2003–2019

Proč revitalizujeme potoky
Přirozená koryta našich potoků nižších poloh jsou měkká a široká a směrem do stran jsou rozvlněná ‒ takzvaně
meandrují. Dno přírodních koryt je velice členité, střídají se zde tůně v obloucích a mělké brody mezi oblouky.
Tůně jsou důležitým životním prostředím pro ryby a jiné vodní živočichy a v brodech dochází k prokysličování
vody. Obnažené kořeny a mrtvé dřevo v korytech slouží jako úkryty.
Dříve se technické úpravy drobných vodních toků prováděly velice často pomocí betonu, případně kamenné
dlažby. Koryta toků byla napřímena a prohloubena, aby se zvýšila jejich kapacita a zrychlil odtok. Došlo tak
k negativnímu ovlivnění celého toku i jeho okolí. U takového potoka téměř chybí cenné příbřežní pásmo mělké
vody, dno postrádá členitost a neposkytuje vhodné životní prostředí pro vodní organismy.
Dnes už neplatí, že vodu je potřeba z krajiny rychle odvést, je tomu právě naopak. Význam vody v krajině totiž
nelze zpochybnit – voda je nezbytná pro všechny formy života a také je důležitým klimatologickým činitelem.

Naše cíle
Revitalizace potoků si proto kladou za cíl vodu v krajině co nejdéle zadržet. Tam, kde je to možné, rušíme betonová
koryta i zatrubnění. Budujeme koryta nová, která jsou delší, mělčí a členitější, takže voda v nich proudí pomaleji
a po delší trase. Na břehy potoků sázíme vlhkomilné porosty a v jejich okolí hloubíme tůně. Zprůchodňujeme
vodní toky pro vodní organismy tím, že rušíme přehrážky a nahrazujeme je kamennými skluzy. Při revitalizacích je
kladen důraz na to, aby okolí potoků mělo vysokou estetickou a pobytovou hodnotu.
Nezbytností je také zajištění stability a bezpečnosti vodních toků při zvýšených průtocích a minimalizace škod při
povodních. V rámci revitalizací jsou koryta vodních toků rozšiřována formou tzv. ekologických berem, aby průběh
velkých vod mohl být oslaben přirozeným rozlivem v nivě potoka.

Co jsme v průběhu let 2005–2019 dokázali
>>

>>
>>
>>
>>

Celkem bylo zrevitalizováno 22,7 km toků, z toho bylo:
>> upraveno technicky 2,3 km
>> upraveno přírodě blízkým způsobem 8,6 km
>> upraveno přírodním způsobem 11,7 km.
Koryta potoků byla prodloužena o 5,6 km.
V rámci revitalizací bylo vyhloubeno 23 432 m2 tůní.
Na povrch se podařilo vrátit 2,3 km zaniklých nebo zatrubněných potoků.
4 stupně byly přestavěny na migračně prostupné balvanité skluzy.
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Baňský potok – obnova přehrážek
Délka úpravy 500 m
Oprava tří kamenných přehrážek
z počátku 20. století
Vyčištění koryta
Úprava vtoku do zatrubnění
Náklady: 9 550 000 Kč

Přírodní
koryto potoka

Vyčištěná zdrž přehrážky
Původní stav přehrážek – poškozené zdivo

Oprava
PŘEHRÁŽEK

2007

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Cyril Mikyška

Baňský potok
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základní
data

Délka toku: 34,5 km
Plocha povodí: 134,85 km2
Průměrný průtok: 440 l/s
Přítoky: Slatinský potok, Odpad od Hamerského rybníka, Chodovecký potok,
Měcholupský potok, Košíkovský potok, Hájecký potok, Mlýnský náhon, Milíčovský
potok, Dobrá Voda, Pitkovický potok, 4 bezejmenné přítoky
Správce toku 0,0–17,447 km: hlavní město Praha
Správce toku 17,447–34,5 km: Povodí Vltavy s. p.
Investor: hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP
Údržba toku: Lesy hl. m. Prahy

o potoce

Botič pramení severně od Křížkového Újezdce v lese Okrouhlík, je nejdelším pražským potokem
a protéká velmi rozmanitým terénem. Na jeho březích nalezneme jak hustě zastavěné plochy, tak
relativně neporušené přírodní lokality. Ve své horní části se koryto potoka nachází převážně v přírodním
stavu. Ve střední části, pod Hostivařskou přehradou, má Botič podobu přirozeně meandrujícího toku
s řadou tůní a mokřady. Toto území je vyhlášeno jako přírodní památka Meandry Botiče. Dolní část toku
je silně ovlivněna zástavbou a koryto potoka je v této části souvisle upraveno a opevněno.
P

