK Beroun Mgr. Štěpán Rak ml. Sraz účastníků bude 
v 8:30 hodin ráno na koněpruské návsi u kapličky. 
Návrat okolo 13:00 tamtéž. Trasa mírné obtížnosti 
(lesní cesty a pěšiny) cca. 7km. Doporučené vybavení: 
kladivo (stačí obyčejné), ochranné rukavice, papír na 
zabalení nálezů, aby se o sebe navzájem neponičily, 
a kdo chce tak ochranné brýle. 

Definitivně poslední možnost prohlédnout si výstavu historických fotografií 
a dokumentů o našich dvou obcích a jejich účastnících 1. světové války, budete mít 
v sobotu a v neděli 11. a 12. května 2019 vždy od 13 – 17 hodin v sále bývalé koněpruské 
školy. Poté bude výstava již demontována, aby mohly být výstavní stojany použity na 
případné další projekty. Vstupné bude i tentokrát zdarma. 

Kdo z obyvatel Koněprus a Bítova má zájem o povinné přeočkování psů proti vzteklině 
prosíme nahlásit na telefonní číslo 775 343 852 (S. Králová) nebo 732 842 765 
(J. Čampulová) co nejdříve , ale nejdéle do konce měsíce dubna. Děkujeme.

k jejich samovolné degradaci a neodvratnému zániku. Laicky řečeno, tento papír 
postupem času žloutne, křehne a začíná se drolit.  A protože se nám stále ještě nepodařilo 
najít ony 3, nebo snad dokonce 4 poválečné 
kroniky zahrnující téměř 80 posledních let, 
naléhavě Vás všechny opět prosím, máte-li 
o jejich osudu jakékoliv informace, neváhejte mě 
kontaktovat a přispějte tak k záchraně části naší 
společné historie. Pokud snad dokonce některou 
ze ztracených knih doma najdete, můžete ji 
předat přímo mě, nebo ji odevzdat na obecním 
úřadě. Za jakoukoliv pomoc Vám předem 
děkujeme. (Libor Kašička, tel. 728532165)
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