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Malá Říčka

2002–2004
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 regulace Vltavy. V té době byl vybudován jez v Troji, plavební kanál a plavební
komory v Podbabě. Původní bubenečské rameno bylo u někdejšího Císařského 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 štolou do zatrubněného Dejvického potoka, který ji dále odvádí pod plavebním
kanálem zpět do Vltavy.

Oprava hrázky
a objektu nátoku
Odbahnění
po povodni 2002
Náklady:
24 miliony Kč
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V minulém století byla Malá říčka a celý vodohospodářský systém Stromovky 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 naplno 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.

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun,
Tomáš Kaiser

Výstavba hrázky

Projektant:
Ekotechnik-inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Plocha hladiny: 17 000 m2
Objem nádrže: 35 000 m3

Nátok před rekonstrukcí

Vtok po zaklenutí

Kaskáda nového nátoku
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Střední rybník
v Chabrech

2003–2004

Střední rybník, původně starý gruntovní rybník, má v Chabrech nejdelší historii.
Od roku 1855 patřil dvanácti místním sedlákům, kteří ho řádně zakoupili od bývalé
pražské vrchnosti a využívali především k chovu ryb. Po válce se stal rybník dějištěm řady sportovních klání místního žactva, plaveckých závodů, ale také recesí,
např. plavení v neckách či jízdy na kole přes vodu na vratkém prkně.
Rybník byl napájen z nedaleké studánky. V roce 1988, po výstavbě kanalizace,
došlo ke stržení pramenů studánky a voda se ztratila, což mělo za následek vyschnutí rybníka. Před zahájením rekonstrukce v roce 2004 již na bývalém rybníku
rostla i řada stromů.
Projekt rekonstrukce zahrnoval odtěžení původních sedimentů, čímž byla odkryta některá prameniště, a zajištění nového přítoku vody. Hráz byla opět obezděna
z lomového kamene a bylo postaveno nové vypouštěcí zařízení. Dno rybníka bylo
vytvarováno tak, aby se v nátokové části nacházela mělčina, která byla osázena rákosem. Ten slouží nejen jako estetický prvek, ale také jako přirozená čistírna vody
a životní prostředí pro vodní živočichy. Na hrázi bylo doplněno stromořadí o tři lípy.
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Obnova
původního
rybníka

Obnova
vegetačního
doprovodu

Náklady:
6,7 milionů
Kč

rekapitulace
Investor:
Hlavni město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun
Projektant: Ing. Jiří Jílek
Plocha hladiny: 17 000 m2
Objem nádrže: 35 000 m3

Rekonstrukce nábřežní zdi
a požeráku
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Ve Hvězdě

Projekt obnovy rybníka v oboře
Hvězda vznikl na základě historické
studie tohoto území, která odhalila
existenci hned několika vodních
ploch v oboře. Současný rybník se
nachází na místě historického rybníka
zaniklého v průběhu 17. století.
Rybník je napájen obnoveným
náhonem z potoka od studánky
Světluška, kde byl vybudován nový
rozdělovací objekt. Ten zajišťuje
rovnoměrný tok vody do rybníka a do
mokřadu, kde se vyskytuje řada vzácných živočichů a rostlin. Rozvoj
mokřadu je spojen s ukončením odběru pitné vody ze studánky
Světluška. Mokřad je přirozenou součástí lužního lesa ve Hvězdě
a je zařazen do území evropsky významných lokalit Natura 2000.
Z náhonu voda vtéká do rybníka přes kamennou kaskádu. Veškeré
kamenné objekty jsou provedeny z křemitého porfyru, vzhledem
i strukturou podobného pískovci, který se v této lokalitě hojně vyskytuje.
Břehy rybníka byly osázeny mokřadními rostlinami a na hrázi byly
vysazeny již málo časté jilmy.

2004–2005
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Obnova
původního
rybníka
Revitalizace
potoka
v podhrází
Náklady:
4,37 mil. Kč

rekapitulace
Investor:
Hlavni město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun

Nedílnou součástí rybníka je
několik dřevěných prvků sloužících
k odpočinku a posezení a krátká
dřevěná stezka do mokřadu
v podhrází od Lukáše Gavlovského.

Projektant:
Ing. Karel Zlatuška,
Ing. Jiří Jílek
Plocha hladiny: 2 554 m2
Objem nádrže: 2 250 m3

Nátok ke stavidlu

Koryto pod rybníkem

Kaskáda nátoku do rybníka

Strana 7

N1 Stodůlky

Retenční nádrž N1 Stodůlky nebyla od svého vzniku nikdy čištěna,
proto byla v roce 2005 provedena její celková revitalizace.
Po výlovu na podzim 2004 zůstala nádrž vypuštěna a v průběhu
zimních měsíců 2005 z ní bylo odvezeno cca 6 000 m3 sedimentu.
Součástí odbahnění bylo i vytvoření malého ostrůvku v západní
části nádrže. Ostrůvek má oválný tvar o rozměrech cca 10 x 5 m
a slouží jako hnízdiště i úkryt pro vodní ptactvo a jiné vodní živočichy.
V návaznosti na odbahnění nádrže byla také provedena oprava
narušených břehů. Pro jejich stabilizaci bylo z estetických důvodů
vybráno vegetační opevnění z kokosových válců a rohoží osázených vodními rostlinami (kosatec žlutý, kyprej vrbice, ostřice ostrá).
V Praze byl tento způsob opevnění břehů použit poprvé a vycházelo se ze zkušeností z polské Gdyně, kde již několik let tento způsob
opevnění funguje v místním parku. V roce 2010 byla provedena
celková sanace výpustního zařízení a oprava hráze. Z té zmizelo
staré zábradlí a část betonového opevnění návodní strany.
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Odbahnění, oprava hráze
Výstavba ostrůvku
Opevnění břehů
kokosovými válci
osázenými vodní vegetací
Sanace sdruženého objektu
Náklady: 6,7 mil. Kč

2004–05, 2010

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

Oprava objektu

Dodavatel 1. etapy:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Tomáš Kaiser
Dodavatel vegetačního
opevnění:
Navimor invest, sp. z o. o.
Zástupce dodavatele:
Jan Obara

Oprava břehů

Opevněné břehy
Od jara do léta břehy rozkvétají kosatci,
vrbicemi a jinými vodními rostlinami.

Plocha hladiny: 17 130 m2
Objem nádrže: 23 550 m3

Odbahňování nádrže a výstavba ostrůvku
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Odbahnění
rybníka
Rekonstrukce
všech objektů
Velký počernický
rybník

2004–2006
Rekonstrukce Velkého počernického rybníka byla vyvolána dlouhodobě nevyhovujícím stavem hráze, všech funkčních objektů,
obtokové stoky a celkovým zabahněním rybníka. Oprava byla zahájena v říjnu 2004 a dokončena v červnu 2006.
Hráz rybníka byla opevněna kamennou dlažbou a bezpečnostní 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 obojživelníků a bezobratlých živočichů.
Celkové rozpočtové náklady činily 56,3 milionu Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu JPD2 a byl to první
pražský projekt, který v daném opatření tuto dotaci získal. Rekonstrukce rybníku je nejvýznamnější a nejnáročnější vodohospodářská 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. Odbahnění firma Pas Plus, s. r. o.
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Náklady:
56,3 mil. Kč

rekapitulace
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

Rybník s rozsáhlými rákosinami
a vrbinami spolu s přilehlými částmi zámeckého parku je přírodní
památkou a svým přirozeným
začleněním do krajiny plní hned
několik důležitých funkcí, zejména z hlediska životního prostředí.
Současné účely rybníka jsou zejména krajinotvorné a ekologické.
Rybník je významnou ptačí lokalitou a součástí ÚSES (územního systému ekologické stability). 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 ohrožené druhy.

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

Účel nádrže:
krajinotvorný a ekologický,
vodohospodářský,
extenzivní chov ryb
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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
MOST
Původní most byl rozebrán
a po zpevnění konstrukcí byl
opět složen
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Projektant:
Vodní díla – TBD, a. s.
Ing. Pavel Křivka Ph. D.

MOST
Nové zábradlí je kombinací
pískovcových sloupků
a modřínových trámků

Rekonstrukce
bezpečnostního
přelivu

Rekonstrukce
požeráku

Bezpečnostní přeliv
Pohled na původní
betonový a nový
kamenný bezpečnostní
přeliv

Vývar pod požerákem
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Rekonstrukce
požeráku
Odbahnění
a vyčištění
rybníka
Utěsnění
kanalizačního
koridoru
Náklady:
6,7 mil. Kč
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2005–2006
První zmínky o Čimickém rybníku pocházejí
z roku 1890. Při výstavbě kanalizace v Čimicích
došlo k masivnímu zatrubňování a v rozmezí
let 1977 až 1983 zde byla vybudována hlavní
kanalizační stoka. Díky této stavbě byla většina
přítoků rybníka stržena a rybník se tak stal jen
zarostlou bahnitou louží bez vody.
V letech 2003–2005 byl zpracováván projekt
celkové revitalizace rybníka, která byla zahájena v dubnu 2005. Veškeré staré nefunkční
objekty byly odstraněny stejně jako původní opevnění hráze. V místě starého přelivu bylo
postaveno nové stavidlo (požerák) a návodní strana hráze byla utěsněna jílovitou zeminou
a opevněna kamennou dlažbou.
Dále pak byly upraveny břehy, odtěžen sediment a provedeny vegetační úpravy. Posledním
krokem bylo utěsnění okolí kanalizační stoky vedoucí podél rybníka, která odváděla veškeré
podzemní vody mimo rybník. Ihned po provedení zatěsnění začala voda v rybníce výrazně
stoupat a měsíc po provedených opatřeních dosáhla voda v rybníce původní hladiny
a stoupala až k vrbám na levém břehu rybníka. V Praze byla tedy zachráněna další vodní
plocha včetně Čimického potoka, který z rybníka vytéká do Čimického údolí.

Čimický rybník

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

Dodavatel:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Ing. Jan Hanuš

Výstavba
požeráku

Projektant:
Ekotechnik-inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Plocha hladiny: 5 256 m2
Objem nádrže: 7 564 m3

Vrby v okolí rybníka jsou udržovány tradičním způsobem – řezem na hlavu
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2005–2006
Panský rybník byl kdysi průtočným rybníkem na Jinonickém potoce
a byl součástí nedalekého zámeckého dvora. Vlivem urbanizace Jinonic došlo a stále dochází k zastavění a nesmyslnému odvodnění
většiny pramenišť Jinonického potoka a přetvarování celého území.
Rybník se tak stal pramenný a trpěl nedostatkem vody. Díky absenci jakékoli údržby byl rybník zcela zabahněný a zarostlý. Původní
cihlové vypouštěcí zařízení bylo navíc zcela rozpadlé a nefunkční
a v okolí se nacházelo mnoho skládek a smutná torza suchých rozlámaných vrb.
Revitalizace rybníka zde nebyla zaměřena na získání nových zdrojů vody, ale spíše na vyčištění a rehabilitaci celého území. Práce
začaly na jaře 2006 odbahněním a úklidem všech okolních skládek.
Nové vypouštěcí zařízení bylo postaveno z kamene a bylo koncipováno tak, aby co nejvíce zapadlo do okolí rybníka. Břehy byly řádně
vyčištěny, ohumusovány a osety travou. Okolní vrby byly zmlazeny
a seřezány na hlavu. Na podzim byl rybník znovu napuštěn. Vlivem
nedostatku vody se však hloubka rybníka pohybuje okolo jednoho
metru. Do rybníka jsou sice svedeny dešťové vody z rekonstruovaného areálu zámku, ale to zdaleka nestačí na to, aby došlo k jeho
úplnému napuštění. Přesto má i takováto vodní plocha ve městě
velký význam. Nadějí na získání dalšího zdroje vody je výstavba
silničního okruhu, ze kterého by předčištěné dešťové vody měly být
svedeny právě do Jinonického potoka a Panského rybníka, a obnova historického Vidoulského vodovodu.

