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10 let pražských revitalizací



Prahou protéká kromě Vltavy a Beroun-
ky ještě 357 km drobných vodních toků.  
Z těchto vodních toků má 308 km ve sprá-
vě hl. m. Praha, 18 km státní podnik Povo-
dí Vltavy, 25 km státní podnik Povodí Labe  
a 6 km státní podnik Lesy ČR.

Mezi nejvýznamnější pražské potoky pat-
ří Rokytka, která je nejdelším pražským po-
tokem (celková délka 37,5 km, z čehož na 
území Prahy je 30,3 km). Největším praž-
ským potokem je Botič, jehož celková dél-
ka je 34,5 km. Dalšími významnými poto-
ky jsou Litovicko-Šárecký potok (23,4 km), 
Dalejský potok (14,3 km) a Kunratický po-
tok (13,3 km). Historicky nejvýznamnější 
potok je dnes již nepatrný potůček Brusni-
ce, jehož jméno se objevuje v nejstarších 
legendách o založení Prahy.

Cíle projektu „potoky pro život“
1. ekologické

Úpravy vodních toků takovým způsobem, aby poskytovaly základní životní prostor pro vodní faunu a flóru a vytvoření  
přirozených a přírodě blízkých nivních a potočních biotopů. Při revitalizacích a opravách je kladen velký důraz na doplnění  
břehových porostů, vytvoření litorálních a břehových pásů vegetace včetně výstavby ostrůvků, tůní a slepých ramen.

Zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy – zvýšení biodiverzity v praze, ochrana chrá-
něných druhů v pražských vodních tocích. Revitalizace jsou prováděny s ohledem na výskyt chráněných druhů v potocích a sna-
hou je vytvořit prostředí „šité na míru“ těmto druhům a podpořit tak jejich výskyt. 

podpora využití samočistící funkce toků a niv. 
Zvýšení okysličení vody stavbou skluzů, k opevnění jsou používány vegetační prvky, dotváří se litorální pásma.

pravidelný monitoring a zlepšování čistoty a kvality vody. 
Je prováděn systematický průzkum a odstraňování nepovolených zaústění odpadních vod do vodních toků.

Zprůchodnění vodních toků a zajištění migrační prostupnosti pro vodní organismy. 
Stupně a jiné přehrážky jsou rušeny nebo nahrazovány kamennými skluzy.

prodlužování délky vodních toků. Revitalizace si kladou za cíl udržet vodu v potocích a krajině co nejdéle.

obnovení přirozené funkce tvorby a dotváření koryt.

2. technické

Zajištění stability a bezpečnosti koryt vodních toků při zvýšených průtocích a minimalizace škod při průchodu velkých vod.
rozšiřování koryt formou ekologických berem pro řízený rozliv povodňových průtoků.
Při obnovách technických prvků či opevnění jsou používány zejména přírodní materiály (kámen, dřevo, vegetační prvky).

rušení zatrubnění a betonových koryt (kanálů) a jejich nahrazení přírodě blízkým korytem s vegetačním doprovodem.

3. kulturně - historiCké a společenské

Zvyšování povědomí obyvatel prahy o pražských potocích, jejich historii a významu v městské krajině.
Obnova historických koryt potoků vychází z dobových dokumentů a historických map.

využití vodních toků jako zelených koridorů města a zapojení revitalizovaného území do celoměstského systému zeleně s vyso-
kým rekreačním potenciálem. Při revitalizacích je kladen důraz na to, aby okolí potoků mělo vysokou estetickou a pobytovou hodnotu.

vytváření informačního systému o prováděných akcích. Informace o aktuálně prováděných akcích jsou vyvěšeny na internetových 
stránkách www.praha-priroda.cz a www.lesypraha.cz. Přímo v místě stavby realizovaného projektu naleznete také informační tabuli.

 
 

Motto: „vraCíme potokům život a jejiCh přírodní krásu“



výsledky projektu v průběhu let 2005–2015

•  Do konce roku 2015 bylo zrevitalizováno celkem 12,3 km potoků, z toho bylo:  

   ‒  1,1 km upraveno technicky
   ‒  5,6 km upraveno přírodě blízkým způsobem
   ‒  5,6 km upraveno přírodním způsobem.

•  Koryta pražských potoků byla prodloužena o 3,5 km.

•  V rámci revitalizací bylo vyhloubeno 14 141 m2 tůní. 
 
•  Čtyři stupně byly přestavěny na migračně prostupné balvanité skluzy.

Nárůst délky revitalizovaných toků v km v průběhu deseti let
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Hostavický potok – revitalizace Slatina
Svépravický potok – revitalizace Čihadla II
Hostavický potok – revitalizace v Dolních Počernicích 
Nebušický potok – revitalizace pod Nebušickým  
    rybníkem
Rokytka – revitalizace koryta nad Hořejším rybníkem

Řepský potok

Zátišský potok – stabilizace koryta
Dalejský potok – odstranění Klukovického koupaliště
Rokytka – revitalizace pod Smetankou

Chodovecký potok – stabilizace koryta
Litovicko-Šárecký potok – revitalizace v Šáreckém 
    údolí (Zlatnice, Žežulka, Jenerálka)
Motolský potok – stabilizace koryta
Rokytka – úprava koryta v okolí Hořejšího rybníka

Litovicko-Šárecký potok – revitalizace před 
    Ruzyňskou věznicí

v rámCi projektu byly provedeny tyto revitaliZační akCe:
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Botič – revitalizace koryta před Fidlovačkou 
Baňský potok – obnova přehrážek
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Botič – Petrovický jez

Krutecký potok – revitalizace

24

04

05
06

07
14

19

03
01
12

02

13

www.praha-priroda.cz



baňský potok – oprava přehrážek

Baňský potok pramení v Praze 5 ‒ Zbra- 
slavi na Baních, je dlouhý 700 metrů a pře-
konává výškový rozdíl 80 metrů. Na jeho 
toku je vybudováno celkem sedm ka-
menných přehrážek pro zmenšení spádu  
a omezení eroze koryta. Spodní tři přehráž-
ky byly ve velmi špatném stavu. Baňský po-
tok má bystřinný charakter a jeho koryto je 
zařízlé v úzké strži. Na krátkém úseku pře-
konává značný výškový rozdíl. Vodnatost 
toku je závislá na srážkách, a to zejména 
na přívalových deštích. Horní polovina toku 
je po značnou část roku bez stálého prů-
toku. Stálý znatelný průtok se objevuje až 
ve střední části toku, kde do potoka přitéká 
voda ze studánky na levém břehu.

Revitalizace Baňského potoka zahrno-
vala opravu tří spodních přehrážek, vyčiš-
tění zdrže první přehrážky, opravu vtoko-
vého objektu a revitalizaci koryta.

Oprava přehrážek a dlažby byla prove-
dena jako obnova původního stavu přehrá-
žek z počátku minulého století. Přehrážky 
včetně vývarů byly přezděny a chybějící 
kameny doplněny. Koryto potoka bylo vy-
čištěno od nánosů a prorůstající vegetace. 

Zdrž první přehrážky byla vyčištěna od 
sedimentů (nánosy bahna a štěrků, spa-
dané větve), a tím byl obnoven sedimen-
tační prostor před vyústěním bystřiny  
z lesa, kde docházelo k zanášení potoka  
v zatrubněné části. Nevyhovující vtok do 
zatrubnění byl nahrazen vtokovým zaříze-
ním s vyšší kapacitou.

2007      
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  Kamenná přehrážka po opravě

 délka úpravy 500 m  |  oprava tří kamenných přehrážek  |  náklady: 1 600 000 kč
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rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička

doba realiZaCe:
duben 2007 – červenec 2007

náklady: 1,6 mil. Kč

  Kamenná přehrážka po opravě Přehrážky před opravou  

rekonstrukce kamenných přehrážek z počátku 20. století  |  vyčištění koryta  |  Úprava vtoku do zatrubnění

Poškozené zdivo přehrážek  

Funkce přehrážky
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botič – petrovický jez

Jez na Botiči v Petrovicích byl postaven v 17. sto-
letí, aby zvýšil hladinu Botiče a voda mohla být ná-
honem přiváděna do mlýna v Petrovicích. Se záni-
kem mlýna po 2. světové válce přestal náhon pl-
nit svoji funkci a na některých místech byl zasy-
pán. Jeho pozůstatek je stále patrný na pravém 
břehu Botiče pod jezem a pod ulicí Euklidova.  
V následujících letech nebyla jezu bohužel věno-
vána zvláštní péče, a tak postupem času chátral. 
Začátkem roku 2004 zbývalo z původního jezu už 
jen torzo a zbytky bočních zdí hrozily zřícením. 
Nad jezem byly na několika místech podemlety 
břehy, stromy na březích se nakláněly do potoka 
a nadjezí zaneslo bahno. 

V roce 2004 byl proto zahájen projekt na opra-
vu jezu a revitalizaci nejbližšího okolí. Vzhledem 
k finanční náročnosti projektu bylo v roce 2005 
požádáno o spolufinancování projektu ze struktu-
rálních fondů EU a ministerstva pro místní rozvoj.  

 
Celková obnova Petrovického jezu byla zahá-

jena v březnu a dokončena v červnu 2006. Pro-
stor nad jezem byl odbahněn a provedla se sana-
ce podemletých břehů drátokamennými matrace-
mi, které byly zasypány zeminou a osazeny vrbo-
vými proutky. Původní klasickou konstrukci jezu 
nahradil balvanitý skluz s několika prohlubněmi, 
které slouží jako rybí přechod. Výška skluzu do-
sahuje úrovně zachované části původního jezu,  
a to zejména proto, aby nedošlo ke změně záto-
pového území v Křeslicích. 

