
Rekonstrukce Velkého počernického rybníka byla vyvolána dlou-
hodobě nevyhovujícím stavem hráze, všech funkčních objektů, 
obtokové stoky a celkovým zabahněním rybníka. Oprava byla za-
hájena v říjnu 2004 a dokončena v červnu 2006.

Hráz rybníka byla opevněna kamennou dlažbou a bezpečnost-
ní přeliv byl vyzděn z kamene. Opraveny byly také nábřežní zdi, 
stejně jako koryto pod přelivem. Historický pískovcový most byl 
kompletně rozebrán a následně po zpevnění všech konstrukcí 
opět složen. Kompletní rekonstrukce se nevyhnula ani stavidlu 
(požeráku) a dělící hrázce mezi rybníkem a obtokovou stokou. 
Poslední částí rekonstrukce bylo odbahnění a výstavba ostrova. 
V okolí rybníka bylo také vyhloubeno několik tůní pro rozvoj oboj-
živelníků a bezobratlých živočichů.

Celkové rozpočtové náklady činily 56,3 milionu Kč. Projekt byl spo-
lufi nancován Evropskou unií v rámci programu JPD2 a byl to první 
pražský projekt, který v daném opatření tuto dotaci získal. Rekon-
strukce rybníku je nejvýznamnější a nejnáročnější vodohospodář-
ská stavba, kterou Odbor ochrany prostředí MHMP v posledních 
letech dokončil.

Rekonstrukce byla zahájena již v roce 2004 (říjen) a dokončena 
v létě 2006. Stavbu prováděla organizace Lesy hl. m. Prahy. Od-
bahnění fi rma Pas Plus, s. r. o.
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Rybník s rozsáhlými rákosinami  
a vrbinami spolu s přilehlými část-
mi zámeckého parku je přírodní 
památkou a svým přirozeným 
začleněním do krajiny plní hned 
několik důležitých funkcí, zejmé-
na z hlediska životního prostředí. 
Současné účely rybníka jsou ze-
jména krajinotvorné a ekologické. 
Rybník je významnou ptačí lo-
kalitou a součástí ÚSES (územ-
ního systému ekologické stabi-
lity). Na území přírodní památky 
se nachází více než 186 druhů 
cévnatých rostlin a 639 druhů 
vybraných skupin živočichů, což 
ukazuje na význam lokality. Řada 
z nich patří mezi vzácné a ohro-
žené druhy.

V zadní části 
rybníka je 
útočiště pro 
řadu vodních 
živočichů  
a ptáků

Typ nádrže: průtočná

Plocha hladiny: 190 400 m2

Objem nádrže: 310 000 m3

Hloubka: 0,2–3 m

Vodní tok: Rokytka

Vlastník: 
Hlavní město Praha

Správa: Lesy hl. m. Prahy

Typ vzdouvací stavby:
zemní sypaná hráz,  
výška 5,5 m

Účel nádrže:
krajinotvorný a ekologický, 
vodohospodářský,  
extenzivní chov ryb

rekapitulace



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

Dodavatel 1. etapy: 
Lesy hl.m. Prahy 
Středisko vodní toky  
Zástupce dodavatele:  
Ing. Ondřej Palička 
Stavbyvedoucí: 
Zdeněk Baloun 

Dodavatel odbahnění: 
Pas plus, s. r. o. 
Zástupce dodavatele: 
Ing. Karel Plucar

Projektant:
Vodní díla – TBD, a. s. 
Ing. Pavel Křivka Ph. D.

rekapitulace

MOST
Původní most byl rozebrán 
a po zpevnění konstrukcí byl 
opět složen

MOST
Nové zábradlí je kombinací 

pískovcových sloupků  
a modřínových trámků
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