..no\'ý" 1]otok \'z|jka]. Na jcL1nonl lnisÍÍis{]

e' \.".r... ro -l Iru'
r ",lrr t' "r'Lrlderl r,clrrli Illasjr,rríl belonor,é zak]enulí
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Revitalizace Šáreckéhopotoka - druhá etapa

na\,IŽcn k\,ijli plosloloťérnuuspoiáclání

Jiří Karnecki

L-. ,r'|Ll

l,r..Ll.l'

LitO\'icko ŠáIccký potok planlení ll obce
ChÝně, r' zápar]ní části Střecločeskóllo kraje'
L]o \r]ta\']'sc \'lé\,á \' Prazrr Sed]ci, r'nlís|ech.
kdc kol]ČÍ(]ísaiskÍoslr'o\r K jcllo nej\'ýznan]
nějšílnpřít.]klirll patří potok]' JcncČskÝ, Zl jiín_
Nebušický á L]'solajskj,. l,itor'icko Sárccx-r-'
potok nejpI\'c proléká sousta\'oLl HostivickÝCh
1'bníkii It,ilovickj., Kala, Bir'c. strl]a.]]. ktcló
skÝ,

jsou za hrar)icemi Pralrv. llo PrahY potok
přiléká těsnč na.] retenční rriLc1rží 'Iir'rnr''

r1á1e

c1o pr'chr'a c]r, Džbán' \1clká část tokrt
teče ŠáreckÍmliclo]íln, k.]e je potíJk ZaiíZnrlt
do Lr,r'clýclr brrJižníkor'ýcll llolnín. \' l)ichŽ
n,rÝr'ij kaňorrovitť: údo]i a rr,tr'r1ří řac]rr korlzrll
ných scenérjí'Pr'ůrrrěr'ný průtok \' sáreckóm
potocc jc Ololo 20-'10 ]rs a pah:í Blczi stá]e
r'oclné plaŽskó protokr''
Z hístr-rrického polrleclu je Litor'ickcr Sár'er:ký
potok jcdním 7 nej\'ýznalnnějších plaŽskÝch
po|okii' |cho \Jo.]a s]ouŽi]a a doclncs s1orLŽí

pokaČtl je

upla\o\'at k obrazlr
s-" \' jcho blíZkosti usallil'

c]lo\'črk zaČa] potok

sr'énlu. jaknilc

S IoZ\,ojem \-\'uŽí\'i]llí r'oc11'jakcr ll nací sí11'pr'cr

_ l'_
l''ll
'luL 'Ál]|'!'l'|l
'| l'rrl'
r'án a přcklirrlirl k okr'aji rrir,ních lrrk, ktcré pak
br,Jr, ze nl ěclčlsk1' r,1.u ží\,ál],' sta\'ěl\' s€ náhol)J
a n]ýnské rl'bník],' Slále se ale jcL1llalo o télnÍ!ř
pií|orlnípolok' ZásacLní z1llěn}' nastah, |Ž \' 60'

l0te.l] nlinu]óho sto]etí. kcl]' r]ošlo l' Rrrz-r'ni
a Liboci k nlasirnínrr 7ká i]acitlio\'Í l l í a lláslo.1'
ně j opcuiováni kor'Yta potoka \'Rrrzr'ni br'L
polok r, rlólcc 9f]0 nl zccla ZatrLlbn_ÁD. L]a1ší|r
fcnoltrénetll' ktclÍ zásadně zrrrěni] char'aktl:r
potoka' b1,1o \'],t\'áicní sk]á(lek sta\'ebního
a jirrého odpacJu ť ni\.č a na březích'
lak asj potol r't'parla] přcd rrapřínrenín lze
r,\'číst z lllap stabilrriiro katastN Z roktl ] ll'+B,
kde je například \, pl'ostolu c]nešrrí rriLc]lže
DŽbán ještě l)atlné, jak potok r'ÚrJolí rrrcarl
cho\.al (rnapa

tl.