Původní boční zdi byly rozebrány a přezdě-
ny z nového kamene. Výška zdí byla dána poža-
davkem na budoucí umístění lávky přes Botič pro 
nově navrhovanou cyklistickou stezku. 

2006      

Původní Petrovický jez

 obnova jezu formou balvanitého skluzu  |  náklady: 6 000 000 kč

Nový balvanitý skluz Výstavba skluzu 

Novopetrovická

Štychova

Bellova

N
a 

do
br

é 
vo

dě

Ed
is

on
ov

a

G
ram

m
ova

Euklidova

Frostova

Ne
w

to
no

va

Jakobiho

R
ezlerova

Kurčatovova

A
rchim

édova

C
elsiova

Faradayova

M
or

se
ov

a

K Fantovu mlýnu

D
opplerova

EinsteinovaG
aussova

Fantův m
lýn

balvanitý skluZ

Úprava koryta



investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka

dodavatel:
Nowastav, a. s.

projektant:
Ateliér životního prostředí
Ing. Cyril Mikyška

doba realiZaCe:
březen 2006 – červen 2006

náklady: 6 mil. Kč

Nový balvanitý skluz Pozůstatky jezu  

výstavba balvanitého skluzu  |  výstavba nábřežních zdí pro budoucí cyklostezku  |  oprava břehových nátrží  |  vegetační úpravy 

Oprava a stabilizace břehů  

Břehové nátrže  
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botič – revitaliZaCe koryta před Fidlovačkou

Botič je největším a nejznámějším pražským potokem. 
Pramení jihovýchodně od Prahy u obce Čenětice. Do Vlta-
vy se vlévá u železničního mostu na Výtoni pod Vyšehradem.  
V úseku před Fidlovačkou bylo opevnění koryta Botiče již del-
ší dobu v havarijním stavu. Jedná se o část koryta dlouhou 
183 m, která začíná u mostu v ulici Závišova před Fidlovač-
kou a končí u mostu v ulici Na Folimance. 

Střední betonová část dna potoka se zcela rozpada-
la, zbytek byl opevněn narušenou dlažbou z kamene a roz-
padajícím se betonem. Na svazích koryta rostly mimo jiné  
i pajasan žláznatý a křídlatka, což jsou invazní a nežádou-
cí rostliny. 

V rámci revitalizace koryta bylo provedeno nejen nové 
zpevnění koryta kamennou dlažbou, ale také jeho zpřírodně-
ní. Původní dlažba a zbytky betonu byly v celém rozsahu vy-
bourány a koryto potoka se vyčistilo. 

Nový tvar koryta byl vymodelován tak, aby potok nevytvářel 
pouze rovnou strouhu, ale aby se ve dně vlnil od jednoho bře-
hu k druhému. Na tomto úseku je provedeno celkem pět ob-
louků. Původní tvrdé betonové opevnění bylo nahrazeno ka-
mennou dlažbou uloženou do štěrkopísku a vyklínovanou. Ta-
kovéto úpravy koryt se používaly již na začátku minulého sto-
letí a dodnes se na mnohých místech zachovaly.

Aby úprava koryta nepůsobila pouze technickým dojmem, 
bylo vedle dlažby použito také vegetační opevnění. Toto ve-
getační opevnění využívá mokřadních rostlin v různých ba-
revných a druhových kombinacích nasázených na kokoso-
vých rohožích, které jsou vloženy do připravených kazet a s 
jejichž pomocí se stabilizuje koryto potoka bez nároků na spe-
ciální údržbu. 

Bohužel rostliny v některých více zastíněných kazetách pří-
liš neprosperovaly a při větších průtocích byly kazety vyplách-
nuty. V současné době se zkouší jako výplň vrbové řízky, kte-
ré se ovšem musí pravidelně ořezávat.

 délka úpravy 183 m  |  Zpřírodnění technicky upraveného koryta  |  náklady: 7 000 000 kč 2007      
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rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička
Zdeněk Baloun

projektant:
Ekotechnik-Inženýring,  s. r. o.
Ing. Jiří Jílek

doba realiZaCe:
červenec 2007 – prosinec 2007

náklady: 7 mil. Kč

odstranění betonové kynety a nahrazení kamennou dlažbou do štěrku  |  rozmeandrování kynety  |  umístění vegetačních kazet do koryta potoka

  Zrevitalizované koryto ‒ cílový stav Poškozené opevnění  

Výstavba vegetačních kazet  

Poškozené opevnění  
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botič – stabiliZaCe koryta v ZáběhliCíCh

Koryto Botiče v Záběhlicích bylo vel-
mi negativně ovlivněno lidskou činnos-
tí. Skládky, navážení odpadu a výstavba 
nepovolených objektů až do koryta ved-
ly k tomu, že koryto potoka bylo na někte-
rých místech zcela degradováno. Skládky 
na březích byly při průchodu velkých vod 
postupně odplavovány a vegetace na nich 
rostoucí byla potenciálně nebezpečná. 
Projekt přírodě blízké stabilizace a vyčiš-
tění koryta řešil úsek dlouhý 400 m mezi 
ulicemi Záběhlická a K Prádelně.

V rámci projektu bylo koryto Botiče vy-
čištěno od nepovolených staveb a z břehů 
byly odstraněny nejvíce podemleté stro-
my, které již nebylo možné zachránit. Bře-
hy Botiče byly očištěny a stabilizovány po-
mocí velkých balvanů o váze až 500 kg, 
skládaných na sebe do výsledné figury. 
Výška opevnění byla volena s ohledem na 
ochranu okolních pozemků a pohybuje se 
v rozmezí 1–2,5 m.

Celkově se jedná o úpravu a příro-
dě blízkou stabilizaci koryta vodního toku  
v intravilánu obce s použitím přírodních 
materiálů a zároveň zajištění základních 
funkcí vodního toku.

2009      

Nově upravené koryto po dokončení    
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rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička

projektant:
Atelier životního prostředí 
Ing. Cyril Mikyška

doba realiZaCe:
březen 2009 – červen 2009

náklady: 3,8 mil. Kč

Nově upravené koryto Devastované koryto  
Devastované koryto  

Odklízení skládek  

odstranění skládek a nepovolených staveb z koryta  |  vyčištění koryta  |  stabilizace koryta kamenným opevněním 4



botič – revitaliZační protipovodňové opatření u koZinova náměstí

Při povodních v roce 2002 došlo v tomto 
úseku Botiče k poškození části koryta a naru-
šení břehů. V minulosti byl levý břeh zavezen 
a navýšen stavebním odpadem. Tato naváž-
ka, zarostlá z větší části trnovníkem akátem 
a dosahující místy výšky až 1,5 m, usměrňo-
vala vodu při zvýšených průtocích k pravému 
břehu, který je nižší, a docházelo tak k zapla-
vování přilehlých objektů.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy jako správce toku zadal v rámci řeše-
ní protipovodňových opatření projekt na cel-
kovou revitalizaci a rozšíření této části kory-
ta Botiče.

V rámci realizace projektu bylo provedeno 
odtěžení historické skládky stavebního odpa-
du v rozsahu cca 9 m od koryta potoka. Tvar 
koryta byl vymodelován tak, že na levém bře-
hu vznikla široká berma (lavice), která na-
vázala na původní terén zvlněným svahem            
o sklonu cca 1:2. Berma je 20 cm nad hladinou 
a byla vytvarována jako přírodní součást kory-
ta. Vznikly zde malé tůňky a rozdvojení koryta.  
K břehům byly umístěny větší kameny nejen 
pro vodní živočichy, ale i k posezení u vody. 
Namáhané části svahů byly stabilizovány ka-
mennou rovnaninou z velkých balvanů, méně 
namáhané byly osety trávou. Celá lokalita je 
pravidelně kosena.

Celkově došlo ke zvětšení kapacity kory-
ta a k výraznému zpřírodnění celé lokality.  
V Praze se jedná o první projekt protipovod-
ňové ochrany, který je řešen formou rozší-
ření a zároveň zpřírodnění koryta vodního 
toku.

2009      
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 délka úpravy 130 m  |  první revitalizační protipovodňové opatření  |  náklady: 4 500 000 kč

Koryto Botiče s ostrovem  Brod na Botiči u Kozinova 
náměstí  v 30. letech 19. století  

roZšíření 
koryta



rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička

projektant:
Aquatest, a. s.

doba realiZaCe:
duben 2009 – srpen 2009

náklady: 4,5 mil. Kč

  Koryto Botiče – cílový stav Stav před odtěžením starých navážek  
    

odstranění historických navážek a rozšíření koryta  |  vytvoření ekologické bermy  |  výstavba tůní  |  vegetační úpravy

Odstraňování navážek  

Rozšířené koryto při vyšších průtocích
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Cibulka – otevření Zatrubněného koryta

Potok Cibulka, který je pravostranným přítokem Motolské-
ho potoka, pramení ve studánce pod skalními výchozy pří-
rodní památky Vidoule. Dále protéká zalesněným územím Ci-
bulky, pod železniční tratí a vtéká do nově opraveného jezír-
ka Pod Dianou. Z něj pak pokračuje podél cesty do mokřa-
du pod třešňovým sadem a u sochy sv. Jana Nepomucké-
ho mizí v zatrubnění. Zatrubnění bylo před revitalizací vede-
no v prostoru suché retenční nádrže Homolka až do Motol-
ského potoka.