Panský rybník
v Jinonicích
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2005–2006
Rekonstrukce
rybníka

Odbahnění
rybníka

Úpravy
okolních břehů

Náklady:
2 mil. Kč

Rybník po rekonstrukci

rekapitulace

Rekonstrukce
stavidla

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Tomáš Kaiser
Josef Paclt – Patok
Plocha hladiny:
2 409 m2
Objem nádrže:
3 702 m3

Odbahňování rybníka
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2005–2006
Rekonstrukce
sdruženého objektu
Odbahnění rybníka
Úpravy okolních břehů
Náklady : 4,1 mil. Kč

Na Zátišském potoce byly v minulosti vybudovány tři malé
vodní nádrže, a to rybník U Vodotoku, rybník Lhotka a Zátišský rybník. Prvním zrevitalizovaným
rybníkem na tomto potoce byl rybník
U Vodotoku, který byl dokončen
v prosinci 2006. Projekt vycházel z havarijního stavu rybníka,
jehož betonový sdružený objekt
ze šedesátých let byl značně poškozen a nefunkční, prosakovala
hráz a rybník trpěl nedostatkem
vody.
Z hráze rybníka bylo odstraněno staré betonové opevnění, hráz byla utěsněna a znovu
zpevněna kamennou dlažbou. Starý nefunkční objekt byl zbourán a místo něj vystavěn
nový kamenný kašnový přeliv. Odbahňování rybníka probíhalo s ohledem na výskyt
chráněného plavínu štítnatého v zadní části rybníka. Celá tato část rybníka včetně rákosového porostu byla z toho důvodu ponechána bez zásahu. Zároveň s úpravou rybníka byly vyčištěny i okolní břehy od skládek, ruderálních porostů kopřiv, bezu černého
a suchých stromů. Upraveno bylo i podhrází rybníka, kam jsou vyústěny okolní dešťové
kanalizace. Vzhledem k velmi malému přítoku vody již rybník nebude sloužit k rybářským účelům a nebude pravidelně vypouštěn.
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U Vodotoku

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun,
Tomáš Kaiser
Vzácný plavín
štítnatý v zadní
části rybníka

Úprava vyústění dešových kanalizací v podhrází

Projektant:
Ekotechnik-inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Plocha hladiny :
2 505 m2
Objem nádrže:
3 884 m3

Rekonstrukce sdruženého objektu
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2005–2006

Oprava jezírka Pod Dianou v lesoparku Cibulka byla dokončena
v červnu 2006 a představovala celkovou rekonstrukci jezírka,
včetně výstavby nové hráze, přelivu a stavidla. Zmizely tak
zničené kamenné zídky i staré kovové zábradlí a jezírko dostalo
nový oválný tvar.
Břehy jsou nyní šikmé a opevněné kamennou dlažbou.
Původní nádrž s kolmými břehy získala tvář romantického
jezírka, které přirozeně zapadá do krajiny lesoparku. Zároveň
došlo k provázání vodního prostředí s okolím, což ocení nejen
návštěvníci, ale i vodní živočichové a obojživelníci. Jako hradící
objekt jezírka byl zhotoven půlkruhový kamenný přeliv, který
navazuje na kamenný klenutý most přes odtok z rybníčku. Most
je opatřen mlatovou cestou a dřevěným zábradlím.

Pod Dianou

Okolí jezírka bylo upraveno tak, aby byl obnoven původní
průhled od altánku přes jezírko až k soše Diany. V rámci
oprav byly také vybudovány nové kapacitnější propustky pod
cestami, které nahradily ty původní rozpadlé a zcela nefunkční.
Čela propustků byla vyzděna z kamene do tvaru klenby.
Stejným způsobem bylo řešeno také vyústění dešťové štoly od
usedlosti Cibulka. Veškeré kamenné konstrukce byly vystavěny
z křemitého porfyru, což je kámen barvou i strukturou podobný
pískovci, který je v této lokalitě původní.

Rekonstrukce
lesního
jezírka
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Rekonstrukce
propustků

Náklady:
2,4 mil. Kč

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. arch. Karel Ondroušek
TDI:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Ing. Jan Hanuš

Výstavba nového klenutého mostu

Projektant:
Ing. Jiří Hybášek
Plocha hladiny: 204 m2
Objem nádrže: 158 m3

Rozpadlé a nefunkční propustky pod cestami před rekonstrukcí

Každý nově opravený propustek maximálně respektuje okolní prostředí
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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 bezpečnostní 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 Bezejmenného 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 důvodů 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. Nejdůležitější součástí projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody,
který se podařilo získat utěsněním drenážních obsypů dešťové kanalizace 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 pobíhajících psů byl uprostřed nádrže vybudován také malý ostrůvek. Ten
by měl sloužit jako klidová zóna zejména pro vodní ptáky a obojživelníky.

Aloisov
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Zajištění nového
přítoku vody
Odbahnění
rybníka
Náklady:
12,5 mil. Kč

2006–2007

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

Úprava návodního
svahu hráze

Úprava vzdušného líce hráze
a odtoku z rybníka

Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun
Projektant:
Ekotechnik-inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Plocha hladiny: 8 800 m2
Objem nádrže: 14 500 m3
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Oprava bezpečnostního přelivu
Výměna požeráku
Úprava opevnění hráze
Odbahnění nádrže
Náklady: 1,45 milionu Kč

2007

Retenční nádrž U Hájů – Brouček leží na místě původního rybníčku, který byl
však koncem sedmdesátých let přestavěn na retenční nádrž. Hlavním účelem
této nádrže bylo zachycování dešťové vody z rozsáhlého areálu Mototechny, který byl v té době nad rybníčkem postaven.
Dešťové vody, které z těchto zpevněných ploch odtékají, však obsahují velké množství splavenin zanášejících nádrž. Právě z toho důvodu bylo na jaře 2007 provedeno
odbahnění celé nádrže a související opravy všech objektů.
Starý betonový požerák byl v havarijním stavu a byl nahrazen dřevěným z dubového
dřeva. Je to poprvé, kdy byl v Praze tento typ požeráku použit a zatím s vynikajícími výsledky. Betonová křídla bezpečnostního přelivu byla odbourána a přeliv byl předlážděn
kamennou dlažbou s prohumusovanými spárami. Tyto úpravy měly za cíl nejen zajištění
technické bezpečnosti nádrže, ale i její citlivé začlenění do chráněného území U Hájů.

Brouček – U Hájů
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Díky odbahnění zde navíc došlo ke zlepšení kvality vody v retenční nádrži, a tím i ve Větveném potoce. Kvalita vody je velmi důležitá pro přírodní památku U Hájů, a to zejména
proto, že předmětem ochrany tohoto území jsou právě zamokřené louky a mokřadní
společenstva.

rekapitulace
Úprava
bezpečnostního
přelivu. Původní stav
(nahoře),
po rekonstrukci
(dole)

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

Vyústění
před (nahoře)
a po rekonstrukci
(dole)

Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Plocha hladiny: 1 000 m2
Objem nádrže: 700 m3

Odbahnění nádrže

Nahrazení původního betonového požeráku dřevěným
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Zasypání původních
kapacitních koryt
Výstavba nových mělkých
přírodě blízkých koryt
Výstavba tůní
Vegetační úpravy
Náklady: 17,1 mil. Kč

2007–2008

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 srážek z povodí Rokytky. Suchý poldr se
nachází v místech, kde ještě v 16. století stával velký rybník, který byl
ale časem vypuštěn a změněn v pole. V rámci výstavby suchého poldru bylo koryto Hostavického potoka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým potokem napřímeno a opevněno
betonovými tvárnicemi. Vzhledem k tomu, že celé území je určeno
k rozlivu vody, byla napřímená a opevněná koryta zcela neopodstatněná a v důsledku toho došlo ke znehodnocení této přírodní lokality,
která je navíc součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Revitalizace spočívala v zasypání starých opevněných a kapacitních koryt a vyhloubení nových, přírodě blízkých, mělkých, meandrujících koryt. V místech, kde se nová koryta křížila s koryty původními byly vybudovány malé tůně. Břehy tůní byly upraveny jak
pozvolně tak i strmě s ohledem na možnosti rozvoje fauny a flóry.
Další tůně vznikly z části původního koryta Rokytky v místech, kde
v korytě rostly vzrostlé stromy. V rámci revitalizace byly vybudovány
i nové mostky přes potoky a informační tabule s tématikou revitalizací a ochrany přírody.
Nová koryta potoků byla osázena cca dvěma sty mladými stromky,
zejména olšemi, jasany, javory a duby. Své místo zde našly i keřové
skupiny složené pouze z druhů našich domácích dřevin, jako jsou
trnky, kaliny, brsleny a vrby. Tůně a některé části koryt byly navíc
osázeny mokřadní vegetací, jako jsou kosatce, kyprej a různé druhy trav.

Čihadla
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rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství 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
Výstavba nových koryt

Trasa původních
koryt

Celková plocha
revitalizovaného území:
27 ha
Nových koryt:
Svépravický
Rokytka
Hostavický

1 605 m
1 132 m
200 m
273 m

Plocha nových
vodních ploch: 7 800 m2

Nová tůň po dokončení

Projekt byl
spolufinancován z fondů EU
JPD 2 a byl dokončen v dubnu 2008

Nové koryto Rokytky

Tůň se zapojenou vegetací
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2007–2008

Kančík
Rybník Kančík je průtočná nádrž napájená vodou z Milíčovského potoka, s krajinotvornou a ekologickou funkcí. Rybník
patří do soustavy několika rybníků – Milíčovský, Homolka
a Vrah, které na sebe bezprostředně navazují a jsou součástí chráněného území přírodní památky Milíčovský
les a rybníky. Celá tato lokalita je velmi významná výskytem řady chráněných druhů živočichů
a rostlin.

Odbahnění
Oprava hráze
Nový požerák
Náklady: 1,9 mil. Kč
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Oprava rybníka Kančík vycházela z jeho
špatného stavu. Rybník byl zabahněn a jeho
funkční objekty byly poškozené. Oprava zahrnovala odbahnění a vyčištění dna rybníka, tak aby nebyl zasažen litorál ani přilehlý
mokřad. Dále byla opravena hráz a její návodní část se opevnila lomovým kamenem.
Svah nad kamennou dlažbou byl humusován
a zatravněn. Vegetace na hrázi byla v největší možné míře zachována, pouze ve
vybraných úsecích se vytvořily „průlehy“ pro převedení přeronů vody do cenného
mokřadu pod hrází. Starý nevzhledný betonový požerák byl nahrazen novým dřevěným požerákem z dubového opracovaného dřeva.
V rámci oprav rybníka a revitalizace okolí byl také opraven výtok z Milíčovského rybníka a dělící hrázka pod rybníkem Kančík, která vzdouvá vodu před jejím
přítokem do rybníka Homolka. Vzhledem k tomu, že rybník je součástí přírodní
památky, probíhaly všechny opravy s maximálním ohledem na životní prostředí
s požadavkem co nejvíce zachovat stávající přírodní stav rybníka.

