
ryBÁŘsKÝ revÍr
Rybník Aloisov je také sportovní rybářský 
revír č. 401 008 Rokytka 1, obhospoda-
řovaný Českým rybářským svazem, ústřed-
ním svazem hl. m. Prahy. Rybník je nasazo-
ván 2x  ročně a obsádku tvoří zejména ka-
pr a amur proti zarůstání hladinybny rdestem kadeřavým. 
Celkem je ročně vysazováno kolem  600 ks ryb a  průměr-
ně je  vyloveno cca 250 ks o hmotnos-
ti 600 kg. 
Na nádrži Aloisov probíhají ta-
ké každoročně v měsících 
dubnu nebo květnu dět-
ské rybářské závody. 
Tyto závody jsou urče-
ny nejen dětem orga-
nizovaným v rybář-
ského svazu, ale ta-
ké úplným začáteč-
níkům, kteří pokud 
je tato činnost zau-
jme se následně zapo-
jují do rybářských kroužků v ně-
kterých místních organizací ČRS.

Původní betonový sdružený objekt nahradil 
otevřený požerák

reKonstrUKce ryBnÍKa aloisov

Vzhledem k tomu, že se rybník Aloisov (dříve retenční nádrž Čer-
ný most) dlouhá léta potýkala s nedostatkem vody, byla nejdůle-
žitější součástí projektu rekonstrukce rybníka zabezpečení nové-
ho, stálého přítoku vody. Ten se podařilo získat utěsněním drenáž-
ních 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. 

Původní vegetace byla nahrazena novou výsadbou stromů a ke-
řů, např. dubem, javorem, olší či svídou. Vzhledem k velkému 
množství volně pobíhajících psů byl uprostřed nádrže vybudován 
také malý ostrůvek. Ten slouží jako klidová zóna zejména pro 
vodní ptáky a obojživelníky.

Úprava vzdušného líce hráze a odtoku z rybníka
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Typ nádrže: průtočná

Účel nádrže: krajinotvorný 
a ekologický sportovní rybolov

Plocha hladiny: 8 800 m2

Objem nádrže:14 500 m3

vodní tok: Bezejmenný potok

Typ vzdouvací stavby:
zemní sypaná hráz výška 4,1 m

vlastník: Hlavní město Praha

Správa: Lesy hl. m. Prahy

ZÁKlaDnÍ inForMace

Stavba: 
Zajištění přítoku vody 
do nádrže Černý most 
a oprava díla 
Praha 14 – k.ú. Černý 
most

investor: 
Hlavní město Praha, 
Odbor rozvoje veřejného 
prostoru MHMP, 
Jungmanova 35, Praha 1

Zástupce investora: 
Ing. Jiří Karnecki

Projektant a TDi: 
Ekotechnik-inženýring, 
Ing. Jiří Jílek

Dodavatel: 
Lesy hl. m. Prahy, 
Středisko vodní toky, 
Práčská 1885, Praha 10

vedoucí střediska: 
Ing. Ondřej Palička

Stavbyvedoucí: 
Zdeněk Baloun

Doba realizace:
duben 2006 – duben 
2007

náklady: 
12,5 mil. Kč

reKonstrUKce



Z historie
Rybník Aloisov vzni-
kl přehrazením původ-
ně hlubokého údolí Be-
zejmenného potoka, na 
kterém se nacházelo ně-
kolik rybníčků. Na pře-
lomu 80. a 90. let minu-
lého století v souvislosti 
s výstavbou sídliště Černý most byl rybník přestavěn na retenč-
ní nádrž. Původně měla nádrž sloužit k akumulaci dešťových vod 
z plánovaného sídliště. Tomu odpovídala i výška hráze a původ-
ní monstrózní bezpečnostní přeliv. Při výstavbě sídliště však byly 
dešťové vody svedeny do tzv. malého Kyjáku, který zároveň slou-
ží jako nádrž na usazování sedimentu. Nádrž tak zůstala závis-
lá pouze na přítoku vody z Bezejmenného potoka, který byl však 
později zatrubněn a údolí zasypáno. 
Kdysi velké povodí potoka bylo zastavěno a protkáno inženýr-
skými sítěmi, které podzemní vodu odváděly do štěrkových obsy-
pů kanalizace. Z těchto důvodů se Aloisov po léta potýkal s ne-
dostatkem vody.  V roce 2004 získalo rybník hlavní město Pra-
ha. Ve stejném roce byl zadán projekt na navrácení vody do ryb-
níka a celkovou revitalizaci. 