Revitalizace tohoto území řešila obnovu historického ryb-
níčku, stabilizaci zahloubeného koryta a otevření koryta po-
toka Cibulka v prostoru retenční nádrže Homolka. Navazova-
la na první etapu revitalizace, v rámci které bylo zrekonstruo-
váno jezírko Pod Dianou a upraveny již značně zchátralé pro-
pustky pod cestami. 

V místech, kde se potok Cibulka příliš zahluboval, bylo 
dno koryta lokálně stabilizováno kamennými stupni nebo 
stupni vytvořenými částmi kmenů položenými napříč korytem 
a utěsněnými do břehů. Tím bylo zabráněno stále se zvyšu-
jící erozi koryta. Nad sochou sv. Jana Nepomuckého se pod-
le historických podkladů nacházel malý rybníček. V rámci re-
vitalizace byla tato historická vodní plocha obnovena formou 
malé tůně s přelivnou hrázkou vymodelovanou jako terén-
ní vlna.

Stávající zatrubnění potoka před sochou sv. Jana Nepo-
muckého se částečně využilo pro převedení potoka kolem to-
hoto historického místa a dále pro vyvedení potoka na povrch 
v prostoru suché retenční nádrže. Nově vybudované koryto 
je hluboké 20–30 cm a je vedeno přes celou plochu nádrže 
až k hrázi, kde ústí do Motolského potoka. V blízkosti potoka 
byly pro oživení vybudovány tři menší tůňky.

Výsledkem revitalizace bylo prodloužení koryta potoka Ci-
bulka a zatraktivnění rekreačně málo využívané plochy su-
ché retenční nádrže Homolka. 

2009      

 Nová tůň  

 290 m nových koryt  |  710 m2 nových vodních ploch  |  výstavba tůní  |  náklady: 1 300 000 kč
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rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí 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

doba realiZaCe:
duben 2009 – červenec 2009

náklady: 1,3 mil. Kč

Obnova původního rybníčku Stabilizace koryta kamenným prahem  

obnova historického jezírka  |  otevření zatrubněného koryta  |  stabilizace koryta poškozeného erozí 6



dalejský potok – obnova lapače splavenin v řeporyjíCh

V městské části Řeporyje, na Dalejském poto-
ce podél ulice Ve Výrech se nachází lapač spla-
venin. V minulosti zde byly dva malé rybníčky; 
horní rybníček již zcela zanikl a spodní byl upra-
ven jako lapač splavenin. Lapač splavenin je za-
řízení zachycující sedimenty z potoka, které se 
zde cíleně usazují a nezanášejí pak spodní část 
toku. Aby lapač plnil řádně svoji funkci, musí být 
pravidelně čištěn.

Celá stavba pochází ze začátku minulého sto-
letí a byla ve velmi špatném stavu. Původní ka-
menné zdi byly rozpadlé, vypouštěcí zařízení po-
škozené a celá plocha byla zanesena bahnem.  
Z těchto důvodů přistoupil správce toku  k celko-
vé opravě této malé nádrže.

Kamenné nábřežní zdi lapače byly znovu vy-
zděny z vápence, což je kámen, který se v této 
lokalitě běžně používal. Vypouštěcí objekt se 
upravil jako půlkruhový přeliv s pozvolným sklu-
zem. Vedle přelivu se zřídilo nové vypouštěcí za-
řízení a sjezd do nádrže. Kamenný stupeň nad 
lapačem, který byl pozůstatkem horního rybníč-
ku, byl zbourán a upraven jako balvanitý skluz. 
Funkce lapače splavenin zůstala i nadále zacho-
vána, vodní plocha se však upravila jako malý 
průtočný rybníček.

Součástí projektu bylo i vyčištění okolí lapa-
če a potoka od černých skládek a náletové rude-
rální vegetace, zejména akátů. Ty jsou v našich 
podmínkách nepůvodní a jsou považovány za in-
vazní druh, který potlačuje přirozenou vegetaci. 

Projekt navazuje na odstranění černých sklá-
dek v ulici Ve Výrech, kde bylo celé koryto Dalej-
ského potoka vyčištěno a upraveno.

2009      

Výstavba přelivu  

 obnova lapače splavenin  |  náklady: 3 000 000 kč
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rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki

dodavatel:
NAVIMOR – INVEST sp. z o.o.

projektant:
Ing. Jiří Hybášek

doba realiZaCe:
duben 2009 – srpen 2009

náklady: 3 mil. Kč

Nový lapač splavenin se skluzem Zanesený lapač  

výstavba balvanitého skluzu  |  odstranění černých skládek  |  vegetační úpravy v okolí potoka

Původní stupeň nad lapačem  

Původní přeliv    
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dalejský potok – odstranění klukoviCkého koupaliště

Klukovické koupaliště bylo postaveno ve 30. letech 
20. století jako součást slunečních lázní. Původní be-
zlesé údolí a nedaleká vlaková zastávka zajišťovala 
hojnou návštěvnost rekreantů z Prahy. Malá hloubka, 
cca 1,1 m, značně studená voda, časté zanášení kory-
ta koupaliště bahnem a kameny, postupné zhoršování 
kvality vody a v neposlední řadě zastínění pláží ukon-
čilo v 60. letech 20. století činnost koupaliště.

Od té doby celé koupaliště chátralo a dnes po něm 
zbyly rozpadající se betonové konstrukce v korytě Da-
lejského potoka. V roce 2012 bylo správcem toku roz-
hodnuto definitivně zlikvidovat pozůstatky koupaliště 
a navrátit Dalejskému potoku přírodní charakter. Na 
jaře 2013 byly veškeré betonové konstrukce vybourá-
ny. Levý nárazový břeh se očistil až na skalní stěnu, 
pravý byl urovnán a ponechán v přírodním stavu. Pro-
tože se vedle potoka nachází dětské hřiště, bylo vy-
tvořeno několik pozvolných přístupů k vodě. Po po-
vodních v červnu 2013 celou akci dotvořila sama pří-
roda a v korytě potoka vzniklo několik štěrkových la-
vic, které se staly příjemným zpestřením pro návštěv-
níky dětského hřiště.

2013    

Břehy po odstranění betonů  

 délka úprav 125 m   |  náklady: 1 000 000 kč

Štěrkové náplavy Nové koryto láká ke hrám 

Prokopské údolí

Do Klukovic

Liščí

K Opatřilce

K náv
rší

Zaječí

V 
No

vé
 V

si K Nové Vsi

Lamačova

K 
jih

u

Kuní

V Klukovicích

Novoveská

HabartovskáBublavská

Sojčí

odstranění koupaliště

Historická fotografie Klukovického koupaliště
(www.geology.cz)



rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička
Josef Richtera

projektant:
Ing. Zdeněk Viták

doba realiZaCe:
leden 2013 – březen 2013

náklady: 1 mil. Kč

Revitalizované přírodní koryto Původní betonové koryto  

odstranění betonových konstrukcí z koryta potoka  |  očištění skal  |  Úprava okolních břehů  

Původní nátok do koupaliště  

Bourání betonového opevnění  
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hostaviCký potok – revitaliZaCe slatina

Další revitalizace Hostavického potoka byla provedena  
v roce 2015 v Dubči nad retenční nádrží Slatina v dél-
ce 266 m. Původně zde bylo koryto potoka vybetonová-
no, nacházely se zde betonové stupně a lapač splavenin. 

V rámci revitalizace bylo původní koryto potoka zasy-
páno a vedle bylo vybudováno nové, přírodě blízké mean-
drující koryto, které více odpovídá současným požadav-
kům na vodní toky a ochranu přírody. Vzhledem k tomu, 
že do potoka jsou nad nádrží zaústěny dešťové vody  
z Měcholup, byla zde pro převádění velkých vod vybudo-
vána široká berma s tůněmi. Těsně nad zaústěním po-
toka do retenční nádrže Slatina bylo revitalizační koryto 
ukončeno a voda se zde rozlévá do malého mokřadu. Re-
vitalizaci ještě doplnily výsadby stromů a keřových vrb a 
celá berma byla zatravněna. Cílem této revitalizace bylo 
začlenění Hostavického potoka do okolní zeleně navazu-
jící na retenční nádrž Slatina.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost.

2015      

Slatiny
K lesíku

Upravená

  Začátek úpravy

 délka úpravy 266 m  |  krajinářské úpravy okolí retenční nádrže slatina  |  náklady: 3 900 000 kč

Hloubení tůně

Retenční nádrž Slatina 

Mapa revitalizace 

revitalizace
koryta

tůň



investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki
Ing. Martina Buchtíková

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Pavel Semecký

projektant:
Ing. Jiří Hybášek

doba realiZaCe:
březen 2015 – říjen 2015

náklady:  3,9 mil. Kč

  Koryto před revitalizací Zrevitalizovaný Hostavický potok  
    

obnova potoční nivy  |  vytvoření ekologické bermy  |  výstavba tůní o celkové ploše 1 150 m2 |  vegetační úpravy

rekapitulace
Praha & EU: 
InvEstUjEmE do vaší bUdoUcnostI
EvroPský fond Pro rEgIonální rozvojEvroPská UnIE

ostralka štíhlá  

bukáček malý  

kuňka obecná  
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hostaviCký potok – revitaliZaCe v dolníCh počerniCíCh

Poslední revitalizace Hostavického potoka byla 
provedena v roce 2015 v Dolních Počernicích. Revi-
talizace byla s ohledem na majetkoprávní vztahy na-
vržena v km 1,1–2,0, tedy od ulice Českobrodské po 
soutok se Štěrboholským potokem. Potok zde slou-
žil „pouze k převádění vody“ a jeho ekologická, este-
tická a krajinářská hodnota byla minimální. Okolí po-
toka bylo upraveno spíše jako park s několika dětský-
mi hřišti a lesní i roztroušenou zelení, která se z čás-
ti nacházela ve velmi špatném stavu, zejména poros-
ty u nás nepůvodního javoru jasanolistého s poškoze-
nou stabilitou.

