
Revitalizace koryt potoků v prostorách suchého poldru Čihadla je 
největší a nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních toků 
v Praze a okolí.

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a slouží 
k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky. Suchý poldr se 
nachází v místech, kde ještě v 16. století stával velký rybník, který byl 
ale časem vypuštěn a změněn v pole. V rámci výstavby suchého pol-
dru bylo koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Ro-
kytky od soutoku s Hostavickým potokem napřímeno a opevněno 
betonovými tvárnicemi. Vzhledem k tomu, že celé území je  určeno 
k rozlivu vody, byla napřímená a opevněná koryta zcela neopodstat-
něná a v důsledku toho došlo ke znehodnocení této přírodní lokality, 
která je navíc součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla. 

Revitalizace spočívala v zasypání starých opevněných a kapacit-
ních koryt a vyhloubení nových, přírodě blízkých, mělkých, mean-
drujících koryt. V místech, kde se nová koryta křížila s koryty pů-
vodními byly vybudovány malé tůně. Břehy tůní byly upraveny jak 
pozvolně tak i strmě s ohledem na možnosti rozvoje fauny a flóry. 
Další tůně vznikly z části původního koryta Rokytky v místech, kde 
v korytě rostly vzrostlé stromy. V rámci revitalizace byly vybudovány 
i nové mostky přes potoky a informační tabule s tématikou revitali-
zací a ochrany přírody.

Nová koryta potoků byla osázena cca dvěma sty mladými stromky, 
zejména olšemi, jasany, javory a duby. Své místo zde našly i keřové 
skupiny složené pouze z druhů našich domácích dřevin, jako jsou 
trnky, kaliny, brsleny a vrby. Tůně a některé části koryt byly navíc 
osázeny mokřadní vegetací, jako jsou kosatce, kyprej a různé dru-
hy trav.
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Náklady: 17,1 mil. Kč

Čihadla



Investor: 
Hlavní město Praha 
Odbor městské zeleně a odpad. 
hospodářství MHMP 
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki 

Dodavatel: 
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky 
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička

Projektant:
Ekotechnik-inženýring s.r.o.
Ing. Jiří Jílek

Celková plocha 
revitalizovaného území: 
27 ha

Nových koryt: 1 605 m 
Svépravický 1 132 m
Rokytka 200 m
Hostavický 273 m

Plocha nových 
vodních ploch: 7 800 m2

Projekt byl 
spolufi nancován z fondů EU 
JPD 2 a byl dokončen v dub-
nu 2008
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Nová tůň po dokončení

Výstavba nových koryt

Nové koryto Rokytky Tůň se zapojenou vegetací

Trasa původních 
koryt