V lánlci IJlojektu Potoky pro Život r1oŠ1o jiŽ
na n-Áko]ika lnístech k Ic\.ita]iZacj Lito\,irkL)
r,oclou' Za r'1á c11'
'Širreck-;}ro Potoka' Plťní a 1le jlrák]aclnó jší
akcí b1,lcr v loce 2009 oleliení zak]enlltéh.
\.áL1ě] 0le\,icnÝlll kolvtenr r,orlrL až na PraŽskí
hlad' }'ro Zajištť]nídostatcčDóho mn.žŠt\Jí úsekrr potoka tl obor]'H\'éZda \' .1ékx] 250 Ill'
iDfd, rr rii err, saÍ)otná lea]izacL] b\]a l'e]rrri niiročná. r,zh]c
.,,d 1rr''ll"I'I\r'
den k r-"]atjrnó írzkénlLLprrrlru, r,e llcrÁm
ri'buíkL\'
sotlstava Hostj\,ick'ích

k zirsobor'ání PIažského]rr'a11tr

LrŽjtkor'ou
Ru rlolla lI' br'l o11 ].ibockého

Šíleckýpotok - před

a po

r

'ie

kcrlllunikar:i a na c]lulrórn hislolickou Zed'
obor'r' l Ir'ězda' snlělo\'é Iozčlc]lění koI\ta

nl(rh]o bít teC]\'pro\,ocLeno jen r' rrrirrirrlá1nílrl
roZsah1l. alc i pieslo se prlclaři1o na rri:kolika
]1lístL]ch kor\.to rozšířjt. ncbo \'íce po]oŽít
br'eh\'. \'roce 2010 b\'lo z jara prr-rvecleno

o7-"]_"nění lc\'ita]iZo\,arróllo korr'ta r'ísadboLr
rrčko]ika o1šía jar.orii a kcr'or,ých skrrpin. I'ří
nlo k r,crc]ě br']t'r,r,siizenr'nrokr'adní a r'oclrrí
\r roi e 20 t 1 pokracioťala rc\,ildlizace potoka
parktr pierl Ruz].ňskoLl \'ěznicí' 1listrrdi.k\' so
zde nar:hilzel l'-bník' \'tj0. letech b]]o kol'Vto
r,

potoka \'J'bctol)o\'áno .Lo t\'alLl lichobóŽnikLl
a rLošlo lak k oLli:]ělení r'odnílrr-r plr'krr ocl
př1iehióho palku' \i lirllrci r'er'ita]izace bv]o
pLl\,oclní lrctol)o\'é kolrto \'\'bollfáno a potok

b1'1jako lr pitrLclrozí akce stal]i]i7o\'án tčžkÍJLr
rol
.u. \r
r,rlrlr' a oko1rrí z-"l-"rrě' b]1 lct,ý břeh na rrĎkolika
nlis|ech sníŽon a \,\,Lvoien ]JoZ\'olnÝ piístlrP
k \.o.1č. Ná bielrrr br'lo Llnlístčno i několik

r i, ,

l,r,'. u.ro\,"'

'e

kanlenir k sezení'
JJalší li]]ra\'i1 po|oka bYla Prrlr'edena r' r'occ
2012, kd,v blL potok zreťitalizoviin na h'cch
lok;ljtárlll l' Šárockórn ÍLdo]í' Pr'o r'cr'jta]izaci
lrr,1r' r'1'tipor'iil11' pozerrrkr' r'e r'lastnrr:tr'í lrl'

n.