Cílem revitalizace Hostavického potoka bylo začle-
nit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, 
estetický a rekreační potenciál území. 

V rámci revitalizace bylo nejprve celé území vyčiš-
těno a následně byla vybudována širší sníženina na-
zývaná berma, do které se vymodelovalo menší me-
andrující koryto Hostavického potoka. Malé koryto 
slouží pro běžné průtoky, berma pak pro průtoky po-
vodňové. Berma je zatravněna a do okolního terénu 
je začleněna tak, aby co nejpozvolněji navazovala na 
okolí. Původní koryto potoka bylo téměř v celé délce 
zasypáno. V původní trase byl ponechán pouze úsek, 
kde jsou do potoka vyústěny kalníky z vodovodu.  
V okolí potoka vzniklo několik drobných vodních ploch 
zejména pro obojživelníky.

Celé území podél potoka lze projít po nových štěr-
kových cestách. Původní lávky přes potok zde byly 
ponechány a umožňují přístup do lokality z ulice  
V Záhorském. Cesty doplnilo několik laviček a v místě 
dětského hřiště i nové herní prvky.

Projekt byl spolufinancován z Operačního progra-
mu Praha – Konkurenceschopnost.

2015      

  Tůň

 délka úpravy 1 126 m  |  výstavba bermy a meandrujícího koryta  |  náklady: 3 900 000 kč

Koryto a tůňHloubení nového koryta  Mapa revitalizace  

tůně

revitalizace
koryta



investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki
Ing. Martina Buchtíková

dodavatel:
Stavby rybníků s. r. o.
Ing. Martin Suchopár

projektant:
Šindlar, s. r. o.

doba realiZaCe:
březen 2015 – říjen 2015

náklady:  3,9 mil. Kč

  Koryto před revitalizací Zrevitalizovaný Hostavický potok  
    

prodloužení koryta o 248 m  |  vytvoření ekologické bermy  |  výstavba tůní o celkové ploše 706 m2 |  vegetační úpravy

Nové koryto  
Balvanitý skluz na začátku úpravy

rekapitulace
Praha & EU: 
InvEstUjEmE do vaší bUdoUcnostI
EvroPský fond Pro rEgIonální rozvojEvroPská UnIE
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ChodoveCký potok – stabiliZaCe koryta

Celková úprava údolí Chodoveckého potoka 
proběhla v polovině 70. let v souvislosti s výstavbou 
Jižního Města. Na potoce byly vystavěny tři retenč-
ní nádrže, které slouží k zachycování nárazových 
srážek na území Jižního Města – Chodov. Svede-
ním dešťových vod do potoka se zvýšilo zatížení 
koryta a původně přírodní koryto potoka muselo být 
stabilizováno. Jako opevnění byla použita kamen-
ná dlažba a koryto bylo napřímeno. Vznikl tak pev-
ný prvek v měkkém prostředí a příroda dala velice 
rychle najevo svůj nesouhlas s touto úpravou. 

V roce 2011 zde místo původního opevnění zby-
lo jen pár kamenů v 2,5 m hluboké strži. Celé údo-
lí bylo po obou stranách zavezeno zeminou a sta-
vebním odpadem z výstavby sídlišť. Dodnes jsou 
na některých místech mezi stromy patrny části vyč- 
nívajících betonů, které již dnes nejde odstranit.

Potok byl tedy nově stabilizován těžkou kamen-
nou rovnaninou (tzv. alpskou úpravou), která umož-
ňuje vytvořit stabilní, ale zároveň přírodě blízké ko-
ryto s tůňkami a jízky. Oproti klasickému opevnění 
je v takovémto korytě potoka mnohem více vody, 
která se na jízcích okysličuje a tůně slouží jako 
domov mnoha vodním organismům. Okolí potoka 
bylo vyčištěno a byly zde provedeny výsadby stro-
mů a mokřadních rostlin.

2011–2012     

 Rozšíření koryta pod výtokem z dešťové kanalizace

 délka úprav 256 m  |  stabilizace koryta potoka  |  náklady: 1 300 000 kč
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investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Richard Polifka

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička
Zdeněk Baloun

projektant:
Ing. Cyril Mikyška

doba realiZaCe:
červen 2011 – červenec 2012

náklady: 1,3 mil. Kč

Nově stabilizované koryto Hloubková eroze koryta  

stabilizace poškozeného koryta těžkou kamennou rovnaninou  |  výstavba tůní na potoce  |  vyčištění okolí potoka  

Bourání poškozeného opevnění  
Původní vyústění potoka  
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košíkovský potok – revitalizace koryta

Košíkovský potok je levostranným přítokem Boti-
če pod Hostivařskou přehradou. Při výstavbě sídliště 
Chodov byla horní část potoka zatrubněna a napoje-
na na dešťovou kanalizaci sídliště. V úseku mezi uli-
cí Mírového hnutí a retenčními nádržemi bylo koryto 
vydlážděno kamennou dlažbou do betonu.

Postupem času koryto potoka pomalu zarůsta-
lo vegetací (tzv. samorevitalizace), což dalo Koší-
kovskému potoku alespoň zčásti přírodní charakter.  
I přes relativně masivní opevnění koryta došlo vli-
vem častých extrémních průtoků a nekvalitně prove-
deného opevnění v místech dvou stupňů a výtoku ze 
zatrubnění k destrukci nejen samotných stupňů, ale  
i okolního koryta. Rozsah poškození se navíc neu-
stále rozšiřoval. 

Z důvodu zajištění stability koryta provedl správ-
ce toku jeho opravu s použitím revitalizačních prvků. 
Oblast vyústění zatrubněné části koryta byla nově 
předlážděna kamennou dlažbou s vyklínováním. Hor-
ní stupeň byl celý odstraněn a nahradil ho balvani-
tý skluz. Spodní stupeň byl také odstraněn a kory-
to potoka bylo přetvarováno a rozšířeno tak, aby zde 
vznikla průtočná tůň. 

V okolí tůně byly provedeny ještě drobné dosadby 
vlhkomilné vegetace. V napřímeném lichoběžníko-
vém korytě mají takovéto prvky zásadní význam pro 
rozčlenění vodního toku a tedy i zvýšení ekologické 
a estetické hodnoty Košíkovského potoka.

Součástí revitalizace bylo i vyčištění obou Koší-
kovských nádrží, kde kromě vytěžení bahna proběhly 
i drobné opravy objektů a oprava koryta Košíkovské-
ho potoka nad soutokem s Botičem.

 Celá akce byla zakončena rozsáhlými výsadbami 
dřevin a mokřadních rostlin v nádržích a okolí. 

2007       délka úpravy 690 m  |  nahrazení opevněného koryta tůní  |  náklady: 3 400 000 kč
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 Nový balvanitý skluz Poškozené opevnění  

Podemleté „tvrdé“ opevnění  

Poškozené opevnění  

přestavba stupně na balvanitý skluz  |  oprava dlažeb  |  výstavba malých tůněk  |  vegetační úpravy v okolí potoka

Výstavba tůně  
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revitalizace krUteckého potoka

Krutecký potok je pravostranným přítokem Litovicko-Šá-
reckého potoka. Jeho povodí leží na jižním svahu Šáreckého 
údolí, což je úsek mezi koupalištěm Džbán a Vltavou, hlubo-
ce a ostře zaříznutý do pevných hornin starohor. Celá oblast je 
zahrnuta do přírodního parku Šárka-Lysolaje a její nejcenněj-
ší části jsou vyhlášeny jako maloplošná chráněná území. Kru-
tecký potok byl v minulosti upraven do betonových žlabovek 
téměř v celé délce toku. Kvůli nekvalitnímu provedení se potok 
místy i ztrácel a tekl pod betonovým opevněním. Vzhledem  
k tomu, že potok se nachází v nezastavěném území, bylo ta-
kovéto technické opatření zcela zbytečné.

Z tohoto důvodu byla v roce 2005 provedena I. etapa re-
vitalizace Kruteckého potoka podél ulic Na Krutci a Horomě-
řická. V prvním úseku byly odstraněny všechny betonové žla-
bovky a koryto mezi lesní pěšinou a silnicí bylo mírně rozvlně-
no. Pozůstatky starého přímého koryta byly do nového začle-
něny pouze v podobě několika malých tůněk.

V druhém úseku byla trasa potoka změněna tak, aby Kru-
tecký potok opět mohl meandrovat údolnicí. Uprostřed louky 
vedle potoka byl vybudován malý mokřad s tůní o ploše cca  
90 m2 a maximální hloubkou 0,5 m. Protože se na louce na-
cházela řada náletů jasanu a javoru, bylo vytyčení nové trasy 
koryta přizpůsobeno stávajícím perspektivním mladým strom-
kům. Aby nedocházelo k destrukci nových koryt, bylo koryto 
potoka v obloucích opevněno kamenným pohozem. Břehy no-
vého potoka se osadily mokřadní vegetací a v místě přechodu 
oblouků byly vybudovány štěrkové brody.