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Projektant a TDI:
Ekotechnik-inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy –
středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Pavel Semecký
Plocha hladiny:
2 025 m2

Hráz před rekonstrukcí

Hráz po rekonstrukci

Rekonstrukce
nátokového objektu

Objem nádrže:
2 000 m3

Odbahnění
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N2 Stodůlky

Odbahnění
Sanace betonových
konstrukcí sdruženého
objektu
Výsadby zeleně
Výstavba ostrova
Oprava opevnění břehů
Náklady: 5,1 mil. Kč
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Retenční nádrž N2 Stodůlky byla postavena v 80. letech
20. stol. v souvislosti s výstavbou sídlišť Stodůlky, Lužiny a Velká
Ohrada. Nádrž je napájena vodami z Prokopského potoka a slouží
k zachycování nárazových dešťových srážek na horní části povodí
Prokopského potoka a vod z dešťové kanalizace ze sídlišť Stodůlky
a Lužiny. Nádrž je využívána jako rybářský revír, a proto se pravidelně nevypouští.
V roce 2007 byly v okolí nádrže provedeny vegetační úpravy – výsadby stromů, keřů a mokřadních rostlin. V roce 2008 bylo provedeno celkové odbahnění nádrže, kde se nacházelo 3 000 m3 sedimentu. Poškozené betonové opevnění bylo odstraněno a nahrazeno
kamenným pohozem. Zbytky opevnění byly použity jako základ pro
výstavbu malého ostrova, který slouží jako útočiště vodních ptáků.
Ostrov byl vymodelován jako terasovitý, kde polovina ostrova je pod
vodní hladinou a osázena mokřadní vegetací, a druhá polovina se
nachází nad vodou.
Betonový vypouštěcí objekt byl zasanován a opatřen sjednocovacím nátěrem, aby lépe zapadl do okolního prostředí. Součástí prací
byla i úprava sjezdu pro vozíčkáře. Cílem těchto úprav bylo zpřírodnění a zatraktivnění celé lokality nejen pro obyvatele přilehlých
sídlišť.

2007–2008

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Tomáš Kaiser
Plocha hladiny:
21 950 m2

Sanace sdruženého objektu

Objem nádrže:
40 220 m3

Nové výsatby

Výstavba ostrova
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Strnad
Nádrž Strnad byla dokončena kolem roku 1958
a zpočátku sloužila jako suchá nádrž k retenci velkých vod při povodních. Po roce 1969 byla nádrž
upravena a trvale napuštěna. V současné době
slouží především ke zlepšení kvality vody Litovického potoka nad rekreační nádrží Džbán.
Odbahnění rybníka Strnad bylo vyvoláno jeho
značným zabahněním, a to zejména v nátokové části, kde se hloubka vody pohybovala kolem
20 cm. V rybníce bylo naměřeno celkem 25 000
m3 sedimentu. V letních měsících toto zabahnění
způsobovalo výrazné zhoršení kvality vody, která
z rybníku Strnad dále odtéká do přírodního koupaliště Džbán, kde vyvolává nadměrný růst sinic
a řas.
V listopadu 2006 zůstal rybník po výlovu vypuštěn
a byla zde vyhloubena odvodňovací strouha. Práce
na vyvážení bahna začaly v lednu 2007 a do konce
dubna byl rybník vyčištěn. Sediment byl vyvážen
na mezideponii nad rybníkem, kde vysychal. Po
řádném vyschnutí byl sediment odvezen ke konečnému uložení a celý pozemek uveden do původního stavu.
V rámci odbahnění rybníka byly provedeny i opravy
opevnění hráze a bezpečnostního přelivu. Z břehového doprovodu byly odstraněny nevyhovující dřeviny a na březích rybníka i hrázi byly provedeny
výsadby nových stromů a keřů.
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Odbahnění
Oprava opevnění
Oprava přelivu
Náklady: 13,2 mil. Kč

2006–2007

rekapitulace

Odbahnění rybníka

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Tomáš Kaiser
Mezideponie sedimentu

Plocha hladiny: 83 447 m2
Objem nádrže: 114 015 m3

Rybník Strnad – bezpečnostní přeliv
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Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966–1971 na Litovicko-Šáreckém potoce v Praze 6 především za účelem
rekreace obyvatel hl. m. Prahy. Jeho další funkcí je zajištění
minimálního průtoku pod hrází (15 l/s) a částečné snížení
účinků povodní na Litovicko-Šáreckém potoce. VD Džbán je
také významných rybářským revírem pro sportovní rybolov.

Odbahnění nádrže

2008

Oprava kamenného opevnění
Oprava technologie
Sanace betonových konstrukcí
odpadní štoly

Džbán

Založení litorálního pásma
Náklady: 36 mil. Kč

PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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V posledních letech docházelo na vodním díle Džbán
v letních měsících k přemnožení sinic, což většinou
znamenalo omezení koupání až k jeho úplnému zákazu. Například v roce 2007 byl Džbán prvním koupalištěm v Praze, kde bylo koupání v důsledku výskytu
sinic zakázáno. Tento nepříznivý stav byl vyvolán několika faktory. Je to jednak nevyhovující kvalita přitékající vody z Litovicko-Šáreckého potoka, který je
znečišťován zejména sídelními útvary za hranicí města
Prahy, jednak zabahněním nádrže, které dosahovalo
52 400 m3 sedimentu. Velké zabahnění mělo i zásadní
vliv na provoz nádrže. Při pravidelných kontrolách funkce spodových výpustí docházelo k vyplavování bahna
do Litovicko-Šáreckého potoka.
V říjnu 2007 bylo provedeno úplné vypuštění nádrže a slovení
rybí obsádky. Po částečném odvodnění sedimentu byla ještě ke konci roku 2007 ve dně nádrže prohrnuta odvodňovací
strouha. Díky tomuto opatření se výrazně omezilo vyplavování sedimentu do Litovicko-Šáreckého potoka. Práce na odbahňování byly zahájeny v květnu 2008 a trvaly 67 dní. Díky
velmi krátké době odbahnění mohly být v předstihu zahájeny
i práce na opravě stavidel a veškeré technologie v hrázi nádrže. Tyto práce byly závislé zejména na vyčištění prostoru
před hrází, kde se nacházely až 2 m tekutého bahna. V rámci
oprav byly vyměněny spodové výpusti a sanována odpadní
štola v hrázi nádrže. Souběžně s opravou stavidel v hrázi
vodního díla byla provedena i oprava kamenného opevnění
břehů a přítoku Litovicko-Šáreckého potoka. Na levém břehu
byla vybudována i mělká zóna pro mokřadní vegetaci, která
bude sloužit jako úkryt a hnízdiště pro vodní ptactvo. Výsledkem celého projektu by mělo být zejména zajištění bezpečného provozu vodního díla, dlouhodobé zlepšení kvality vody
v tomto přírodním koupališti a zlepšení životních podmínek
pro vodní rostliny a živočichy, a tím i pro sportovní rybolov.

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel odbahnění:
Pas plus, s. r. o.
Ing. Karel Plucar

Výměna šoupat

Dodavatel stavební části:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Projektant:
Ing. Cyril Mikyška – AŽP

Rekonstrukce opevnění

Plocha hladiny:
130 000 m2
Objem nádrže:
302 000 m3

Odbahnění nádrže

Bezpečnostní přeliv po rekonstrukci

Mělká zóna s mokřadní vegetací
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Hodkovičky

Retenční nádrž Hodkovičky
byla postavena v polovině 80. let jako součást
odvodnění v té době budovaných sídlišť v okolí.
Nádrž slouží k zmírňování povodňových průtoků na Zátišském potoce
a má významný krajinotvorný
a ekologický účel. V průběhu
existence nádrže se ukázalo, že vypouštěcí zařízení s přelivem bylo navrženo
špatně a voda se často přelévala přes hráz. Při poslední větší povodni na jaře
2008 došlo nejen k přelití, ale i k poškození hráze. V témže roce byla zahájena
celková oprava a revitalizace nádrže.
V rámci revitalizace byla opravena celá hráz včetně nového kamenného opevnění a cesty, bylo vystavěno nové dostatečně kapacitní vypouštěcí zařízení
s přelivem a pomocný bezpečnostní průleh v koruně hráze. Nádrž byla celá
odbahněna a břehy byly vyčištěny a upraveny do přírodně blízkého stavu.
Z hlediska přírodního se jedná o velmi zajímavou nádrž s množstvím méně
častých druhů živočichů a rostlin. Z vodních rostlin se zde vyskytuje vzácný
plavín štítnatý, voďanka žabí, prustka obecná nebo rdest vzplývavý. Na okolních březích rostou olše lepkavé, duby, hlohy a javory babyka. Z živočichů se
zde vyskytují hnědí i zelení skokani, čolek obecný, ropucha obecná a užovka
obojková.
Nádrž neslouží k chovu ryb a rybí obsádka je zde udržována v přírodní rovnováze s ostatními živočichy a rostlinami. Každé dva roky se provádí kontrolní
výlov a vypuštění nádrže.
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2008–2009

Odbahnění
Rekonstrukce sdruženého objektu
Vegetační úpravy
Výstavba
pomocného přelivu
Náklady: 6,9 mil. Kč

Rekonstrukce
sdruženého objektu
rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Pavel Semecký
Projektant:
Ekotechnik-inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Pomocný
bezpečnostní
přeliv

Plocha hladiny: 2 020 m2
Objem nádrže: 2 650 m3
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Retenční nádrž Chvalka byla postavena na místě původního historického rybníka, který je patrný již na mapách z roku 1850. Rybník měl
tvar L a sahal od současné hráze až ke skalnímu výchozu na severu.
Před přestavbou rybníka na retenční nádrž v roce 1982 zbývala z rybníka již jen malá mokřina. Retenční nádrž Chvalka původně sloužila
jako dosazovací nádrž pod čistírnou odpadních vod a tomu odpovídalo i její hydrotechnické vybavení. Čistírna odpadních vod není již delší
dobu v provozu a nádrž má tedy zejména retenční, estetický a rekreační význam. U malého jezírka v severní části nádrže byl navíc situován objekt bývalé zdevastované čerpací stanice, který působil jako
zárodek černých skládek. Při vypouštění nádrže a výlovech docházelo navíc kvůli špatnému technickému řešení vypouštěcího zařízení
k vyplavování bahna do potoka Chvalka.
V rámci revitalizace nádrže a jejího okolí bylo nutné opravit všechny
objekty a přizpůsobit současným požadavkům. Původní vypouštěcí
zařízení bylo odstraněno a nahrazeno klasickým hrazením pomocí
dřevěných hradítek. Poškozená betonová opěrná zeď bezpečnostního přelivu byla obložena kamenem a odpadní koryto nově vydlážděno. Z hráze byla odstraněna panelová komunikace a byla nahrazena
přírodní mlatovou cestou.
Skalní tůň v severní části byla vyčištěna a rozšířena a celé okolí bylo
zrevitalizováno. Skalní stěna nad tůní byla očištěna od náletových
dřevin a zeminy. Koryto potůčku bylo upraveno jako kaskáda několika
stupňů končících přímo v hladině nádrže.

Oprava požeráku
a bezpečnostního
přelivu

2008

V okolí nádrže byly vykáceny veškeré u nás nepůvodní akáty, které
potlačují růst původní vegetace, a byly nahrazeny výsadbou dubů
a olší na břehu nádrže.