}'rahv. |eclnalo se
n1cc a Jclcrálka'

c)

]okaLit]' ZL]žU]ka, ZIat'

rcl'ilalizaci

Revitalizovaná lokalila lenerálka
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a nodelor'a]o se nrll'é otcr'ir:né kol\,to' ]akl)
oper'nirrí lror'é}ro kor\'La bvla poLlŽjta h.rŠká
Ílpr'ava z r,clkých ba]r'anir rrrllíslěrrých rlr-r dna
i c1o břehri' (jdken] masi\,ní sta]li1izacc b]'la

RevilaliZol'aníl lokal ita ŽeŽdka

vh 2/2014

Pllklad mandÍUjolhokolýa L1oýckcsáEckého poIďá z rcku 1s4s

\ ' '"' :':"

/l
-ir

\..-.1

",,,;',

.. '/-r,

"'.i''

'''

,,, .. ,,)li

Mapa t. Meandry Šáreckéhopolokrr podle mapv z r. 1848

Mapa 2. Revitalizace úsel:u Žežulka

Mapa 3' Revitalizace úseku Z]atnice

Mapa 4' Rcvitalizace úseku |enerálka

Na tokalitě Žežulka byl histolicky potok

vJrtěsněn na kraj Írclo1ní nivy pod 1es a ocl
pr'ilehlé louky byl časenr zce]a oddělen va]enl
z r'vtěŽených scdjnrentri. Piilehlá 1ouka br']a
r.r"r ir ,.r . k, .".,a
" rr , n. r ,r r pbr
z I,ol. Ij, ..1r. /.r \.4 , p .r. Zhru. r , pn"
lo\,ilč byla louka ještó Io7Lló]ena historickoLl
nar.ážkou star.ebnÍlro odpacLu'
\'' Íámcj revita]izace bv] potok pl:e]oŽcn

d'. "nr r,''lr '' r\mudP o\'dn'l^' p'lln'Já
h' 'lr rr '"rlrrrirr o" . 'llllél' i d b'no\
nrapa 2 \d\",,r\ z t \\ ri\i\
^,f.;,",;;,;".
Ir''d'rarra ' I r. jr plqn,lrr
k, r.n L,io
pror' d. - o. d'oi", itn'r,"a.,.
"n c lnp.,r
u

ocltokové poÍnčrv lokality' Tvar.a lr]oubka

I.u|v'"

',.2...
it.

lrr.. - r, r

\ 'pto

lul" ir.zI,inrlol."

lort to r,nsrr.rpnrrr r. c,
olo rrJ rtLrr.l,--t ,..j -"lrn", r. \\LlZ,\"n.i
-nl.llrl lL oll\\ r.el , plr ,p.1 --.'",.,'
,, rliznr,. np

''\"r ' '''jlŽblll'']"r hu_lri' 'l ,,l 'jo\''"

lllalá dr:e\'ěná ]á!'ka'

Puvo 1n r \n, \ l,.r or r rl ,n ,. r\ p. p .o ,,e- i'^
nou z výkopii nového koryto. Při re\.italizaci
bylo dbáno na to, aby by1o zac1rováno co noŽ
'a rr ivrr c ^cr 1
.to|]u\:.rnJ pJ\u.. , ll
']|Ó'|'l . |n-rIo nolr,l" lrl lpJl'' z' pu'trn Jo
o01'ého pr'ostřcdí.
Na Zlatnici potok pů\'oc1ně kopíror'a1 silnici
\i sáTeckém Údolí a b1'l vlěsnán mezi Lolnu_
nikaci a piot'\' l.odinné zásta!,L]v' Vzhjeclerrr
ko stísnónýrrr }roclmír]kárrr byl pátok ope,",něn
kalnerxlýIni nebo betono\'Í zíC]kami a štětov_
nicenrj' Na druhé straně silnjce se rracháze1a
rozsáh]á rákosirra s fragmentv ce lÝch nivuích
]rrk a zbytky m]Ýnského náilonu' Vzhiederrt

vh

2/2014

k ýznamnosti lokalit

7L1c

bll

pie(] zahájením

prací pr'o,.,eden botanickÍ průzkum' Bvlo zc]e
n. l-zpt J , t da.h r " t ,, 2, o.,,, .o,^ ,.pr1-mu, jako napiík]oCl rnbolka rrralokvětá (/pr'1o
biLDD p(:111|i |lanl} l). patočník \'ZpřÍ[cný
uJen]/o
.]"cl.r, ktičnílkŤíd1atý (Scroph Llltdrl Lunbtlstt
ostřjce tŤsnatá {Carcx cespítosa] neLo
pabÍežni (C uftX tt) a Ii o ).