II. etapa revitalizace byla zahájena až v roce 2013. Kory-
to Kruteckého potoka pod Jenerálkou bylo v rámci revitalizace 
Litovicko-Šáreckého potoka přeloženo od cesty do nivní lou-
ky, kde bylo vytvořeno i několik tůní. Původní betonové kory-
to se zasypalo.

Tato revitalizace je vůbec první přírodní revitalizací potoka, 
která byla v Praze provedena. 

2005      
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 délka nového koryta 250 m |  první přírodní revitalizace v praze  |  náklady: 650 000 kč
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doba realiZaCe:
květen 2005 – červenec 2005

náklady: 0,65 mil. Kč

Meandry Kruteckého potoka Původní koryto v betonových žlabovkách 

Výstavba nového koryta  

Zasypání původního betonového koryta  |  výstavba nového přírodě blízkého koryta  |  výstavba malých tůněk  |  vegetační úpravy v okolí potoka

Původní rovné koryto 
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litoviCko-šáreCký potok – otevření u obory hvěZda

Litovicko-Šárecký potok pramení v okrese Pra-
ha – západ cca 1,5 km západně od obce Chýně. Zde 
protéká rybníkem Bašta. Dále pokračuje přes rybní-
ky Břevský, Kala a Litovický do města Hostivice. Ve 
východní části katastrálního území Hostivice proté-
ká potok retenční nádrží Strnad. Před retenční nádrží  
Jiviny  vstupuje potok na území hl. m. Prahy do Ruzyně. 
Odtud teče do Liboce, kde napájí Libocký rybník. Poté 
pokračuje přes Vokovice do přírodního parku Šárka-Ly-
solaje, kde protéká vodním dílem Džbán. Při východním 
okraji přírodního parku vtéká do Vltavy.

V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti ma-
sivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka pod Ruzyň-
skou věznicí a dále až k Oboře Hvězda. Revitalizovaná 
část začíná vyústěním z původní zaklenuté části při kři-
žovatce ul. Ruzyňské a Stochovské. Zaklenutí prochá-
zelo zeleným pásem mezi zdí obory a Ruzyňskou ulicí 
až ke křížení ulic Ledecká, Ruzyňská a Jinočanská. Za-
klenutí bylo obdélníkového profilu 3 x 1,1 m tloušťky až 
0,5 m ze železobetonových U-rámů překrytých železo-
betonovými deskami.

Toto zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka zcela de-
gradovalo významný pražský potok na stoku bez jaké-
hokoli života a estetické a ekologické funkce. Proto od-
bor ochrany prostředí MHMP zadal projekt na celkovou 
revitalizaci a odkrytí Litovicko-Šáreckého potoka podél 
Obory Hvězda.

Projekt revitalizace řešil odkrytí potoka v délce  
280 m. Původní betonové zaklenutí bylo v celé délce 
odstraněno a nové otevřené koryto bylo vymodelová-
no přírodě blízkým způsobem. Nové koryto je ve dně 
a v březích stabilizováno kameny a místy i vegetačním 
opevněním. Kolem břehů byly vysazeny olše a keřové 
vrby. V úseku pod autobusouvou zastávkou byla zříze-
na nová lávka ke vstupu do Obory Hvězda.život.
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Nově upravené koryto Potok před otevřením  

odstranění betonového zaklenutí potoka  |  výstavba nového přírodě blízkého koryta  |  opevnění koryta kamenem  |  vegetační úpravy

Bourání starého a výstavba  
nového koryta  
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litoviCko-šáreCký potok – revitaliZaCe před ruZyňskou věZniCí

V roce 2011 pokračovala revitalizace Litovicko-
Šáreckého potoka v parku před Ruzyňskou věznicí. 
Historicky se zde nacházel rybník. V 60. letech bylo 
koryto potoka napřímeno a vybetonováno do tvaru 
lichoběžníku, a došlo tak k oddělení vodního prvku 
od přilehlého parku. Navíc za běžných průtoků zde 
teklo po dně cca 5 cm vody, což je zcela nevhodné 
pro vodní faunu a flóru. 

V rámci revitalizace bylo původní betonové kory-
to vybouráno a potok, stejně jako u Obory Hvězda, 
stabilizovala těžká kamenná rovnanina. Ve dně byly 
vytvořeny hlubší a mělčí partie, aby i za menších 
průtoků byl v korytě dostatek vody. 

Aby došlo k propojení vody a okolní zeleně, byl 
levý břeh na několika místech snížen a vytvořen po-
zvolný přístup k vodě. Na břehu bylo umístěno i ně-
kolik kamenů k sezení. Revitalizované koryto se 
osadilo mokřadní a vlhkomilnou vegetací. Celý pro-
jekt přispěl ke zpřírodnění celé lokality a navrátil Li-
tovicko-Šáreckému potoku v tomto úseku život.
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 délka úpravy 120 m  |  revitalizace betonového koryta potoka  |  náklady: 4 400 000 kč
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Litovicko-Šárecký potok před Ruzyňskou  
věznicí, na místě bývalého pivovaru
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litoviCko-šáreCký potok – revitaliZaCe na třeCh lokalitáCh v šáreCkém Údolí

V roce 2012 byla provedena další úprava Litovicko-Šárec-
kého potoka, v rámci které byl potok zrevitalizován na třech 
lokalitách v Šáreckém údolí. Pro revitalizaci byly vytipová-
ny pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – jednalo se o lokali-
ty Žežulka, Zlatnice a Jenerálka v celkové délce 620 m pů-
vodního koryta.

Na lokalitě žežulka byl historicky potok vytěsněn na kraj 
údolní nivy pod les a od přilehlé louky ho časem zcela od-
dělil val z vytěžených sedimentů. Louka se pravidelně kosi-
la a mulčovala a nebyla z botanického hlediska cenná. Zhru-
ba v polovině ji rozdělovala historická navážka stavebního 
odpadu.

V rámci revitalizace byl potok přeložen do středu louky  
a vymodelován jako přírodě blízký meandrující tok s tůně-
mi a brody. Navážky z nivy byly odstraněny. Před navrá-
cením do původního koryta bylo provedeno rozdvojení po-
toka za účelem zlepšení odtokových poměrů lokality. Tvar  
a hloubka koryta vycházely v této lokalitě z předpokladu, že 
revitalizované koryto nesmí podmáčet okolní louku, protože 
je rekreačně využívána místními obyvateli. Pro lepší rekre-
ační využívání a údržbu byla v horní části zbudována malá 
dřevěná lávka.

 Původní koryto potoka se zavezlo zeminou z výkopů no-
vého koryta. Při revitalizaci se dbalo na to, aby bylo zachová-
no co nejvíce cenných a stanovištně původních dřevin, a ko-
ryto potoka tak lépe zapadlo do nového prostředí.

Na Zlatnici potok původně kopíroval silnici V Šáreckém 
údolí a byl vtěsnán mezi komunikaci a ploty rodinné zástav-
by. Vzhledem ke stísněným podmínkám potok opevňovaly ka-
menné nebo betonové zídky a štětovnice. Na druhé straně sil-
nice se nacházela rozsáhlá rákosina s fragmenty cenných niv-
ních luk a zbytky starého mlýnského náhonu. Vzhledem k vý-
znamnosti lokalit zde byl před zahájením prací proveden bo-
tanický průzkum (Řezáč 2012). Bylo zde nalezeno 11 druhů 
rostlin z červeného seznamu, jako například vrbovka malokvě-
tá (Epilobium parviflorum), potočník vzpřímený (Berula erec-
ta), krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), ostřice trsnatá 

1:4 000

Příklad mandrujícího koryta Litovicko-Šáreckého potoka z roku 1848

Meandrující koryto Litovicko-Šáreckého potoka
v prostoru dnešní nádrže Džbán

Zátopa dnešní 
nádrže Džbán

 prodloužení koryta o 730 m  |  1 000 m2 nových vodních ploch  |  náklady: 3 700 000 kč

Nová lávka
přes potok

(Carex cespitosa) nebo ostřice pobřežní (Carex riparia).
Při návrhu revitalizace se využilo původních propustků  

k náhonu a potok byl přeložen zpět do nivy v délce 650 m. 
Opět zde bylo vytvořeno meandrující koryto, které ale respek-
tovalo nejcennější části nivy. Revitalizaci doplnilo pět tůní,  
z nichž některé jsou napojeny pomocí drenáže přímo na po-
tok. Původní koryto potoka zde bylo ponecháno z důvodu 
lepšího odvodu povodňových průtoků z území. Vodu do revi-
talizačního a původního koryta přivádí rozdělovací objekt vy-
skládaný z velkých balvanů. Hloubka nového koryta v této lo-
kalitě byla dána propustky pod komunikací na nátoku a odto-
ku z revitalizovaného území.

Zbytky původního mlýnského náhonu byly zasypány  
a díky vyčištění okraje přilehlého lesa došlo k propojení vodní- 
ho, lučního i lesního prostředí. Pro zatraktivnění revitaliza-
ce pro návštěvníky byla středem louky zbudována štěpko-
vá pěšina a dřevěná lávka přes potok. Na základě doporu-
čení botaniků bude část údolní nivy pravidelně kosena, aby 
zde mohlo dojít k žádoucímu rozvoji vzácných druhů rostlin.