Přírodní

8106

Přírodě blízké
1970
Snad žádný jiný potok na území Prahy nehrál tak důležitou úlohuPBTUv životě
lidí jako právě
Technicky upravené
6416 Botič, zvaný též
VP
Vodní plochy
2339
Z
Zaklenuté
1573 třiceti. Mlynáři
Vinný potok. Od nepaměti stávaly na jeho březích mlýny, jejichž počet
se pohyboval okolo
se starali o splavy, udržovali vantroky, čistili náhony. I jejich zásluhou míval potok
velmi čistou vodu, kterou místní pivovary, včetně petrovického,
užívaly k vaření piva. Dnes se kvalita vody postupně opět
zlepšuje, a to i díky revitalizacím.

charakter
koryta
kvalita
vody

Přírodní: 8,1 km │ Přírodě blízké: 1,97 km │ Technicky upravené: 6,42 km
Vodní plochy: 2,34 km │ Zaklenuté: 1,57 km
Botič - dlouhodobý vývoj kvality vody

Kvalita vody v pražských potocích je pravidelně
sledována. Potok Botič je monitorován
v 5 profilech. Ve spolupráci s PVK a. s.
systematicky zjišťujeme a řešíme jednotlivé
zdroje znečištění. Vyhodnocení výsledků
monitoringu (viz graf vpravo) jednoznačně
ukazuje, že kvalita vody v Botiči se zlepšuje.
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Botič – revitalizace u Hellady
Délka úprav 222 m
Odstranění původního betonového opevnění
Stabilizace koryta těžkou balvanitou rovnaninou
Hloubkové rozčlenění koryta na brody a tůně
Výsadba mokřadních rostlin
Náklady: 7 560 000 Kč

Původní stav koryta

V průběhu prací

Opevnění balvanitou rovnaninou

Rozčlenění dna

8

Botič

Dodavatel: Antonín Fabián │ Projektant: Ing. Milan Jícha

2019

Botič – rozšíření pod Kozinovým náměstím II. etapa
Délka úpravy 296 m
Opevnění břehů balvanitou rovnaninou
Zpozvolnění břehů
Výstavba dvou ostrovů a tůně
Vyčištění území a výsadby dřevin
Náklady: 3 300 000 Kč
Opevnění břehu

Území před revitalizací, výřezy dřevin

Budování ostrova

Výsadby dřevin

2017

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Aquatest a. s.

Koryto po revitalizaci

Přirozená vegetace na ostrově

Botič

9

Botič – stabilizace koryta v Záběhlicích
Délka úpravy 400 m
Odstranění skládek a staveb
Vyčištění koryta
Stabilizace koryta kamenným opevněním
Náklady: 3 800 000 Kč

Odklízení skládek

Revitalizace

Revitalizace

Nově upravené koryto po dokončení

10

Botič

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Cyril Mikyška

2009

Botič – revitalizační protipovodňové opatření
u Kozinova náměstí I. etapa
Délka úpravy 130 m
První revitalizační protipovodňové opatření
Odstranění historických navážek
Rozšíření koryta a výstavba tůní
Vytvoření ekologické bermy a vegetační úpravy
Náklady: 4 500 000 Kč
Rozšířené koryto Botiče

Stav před odtěžením starých navážek

Odstraňování navážek

Rozšířené koryto při vyšších průtocích

Rozšíření
koryta

Koryto Botiče s ostrovem

2007

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Aquatest a. s.

Brod u Kozinova náměstí v 30. letech 19. století

Botič

11

Botič – revitalizace koryta před Fidlovačkou
Délka úpravy 183 m
Zpřírodnění technicky upraveného koryta
Odstranění betonového opevnění
Rozmeandrování koryta
Umístění vegetačních kazet
Náklady: 7 000 000 Kč
Výstavba vegetačních kazet

Poškozené opevnění

Poškozené opevnění původního koryta

Revitalizace

12

Botič

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

2007

Botič – obnova Petrovického jezu
Výstavba balvanitého skluzu
Výstavba nábřežních zdí pro budoucí
cyklostezku
Oprava břehových nátrží
Vegetační úpravy
Náklady: 6 000 000 Kč

