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Hostivařská přehrada před napuštěním

ODBAHNĚNÍ A REVITALIZACE
Od napuštění v roce1963 nebyla nádrž nikdy vypuštěna ani čiš-
těna. Zanesení horní části přehradní nádrže bylo zřejmé při ka-
ždoročním podzimním upouš-
tění 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 rozvo-
ji sinic. 

V dubnu 2010 bylo zahájeno po-
stupné snižování hladiny, které 
skončilo v říjnu výlovem ryb. Bě-
hem této doby byly na obnaže-
ném dně nádrže prohrnuty strou-
hy, aby docházelo lepšímu od-
vodnění sedimentu. Samotné prá-
ce na odbahnění byly zaháje-
ny na jaře 2011. Ze dna bylo 
do konce srpna 2011 vyvezeno 
197 000 m3 sedimentu, který byl 
použit pro výstavbu protihlukové-
ho valu v Horních Měcholupech.

Součástí projektu byly i některé re-
vitalizační prvky. V horní části ná-
drže, která je z biologického hle-
diska hodnocena jako nejcennější, 

RYBÁŘSKÝ REVÍR
Hostivařská přehrada je rybářský revír č. 401 005 
Botič 2 – údolní nádrž Hostivař. Rybolov je na pra-
vém břehu povolen od přeronové hrázky v Petrovi-
cích po ochranné pásmo hráze které je do vzdá-
lenosti cca 50 m od hráze. Na levém břehu je po-
volen rybolov od přeronové hrázky po areál koupaliště. Na mís-
tě jsou tyto úseky přesně vyznačeny tabulemi. Horní část nádrže 
slouží jako trdliště. Lov ryb z přeronové hrázky a ostrovů je za-
kázán. Na celé nádrži je přísný zákaz používání krmítek, vnadě-
ní, zavážení nástrah a znečišťování celého prostoru nádrže. Lov 
přívlačí je povolen od 1. 9. do 31. 12.    

Hostivařská přehrada byla ve dnech od 23.10. 2010 do 
26.10.2010 poprvé od šedesátých let minulého století zcela vy-
puštěna a vylovena. Do ostatních pražských revírů odtud putova-
lo celkem 288,5 q všech ryb. Největšími byl sumec velký o dél-
ce 243 cm a hmotnosti 93,5 kg (ten patří mezi největší vylove-
né ryby v ČR), dále tolstolobik 120 cm, 41 kg a candát obec-
ný 95 cm, 9 kg.

byly zřízeny dva ostrůvky s oblázky určené pro hnízdění ptáků a je-
den malý mokřad pro obojživelníky.

Poškozené břehy zejména na levém břehu nádrže byly nově opev-
něny těžkým kamenným záhozem. Na pravém břehu byl svah u al-
tánu včetně cesty stabilizován pomocí drátokošů a pilotů, které ma-
jí 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 leso-
parku bylo na pravém břehu vybudováno dřevěné vyhlídkové a od-
počinkové molo. To je opatřeno slezy do vody pro možnost koupá-
ní,  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.

Z HISTORIE
Vodní dílo Hostivař (známé jako Hostivařská přehrada) je nejvý-
znamnější vodní plochou na území Prahy. První návrh na výstav-
bu přehrady v místech současné hráze pochází už z roku 1906, 
kdy se uvažovalo o zděné hrázi vysoké 13 metrů. O výstavbě 
dnešní nádrže v údolí potoka Botiče se rozhodlo v roce 1958 
v návaznosti na založení rozsáhlého Hostivařského lesoparku 
za účelem rekreace obyvatel Prahy. Samotná stavba, kterou pro-
váděl národní podnik Armabeton, byla zahájena v roce 1961 
a dokončena o dva roky později.

Botič, který v těchto místech navždy zmizel pod hladinou nové 
přehrady, měl charakter přírodního meandrujícího toku. Dodnes 
si tuto původní tvář ponechal pouze v přírodní památce Mean-
dry Botiče. Do romantického údolí Botiče se před výstavbou pře-
hrady chodívali lidé koupat „mezi vrbičky“ nebo navštěvovali 
výletní restauraci v Mochově mlýně. Ten stával uprostřed dnešní 
přehrady mezi hrází a Petrovicemi, kde později bývalo tábořiš-
tě. Mlýn je zmiňován již v pozemkových knihách zápisem z roku 
1734 a zanikl při výstavbě nádrže. 

Koupání v tůních inspirovalo místní sportovní spolky k vytvoření pří-
rodního koupaliště, které však bylo soustavně ničeno povodněmi.
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SOUČASNOST
V současné době slouží vodní dílo Hostivař zejména ke zmírňování po-
vodní na Botiči a ochraně níže položené zástavby Záběhlic, Michle 
a Nuslí. Levý břeh nádrže je využíván jako sportovní areál a největší 
pražské přírodní koupaliště, které je díky snadné dostupnosti v letních 
měsících velmi oblíbeno. Kapacita koupaliště je až 15 000 osob a ke 
koupání je možno využít jak normální tak i naturistickou pláž. 

Hostivařská přehrada je také oblíbeným rybářským revírem, o čemž 
svědčí řada trofejních úlovků.  

TECHNICKÉ ÚDAJE O NÁDRŽI
Hráz Hostivařské přehrady je v nejvyšším místě vysoká 
16 m, dlouhá 117 m a v koruně široká 3,5 m. Hráz je nasypána 
z písčitých hlín s návodním těsněním. Svah k vodě, který má sklon 
1:2,5, je opevněn proti poškození vodou betonovými šestibokými 
tvárnicemi, které jsou na koruně hráze zakončeny vlnolamem se zá-
bradlím. Ten chrání hráz proti přelití.

Za normální (běžné) hladiny dosahuje plocha nádrže 
39,4 hektarů a pojme 1 310 tis. m3 vody. Při této hladině 
je maximální hloubka v nádrži 12 m. Délka vzdutí je 
2,6 km a maximální šířka okolo 300 m. Při extrémních 
povodňových situacích je nádrž schopna bezpečně pojmout až 
2 448 tis. m3 vody a zatopená plocha se zvětší o 10 hektarů. 

Průměrný dlouhodobý roční průtok hrází je 350 l/s 
a velikost stoletého povodňového průtoku byla spočtena na 60,3 
m3/s. Největší povodeň byla v tomto území zaznamenána roku 
1862, kdy zde protékalo cca 76 m3/s.

Každou zimu se pravidelně provádí snižování hladiny vody v nádr-
ži o 1,5 metru. Děje se tak proto, aby se zvětšil retenční objem pro 
případ jarních povodní. Upuštění nádrže je také důležité pro větší 
zabezpečení manipulace se stavidly.

Typ nádrže: protékaná

Účel nádrže: ekreační, 
krajinotvorný, ekologický, 
zmírnění průchodu velkých 
vod,sportovní rybářský revír

Plocha hladiny: 349 000 m2

Objem nádrže: 1 310 000 m3

Hloubka nádrže: max 12 m

Vodní tok: Botič

Typ vzdouvací stavby: zemní 
sypaná hráz, výška 16 m

Vlastník: Hlavní město Praha

Správa: Lesy hl. m. Prahy

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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dlažba

zatěžovací pata – lomový kámen

těsnící jádro ze sprašových hlín

plošný štěrkopískový drén

betonová ostruha

písčitá hlína

písčitý až hlinitý štěrk

štrkopísková žebra

drenáž

hlína

ohumusování 
a osetí

Příčný řez hrází 
vodního díla Hostivař