Třetí lokalita pod jenerálkou byla nejméně poznamena-
ná činností člověka. Potok zde byl sice historicky vymístěn na 
okraj údolní nivy, ale díky dlouhodobému nevyužívání se pů-
vodní louka změnila v rákosinu a potok začal opět postupně 
meandrovat. Revitalizace měla za cíl podpořit přirozené vinu-
tí koryta a vytvořit v lokalitě několik tůní. Součástí byla i revita-
lizace Kruteckého potoka, který byl z původního betonového 
koryta vedoucího podél cesty přeložen do nivy, kde se stéká 
s dalšími prameny a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka.

Následná péče o nivu bude vycházet z celkového pod-
máčení lokality. Cílem je udržovat zde pravidelně kosenou 
nivní louku. Management bude zpracován na základě zkuše-
ností z prvního roku fungování revitalizace.

Dokončenou revitalizaci postihla v červnu 2013 povodeň, 
která odpovídala zhruba pětileté vodě. Na všech třech loka-
litách došlo k rozlití vody do nivy a k nastartování korytotvor-
ných procesů. Vytvořily se zde štěrkové brody a náplavy  
a dotvořily se tůně.

Mapa Litovicko-Šáreckého  
potoka v prostoru Džbánu z roku 1848  

2012–2013      
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1:1 000

Původní trasa koryta
Litovicko-Šáreckého potoka

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka - lokalita Žežulka

Nové tůně

Revitalizační 
koryto

Nový meandr Mapa úpravy – lokalita Žežulka  

délka nového koryta 197 m  |  výstavba nové lesní tůně o ploše 25 m2  |  Zasypání původního koryta  |  vegetační úpravy

Štěrkové náplavy  

Výstavba nového koryta  

16



1:1 500

Původní trasa koryta
Litovicko-Šáreckého potoka

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka - lokalita Zlatnice

Nové tůně

Revitalizační 
koryto

Nové tůně

Nové koryto potoka Mapa úpravy – lokalita Zlatnice  

délka nového koryta 650 m  |  výstavba 7 nových tůní o ploše 440 m2  |  výstavba propustků  |  vegetační úpravy

Rozkvetlé louky podél potoka  

Louka před revitalizací  

Údržba luk pastvou  
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Původní trasa koryta
Litovicko-Šáreckého potoka

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka - lokalita Jenerálka

Revitalizační 
koryto

Nové tůně

Původní trasa koryta
Kruteckého potoka

Nové tůně Mapa úpravy – lokalita Jenerálka  

délka nového koryta 117 m  |  výstavba 3 nových tůní o ploše 568 m2  |  ponechání části původního koryta jako slepých ramen 

Slepé rameno původního koryta  Nová tůň 



motolský potok – stabiliZaCe koryta

Motolský potok pramení ve Stodůlkách a do Vltavy se vlévá 
u Palackého mostu. Prameniště potoka se nachází nedaleko 
stanice metra Zličín pod komerční a nákupní oblastí. Z celko-
vé délky 9,9 km připadá na dolní, celistvě zakrytý úsek 4,2 km 
a horní, částečně zakrytý úsek 5,6 km. Mezi hlavní přítoky 
Motolského potoka patří Větvený potok a potok Cibulka. Na 
potoce se nachází pět rybníků a dvě suché retenční nádrže 
Homolka a Tatra Zličín, které slouží k zachycování přívalo-
vých dešťů.

Motolský potok ve své horní části protékal ještě v nedáv-
né minulosti otevřeným korytem a pouze v místech křížení  
s komunikací byl zakryt. S rozvojem dopravy a zvyšováním 
požadavků na stavební prostory došlo bohužel v první polovi-
ně osmdesátých let k postupnému zakrytí téměř poloviny tra-
sy této horní části koryta. Souvisle otevřený úsek potoka je 
tedy mimo pramenné části, pouze od Motolských rybníků po 
Cibulku. 

V rámci výstavby Motolských rybníků bylo koryto Motol-
ského potoka napřímeno a opevněno kamennou dlažbou. Při 
běžných průtocích zde teklo jen několik centimetrů vody a po-
tok byl degradován na meliorační kanál. Při lokálních povod-
ních v roce 2011 došlo na několika místech k devastaci pů-
vodního opevnění.

V roce 2012 bylo okolí Motolských rybníků celkově revita-
lizováno a poškozené části původního opevnění byly nahra-
zeny vyklínovanými balvany uloženými volně do koryta. Byla 
zde provedena soustava malých tůněk a brodů a i za menších 
průtoků je zde koryto plné vody. Tento způsob opevnění koryt 
se poslední dobou stále více rozšiřuje a jsou s ním velmi dob-
ré zkušenosti. Na rozdíl od tvrdých opevnění (beton, kamenná 
dlažba) se velké balvany lépe přizpůsobí korytu a jsou mno-
hem odolnější k povodňovým průtokům. Další výhodou je, že 
koryto není hladké, a je tedy mnohem vhodnější pro vodní ži-
vočichy, a to i za nízkého stavu vody. Opevnění nepoškodí ani 
stromy rostoucí v těsné blízkosti potoka.

2012      

  Nové kamenné opevnění

 délka úpravy koryta 300 m  |  revitalizace a stabilizace koryta potoka  |  náklady: 660 000 kč

Nově upravené koryto  
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Nové koryto Původní dlážděné koryto  
Výstavba nového opevnění koryta  

odstranění poškozeného opevnění  |  vyčištění koryta  |  stabilizace koryta těžkou kamennou rovnaninou  |   výstavba tůní v korytě

Původní poškozené koryto    
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nebušiCký potok – revitaliZaCe pod nebušiCkým rybníkem

Nebušický potok pramení v Nebušicích kousek 
nad návesním rybníkem (dříve požární nádrží).  
V okolí rybníka je zatrubněn a na povrch se do-
stává až u ulice Pod Hláskem. Zhruba po 250 m 
díky propustnému podloží voda v potoce mizí  
a objevuje se až v retenční nádrži Nebušice pod 
čistírnou odpadních vod. S Litovicko-Šáreckým 
potokem se stéká pod Jenerálkou, kde ještě na-
pájí soukromý rybník Dubák.

Vlivem rozvoje zástavby a zvýšení podílu zpev-
něných ploch v Nebušicích došlo v posledních le-
tech k výraznému nárůstu dešťových vod svádě-
ných do potoka. Následkem nestabilního podloží 
došlo záhy k rozsáhlé erozi a zahloubení koryta.  
V některých místech dosahují erozní rýhy až  
2,5 m, erozí byly ohroženy i některé soukromé po-
zemky v sousedství.

V rámci revitalizace byla pod Nebušickým 
rybníkem provedena stabilizace koryta v délce  
120 m, a to těžkou kamennou rovnaninou, tzv. 
horskou úpravou, která se v Praze stále více po-
užívá, a jsou s ní dobré zkušenosti. Erozní rýhy 
byly zasypány jílovitou zeminou a ošetřeny geo-
textilií, aby dále nedocházelo k vymílání podloží.

Součástí akce byla i úprava koryta nad Nebu-
šickým rybníkem. Potok zde byl původně stabili-
zován žlabovkami. Toto zanedbané území měst-
ská část revitalizuje na oddychový parčík. Koryto 
potoka bylo vyčištěno, žlabovky odstraněny a na-
hrazeny kamenným opevněním a stabilizačními 
prahy. Levý břeh byl na několika místech zpozvol-
něn pro přístup k vodě. Nedaleko potoka vznikla 
malá tůňka.

2014–2015    

Výstavba opevnění  

 délka úprav 130 m  |  stabilizace koryta pod nebušickým rybníkem  |  náklady: 1 200 000 kč

Výtok ze zatrubnění Nové koryto 
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Nové koryto Původní koryto  

stabilizace poškozeného koryta těžkou kamennou rovnaninou  |  výstavba tůní na potoce  |  Zpozvolnění břehů  

Nové opevnění koryta  

Těsnění dna nového koryta  
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rokytka – revitaliZaCe suChého poldru čihadla

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 srá-
žek z povodí Rokytky. Suchý poldr se nachází  
v místech, kde ještě v 18. století stával velký ryb-
ník, který byl ale časem vypuštěn a změněn v pole.  
V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto 
Hostavického potoka, Svépravického potoka a Ro-
kytky od soutoku s Hostavickým potokem napříme-
no a opevněno betonovými tvárnicemi. Vzhledem  
k tomu, že celé území je určeno k rozlivu vody, 
jsou napřímená a opevněná koryta zcela neopod-
statněná a došlo tím ke znehodnocení této přírod-
ní lokality, která je navíc součástí přírodního parku 
Klánovice-Čihadla.

 
Revitalizace spočívala v zasypání starých opev-

něných a kapacitních koryt a vyhloubení nových pří-
rodě blízkých mělkých meandrujících koryt. V mís-
tech, kde se nová koryta křížila s koryty původními, 
byly vybudovány malé tůně. Břehy tůní byly uprave-
ny jak pozvolně, tak i strmě s ohledem na možnos-
ti rozvoje fauny a flóry. Další tůně vznikly z části pů-
vodního koryta Rokytky v místech, kde v korytě rost-
ly vzrostlé stromy. V rámci revitalizace byly vybudo-
vány i nové mostky přes potoky a informační tabule 
s tématikou revitalizací a ochrany přírody. 