Úprava pramenné tůně
Vegetační úpravy
Náklady: 3,6 mil. Kč
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Chvalka

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Projektant:
Ateliér životního prostředí,
s. r. o.
Ing. Cyril Mikyška
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Martin Vaněk

Nádrž po revitalizaci před napuštěním

Plocha hladiny:
1 821 m2

Rekonstrukce
bezpečnostního
přelivu

Objem nádrže:
3 339 m3

Tůně
po rekonstrukci
(nahoře)
a tůně v původním
stavu
(vlevo)
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Mlýnský u krematoria

Mlýnský rybník je jedním z pražských historických rybníků, který vznikl za účelem zadržování vod Motolského potoka pro mlýn nacházející se v podhrází. Ten se zachoval
až do současnosti a slouží jako obytné stavení. Rybník přehrazoval část mělkého údolí potoka a vodní hladina pozvolně přecházela do okolního terénu. Současná podoba
rybníka byla dána výstavbou a rozšířením Plzeňské ulice a s tím souvisícím zatrubněním Motolského potoka.
V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce a zpřírodnění rybníka. Původní kolmé zdi byly z části nahrazeny přírodním pozvolným břehem osázeným mokřadní vegetací. Zeď opevňující hráz musela být nově vyzděna, stejně jako vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Upraven byl i nátok do rybníka. Zajímavostí je, že betonový
stupeň pod rybníkem byl proveden z velkých balvanů jako umělá skalní stěna tvořící
malý vodopád.
Revitalizace Mlýnského rybníka a jeho okolí zajistila nejen bezpečnost rybníka jako
vodního díla, ale došlo i k zpřírodnění lokality a propojení rybníka s přírodní památkou Kalvárie Motol.
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2008

Revitalizace rybníka
Oprava vypouštěcího
zařízení a přelivu
Výsadby zeleně
Náklady: 6 mil. Kč

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Projektant:
Ekotechnik Inženýring, s. r. o.
Ing. Jiří Jílek
Ing. Jiří Hybášek
Dodavatel:
Lesy hl.m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Pavel Semecký
Plocha hladiny:
1 062,5 m2
Objem nádrže:
905 m3

Rekonstrukce nábřežních zdí

Původní betonový stupeň byl nahrazen
umělým kamenným vodopádem
Původní poškozený přeliv

Nový kamenný přeliv a požerák
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Kyjský rybník

V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen cca 69 000 m3 bahna, které dosahovalo
místy mocnosti až 1 m. V tomto konkrétním případě byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny
v červenci 2007, těžba sama sacími bagry však byla zahájena až v září 2007.
Sediment byl přečerpáván do vedlejší sedimentační nádrže, ze které byl po částečném vyschnutí odvezen na příslušnou skládku. Práce na odbahnění byly skončeny 30. června 2008 a z rybníka bylo odvezeno 69 000 m3 sedimentu. V roce
2009 probíhala celková rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník, díky
které byla trvale snížena hladina v rybníce. Snížení hladiny bylo využito k vyčištění
prostoru před vypouštěcím zařízením a provedení generální opravy vypouštěcí
klapky a požeráku. Součástí prací byly i sanace poškozených betonových konstrukcí vypouštěcího zařízení.
V rámci II. etapy rekonstrukce, která probíhala v roce 2010, byl ve východní části
rybníka zbudován ostrov s přeronovou hrázkou, která bude zamezovat celoplošnému zanášení rybníka. Ostrov byl navržen především z důvodu posílení ekologické stability a biodiverzity v území Kyjského rybníka, a vznikl tak ideální prostor
pro hnízdiště vodního ptactva. Poškozený levý břeh rybníka byl v západní části
stabilizován těžkým kamenným záhozem. Ve východní části byl břeh přetvarován a stabilizován vegetačními válci a rohožemi
se zapěstovanou mokřadní vegetací.
Celou akci dovršily rozsáhlé
výsadby stromů
a keřů kolem
rybníka.

2007–2010
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Odbahnění

Vegetační úpravy

Odstranění ekologické
zátěže

Oprava
levého břehu

Výstavba ostrova
a přeronové hrázky

Náklady:
93,2 mil. Kč

Opravy břehů

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

Výstavba ostrova

Dodavatel odbahnění:
Sdružení GEOSAN-LIATIK
zastoupené Geosan Group, a. s.
Dodavatel stavební části:
Lesy hl. města Prahy
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Projektant: Ing. Jan Kapsa
Plocha hladiny: 146 000 m2
Odvoz sedimentu
Sací bagr na rybníce

Objem nádrže: 410 000 m3
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2008
Retenční nádrž Ořech na Ořešském potoce byla vybudována v polovině 80. let
v souvislosti s výstavbou obchvatu silnice H1 – Novořeporyjská. Nádrž je využívána především k zachycování nárazových srážek na území povodí Ořešského
potoka, případně k zachycení ekologických
havárií vzniklých v souvislosti s provozem na silnici H1.
V roce 2008 bylo provedeno odbahnění nádrže, která byla
zanesena 2 000 m3 sedimentu, a oprava sdruženého objektu
(vypouštěcího zařízení), jehož betonové konstrukce již byly
značně poškozeny. V rámci oprav byl celý objekt zasanován,
vyměněna ocelová lávka a hradítka, a celý objekt byl natřen tak,
aby lépe zapadl do přírodního prostředí nádrže. V souvislosti
s opravou byly provedeny výsadby stromů na březích nádrže.
Po vzoru třeboňských rybníků byla na hrázi založena dubová
alej.
Nádrž je využívána Českým rybářským svazem k extenzivnímu chovu ryb jako komorový rybník a každé jaro je prováděn
výlov.

Odbahnění
Sanace betonových konstrukcí
sdruženého objektu
Výsadby zeleně
Náklady: 4,8 mil. Kč
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Ořech

Sanace sdruženého objektu

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

Odbahnění nádrže

Projektant:
Vodní díla TBD, a. s.
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Tomáš Kaiser
Plocha hladiny: 10 060 m2
Objem nádrže: 9 650 m3

Odbahňovací práce na nádrži
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Práčský rybník
Práčský rybník býval původně mlýnským rybníkem, který byl součástí místního zámku, pivovaru a mlýna patřících hraběti Ringhofferovi. Na mapách je rybník zanesen společně se
zámkem již v roce 1850. Rybník sloužil jako
zásobárna vody a pro pohon mlýnského kola.
Rybník je napájen z Botiče 560 m dlouhým náhonem od jezu Marcela, který zdvihá hladinu
v Botiči o 3 m.
Po mnoha opravách ve 20. století byl Práčský
rybník typickým malým technicky upraveným
rybníkem, kterých jsou v Praze desítky. Po zrušení mlýna i pivovaru zůstal rybník jako okrasná vodní plocha areálu Práče. Břehy byly kolem
dokola opevněny kamennými zdmi, které již
byly značně poškozené, stejně jako betonové
vypouštěcí zařízení.
V roce 2008 proběhla celková revitalizace Práčského rybníka, jejímž cílem byla nejen oprava
zdí a vypouštěcího zařízení, ale hlavně jeho
zpřírodnění a propojení vodní plochy s okolním prostředím. Jedná se o ukázkový projekt
zpřírodnění malého rybníka návesního typu
s vysokou estetickou a krajinotvornou funkcí.
V rámci revitalizace bylo provedeno odbahnění rybníka, jižní a východní zeď byla zbourána
a znovu vyzděna z lomového kamene. V místě
původního betonového vypouštěcího zařízení
se zřídil nový sdružený objekt s vypouštěcím
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zařízením a bezpečnostním přelivem s odtokem přes vložený stupeň do původního odpadního kanálu.
Nejzásadnější změna byla provedena podél
západní, severní a části východní hrany rybníka, kde byly původní kolmé kamenné zdi
ubourány a břehy byly upraveny tak, aby pozvolna přecházely do vodní hladiny. Vzhledem
k tomu, že nahrazením kolmých zdí přírodními čistě pozvolnými břehy by došlo ke znač-

nému zmenšení objemu vody v rybníce, byla
pod hladinou vybudována opěrná gabionová
(drátokamenná) zídka, která v hloubce cca 0,5
m břehy stabilizuje. Opevnění břehové čáry
bylo namísto běžně používaného kamenného
záhozu provedeno pomocí vegetačních kokosových rohoží, které jsou osázeny mokřadní
kvetoucí vegetací. Tento typ opevnění nejenže
chrání břehy proti vymílání, ale působí také velmi dekorativním dojmem. Vzniká tak břehové
pásmo mělké vody z části porostlé vegetací,
které bývá nejcennější částí rybníků a je domovem mnoha vzácných i ohrožených vodních
živočichů. Do středu rybníku byl navíc ukotven
plovoucí vegetační ostrůvek rozměrů 2×3m.
Revitalizací Práčského rybníka došlo nejen ke
zlepšení technického stavu rybníka, ale zejména jeho zpřírodnění a zvýšení jeho estetické
a ekologické hodnoty.

Odbahnění
Oprava zdí
Vybudování
přírodních břehů
Náklady:
4,6 mil. Kč

2008

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Projektant:
Ing. Cyril Mikyška
Ateliér životního prostředí

Práčský rybník po rekonstrukci
a osazení vegetací

Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis

původní stav

nový stav

Výsadby mokřadní vegetace

Plocha hladiny:
1 475 m2
Objem nádrže: 1 853 m3

Odbahnění a výstavba zdí
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Odbahnění
Oprava hráze

U Kamenného stolu
Rybník U kamenného stolu pochází
z počátku 19. století a leží v severovýchodní části Prahy v přírodní rezervaci
Vinořský park. Jedná se o průtočný lesní
rybník ležící na přítoku Vinořského potoka
pramenícím v přilehlé olšině, která je velmi
cenným přírodním prvkem.
Rybník byl naposledy opravován a čištěn někdy v 60.
letech a tomu odpovídalo i poměrně velké zanesení rybníka (cca 3 600 m3 sedimentu). Hráz i vypouštěcí zařízení
byly poškozeny a stromy na hrázi byly ve špatném zdravotním
stavu.
V roce 2009 bylo provedeno celkové odbahnění rybníka, na
které ihned navázaly stavební práce. Hráz byla nově zatěsněna
a z návodní strany opevněna kamennou dlažbou z křemitého
portýru, což je kámen velmi podobný pískovci, ale vhodný do
vodního prostředí. Původní vypouštěcí zařízení včetně propustku bylo zbouráno a na rybníce byl vystaven nový bezpečnostní přeliv z kamenného zdiva. Propustek byl zcela nově vyzděn
a na obou stranách opatřen pískovcovými portály a kovaným
zábradlím.
Cílem revitalizace rybníka U kamenného stolu bylo nejen provedení odbahnění, opravy hráze, ostrova, rekonstrukce vypouštěcího zařízení, ale také zachování funkční vodní plochy jako
estetického prvku pro další generace.