Škeble říční je jedním z našich 
nejhojnějších mlžů. Žije ve vel-
kých řekách, potocích, rybnících 
a tůních. Vyžaduje dno s vrstvou 
sedimentu, do kterého se zahra-
bává. Po dně se pohybuje po-
mocí silné nohy. Živí se mikro-
organismy, které filtruje z vody. 
Stejně jako ostatní mlži tak hra-
je velkou roli při udržování čis-
toty vody. Zimu přečkává v kolo-
niích v místech, která nezamrza-
jí. Dožívá se až 40 let.

Rybník v roce 1981

Olše lepkavá  
je strom s kuželovitou koru-
nou, vysoký až 30 m. Ros-
te na trvale vlhkých stanovi-
štích. Květy olše se objevují 

už před příchodem jara. Dře-
vo se často používá v řez-

bářství a ve vodním staveb-
nictví. Olši poznáme podle 

drobných tmavých šištic, kte-
ré zůstávají na stromě obvyk-

le až do jara příštího roku. 
Na podzim listy nežloutnou, 
ale opadávají zelené. Olše 

se dožívá asi 200 let.

Orobinec širokolistý  
je vytrvalá bahenní a pobřež-

ní bylina, vysoká 100 až  
250 cm, s dlouhými mečovitý-
mi listy. Kvete v červenci a srp-

nu – drobné květy jsou uspo-
řádány v tmavě hnědých vál-
covitých palicích („doutníky“). 

Roste na březích stojatých 
a pomalu tekoucích vod, má 
rád živinami bohaté bahnité 

i písčité půdy.  
Listy jsou výborným materiá-

lem pro výrobu rohoží,  
klobouků a košíků.  

Chmýrem ze zralých palic  
se v minulosti nahrazovalo pe-

ří v peřinách. 

rostliny a živočichové 
Z přírodního hlediska patří rybník Aloisov k zajímavých pražským lokalitám. 
I přes to, že se rybník nachází uprostřed sídliště žije zde mnoho méně častých 
druhů. Při průzkumu v roce 2010 bylo zjištěno 137 druhů rostlin a pět z nich, 
jako třeba lebeda podlouhlolistá, jilm vaz nebo skřípinec jezerní je evidováno 
v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky, a to v kategorii ohrože-
ných druhů. Z ptáků zde můžeme vidět krom kachen i spílku zelenonohou, lisku 
černou nebo labuť velkou. Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan zelený a čo-
lek obecný. Dále zde bylo zjištěno 73 druhů motýlů a 14 druhů vážek, což je 
zejména u vážek na městské poměry nadprůměrné množství.

Tento projekt byl spolufinancován  
Evropskou unií.

Po vypuštění v roce 2006

Rdest kadeřavý v přírodě roste 
ve stojatých nebo pomalu 
tekoucích vodách a vyhovují mu 
spíše eutrofnější (živinami 
bohatší) vody. Proto se vyskytuje 
i v intenzivně obhospodařova-
ných chovných rybnících. 
Rostlina dorůstá délky až 2 m. 
Všechny listy jsou ponořené 
s nápadně vlnitými okraji. Rdest 
často začátkem léta zarůstá celé 
rybníky. V srpnu pak rostlina 
postupně ustupuje a vytváří 
pupeny, které přezimují na dně.

Skokan zelený je zeleně zbarvená žába. Během celého života se zdr-
žuje ve vodě nebo v její těsné blízkosti. Ve vodě také přezimuje. Sam-
ci se ozývají daleko slyšitelným skřehotáním. Páření a rozmnožová-
ní probíhá v květnu až červnu. Samice klade obvykle okolo 3000 va-
jíček v několika chomáčích umístěných pod vodou. Pulci se vyvíjejí asi 
4 měsíce.
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