Nová koryta potoků byla osázena cca 200 mladý-
mi stromky, zejména olšemi, jasany, javory a duby. 
Své místo zde našly i keřové skupiny složené pouze  
z druhů našich domácích dřevin, jako jsou trnky, ka-
liny, brsleny a vrby. Tůně a některé části koryt byly 
navíc osázeny mokřadní vegetací, jako jsou kosatce, 
kyprej a různé druhy trav.

 

2007–2008      

Původní napřímené koryto Rokytky  

 druhá nejrozsáhlejší revitalizace v české republice  |  náklady: 17 100 000 kč

Původní napřímené 
koryto Rokytky  

Vegetace v nové tůni
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▼  Suchý poldr při povodni v roce 2002 a 2013

Letecký snímek suchého poldru
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Štěrkový pohoz dna   

 Celková délka nových koryt 1 605 m – svépravický potok 1 132 m, rokytka 200 m, hostavický potok 273 m

Mostek přes potok
Nový meandr RokytkyVýstavba nových koryt Použití vegetačního opevnění břehů   

Balvanitý skluz  

rokytka – revitaliZaCe suChého poldru čihadla



Financování
projektu

tento projekt byl spolufinancován
z fondů eu jpd 2 a mmr

 Nové tůně s mokřadní vegetací Život v tůni  

Tůň s voďankou  

Tůň s plavínem  

Celková plocha revitalizovaného území 27 ha  |  výměra nových vodních ploch 7 800 m2

Tůň s řezanem  

Letecký snímek tůně



rokytka – Úprava koryta v okolí hořejšího rybníka

Rokytka v okolí Hořejšího rybníka prošla v posled-
ním století mnoha zásadními změnami. Původně pro-
tékala přímo skrz Hořejší rybník. V roce 1961 v rámci 
rekonstrukce rybníka a výstavby přírodního koupaliště 
byla vybudována dělící hráz a rybník byl přestavěn na 
boční. Pro napouštění rybníka byl na nátoku vybudo-
ván stupeň a koryto bylo vydlážděno. Níže po toku byl 
pak postaven pokusný hydrostatický jez zvaný Jermá-
řův. Pod rybníkem se pak koryto Rokytky v rámci vý-
stavby Průmyslové ulice přeložilo a vybetonovalo ve 
tvaru lichoběžníku.

V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky se od-
stranily zbytky již nefunkčního Jermářova jezu a do-
provodných betonových konstrukcí. Výškový rozdíl ko-
ryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. 
Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátoku do 
rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro ryby 
vyskytující se v Rokytce.

Betonové koryto pod rybníkem bylo vybouráno  
a nahrazeno těžkou balvanitou rovnaninou, tzv. alp-
skou úpravou. Dno se ponechalo přírodní s mozaiko-
vitě usazenými kameny a kamennými prahy. Bylo tak 
vybudováno přírodě blízké a zároveň stabilní koryto 
potoka, které poskytuje životní prostor vodním rostli-
nám a živočichům.

2012–2013    

Stabilizované koryto  

 délka úprav 1 060 m  |  nahrazení betonových stupňů balvanitými skluzy  |  náklady: 9 000 000 kč

Balvanitý skluz Stabilizované koryto 

revitalizace

přestava stupňů
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stabilizace poškozeného koryta těžkou kamennou rovnaninou  |  odstranění betonového opevnění  |  vyčištění okolních břehů  

Výstavba kamenného opevnění  

Bourání betonového opevnění  
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rokytka – revitaliZaCe koryta pod smetankou     

Také pod vrchem Smetanka se Rokytka dočkala vý-
razných proměn. Historicky zde bylo meandrující koryto 
a dokonce i mlýnský náhon.  V 19. století zde byla Ro-
kytka napřímena a okolí zavezeno. Břehy pak zarostly 
neprostupným porostem trnovníku akátu.

Revitalizace v této části Rokytky spočívala v odtěžení 
skládek, rozšíření a rozčlenění koryta a vytvoření eko-
logické bermy. V korytě byly vybudovány dva malé os-
trůvky a jedna stěna pro ledňáčky, kteří se v této loka-
litě často vyskytovali, ale neměli zde vhodné podmínky 
k hnízdění. Do koryta potoka bylo vloženo a stabilizová-
no několik kmenů z okolních pokácených stromů, kte-
ré budou ve vodě sloužit jako mrtvé dřevo, jež je velmi 
důležitou součástí vodních ekosystémů. Díky prosvět-
lení se v potoce začala rozvíjet i vodní vegetace, napří-
klad lakušníky.

Součástí revitalizace byla i úprava soutoku Rokytky 
s Malou Rokytkou, kde bylo odtěženo až 2 m skládek  
a vznikl zde příjemný přístup k vodě.

Díky revitalizačním opatřením se Rokytka v této čás-
ti stala znovu součástí městské rekreační zeleně. Na 
mnoha místech se dá velmi pohodlně sestoupit až pří-
mo k vodní hladině. Jeden z ostrůvků hned obsadily děti 
jako piráti z Hrdlořez.

2013    

Malá Rokytka 

 délka úprav 530 m  |  rozšíření koryta  |  náklady: 2 500 000 kč

Nově vymodelované koryto

Úprava koryta



rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki
Ing. Martina Buchtíková

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy 
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Josef Richtera

projektant:
Šindlar, s. r. o.

doba realiZaCe:
červenec 2013 – listopad 2013

náklady: 2,5 mil. Kč

Nové členité koryto Původní koryto  

vytvoření ekologické bermy  |  vyčištění okolních břehů  |  odtěžení skládek

Vyčištění břehů od náletových dřevin  

Modelace břehů  
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rokytka – revitaliZaCe nad hořejším rybníkem      

Koryto Rokytky nad Hořejším rybníkem 
bylo napřímeno začátkem 20. století a bře-
hy se osadily alejí ořešáků a hrušní. Kvůli 
dlouholeté zanedbané údržbě však zarost-
ly náletovou vegetací. Samotné koryto Ro-
kytky tak bylo degradováno na jakýsi kanál 
sloužící k rychlému odvedení vody. Dno 
potoka postrádalo členitost a levý břeh byl 
nepřístupný, zcela zdevastovaný početnou 
kolonií nutrií. 

V rámci revitalizace bylo celé koryto Ro-
kytky nad Hořejším rybníkem přeloženo do 
louky na levém břehu. Cílem bylo vytvo-
řit přírodě blízké, klikatící se a mělké ko-
ryto, takové, jak asi vypadalo před regu-
lací. Aby byla zachována kapacita průtoč-
ného profilu, byla nejprve uprostřed louky 
vytvořena cca 20 m široká sníženina (ber-
ma), do které bylo nové koryto vymodelo-
váno. V obloucích vzniklo několik malých 
vodních ploch a našlo se zde i místo pro vy-
budování kolmé stěny pro ledňáčky. Při vý-
stavbě bermy se zjistilo, že celá louka byla  
v minulosti zavezena až 1,5 m vysokými 
navážkami. Zřejmě zde bylo uloženo i bah-
no z Hořejšího rybníka.

Původní koryto Rokytky bylo zasypá-
no. Pro zvýšení ochrany okolních nemovi-
tostí se louka v blízkosti zástavby navýšila   
o cca 0,7 m. Součástí akce byla i výstavba 
mlatové cyklostezky.

Celkově zde došlo k zatraktivnění loka-
lity a propojení vodního prostředí s okolní 
krajinou.

2014–2015    

Pozvolné břehy lákají k vodě  

 délka úprav 518 m  |  vytvoření nového přírodě blízkého koryta  |  náklady: 9 700 000 kč

Zrevitalizované koryto Rokytky Hloubení nového koryta

tůně

revitalizace koryta

Mapa revitalizace 



rekapitulace

investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki
Ing. Martina Buchtíková

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Josef Richtera

projektant:
Šindlar, s. r. o.

doba realiZaCe:
duben 2014 – duben 2015

náklady: 9,7 mil. Kč

Nové meandrující koryto Území před revitalizací  

Zasypání původního koryta  |  výstavba tůní, cyklostezky a ochranné hrázky  |  obnova hrušňového sadu  |  výstavba broukoviště

Nové koryto v průběhu stavby  
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řepský potok – obnova potoka

Hledání cesty k realizaci revitalizace Řepského potoka 
bylo opravdu velmi náročné a zdlouhavé. První překážkou, 
která projekt na několik let zastavila, byla výstavba Pražského 
okruhu, který s Řepským potokem vůbec nepočítal. Řešení se 
našlo až v roce 2006 v rámci budování sjezdu z Karlovarské 
ulice. Při výstavbě odvodnění komunikace se podařilo prosa-
dit napojení cestních příkopů na dešťovou kanalizaci, která 
vede dále do Litovicko-Šáreckého potoka. Tím byla cesta pro 
Řepský potok otevřená a mohla se začít realizovat první eta-
pa projektu, kterou bylo napojení drenážních vod natékajících 
do dešťové usazovací nádrže Řepy III přímo do koryta Řep-
ského potoka a vyčištění koryta podél zahrádkářské kolonie. 

V roce 2010 následovala další část revitalizace, která spo-
čívala v provedení protlaku pod ulicí Žalanského a napojení 
drenážních vod ze stávajících dešťových kanalizací do rybní-
ka Prasečák. Zajímavostí je, že při výkopech byla náhodou 
objevena historická odvodňovací štola kláštera. 