2009–2010
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Výstavba nového požeráku
a přelivu
Náklady: 6,4 mil. Kč

Rekonstrukce
propustku a vypouštěcího
zařízení

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Projektant:
Vodní díla TBD, a. s.
Ing. Pavel Křivka Ph.D.
Ing. V. Pytelka
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Martin Vaněk
Plocha hladiny: 4 937 m

2

Objem nádrže: 5 737 m3

Odbahnění rybníka

Při rekonstrukci propustku bylo objeveno
zachovalé dřevěné potrubí od původního
stavidla. Část tohoto potrubí zůstala
u rybníka jako součást naučné stezky.
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V Pískovně

2009 – 2010
Odbahnění
Výstavba stěny pro
ledňáčky
Nové vypouštěcí
zařízení
Náklady: 6.5 mil.Kč
Strana 50

Odbahnění a revitalizace přírodní rezervace V Pískovně vycházela z podnětu ochrany přírody na neuspokojivý stav a eutrofizaci této lokality, která se projevila zejména
ve zhoršené kvalitě vody. Voda dosahovala
průhlednost max. 20 cm, což nasvědčovalo narušení přirozeného ekosystému. Důvodem neuspokojivého stavu byla jednak
nevyhovující rybí obsádka a přemnožení
u nás nepůvodních a invazních druhů ryb
jako je střevlička východní a karas stříbřitý,
tak značné zabahnění, které dosahovalo
mocnosti místy až jeden metr. Dalším důvodem byl havarijní stav vypouštěcího zařízení, které již nebylo schopné dlouhodobě udržet v nádrži dostatečnou
vodní hladinu.
Při těžbě 25 000 m3 sedimentů byl kladen důraz na členitost obvodu vodní plochy,
a to včetně ponechání pozvolných svahů břehů ve sklonu kolem 1:2 až 1:3. Do
břehových partií s kvalitní mokřadní vegetací nebylo zasahováno a byly respektovány veškeré stromy, mrtvé dřevo a ostřicové trsy v prostoru zátopy. Součástí
projektu byla i úprava severní části břehu, tj. pod zahrádkářskou kolonií, který byl
upraven jako kolmý pro možnost navrácení hnízdění ledňáčka říčního do této lokality. Jako nové vypouštěcí zařízení byl zřízen dřevěný požerák a kamenný bezpečnostní přeliv, jehož výška určuje hladinu vody v nádrži. Opětovné napuštění
nádrže bylo provedeno v květnu 2010.
Po revitalizaci přírodní rezervace byl v této lokalitě ukončen sportovní rybolov a jako
náhradní rybářský revír byl zřízen nedaleký rybník Martiňák. Tento projekt navazuje
koncepčně na již provedenou revitalizaci koryta Rokytky, Hostavického a Svépravického potoka v prostorách RN Čihadla a je součástí II. etapy tohoto projektu.

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Projektant:
Ekotechnik-inženýring s.r.o.,
Ing. Jiří Jílek
Dodavatel odbahnění:
Czech Canada s.r.o.
Ing. Karel Plucar
Dodavatel stavební části:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí: Zdeněk Baloun
Plocha hladiny: 51 816 m2
Objem nádrže: 46 242 m3

Stavba nového požeráku

Odbahnění s ponecháním mrtvého dřeva
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Odbahnění
Oprava vypouštěcího
zařízení a přelivu
Úprava nátoků
deš ových kanalizací
Náklady: 4,6 mil. Kč

Retenční nádrž R1 Hájecká je průtočná nádrž napájená vodou z bývalého Hájeckého potoka, drenážními vodami z metra a dešťovou kanalizací z Jižního Města. Nádrž je využívána především k zachycování nárazových srážek na území Jižního Města-Háje. Původně zde stával malý rybník, který
byl v souvislosti s výstavbou Jižního Města v druhé polovině 70. let přestavěn na retenční nádrž.
Práce byly ovšem provedeny nekvalitně, a proto musela být v roce 2009 provedena celková rekonstrukce nádrže. Cílem revitalizace bylo zlepšení funkce nádrže včetně navýšení provozního objemu
a zlepšení retenční a protipovodňové funkce. Dále došlo k vytvoření významného krajinného prvku
s ekologickou funkcí. Původní poškozené vypouštěcí zařízení bylo odstraněno a nahrazeno novým
kamenným požerákem s bezpečnostním přelivem. Monstrózní betonové nátokové objekty dešťových kanalizací byly zbourány a nahrazeny malým kamenným čelem s balvanitými skluzy. Hráz
byla znovu přetěsněna a betonové opevnění bylo nahrazeno kamennou dlažbou. Veškeré nové
konstrukce byly vyzděny z křemitého porfýru a pískovcových kamenořezů, aby co nejlépe zapadly
do lokality Hostivařského lesa. V rámci revitalizace bylo provedeno i celkové odbahnění nádrže.
Z přírodního hlediska se jedná o zajímavou lokalitu, kde kromě běžných druhů vodních ptáků, jako
je lyska černá a slípka zelenonohá, zde můžeme vidět i ledňáčka říčního či konipase. Z obojživelníků se zde hojně vyskytuje skokan zelený, vzácně pak i ropucha obecná. Nádrž není využívána
k chovu ryb.
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2009

R1 Hájecká

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Projektant:
Ing. Milan Jícha

Nový bezpečnostní
přeliv

Plocha hladiny:
1 905 m2
Objem nádrže:
2 008 m3

Odbahnění nádrže

Výstavba požeráku a bezpečnostního přelivu

Vyústění deš ové kanalizace
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Hamerský rybník v Praze 10-Záběhlicích byl založen
roku 1770, kdy byly zřízeny měděné hamry. Rybník
je boční a je napájen náhonem z Botiče, který se od
potoka odděluje doleva na Záběhlickém jezu. Při odbahňování rybníka v únoru 1960 byly na dně nalezeny pozůstatky záběhlické královské tvrze Václava
IV. Tvrz byla zničena za husitských válek roku 1420
a při výstavbě rybníka pak nadobro pohřbena pod
vodní hladinu. Při následném průzkumu bylo odkryto
několik místností této středověké stavby. Uprostřed
se od roku 1960 nachází ostrůvek o rozloze asi
30 m², který vznikl při tehdejším odbahňování.
Po dlouhém období zanedbané údržby získal v roce
2007 rybník Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.
m. Prahy, který po Praze spravuje většinu rybníků
a nádrží. Ihned byly zahájeny přípravy na revitalizaci celého rybníka. Rybník nebyl od 50. let 20. století
čištěn a byl zanesen 7 500 m3 sedimentu. Vypouštěcí
zařízení bylo zchátralé, břehy podemleté a okolní zeleň zanedbaná.

Odbahnění
Oprava vypouštěcího
zařízení a přelivu
Výstavba litorálu
a ptačího ostrova
Náklady: 10,6 mil. Kč
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2009

Hamerský rybník

Cílem revitalizace Hamerského rybníka bylo provedení odbahnění, kdy část sedimentu byla odvezena
a část použita na vymodelování mělčin, které byly
osázeny vodními rostlinami. Tyto mělčiny nazývané litorální pásmo jsou důležité pro hnízdění ptáků
a rozmnožování obojživelníků.
Původní ostrůvek byl opevněn kamenným záhozem
a rozšířen o takzvaný ptačí ostrov, který je pokrytý pouze valounky. Podemleté břehy rybníka byly opraveny
pomocí velkých balvanů umístěných
do břehu a betonové opevnění
nad hladinou bylo nahrazeno
kamennou dlažbou. Původní
vypouštěcí zařízení
bylo zbouráno
a na jeho místě byl vystavěn
nový sdružený
objekt z kamenného zdiva.

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka

Odbahnění rybníka

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

Vypouštěcí
zařízení před
rekonstrukcí
(vpravo) a po rekonstrukci (dole)

Projektant:
Ateliér životního prostředí, s. r. o.
Ing. Cyril Mikyška
Plocha hladiny: 1 821 m2
Objem nádrže: 3 339 m3

Výstavba mokřadu

Výstavba nového požeráku
a bezpečnostního přelivu
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V roce 2008 byl rybník zanesen cca 3 000 m3 sedimentu, což se částečně podílelo i na zhoršené kvalitě vody.
V rybničních sedimentech se totiž mimo jiné usazuje dusík a fosfor, který je následně hlavním zdrojem pro rozvoj
sinic.
V rámci revitalizace rybníka bylo provedeno celkové odbahnění, kdy část sedimentu byla odvezena a část použita
na vymodelování mělčin, které byly osázeny mokřadními
rostlinami. Tyto mělčiny nazývané litorální pásmo jsou důležité pro hnízdění ptáků a rozmnožování obojživelníků.
Podemleté břehy rybníka byly opraveny pomocí velkých
balvanů umístěných do břehu a betonové opevnění nad
hladinou bylo nahrazeno kamennou dlažbou. Původní
poškozené betonové vypouštěcí zařízení (požerák) bylo
zbouráno a na jeho místě bylo vystavěno nové z kamenného zdiva.
Z přírodního hlediska je rybník Labuť i přes nově založené
příbřežní (litorální) pásmo ekologicky podprůměrnou vodní plochou. Rybník je ze všech čtyř stran zastíněn porosty
vzrostlých olší a břehy jsou silně
devastovány velkým množstvím
kachen, které se na rybník stahují díky pravidelnému krmení.
Na rybníce se nevyskytují žádné
zajímavé rostliny ani zvířata.
Rybník je rybářským revírem
č. 401018 (3) – Vltava 6 a od
16. 6. do 31.12. je zde povolen
lov na přívlač. 2x ročně je do
rybníka nasazeno 250 ks kapra
o hmotnosti 1,25 kg.
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Labuť

Odbahnění
Oprava vypouštěcího zařízení
Stabilizace
poškozených břehů
Výstavba litorálu
Náklady: 3 mil. Kč

2009

Rybník Labuť byl postaven na okraji Kunratického lesa,
který má v současnosti statut chráněného území. První
zmínky o existenci rybníka sahají až do 18. století. Rybník byl v roce 1960 rekonstruován a upraven jako boční
(tedy obtékaná) nádrž napájená vodou z Kunratického
potoka. Z té doby pochází i betonové opevnění břehů rybníka. V roce 1991 byl v rámci další celkové rekonstrukce
a úpravy Kunratického potoka vybudován nový betonový
požerák a napouštěcí objekt.

Rekonstrukce
vypouštěcího zařízení
rekapitulace

Opevnění
poškozených
břehů

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Martin Vaněk

Nový požerák

Projektant:
Ateliér životního prostředí, s. r. o.
Ing. Cyril Mikyška
Plocha hladiny:
11 829 m2
Objem nádrže:
22 780 m3

Zabahnění
rybníka
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2009

Martiňák
Rybník Martiňák leží ve východní části Prahy na
soutoku Svépravického potoka a Chvalky. V 18.
století se na potoce Chvalka vyskytovala soustava šesti nádrží, které však byly v průběhu 19. století zrušeny. V 50. letech 20. století zde došlo k obnově rybníka Martiňák.
V roce 1987 byla provedena jeho rekonstrukce, při které byl zřízen pomocný bezpečnostní přeliv na levém břehu. V roce 1990 byl rybník
odbahněn a rok nato byla v okolí Martiňáku vyhlášena tzv. Oblast klidu Klánovice – Čihadla.

Odbahnění
Rekonstrukce
požeráku a přelivů
Oprava hráze
Náklady: 8,6 mil. Kč

Strana 58

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 vzhledem k jejich havarijnímu stavu zbourány. Místo
těchto starých objektů byl postaven nový kamenný
požerák a kašnový přeliv. U přelivu bylo navíc vybudováno loviště pro výlov rybníka.
V rámci vegetačních úprav byly původní topoly na
hrázi vykáceny a nahrazeny novou dubovou alejí.

