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Malá Říčka – slepé rameno Vltavy – je součástí největšího pražského parku 
Královská obora nazývaného Stromovka. Jedná se o původní bubenečské 
říční rameno, které v prvních desetiletích 20. století výrazně ovlivnila regu-
lace Vltavy. V té době byl vybudován jez v Troji, plavební kanál a plavební 
komory v Podbabě. Původní bubenečské rameno bylo u někdejšího Císař-
ského mlýna a papírny zasypáno.

V současnosti je Malá říčka spojena s Vltavou pouze pomocí napouštěcího 
zařízení v hrázi plavebního kanálu. Voda z Malé říčky pak odtéká zděnou što-
lou do zatrubněného Dejvického potoka, který ji dále odvádí pod plavebním 
kanálem zpět do Vltavy.

V minulém století byla Malá říčka a celý vodohospodářský systém Stro-
movky opravován a čištěn spíše lokálně. I přes tyto drobné úpravy se 

celý systém zanášel a chátral. Posledním impulsem byla ničivá povodeň 
v srpnu 2002, kdy se celá Stromovka ocitla pod několika metry vody. Touto 
událostí byla zahájena systematická obnova celého systému, která se na-
plno rozběhla v říjnu 2002 odbahněním Malé říčky. V rámci odstraňování 
povodňových škod se do února 2003 vytěžilo 22 500 m3 sedimentu. Celé 
okolí bylo poté vyčištěno a upravené břehy byly osázeny vodními rostlinami.

V létě 2003 pokračovala obnova opravou hrázky Malé říčky, která po povodni 
zcela zmizela. Kámen použitý na opravu hrázky pochází z bývalého oplocení 
Stromovky zbořeného povodní. Dalším krokem byla oprava nátoku do Malé 
říčky z Vltavy. Staré potrubí bylo vyměněno a zaústění dostalo tvář kamenné 
vodní kaskády, přes kterou voda přepadá až k hladině Malé říčky. Přepadající 
voda tak dotváří vzhledově, ale i zvukově kolorit tohoto místa, které slouží 
hlavně k rekreaci a odpočinku.



Výstavba hrázky

Kaskáda nového nátoku

Nátok před rekonstrukcí Vtok po zaklenutí

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

Dodavatel: 
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Projektant: 
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Plocha hladiny: 17 000 m2

Objem nádrže: 35 000 m3
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