
Martiňák

Rybník Martiňák leží ve východní části Prahy na 
soutoku Svépravického potoka  a Chvalky. V 18. 

století se na potoce Chvalka vyskytovala sou-
stava šesti nádrží, které však byly v průbě-
hu 19. století zrušeny. V 50. letech 20. sto-
letí zde došlo k obnově rybníka Martiňák. 
V roce 1987 byla provedena jeho rekon-

strukce, při které byl zřízen  pomocný bezpečnost-
ní přeliv na levém břehu. V roce 1990 byl rybník 
odbahněn a rok nato byla v okolí Martiňáku vyhlá-
šena tzv. Oblast klidu Klánovice – Čihadla.

V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce 
a odbahnění rybníka. Ze dna bylo odvezeno cca 
5 000 m3 sedimentu, který byl použit na modelaci 
terénu nedalekého golfového hřiště. Hráz rybníka, 
která byla místy poškozena, byla znovu dotěsněna 
a opevněna kamennou dlažbou. Původní požerák 
(stavidlo) a starý kašnový přeliv musely být vzhle-
dem k jejich havarijnímu stavu zbourány. Místo 
těchto starých objektů byl postaven nový kamenný 
požerák a kašnový přeliv. U přelivu bylo navíc vy-
budováno loviště pro výlov rybníka.

V rámci vegetačních úprav byly původní topoly na 
hrázi vykáceny a nahrazeny novou dubovou alejí.
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Náklady: 8,6 mil. Kč
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Investor: 
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Plocha hladiny: 39 500 m2

Objem nádrže: 49 700 m3
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