
Rybník Aloisov vznikl přehrazením původně hlubokého údolí Bezejmenného 
potoka někdy v 60. letech minulého století. Na přelomu 80. a 90. let minulého 
století, v souvislosti  s výstavbou sídliště Černý Most, byl rybník přestavěn 
na retenční nádrž. Nádrž měla původně sloužit k akumulaci dešťových vod 
z plánovaného sídliště. Tomu odpovídala i výška hráze a monstrózní bezpeč-
nostní přeliv. 

Při výstavbě sídliště však byly dešťové vody nakonec svedeny do tzv. 
malého Kyjáku, který zároveň slouží jako nádrž na usazování sedimentu. 
Nádrž Černý Most tak zůstala závislá pouze na přítoku vody z Bezejmen-
ného potoka, který byl však později zatrubněn a údolí zasypáno. Kdysi 
velké povodí potoka bylo zastavěno a protkáno inženýrskými sítěmi, které 
dešťovou vodu odvádějí do štěrkových obsypů kanalizace. Z těchto důvo-
dů se Aloisov po léta potýkal  s nedostatkem vody.  

V roce 2004 získalo nádrž hlavní město Praha. Ve stejném roce byl zadán 
projekt na navrácení vody do nádrže a její celkovou revitalizaci. Nejdůle-
žitější součástí projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody, 
který se podařilo získat utěsněním drenážních obsypů dešťové kanaliza-
ce a vyvedením této vody zpět do nádrže. 

Součástí obnovy rybníka byla také celková rekonstrukce všech objektů, 
včetně odstranění nevzhledného betonového opevnění. V místě hráze 
bylo toto opevnění nahrazeno kamennou dlažbou. Pravý břeh byl celý 
přetvarován – původně strmé svahy jsou dnes pozvolnější, nově bylo také 
vybudováno několik kamenných teras pro posezení u vody a rybaření. 
Původní vegetace byla nahrazena novou výsadbou stromů a keřů, např. 
dubem, javorem, olší či svídou. Vzhledem k velkému množství volně po-
bíhajících psů byl uprostřed nádrže vybudován také malý ostrůvek. Ten 
by měl sloužit jako klidová zóna zejména pro vodní ptáky a obojživelníky.
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