Poslední etapa, která vede od jezera Hliník až k Penny 
Marketu, se opět na několik let pozastavila kvůli složitým  
a nevypořádaným majetkoprávním vztahům. Veškeré potřeb-
né souhlasy se podařilo získat až v roce 2012 a o rok pozdě-
ji již bylo vydáno stavební povolení. Cílem této poslední čás-
ti projektu realizované v roce 2014 bylo svedení vody z jezera 
Hliník pod železniční tratí a ulicí Na Chobotě do prostoru nad 
Penny Marketem. Tam se potok poprvé objevuje na povrchu  
a jako malý přírodní potůček teče pruhem zeleně pod sídliš-
těm až k Penny Marketu, kde opět zmizí v zatrubnění. Původ-
ně se v místě revitalizace nacházelo zařízení staveniště pro 
řepská sídliště. Při výkopu nového koryta tak byly odhaleny 
různé stavební zbytky, panely a navážky. Koridor pro nový po-
tok tedy musel být nejprve v šířce cca 3 m vytěžen a zpětně 
zasypán. Teprve potom mohlo dojít ke hloubení vlastního po-
toka. Koryto pak bylo stabilizováno štěrkem.

Podél potoka bylo v horní části vybudováno několik malých 
tůněk a otevřené koryto potoka je osázeno stromy a mokřad-
ní vegetací. 

2010–2014      

  Nové koryto a tůně

 délka úpravy 707 m  |  obnova zaniklého potoka  |  náklady: 2 600 000 kč

vyčištění
koryta

obnova potoka



investor:
hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki
Ing. Martina Buchtíková

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
Ing. Ondřej Palička
Vladimír Denis

projektant:
Ing. Jiří Hybášek

doba realiZaCe:
2010–2014

náklady:  2,6 mil. Kč

  Území před revitalizací

obnova potoka  |  výstavba tůní  |  výsadby stromů a mokřadních rostlin

rekapitulace

Těsnění nového koryta  

Stabilizace koryta štěrkem  

Hloubení nového koryta  
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stromovka – revitaliZaCe ve starém parku

Potok v Královské oboře není zcela přírodním 
vodním tokem, ale jedná se o odpad od rybníka, 
který založil v roce 1548 Ferdinand I. Za vlády Ru-
dolfa II. byl vybudován nový velký rybník o rozloze 
20 hektarů, který byl napájen vodou z Vltavy skrze 
Letenský kopec takzvanou Rudolfovou štolou. Ru-
dolfova štola napájí stávající rybníky ve Stromov-
ce dodnes. 

Revitalizaci potoka vyvolal jeho dlouhodobě 
nevyhovující stav. Vzhledem k jeho minimálnímu 
spádu a poměrně velké hloubce vody (místy až  
1 m) zde docházelo k neustálému zanášení potoka 
listím a sedimentem a potok musel být pravidelně 
čištěn. Jeho koryto dosahovalo šířky 2–3 m a na 
mnoha místech bylo z předešlých čištění přehlou-
bené s téměř kolmými a podemletými břehy. Potok 
působil velmi neutěšeně a zanedbaně, zejména  
v místech nově zrekonstruovaného Starého par-
ku.

V roce 2010 přistoupil odbor ochrany prostředí 
MHMP k celkové revitalizaci koryta potoka. Revita-
lizace spočívala v zúžení koryta na šířku 1,5–2 m, 
stabilizaci dna a břehů balvanitou rovnaninou a vy-
mělčení koryta tak, aby se hloubka vody pohybo-
vala kolem 20 cm. Balvanité opevnění bylo zvoleno  
z důvodu potřeby vysoké odolnosti břehů proti ero-
zi způsobované velkým množstvím kachen a kou-
pajících se psů.

Břehy potoka byly zpozvolněny do sklonu 1:1,5–
1:2 s lokálními pozvolnými přístupy k vodě. Právě 
zajištění přístupu k vodě a propojení parku s poto-
kem byl jeden z hlavních cílů revitalizace. Stejně 
se upravily i břehy dvou lagun na potoce. V těchto 
místech byly navíc do koryta vloženy velké balva-
ny, které vyčnívají nad hladinu.

2010      

Revitalizované koryto  

 délka úprav 390 m  |  stabilizace koryta potoka  |  náklady: 2 600 000 kč

Úprava a zpozvolnění svahů Revitalizované koryto 
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hlavní město Praha
odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki

dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: 
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Laguna po revitalizaci Laguna před revitalizací  

oprava opevnění u vtoku do zaklenutí  |  Zúžení a stabilizace koryta  |  Zpozvolnění břehů  |  vegetační úpravy

Potok před revitalizací  
Oprava schodů před zaklenutím  
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revitaliZaCe čihadla ii – svépraviCký potok

Tato revitalizace navazuje na úpravy prove-
dené v roce 2008 a týká se území mezi su-
chým poldrem Čihadla, rybníkem V Pískovně 
a Martiňákem. Její hlavní částí, která byla do-
končena v roce 2015, je úprava původně na-
rovnaného Svépravického potoka, který zde 
připomínal spíše odvodňovací kanál než po-
tok. 

Dno potoka bylo navýšeno o 1,5 m a na 
vzniklém prostoru, který dosahoval šíře až  
10 m, se vymodelovalo nové klikatící se ko-
ryto, místy stabilizované kamenným záhozem. 
Betonový stupeň u nátoku do Pískovny byl 
zrušen a nahradil ho krátký kamenný skluz, 
nad nímž se koryto rozšířilo a vznikla zde tak 
malá vodní plocha.

Součástí těchto úprav byla i přestavba mos-
tu přes potok. Původní betonový kanál od vý-
toku z rybníka Martiňák byl zasypán a nově 
zbudovaný odtok má nyní tvar přírodě blíz-
kého koryta s pozvolnými břehy. Na poli ved-
le Martiňáku vznikla také nová tůň o ploše  
1 800 m2. Úpravou prošel i nátok a odtok  
z rybníka V Pískovně. Voda z Pískovny původ-
ně odtékala do Rokytky. Nyní má však nový 
odtok, který zásobuje vodou přilehlý mokřad 
v západní části Pískovny a voda se pak vrací 
zpět do Svépravického potoka. 

V rámci revitalizace byla zpevněna také 
cesta vedoucí od Svépravického potoka k bro-
du přes Rokytku.

Projekt byl spolufinancován z Operačního 
programu Praha ‒ Konkurenceschopnost.

2015

Nový mos tek  

 délka úprav 542 m  |  Zpřírodnění koryta svépravického potoka  |  náklady: 5 300 000 kč

Nové koryto Nová tůň u rybníka Martiňák
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Ing. Richard Polifka
Ing. Martina Buchtíková
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náklady: 5,3 mil. Kč

Nové přírodní koryto Původní betonové koryto  

výstavba tůní  |  odstranění betonového opevnění  |  rozmeandrování toku  |  vegetační úpravy  

Bourání betonového opevnění  

Rozšiřování koryta  

Praha & EU: 
InvEstUjEmE do vaší bUdoUcnostI
EvroPský fond Pro rEgIonální rozvojEvroPská UnIE
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Zátišský potok – stabiliZaCe koryta

Zátišský potok pramení na Lhotce pod bývalým 
koupalištěm a jsou na něm vybudovány tři rybní-
ky: rybník U Vodotoku, Zátišský rybník a nádrž 
Hodkovičky.

V 70. letech minulého století v rámci zasta-
vování okolí Zátišského údolí a svádění dešťo-
vých vod z okolních sídlišť do potoka byla prove-
dena rozsáhlá stabilizace koryta a jeho napříme-
ní. Koryto bylo stabilizováno dřevěnými oplůtky  
a kamennými stupni. V rámci této akce byly opra-
veny i rybníky U Vodotoku a Zátišský a vystavě-
na nádrž Hodkovičky. Množství vody sváděné do 
Zátišského potoka bylo ovšem větší, než moh-
lo nově upravené koryto pojmout, a záhy došlo  
k destrukci opevnění i koryta. Místy potok původ-
ní koryto zcela opustil a vytvořil  si nedaleko kory-
to nové. Největší erozní rýha dosahovala hloubky 
až 4 m a v některých místech byly ohroženy i sou-
kromé pozemky v sousedství. Odnesený materiál 
pak zanášel nádrže na toku.

V rámci revitalizace byla provedena na ně-
kolika místech stabilizace koryta těžkou kamen-
nou rovnaninou, tzv. horskou úpravou, která se v 
Praze stále více používá a jsou s ní dobré zku-
šenosti. Zbytky původního opevnění byly odstra-
něny a stupně byly nahrazeny kamennými skluzy  
a štěrkovými záhozy. Erozní rýhy byly stabilizová-
ny tak, aby dále nedocházelo k jejich prohlubová-
ní, ale zároveň zde byly ponechány kolmé břehy 
pro hnízdění ledňáčka říčního. Na potoce a v jeho 
okolí bylo vybudováno několik tůní.

Součástí akce byla i úprava pravého břehu 
pod sanatoriem Pronatal, kde se nacházelo velké 
množství černých skládek. Celá plocha byla vyčiš-
těna a ozeleněna.

2012–2013      
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 délka úprav 840 m  |  stabilizace koryta potoka  |  náklady: 2 200 000 kč

Revitalizované koryto Stabilizované koryto 

revitalizace revitalizace
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Stabilizované koryto s tůní 
po revitalizaci

Hloubková eroze koryta 
před revitalizací í

stabilizace poškozeného koryta těžkou kamennou rovnaninou  |  výstavba tůní na potoce  |  Zpozvolnění břehů   

Práce na opevnění koryta  

Pozůstatky kamenného stupně
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