],

osliice

Pii ná\,lhu levita]iZace lly]o l'yuŽito pťtvocl_
níclr proprrstků k náhonu a poLok ]r]' picložen
7pčt C]o niry \' dé]ce 65o nl (mapa 3J' opět zde
bylo vytr.6iíj16 Íůcandrujícíkoryto, kteló a]e
r'espcktor.alo nejcennčjšíčástj ni\Tr Ro\.itali_
zace b1'la doplněna o pět tťrní,z nichŽ lěktcré
;-o.l rr'r|'o'r lV p' n o' ' d.éllo7P Lrln'U l] l
un oL. P .\ oul Io-.tut.r ,^"7ipb\ Lf, rp

cháno z clůr'odu ]epšího och'orlu
Povódňor,ých

r 7 .rr,. . \, dp- ,io r,, .aliza, ,n.
r půtr,d
'1ru .o.\ d J'i'\dL]é' d nUll.l | ''',
ciě]or.acího objektu vyskJáclanélro z vclkých

frul' I

l'

lrarr.r.

rllo.rLra,

,\p,

ot.-\r. \ tpr,rt.l-li.e

byla clirrra proprrstk1' prld komunikací na rráto
ku a íJdtoku z re\.ita]izovaného ÍlzcmÍ'
Zb1Ík1. pťrvoclnÍho mlýnského náhorru bllv
/r' l' 1\ d 'lrlI r. s pnr otr rj. ti.
"lri,. o
1","
'r, o L p^^pr,"rrr ,o,J",ho,,..irrrlro .es
ního plostiedí. PIo Zatlakti\.nění Ievitalizacc

pro ]ídj byla stc.leÍll ]ortk1'zbuclovárra štěpko_
vá pěšilra a dřevěná ]ávka přes potok.

Na základě doporučeníbotaníkii

buc]e

část údoinínivy p.a\.i.]e]nč koscno, abr'' zcle
ruh

o,lo.rt \ z;dr,.., rru oz.nj rz", r,,

Jrrrlru ro,.r

-

h

n

"tr|olalila

porJ |crrerálkou u1

jr'e'
" 'r'
''

po7na]nenaná čínnostíčlor'ěka' Potok zclc

b],] sioe liistorjcky
' '\ |é'l]'J'll

Vl'nístěn no okraj irclolrrí
'l''.Ud'n |'l] '|''f\||Ž|\r1|.p

'

pťlr'oclní 1orrka zn_ónila v rákosilrrr a ootok
7"' '|' oné po.l 'lno ll.oll'jlo\'.!' Rp'
'l' ll,,"L
mě]a za cíl podpořit pr.ilozené \.illtltí kol\,ta

\\l\ 'lir \ l.l" itr. "lnt L tl r,. .ou,;.tL
rliz' 'n l\. r'.' 'é||n pU|^""'.|él\
I,r' z n.r "rr'lto I.ptun.\.1r. l,,lr n,"rjoLr d

L\'d'-e\i

ho podél cest1' pieložen do nivr'', iclc se stóká
s da1šíni prarrr-"rr1, a odtéká do Lito\'icko_Šá
Ieckého potok€ |mapa 4]'
Nás]edná péčeo \.u bude v\,cházet 7 ce]
kol'élro podmáčení ]oka]ítv' Id;álnÍn Í]í]cnl

bv I'to z

t

rrr

l. rrJrz.' p,"r

lorrl '' \''

n '"pt'

.'