Původní Petrovický jez

Pozůstatky jezu

Oprava a stabilizace břehů

Břehové nátrže

BALVANITÝ SKLUZ
ÚPRAVA KORYTA

Výstavba skluzu

2006

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Cyril Mikyška

Tento projekt byl spolufinancován
z fondů EU JPD 2 a MMR

Botič
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brusnice

Brusnice – otevření koryta podél ulice Patočkova
Délka úprav 898 m
Délka zatrubněných úseků 270 m
Délka otevřených úseků 628 m
Rekonstrukce částí zatrubněných úseků
Otevření koryta
Výsadby dřevin a mokřadní vegetace
Náklady: 5 722 000 Kč

Území před revitalizací

Výstavba koryta

Koryto Brusnice po dokončení
< Výstavba zatrubněných úseků

nové
zatrubnění

otevření KORYTA

Výstavba brouzdaliště v areálu školy
Nový propustek >

2018

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

brusnice

15

Brusnice – revitalizace koryta v Jelením příkopě
Délka úprav 476 m
Oprava dlážděného koryta
Zaslepení výustí do kanalizace
Oprava skluzu
Náklady: 3 100 000 Kč
Vtok do zatrubnění – současný stav a původní stav

Původní stav koryta

Oprava nábřežních zdí koryta

Revitalizace

Čištění koryta

16

brusnice

Stabilizace koryta štěrkem

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Richard Kuk

2016

Výsadby
mokřadních rostlin
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Na biologicky cenných lokalitách výsadby
neprovádíme, ale území ponecháváme
přirozené sukcesi.
pru
st

ka

b

n
en
ah

ko
sa

í

cž
te

ý
lut

šmel okoličn
atý

pr

e

ky

rde
sn
o

Součástí většiny našich revitalizací
je výsadba vodních a mokřadních rostlin,
které vybíráme z našich domácích druhů.
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cibulka

Cibulka – otevření zatrubněného koryta
290 m nových koryt
710 m 2 nových vodních ploch
Otevření zatrubněného koryta
Stabilizace koryta poškozeného erozí
Obnova historického jezírka a výstavba tůní
Náklady: 1 300 000 Kč
Hloubení koryta

Obnova původního rybníčku

Stabilizace koryta
kamenným prahem
Plocha bývalého suchého poldru

revitalizace

Nová tůň

nové jezírko

2009

Dodavatel: NAVIMOR – INVEST sp. z o.o. │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

cibulka

19
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základní
data

Délka toku: 13,5 km
Plocha povodí: 36,8 km2
Přítoky: Prokopský a Jinonický potok, Jinočanský, Klukovický, Mirešický,
Holyňský a Ořešský potok
Správce toku: hlavní město Praha
Investor: hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP
Údržba toku: Lesy hl. m. Prahy

o potoce

Dalejský potok pramení v jižní části obce Chrášťany, tedy za hranicemi hlavního města Prahy. Na území
Prahy vtéká za retenční nádrží Třebonice. Celý tok od pramene teče východním směrem, protéká
městskými částmi Třebonice a Řeporyje a poté vtéká do přírodní rezervace Prokopské údolí. Toto území
je velmi zajímavé svou geologickou historií a přes značné zásahy člověka je údolí relativně nenarušené,
což je způsobeno nepřístupností skal a strží. Do Vltavy se potok vlévá v Praze v oblasti Zlíchova.
V povodí je vybudováno několik retenčních nádrží, které slouží k zachycení velkých vod, jsou to především
nádrže na Prokopském potoce N1 Stodůlky, nádrž Nepomucký a nádrž Asuán, ale také retenční nádrž
Třebonice nebo Ořech. Povodím prochází několik důležitých komunikací,
které tvoří
P
Přírodní
4712 silniční obchvat
PB
Přírodě blízké
5355
Prahy.
TU
Technicky upravené
2511
VP

Vodní plochy

Z
Zaklenuté
V posledních letech se v povodí rozvíjí průmyslová výstavba a komerční
zóny.
Tím dochází ke zpevnění ploch v těchto areálech a zrychlení odtoku vody z povodí.

charakter
koryta
kvalita
vody

163
597

Přírodní: 4,7 km │ Přírodě blízké: 5,36 km │ Technicky upravené: 2,51 km
Vodní plochy: 0,16 km │ Zaklenuté: 0,6 km

Kvalita vody v pražských potocích je pravidelně
sledována od roku 2001. Dalejský potok
je monitorován ve 4 profilech.
Od roku 2008 ve spolupráci
s PVK a. s. systematicky zjišťujeme
a řešíme jednotlivé zdroje znečištění.
Vyhodnocení výsledků monitoringu
18 ukazatelů (viz graf vpravo) jednoznačně
ukazuje, že kvalita vody v Dalejském
potoce se dlouhodobě zlepšuje.