Rekonstrukce
přelivu
a požeráku

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

Nové výsatby

Projektant:
Vodní díla TBD, a. s.
Ing. Pavel Křivka Ph.D.
Ing. Jiří Poláček
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Práčská 1885, Praha 10,
Vedoucí střediska:
Ing. Ondřej Palička
Plocha hladiny: 39 500 m2
Objem nádrže: 49 700 m3

Rybník před odbahněním
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2010

Pod Lesem

Obnova retenční nádrže Pod Lesem vycházela
z požadavku odboru ochrany prostředí MHMP na
vytvoření nového krajinného prvku v blízkosti Hostivařské přehrady. Retenční nádrž byla postavena
na místě původní retenční nádrže R2 Hájecká, která byla v 70 letech rozestavěna, ale nikdy nebyla
dokončena. Skutečné důvody lze dnes již těžko
dohledat, ale traduje se, že jeden z důvodů byla velice špatná kvality vody v Hájeckém potoce. Dalším
důvodem mohl být její malý retenční objem, který
nevyhovoval potřebám plánované okolní zástavby.
Faktem zůstává, že o několik let později byla níže
po toku vystavěna nová větší retenční nádrž a původní R2 Hájecká byla částečně zasypána.

Dnes je již Hájecký potok čistý a proto nic nebránilo
vzniku nové pražské vodní plochy. Při obnově nádrže Pod Lesem v roce 2010 byla využita stávající hráz, která byla nově opevněna kamennou dlažbou
z křemitého porfýru a jako vzdouvací objekt byl vystavěn nový kamenný bezpečnostní přeliv s požerákem (vypouštěcím zařízením), opatřený stylovým zábradlím. Původní navážky byly odstraněny tak, aby
byl maximálně využit prostor pro vytvoření vodní hladiny a zároveň byly zachovány pozvolné břehy pro
možnost přístupu k vodě. Jako stabilizace břehů bylo použito vegetační opevnění, které má krom funkce
stabilizační ještě významnou funkci estetickou a ekologickou.
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Obnova
nádrže
Úprava
zdrže
Výstavba
nového
přelivu
a výpusti
Náklady:
4,3 mil. Kč

Výstavba přelivu
a výpusti

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Projektant:
Ing. Milan Jícha
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun
Plocha hladiny: 807 m2
Objem nádrže: 1 099 m3

Úprava zdrže
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Rybník Pokorňák leží v severní části hl. města Prahy
na náměstí v Březiněvsi. Jedná se o historický malý návesní rybníček, který je zanesen již na mapách z roku
1840. Rybník byl v minulosti průtočný, sloužil jako zdroj
vody pro požární účely, plavení koní či chov vodní drůbeže. V současné době je rybník již napájený jen z pramenů
a přítoky z dešťových kanalizací, odvodňujících nejbližší
okolí rybníka. Pod rybníkem vzniká Třeboradický potok,
který je levostranným přítokem Mratínského potoka.
Celková revitalizace rybníka, která proběhla v roce 2010,
byla vyvolána stále se zhoršujícím stavem hráze a malého ostrůvku, jehož břehy byly značně erodovány. I přes
to, že byl rybník v 90. letech opravován, byly práce provedeny tak nekvalitním způsobem, že byla zapotřebí jeho
celková rekonstrukce a odbahnění. Ze dna rybníka bylo odvezeno 400 m3
sedimentu a jiného odpadu, a to včetně panelů, které tvořily část zpevnění
dna. Poškozená část hráze byla odtěžena a celý návodní svah byl znovu
nasypán a opevněn kamennou dlažbou z křemitého porfýru, což je kámen
podobný pískovci, který se v minulosti na stavby rybníků hojně používal.
Podobně byl opevněn i značně poškozený ostrov. Pro zlepšení čistoty vody
v rybníce bylo dno pokryto vrstvou štěrku. Okolní břehy rybníka byly rozvolněny, očištěny a urovnány. V úrovni hladiny bylo na okolní břehy použito
vegetační opevnění z kokosových rohoží osázených kvetoucí mokřadní vegetací, která dotváří vzhled revitalizovaného rybníka.

rybník Pokorňák

Ze strany nedalekého dětského hřiště byly navíc provedeny přístupy k vodě.
Rybník není klasicky zarybněn, ale slouží hlavně dětem k pořádání rybářských závodů a podobných akcí.

Odbahnění
Zajištění dalších zdrojů vody
Oprava břehů a opevnění
Náklady: 2,4 mil. Kč
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2010

rekapitulace

Oprava opevnění
břehů

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Projektant:
Vodní díla TBD, a. s.
Ing. Pavel Křivka Ph.D.
Ing. Vítězslav Pytelka

Odbahnění

Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Plocha hladiny: 1 860 m2
Objem nádrže: 2 200 m3
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Koztoprtský rybník

Rekonstrukce hráze
Výstavba nového
vypouštěcího zařízení
Výstavba nového
bezpečnostního přelivu
Odbahnění
Vegetační úpravy
Náklady: 2,3 mil Kč
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Kostoprdský rybník patří k historickým pražským rybníkům - je zakreslen již na
mapách z roku 1750. Rybník byl postaven na podmáčených loukách zhruba v
polovině Čimického údolí. Dnešní podobu lesního rybníčku získal až ve 20. století,
kdy území přestalo být hospodářsky využíváno a okolí rybníka zarostlo bujnou
vegetací. K pokusům o opravu rybníka došlo v 2. polovině 20. století, ovšem další desetiletí zanedbané údržby vedly k destrukci hráze a vypouštěcího zařízení.
Díky provizorním opravám pak rybník fungoval spíše jako lesní tůň.
V roce 2011 byla provedena celková rekonstrukce rybníka. Ze dna rybníka bylo
odtěženo cca 750 m3 sedimentu, celá hráz byla znovu dotěsněna a opevněna
proti porušení kamennou dlažbou z křemitého porfýru. Bylo vybudováno nové
vypouštěcí zařízení a kamenný bezpečnostní přeliv.
Z přírodního hlediska lokalitu v minulosti negativně ovlivňovalo velké zastínění
rybníka. V okolí rybníka bylo v roce 2010 nalezeno 58 druhů rostlin a 125 druhů motýlů. Z ptáků zde můžeme spatřit hnízdící slípku zelenonohou, nebo lovící
volavku popelavou. Charakter rybníka asi nejvíce vyhovuje obojživelníkům. Vyskytuje se zde skokan skřehotavý, skokan štíhlý, vzácně i ropucha obecná a dva
druhy čolků. Z plazů je zde možné narazit krom ještěrky obecné také na užovku
obojkovou nebo hladkou. Rybník nesloží k chovu ryb a jejich výskyt je v rybníce
z hlediska ochrany přírody nežádoucí.

2011

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Projektant:
Ing. Milan Jícha
Oprava hráze a vypouštěcího zařízení

Odbahnění

Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Plocha hladiny: 1 740 m2
Objem nádrže: 1 918 m3

Výstavba bezpečnostního přelivu
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Oprava stavidel
a technologie nádrže
Sanace poškozených
břehů
Odbahnění
Výstavba ostrovů
Vegetační úpravy
Náklady: 86,8 mil. Kč

2010–2011
Hostivař

Od napuštění v roce1963 nebyla nádrž nikdy vypuštěna ani čištěna. Zanesení horní části přehradní nádrže bylo zřejmé při
každoročním podzimním upouštění hladiny. Výška sedimentu se zde pohybovala od 0,5 do 1 m. Tím se v této části nádrže
snížila hloubka vody a docházelo tak k jejímu rychlejšímu prohřátí. To mimo jiné přispívalo i k rozvoji sinic.
V dubnu 2010 bylo zahájeno postupné snižování hladiny, které skončilo v říjnu výlovem ryb. Během této doby byly na
obnaženém dně nádrže prohrnuty strouhy, aby docházelo k lepšímu odvodnění sedimentu. Samotné práce na odbahnění
byly zahájeny na jaře 2011. Ze dna bylo do konce srpna 2011 vyvezeno 198 000 m3 sedimentu, který byl použit pro výstavbu protihlukového valu v Horních Měcholupech. Součástí projektu byly i některé revitalizační prvky. V horní části nádrže, která je z biologického hlediska hodnocena jako nejcennější, byly zřízeny dva ostrůvky s oblázky určené pro hnízdění
ptáků a jeden malý mokřad pro obojživelníky.
Poškozené břehy zejména na levém břehu nádrže byly nově opevněny těžkým kamenným záhozem. Na pravém břehu byl
svah u altánu včetně cesty stabilizován pomocí drátokošů a pilotů, které mají zajistit stabilitu vyhlídkové cesty. Vegetace
na březích nádrže byla prořezána a byly zde odstraněny u nás nepůvodní akáty, které jsou nahrazeny porosty vrb a olší.
V rámci zatraktivnění nádrže pro návštěvníky Hostivařského lesoparku bylo na pravém břehu vybudováno dřevěné vyhlídkové a odpočinkové molo. To je opatřeno slezy do vody pro možnost koupání, jsou zde lavice na sezení a na dřevěné
ploše mola se dá velice příjemně opalovat. Délka mola je 70 m a jeho plocha je 290 m2.
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rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki,
Ing. Richard Polifka
Projektant:
Ing. Jjří Jílek, Ing. Cyril Mikyška
Dodavatel odbahnění:
Sdružení Čistá Hostivař
zastoupené Arko Technology, a. s.
Dodavatel revitalizace:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky

Odbahnění nádrže

Stavidla

Plocha hladiny: 349 OOO m2
Objem nádrže: 1 310 000 m3

Nové dřevěné molo

Ostrůvky určené pro hnízdění ptáků
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2011

Dolnomlýnský rybník patří mezi pražské historické rybníky z 18. století. V okolí rybníka se tehdy
rozprostíraly louky a Kunratický les začínal až pod rybníkem. Nad rybníkem se pak táhly mokřady
až k rybníku Hornomlýnskému zvanému Vernerák. Z dochovaných podkladů se podařilo zjistit, že
v roce 1982 proběhla na rybníce rozsáhlá oprava. V rámci oprav byly zřízeny dva bezpečnostní
přelivy a opravena hráz a požerák.
Bohužel tyto opravy byly provedeny tak nekvalitním způsobem, že v roce 2011 musela být provedena generální oprava rybníka. Oba bezpečnostní přelivy musely být zbourány a postaveny
znovu. Vrchní část přelivů byla opatřena kamonořezem, tak jak se to na rybnících provádí již celá
staletí. Zdivo nábřežní zdi a vypouštěcího zařízení bylo opraveno a proměnou prošla i zeleň v okolí rybníka. Součástí revitalizace bylo i odbahnění rybníka.

Dolnomlýnský rybník

Z přírodního hlediska není rybník příliš zajímavý. Zcela zde chybí litorální břehové pásmo
a břehový doprovod dotvářejí zalesněné svaky na obou březích rybníka,
které vodní plochu částečně zastiňují. I tak zde ale můžeme vidět některé
běžné živočichy jako je kachna divoká či skokan zelený.