,1o

(,.",,o,

l oll'Jé 7l'."
l l' n\,l1r nd

'
Základě zkušeností z prvního roki fungor.ání
revitolizace.
DLll.I ié|| 'll r 'vi aIiza' l.. rla ' i'rr '
'
2013 povodeň, která odpor,ícla1a zlrruba pě_
tilcté vodě. Na \,šcch ticch lokalitách Clo.š]o
k roz]ití !'ocLv do niv]' a k naslarto\,áIrí kol\-

o''

L| lj.o'''.''' \\l\Llli'].''Z.]é:IP|L '\P
brorly a rráplar.v o .lotvoiil]'se tťrně.
Ceikem br.]o kolyto LiLo\'icko Šárecké]rcl
plodioužeDo o 730 nr a r'okolí potoka vzniklo
cca 1000 ln] drobn_úch vodnícb p1och'
Io|\

\

Zp srrp' l'' o 'Lln'l " ha' '\ Ll''lo'' |"Ó
sunuh. do Ruzyně po.l ná.llŽ Jivinv. Tarrr
b\'la V lninlt]osti ni\.a zavezeDa star,eblím
o,lod ie n d z-mi'r. rr. (t-ra I.Lr.t-l i z. "u.tll
\,esctace

',:p.,

\ rarIi,r;;.n 16.r,-"'
o'
',
'''' l l' 'Jn"
a ošetření pťlr'odních h]avovÝch lrb'

rrd'plu lr

p" oL"

u1

lo J ' ro

jéf.

Po oboll stranách !otoka pr.ovecleno r', rozsahLr
ochlanného pásrrta odtěženíDa\.áŽok a o.lsÍlá'
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Dva záběry na revitalizovanou lokalitu Žežulka po povodni
nění čemých slládek. Svahy byly zpor'olněny

tlavou' Revitalizaci doplnily qýsadby
stanovištně vhodných dřel'in.
a osety

Investol akcí| Hl. m. Praha zastoupené odbo
Iem městské zeleně a odpadového hospodáiství MHMP
Dodavate] akcí: Lesy hl. m' Prahy, stiedisko
vodní toky

otevření koI}'ta Litovicko-Šáreckého potoka
u oboly Hvězda
Nák]adj/ na Ievitalizaci| 10 mii. Kč

PIojektantI Ing. liří Hybášek

Revitalizace Litovicko'Šáreckého potoka nad
Ruzyňskou věznicí
Náklady na rer'italjzaci: 4,4 lnil' Kč
Projektant: Aquatest a.s.

Revitalizace Litovicko-Šáreckéhopotoka
nad livinarni
Nák]ady na levitalizaci: 1,0 mil' Kč
Vr,:c o plaŽs}1c]' rer

dozvědět na

\'\,'$'W'

il"l'za'

rcl_

j" rnoŽne

pIaha priroda'cz

'p

Ing' JíiíKarnecki
odbor městské zeleně

Revitalizace Litovicko-Šáreckéhopotoka
v Šáreckémúdolí

Náklady nare\'italizací: 3'7 mil' Kč
hojektant: Sindlar s.ro.

a

odpadového hospodáiství MHMP
oddělení péčeo zeleň
správce drobných vodních toků
e-mail: jiri.karnecki@praha.eu

Úspěšná účaststudentů nižšíchročníků
(r'ítězka je studentkou drulrého ročníku
magistelského studia] je příslibern kvality

I INFORMUJEME

i do da]ších let.

SVK 2013 na Ustavu technologie vody a prostředí
VŠCHTv Ptaze
Pavlína Ádámková

Na finančních odměnách pro soutěžící

studenty se badičně významnou něIou podí]í

Nadačnífond veolia' jehož štědlý příspěvek

ještě zvyšuje motivaci studentů účastnjtse
S\ l. .] popldl .e o ' o .lpile!.' Jm]tlěn.'
\

7l_

lPdp_n

\

'omU ' Že prdl e p_p7pnLoV" ne

I a

sVK jsou do iisié nlíIy i průiezem r'ýzkumné
současnéčinnosti ÚT\E uvádíme také jejich
anotace.

soutěžících)Iozdělila soutěŽící do'l skupin
s velmi podobnorr kvalitou prací' U prlních Vliv antŤopo8enního zn€čištění na kvalitu
horních toků řek na územíKRNÁP
koná Studentská vědecká konference, tedy iií bylo poiadí exakině staloveno dle pravidel
Aubr: rJJfu řÍna Rac o c hav á
škol5l, q. y6 u.o.o6"n vítěz\ rozhodla piede
soutěŽ, \'c ktelé studenti v lámci J'ednotlivých
všínlkva]ita ústního plojevu a jistota rcakcí Iločnik M2
ústavů(dřívějšíkatedry] soupeií v plezentaci
š|olilfl: JU, ' !1,e' Nino sLlFo4ovo' ( 5' '
na dotazy' studentka, ktelá se umístila na dru\J.IPdIu s\éé\perinen'aJnr pra' c' Na UsIarnr
projelu
něco
miilo
slabšÍ,
háce se zabývá hodnocením kvaliiy vody
hém
rnístě,
byla
v
o
technologie r'ody a prostiedí bJ'lo letos do s\]K
_'1 n1c1s jejr pr a' by la prc, iznc ryrr""or .rna
(]\oro..ker rirodn.m parl,u. 7 rre_ujc
\
pi h|áspno q.ILdPnIll' ' oi un o7l 'loo'c\ienl
"
.e
jistotou
jedné
Na
rr ry.]yl drlropogetrriho zn.iiili'li nreagovala
na
dotazý
tietím
as
pouze
přednáškové soutěŽní sekce'
Hodnotící konrise sloŽerrá z doc' Ríhol'é místě se letos poprvé uDístila studentka' ktelá horních tocích iek Labe, Up]', Jizery a Jizelk]r'
soutěŽila pouze s postelem' Kvalitou s\'ého s]edované oblasti se nacházejí ne]'en v chláÁmbroŽové, lng. Pečen\ Ing' H1adíkové, Ing'
něných oblastech, ale i v jejich okrajových
Maltínka a Ing. hokešol'és přihlédnutfur ke pŤojeru a peč]iuý'rn \'ypmcováním plezentace
se \Trlo\'nala plezentaci svých koLegťr. V dalšírn částech' K ovlívnění kvalíty r'odv ]idskou
r"r m lw..ó irn hod lo' Pll' lpiéďoŽPn" pl."'-U'a
činnostímůžedocházet zejména na iocích
por'adí pak bylo vyčleněno čt\'.rtémísto' ostaLni
zpráva, obsah a slozumitelnost plezentace,
pláce byly v podstatě srovnate]né, komise lozlí- lizery a Jizerklr
přednes a Ieakce na dota7'y komise i ostatních
.ild poiddr nd p..p a ..st, miqlo. zb) e Lii f"d, .
Pozornost byla věnována piedevšín hiavpakbez Iozlišenípořadísedmó až deváté místo. ním tokům a dále talé \'ýznamnj.m přítokům
pořadí JE'éno
obe'rr" lz" konsIdjoVaL' ze plPdloŽ'ne iek, které mohorr z oblastí, jimiž plotékají,
nést piíťodníči antlopo8enní znečištění'
práce poklý'valy plakticky kompletní Iozsah
1
Bc. Kaiel'ha Racochová
výzkunu Usta\'u technolo8ie vody a prostie2
Bc. Marie Votíško\'á
Jako lrodnotícíukazatele kvality vody byly po
piiplavenost
pot\'rzena
užjty: hodnota pH, koncentlace organických
opět
byla
dobrá
clí'
3.
Bc' ondrčková Sandla
ToC' d"le pal' r l z ra n n"
studentů llezentovat a obhajovat své llÍsled- l.i Pl \ } iádr"na jd
HPtnic
Jako každoročněi letos se ke konci listopadu
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