Rekonstrukce
bezpečnostních přelivů
Oprava hráze
Oprava vypouštěcího
zařízení
Odbahnění
Vegetační úpravy
Náklady: 3,5 mil Kč
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Výstavba pomocného bezpečnostního přelivu

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Projektant:
Ekotechnik-inženýring s.r.o.
Ing. Jiří Jílek
Dodavatel:
Lesy hl. m. Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Pavel Semecký
Plocha hladiny: 6 873 m2
Výstavba bezpečnostního přelivu

Objem nádrže: 10 694 m3
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Odbahnění, úprava nátoku
Rekonstrukce a úprava přelivu a
vypouštěcího zařízení
Říčanka
Retenční nádrž Říčanka leží jihovýchodně od Dubče u Říčanského potoka. Má pravidelná geometrický tvar a celá hráz je opevněna polovegetačními tvárnicemi. Nádrž má zejména protipovodňovou funkci a slouží
k zachycení zvýšených průtoků na dešťovém sběrači z průmyslové zóny
v oblasti Uhříněvsi, Hor. a Dol. Měcholup.
Výstavba retenční nádrže Říčanka byla zahájena v 1. polovině osmdesátých let a v roce 1984 byla uvedena do provozu. Nádrž byla postavena
jako čistě technické vodní dílo a v době výstavby nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění, ale
i tak nádrž nesplňovala současné požadavky na vodní plochy v Praze.
Postupně došlo i k degradaci některých betonových konstrukcí a to zejména přelivu a vypouštěcího zařízení a bylo potřeba provést jejich celkovou sanaci.
V roce 2011 byla zahájena celková revitalizace a úprava nádrže. Na jaře
byly provedeny rozsáhlé výsadby na okolních březích. V létě pak práce
pokračovaly odbahněním nádrže, ze které bylo odvezeno 1000 m3 sedimentu. Jižní břeh byl navíc přetvarován tak, aby byl zajištěn alespoň
částečný pozvolnější přístup k vodě.V roce 2012 byla provedena úprava
bezpečnostního přelivu, ze kterého byly odstraněny nepotřebné části
konstrukcí a celý objekt byl zasanován a obložen kamenem. Přelivná
hrana byla opatřena kamenořezem. Upravena byla i lávka k vypouštěcímu zařízení.
V nátokové části se nacházela betonová sedimentační jímka, která
měla zabraňovat zanášení nádrže. Toto řešení se ale neosvědčilo, protože čištění těchto jímek je velmi nákladné a většina splavenin se stejně
dostane až do nádrže. Proto byla celá betonová sedimentační jímka odstraněna a přetvarována na jezírko, jehož břehy jsou opevněny kameny.
Z jezírka pak voda odtéká po balvanitém skluzu do nádrže. Přebytečná
zemina z výkopů jezírka byla použita na výstavbu malého ostrova.
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2010–2012

Vegetační úpravy v okolí nádrže
Náklady:
6,3 mil. Kč

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha‘
Odbor městské zeleně
a odpad. hospodářství
MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki,
Ing. Martina Buchtíková
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička,
Martin Vaněk
Plocha hladiny:
8 833 m2
Objem nádrže:
14 170 m3
Výstavba ostrova

Úprava sdruženého objektu

Úprava nátoku
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Rybník Pod Vlkem vznikl ve čtyřicátých letech 20. století na levostranném přítoku Prokopského potoka
jako zdroj vody pro případ požáru.
Původně měl podobu betonové
požární nádrže se šikmými břehy
a zábradlím. Nebylo zde vypouštěcí
zařízení a rybník postupně zarůstal
vegetací. Díky výstavbě v okolí postupně vyschl potok, který rybník
napájel a rybník se tak stal pramenný. Prameny v severní části ale nestačily dotovat rybník dostatečným
množstvím vody. To se projevovalo
zejména v létě, kdy hladina vody
v rybníce výrazně zaklesávala.

Výstavba nového přelivu
a vypouštěcího zařízení
Odbahnění
Úprava nátoku
Úpravy okolí nádrže
Náklady: 2,7 mil. Kč

V roce 2009 získalo rybník hlavní
město Praha a v rámci celopražského
projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ proběhla v roce 2011
jeho celková revitalizace. Revitalizace rybníka představovala vyřezání
náletové vegetace v okolí, odstranění
cca 150 m3 bahna a veškerých starých poškozených betonů. V rámci
zpřírodnění břehů rybníka byla jako
opevnění použita kombinace gabionových košů a vegetačních rohoží.
Gabionové koše umístěné pod hladinou stabilizují svahy rybníka a zároveň umožňují vytvořit pozvolné břehy
přecházející volně do hladiny. VegePod Vlkem
tační kokosové rohože umístěné do
břehu a osázené mokřadní kvetoucí
vegetací chrání břehy proti vymílání
a zároveň působí velmi dekorativně. Břehové pásmo mělké vody porostlé vegetací bývá
nejcennější částí rybníků a je domovem vzácných vodních živočichů.

2011–2012

Dále bylo postaveno nové vypouštěcí zařízení (požerák) díky kterému se dá rybník zcela
vypustit a přebytečná voda může odtékat přes dešťové kanalizace do rybníků v Centrálním parku. Důležitou součástí bylo i posílení zdroje vody řešené svedením dešťových
vod z okolních cest do rybníka.
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Odbahnění

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně
a odpad. hospodářství
MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce
dodavatele:
Ing. Ondřej Palička,
Ladislav Denis

Výstavba vypouštěcího zařízení

Projektant:
TBD a.s.
Plocha hladiny:
508 m2
Objem nádrže:
441 m3

Úprava břehů
Vypouštění rybníka
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Celková úprava údolí Chodoveckého potoka proběhla v polovině 70. let v souvislosti s výstavbou Jižního Města. Na potoce byly vystavěny tři retenční nádrže, které slouží k zachycování
nárazových srážek na území Jižního Města – Chodov. Koryto potoka bylo opevněno kamennou dlažbou a napřímeno. Celé údolí bylo po obou stranách zavezeno zemnou a stavebním
odpadem z výstavby sídlišť. Dodnes jsou na některých místech patrny mezi stromy části
vyčnívajících betonů, které již dnes nejde odstranit.
Od té doby nebylo údolí nikterak udržováno. Okolí nádrží a potoka zarostlo náletovou vegetací, zejména akáty, planými třešněmi, slívami a šípky. Opevněné koryto bylo v horní části
vodou zcela zničeno a vytvořila se zde až 2,5 m hluboká strž. Všechny tři nádrže se zanesly
bahnem a díky špatně řešenému vypouštěcímu mechanismu se časem ani nedaly vypustit.
Zásadní změna nastala až v roce 2011, kdy se po několika letech projektování a příprav zahájila celková revitalizace údolí Chodoveckého potoka. V první etapě byla v roce 2011 zrevitalizována již zcela zanesená horní nádrž včetně nátoku a koryta pod nádrží. V roce 2012 pak
bylo navázáno revitalizací dalších dvou nádrží a jejich okolí. Všechny nádrže byly odbahněny
a vyčištěny. Spodní nádrž byla navíc na levém břehu rozšířena a vznikl zde i přístup k vodě.
Původní monstrózní betonové bezpečnostní přelivy včetně vypouštěcího zařízení byly zcela
zrekonstruovány a upraveny tak, aby je bylo možné vypouštět a napouštět jako klasické rybníky pomocí dřevěných hradítek. Nově byly tyto objekty obloženy kamenem (čedičem) a horní
přelivná hrana byla vyskládána z takzvaného kamenořezu. Kamenem byla obložena i čela
vyústění potoka pod hrázemi. Nově byly provedeny i přístupové lávky k objektům.
Původní betonový nátokový objekt do horní nádrže s lapačem
splavenin byl zbourán a místo něho bylo vystavěno malé jezírko s balvanitým skluzem.

Odbahnění

Potok byl tedy nově stabilizován těžkou kamennou rovnaninou (tzv. alpskou úpravou), která umožňuje vytvořit stabilní,
ale zároveň přírodě blízké koryto 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.

Rekonstrukce přelivu
a vypouštěcích
zařízení
Úprava nátoku
Úpravy okolí
Chodoveckých nádrží
Náklady: 16,6 mil. Kč
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Chodovecké
cké nádrže

2011–2012

Díky těmto úpravám byly vodní plochy rozšířeny celkem o 2080 m2 a
objem zadržené vody se zvětšil o 3858 m3. Retenční objem, tedy objem
vody zadržený při povodních se zvětšil z původních 9 630 m3 na 13 400 m3.
Úpravy zeleně v údolí vycházely z myšlenky vytvoření mozaiky hustších a rozvolněných ploch, solitérních stromů, průhledů a přístupů k vodě. Perspektivní a
vzrostlé stromy jako jsou vrby, duby, javory a některé původní ovocné stromy byly
postupně uvolňovány, aby měly prostor k dalšímu růstu. Naopak nálety třešní, slív
a akátu byly odstraňovány. Zachovány byly i zbytky třešňového sadu pod horní nádrží.
Prostor mezi stromy byl vyčištěn, ale dožívající stromy zde byly ponechány, protože jejich
odumírající dřevo poskytuje životní prostor mnoha vzácným druhům hmyzu. Rozvolněné plochy jsou udržovány kosením, aby znovu nezarůstaly.

R5 Chodovecká

Nádrž před úpravou

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor zeleně a odpad.
hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička

Celková přestavba nátoku

Projektant:
Ing. Milan Jícha
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R6 Chodovecká

Odbahnění a úprava přelivu

Parametry nádrží
R5 horní

R6 střední

R7 spodní

849 m2
1 415 m2

925 m2
1 814 m2

1 353 m2
1 978 m2

Původní objem při provozní hladině
Nový objem při provozní hladině

404 m3
1 669 m3

491 m3
2 136 m3

1 361 m3
2 309 m3

Původní plocha maximální hladiny
Nová plocha maximální hladiny

2 575 m2
3 134 m2

2 395 m2
3 735 m2

2 020 m2
3 066 m2

Původní objem při maximální hladině
Nový objem při maximální hladině

4 800 m3
7 109 m3

3 790 m3
7 160 m3

3 300 m3
5 248 m3

Původní plocha provozní hladiny
Nová plocha provozní hladiny

Zanesná nádrž
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R7 Chodovecká

Rozšiřování nádrže

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
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Horní

Střední

Motolské rybníky

2012
Soustava tří motolských rybníků byla postavena na Motolském potoce v 60. letech minulého století. Rybníky vznikly na vlhkých loukách v nivě
potoka. Okolí rybníků tehdy nebylo zarostlé jako dnes a vzrostlejší stromy se nacházely pouze podél koryta potoka.
Všechny rybníky byly vybudovány jako boční, napájené napouštěcím potrubím z Motolského potoka, který rybníky obtéká po pravém břehu. V rámci výstavby rybníků bylo technicky upraveno i koryto Motolského potoka, které bylo vydlážděno a narovnáno. Všechny tři rybníky mají klasické betonové požeráky (vypouštěcí zařízení) a břehy jsou opevněny betonovými šestibokými tvárnicemi. Prostřední, největší
rybník byl postaven jako koupaliště, které svému účelu slouží doposud. Zajímavostí je, že právě přírodní koupaliště
v Motole mívá celoročně jednu
Spodní
z nejlepších kvalit vody v Praze. Důvodem je i minimalizace množství ryb v rybníce,
odbahnění, které bylo provedeno v roce 2011 a pravidelné zimování rybníka.
V roce 2012 byla provedena
celková rekonstrukce dolního rybníka a to zejména
z důvodu havarijního stavu
vypouštěcího
zařízení.
Celý rybník byl odbahněn,
betonové opevnění hráze bylo nahrazeno kamennou dlažbou a vypouštěcí zařízení bylo zasanováno
a obloženo kamenem.
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Odbahnění
středního
a dolního rybníka
Oprava hráze
Oprava
vypouštěcího
zařízení
Vegetační úpravy
Náklady:
1,5 mil. Kč

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Střední rybník
Pláž (nahoře),
původní poškozená
výpusť (vlevo)
a odbahnění
(dole)

Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Horní rybník:
plocha
objem

Spodní rybník
Výpusť před rekonstrukcí
(vlevo) a po ní (dole)

10 018 m2
10 914 m3

Prostřední rybník:
plocha
14 984 m2
objem
19 263 m3
Dolní rybník:
plocha
objem

5 009 m2
5 394 m3
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Zátišský rybník patří ke dvěma historickým rybníkům na Zátišském potoce,
které jsou zmiňovány již na mapách
z roku 1848. V sedmdesátých letech
minulého století v rámci zastavování
okolí Zátišského údolí a svádění dešťových vod do potoka, byla provedena
jeho celková rekonstrukce včetně výstavby betonového bezpečnostního
přelivu. V průběhu dalších let se ale
ukázalo, že sdružený objekt byl navržen špatně a došlo k několikerému
přelití hráze. Při poslední větší povodni
na jaře 2008 a následně v roce 2010
došlo nejen k přelití hráze, ale i k poškození jejího vzdušného líce v okolí
vypouštěcího zařízení. Z tohoto důvodu byl zadán projekt celkové rekonstrukce a revitalizace rybníka.
Cílem revitalizace bylo zejména zajištění bezpečnosti a funkčnosti tohoto vodního díla. Poškozená hráz byla
urovnána a dosypána. Původní betonové opevnění bylo odstraněno a nahrazeno kamennou dlažbou. Poškozené vypouštěcí zařízení bylo zbouráno
a místo něj byl vystavěn nový bezpečnostní přeliv s vypouštěcím zařízením.
Celá stavba je z kamenného zdiva
a přelivné hrany jsou opatřeny kamenořezem. Aby v budoucnu nedošlo
k dalšímu přelití hráze, byl na levé straně vybudován pomocný bezpečnostní
přeliv z rovnaných balvanů.
V rámci revitalizace byla provedena
i úprava koryta pod rybníkem, které
bylo stabilizováno těžkou kamennou
rovnaninou. Okolí rybníka bylo vyčištěno a prosvětleno. Součástí bylo i celkové odbahnění rybníka.
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Výstavba nového
bezpečnostního
přelivu
Odbahnění
Zátišský rybník

2012

Oprava hráze
Náklady: 5 mil. Kč

Původní
sdružený
objekt

rekapitulace
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka

Výstavba
pomocného
přelivu

Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun
Projektant:
Ekotechnik inženýring s.r.o.
Ing. Jiří Jílek

Oprava výtoku z nádrže

Objem nádrže: 2 650 m3
Plocha hladiny: 2 020 m2

Výstavba nového bezpečnostního přelivu
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Hořejší rybník patří k historickým pražským rybníkům
a byl založen nejspíš v 16. století, stejně jako další rybníky
na Rokytce. Historicky se pod Hořejším rybníkem nacházel ještě jeden menší rybník, ale ten byl časem zrušen.
Původně byl rybník postaven jako průtočný, tedy přímo
protékaný Rokytkou. Sloužil k chovu ryb, jako zásobárna vody pro nedaleký Kejřův mlýn a v šedesátých letech
i jako přírodní koupaliště.

2012–2013

Podle dochovaných podkladů proběhla v roce 1961–1962
rozsáhlá rekonstrukce a odbahnění rybníka spojená s výstavbou přírodního koupaliště pod rybníkem. V této době
byla vystavěna dělící hráz mezi Rokytkou a rybníkem, břehy byly opevněny betonovými tvárnicemi a bylo zbudováno
Hořejší rybník
nové vypouštěcí zařízení a odběrný objekt pro zásobování
koupaliště vodou. Současně bylo upraveno koryto Rokytky,
kde byl vystavěn nátokový objekt do rybníka a Jermářův
jez, jehož pozůstatky byly odstraněny až v roce 2012. Bahnem vytěženým z rybníka se zavezly mokřady okolo
Rokytky v Kyjích, kde se následně postavily skleníky pro pěstování zeleniny.
V roce 2012–2013 proběhla celková rekonstrukce rybníka a jeho odbahnění. Ze dna rybníka bylo odtěženo
20 000 m3 sedimentu, který byl použit na rekultivaci pozemku pod hrází a pro založení nového lesa Třešňovka v Hrdlořezích. Poškozené betonové opevnění bylo na hrázi nahrazeno kamennou dlažbou. Podél dělící
hrázky mezi Rokytkou a rybníkem byl břeh stabilizován těžkým kamenným záhozem. Nátok na Kejřův mlýn
byl upraven jako klasické vypouštěcí zařízení s možností manipulace s hladinou. Betonové konstrukce požeráku byly zasanovány a kamenné zdivo přespárováno. Pro zatraktivnění lokality bylo na rybníce vybudováno
malé dřevěné molo.
Součástí akce byla i úprava koryta Rokytky, kde byly původní stupně nahrazeny balvanitými skluzy prostupnými pro ryby, dále pak vegetační úpravy v okolí rybníka a oprava cesty na dělící hrázi.
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Odbahnění

Výstavba mola

Rekonstrukce
vypouštěcího zařízení

Úpravy Rokytky podél
rybníka

Úprava nátoku

Náklady: 12,0 mil. Kč

Nový balvanitý skluz na Rokytce

rekapitulace
Zrevitalizovaný Hořejší rybník

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki,
Ing. Martina Buchtíková
Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička,
Stavbyvedoucí:
Ladislav Denis

Původní poškozené opevnění břehů

Projektant:
Ateliér životního prostředí
Ing. Cyril Mikyška
Objem nádrže: 65 000 m3
Plocha hladiny: 40 571 m2

Nové opevnění břehů
Oprava vypouštěcího zařízení
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Sladkovský rybník

Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je
historickým rybníkem, který je zanesen již na
mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován někdy v 60-tých letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby
nebyla na rybnících prováděna žádná údržba
a rybníky postupně chátraly. V roce 2010 byly
již rybníky zaneseny cca 5000 m3 bahna a byly
zarostlé mokřadní vegetací. Rybník Sladkovský
se již nedal vypustit, voda přetékala přes hráz
a rybníkům hrozil postupný zánik.

Jordán a Skladkovský

Z toho důvodu zařadilo hl. m. Prahy revitalizaci obou rybníků do celopražského programu „Obnova
a revitalizace pražských nádrží“ a byla zpracována projektová dokumentace odbahnění a oprav.
V roce 2012 byly zahájeny práce na horním Sladkovském rybníce. Na podzim byla prokopána hráz
a rybník byl sloven a vypuštěn. V zimě proběhlo jeho celkové odbahnění a modelace břehů. Byly zde
vytvořeny jak pozvolné přístupy k vodě, tak kolmé břehy které jsou vhodné například pro hnízdění
ledňáčka. Při následné rekonstrukci bylo vybudováno zcela nové vypouštěcí zařízení (požerák),
hráz byla dosypána a utěsněna a návodní líc byl obložen kamennou dlažbou. V létě byl rybník napuštěn a zároveň byl vypuštěn spodní rybník
Jordán.
rybník Jordán

Odbahnění
Opravy hrází
Výstavby nových
vypouštěcích zařízení
Zpozvolnění břehů

V zimě 2012-2013 byla odstraněna náletová
vegetace kolem rybníka a bylo provedeno
jeho celkové odbahnění a zpozvolnění břehů.
To bylo důležité z hlediska ochrany přírody,
aby došlo k pozvolnému přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím. V létě pak
byla vystavena nová hráz včetně vypouštěcího zařízení a kamenného opevnění návodního líce. Součástí akce byla i úprava části potoka pod hrází rybníka Jordán a výstavba tůní
mezi oběma rybníky. Z přírodního hlediska se
jedná o velmi cennou lokalitu.

Náklady: 3 mil. Kč

2012–2013
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rekapitulace

Rybník Jordán
zarostlý rybník s nefunkčním
vypouštěcím zařízením

Sladkovský rybník - nový požerák

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel stavební části:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Dodavatel odbahnění:
Pas plus s.r.o.
Objem nádrže:
Sladkovský
Jordán

Odbahňování rybníka Jordán

Výstavba nové hráze

3 290 m3
8 600 m3

Plocha hladiny:
Sladkovský
4 190 m2
Jordán
9 500 m2
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Projekt byl zahájen již v roce 2003. Od té doby jsou postupně opravovány, rekonstruovány a odbahňovány rybníky
a nádrže v majetku Prahy a jejich okolí je zvelebováno. Poslední opravy prováděné v 60. a 70. letech již dosluhují a mnoho rybníků je v havarijním stavu.
Hlavní město Praha, zastoupené odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP,
vlastní 56 rybníků o ploše 85,7 ha, 3 přehradní nádrže a 35 retenčních nádrží včetně 9 suchých bez stálého nadržení.
Cíle projektu
1. Technické
Prvním a nejdůležitějším cílem je zajištění bezpečnosti vodních děl zejména při povodňových stavech. To obnáší řešení celkových rekonstrukcí a oprav hrází, bezpečnostních
přelivů, nábřežních zdí a opevnění i vypouštěcích zařízení. Velmi často bývá součástí i celkové odbahnění nádrží.
Při obnovách technických prvků rybníků jsou používány zejména přírodní materiály, jako je kámen a dřevo. V Praze jsou nejčastěji požívané druhy kamene čedič a křemitý porfýr.
Přelivné a nejvíce namáhané části jsou prováděny z řezaného kamene, tzv. kamenořezů.

2. Ekologicko estetické
Vytvoření vodních ploch s vysokou estetickou, ekologickou a pobytovou hodnotou v návaznosti na vodní toky, jako zelené koridory města. Využití vodních ploch pro nerušící
volnočasové aktivity jako je například sportovní rybolov, koupání, ekologická výchova.
Zajištění životního prostředí a zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy – zvýšení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů)
v hl.m. Praze, ochrana chráněných druhů. Velký důraz je kladen na doplnění břehových porostů, vytvoření litorálních a břehových pásů kvetoucí vegetace včetně výstavy ostrůvků
pro vodní živočichy a ptáky.
Zlepšení kvality vody v pražských vodních tocích a rybnících. Na rybnících jsou 2x ročně prováděny rozbory kvality vody a případné bodové zdroje znečištění jsou postupně
odstraňovány.
Regulace rybího hospodaření. Cílem je vytvořit vyvážené vodní prostředí, kde rybí obsádky jsou stanovovány na základě dlouhodobého sledování kvality a průhlednosti vody.

3. Kulturně-historické a společenské
Zvyšování povědomí obyvatel Prahy o pražských rybnících, jejich významu v městské krajině a historii včetně obnovy historických rybníků a památek s nimi souvisejících.
Jsou vydávány informační materiály o pražských rybnících, pořádány výstavy a v rámci ekologické výchovy probíhají různé akce s vodní tématikou zejména pro děti.

Výstupy projektu
– od roku 2005 jsou prováděny biologické průzkumy jednotlivých vodních ploch. Cekem bylo již zmapováno 52 lokalit.
– od roku 2008 jsou upraveny podmínky pro chov ryb v jednotlivých nádržích za účelem zmenšení množství rybích obsádek a zlepšení kvality vody. To se projevuje zejména na
zvýšení průhlednosti a čistoty vody.
– od roku 2009 bylo v Praze zřízeno 5 nových sportovních rybářských revírů (Jiviny v Ruzyni, rybník Martiňák v Dolních Počernicích, Libocký rybník, rybník Labuť v Kunratickém
lese a rybník Slatina v Dubči).
– od roku 2010 je vydáván katalog revitalizačních akcí
– do konce roku 2012 bylo upraveno celkem 42 lokalit o ploše 157 ha. Ve třech případech byly nově obnoveny již zaniklé vodní plochy (Střední rybník v Chabrech, rybník Ve Hvězdě
a nádrž Pod Lesem).
– celkem bylo vytěženo 511 tis. m3 sedimentu
– na hráze pražských nádrží bylo vysazeno 7 nových dubových alejí (RN Borový, Čimický rybník, Hořejší rybník, Kyjský rybník, rybník Strnad, RN N3 Stodůlky a R4 Milíčov).