Botič - dlouhodobý vývoj kvality vody
Řady1

Řady2

Řady3

Řady4

Řady5

velmi znečištěná voda
silně znečištěná voda
znečištěná voda
čistá voda
velmi čistá voda
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mapa
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Odstranění
Klukovického
koupaliště

Oprava koryta
v Hlubočepích

Obnova lapače

Stabilizace
v Řeporyjích

dalejský potok
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Dalejský potok – oprava koryta v Hlubočepích
Délka úprav 60 m
Výstavba nových nábřežních zdí
Vyčištění a stabilizace pravého břehu
balvanitou rovnaninou
Náklady: 2 800 000 Kč

Opravené zdi

Výstavba nábřežní zdi

oprava koryta

Původní stav koryta

22

dalejský potok

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

2018

Dalejský potok – stabilizace koryta v Řeporyjích
Délka úprav 140 m
Vyčištění koryta a výsadby
Výstavba nových nábřežních zdí
Zpevnění koryta balvanitou rovnaninou
Náklady: 12 300 000 Kč

Původní stav koryta

Původní koryto

Nové koryto

Výstavba nábřežní zdi
Nové nábřežní zdi

V průběhu prací
Stabilizace balvanitou rovnaninou

revitalizace

revitalizace

2012–2017

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Zdeněk Viták

dalejský potok
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Dalejský potok – odstranění Klukovického koupaliště
Délka úprav 125 m
Odstranění betonových konstrukcí z koryta
Očištění skal
Úprava okolních břehů
Náklady: 1 000 000 Kč

Revitalizované přírodní koryto a štěrkové náplavy

Původní nátok do koupaliště

Bourání betonového opevnění

Zbytky původního koupaliště

Břehy po odstranění betonů

Mrtvé dřevo v korytě

odstranění
koupaliště
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dalejský potok

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Zdeněk Viták

2013

Dalejský potok – obnova lapače splavenin v Řeporyjích
Obnova lapače splavenin
Výstavba balvanitého skluzu
Odstranění černých skládek
Vegetační úpravy v okolí potoka
Náklady: 3 000 000 Kč
Nový lapač splavenin se skluzem

Původní stupeň nad lapačem

Původní přeliv

Zanesený lapač

vyčištění koryta

oprava lapače

Výstavba přelivu

2009

Přeliv se skluzem

Dodavatel: NAVIMOR – INVEST sp. z o. o. │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

dalejský potok
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h o s tav i c k ý
p oto k

Hostavický potok – revitalizace Slatina
Délka úpravy 266 m
Obnova potoční nivy
Vytvoření ekologické bermy
Výstavba tůní o celkové ploše 1 150 m2
Vegetační úpravy
Náklady: 3 900 000 Kč
Koryto po dokončení revitalizace
Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti
EVROPSKá unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Hloubení tůně

Tůň

Koryto před revitalizací

Přelet
nad Slatinou
a revitalizací
Hostavického
potoka

revitalizace
tůně

2015

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

hostavický potok
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Hostavický potok – revitalizace v Dolních Počernicích
Délka úpravy 1 126 m
Prodloužení koryta o 248 m
Vytvoření ekologické bermy a vegetační úpravy
Výstavba tůní o celkové ploše 706 m2
Náklady: 3 900 000 Kč
Praha & EU:

Hloubení koryta

Investujeme do vaší budoucnosti
EVROPSKá unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Dětské hřiště u zrevitalizovaného potoka

revitalizace
koryta

Balvanitý skluz
na začátku úpravy

Koryto před revitalizací

tůně

Tůň
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hostavický potok

Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o. │ Projektant: Šindlar s. r. o.

2015

Přelet nad revitalizací
Hostavického potoka v Dolních Počernicích

hostavický potok

29

chodovecký
p oto k

30

Chodovecký potok – stabilizace koryta
Délka úprav 256 m
Stabilizace poškozeného koryta
těžkou kamennou rovnaninou
Výstavba tůní na potoce
Vyčištění okolí potoka
Náklady: 1 300 000 Kč

Hloubková eroze koryta

Bourání poškozeného opevnění
Původní
vyústění potoka
z dešťové
kanalizace

Stabilizované koryto potoka po dokončení

Nově upravená tůň
vyčištění koryta

Nové vyústění
s rozšířeným
korytem
pod výtokem

2011–2012

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Cyril Mikyška

revitalizace

Rozšíření koryta
pod výtokem

chodovecký potok
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jinočanský
p oto k

32

litovicko-šárecký potok

Jinočanský potok – revitalizace a stabilizace v Řeporyjích
Délka úprav 210 m
Vyčištění koryta od skládek
Stabilizace balvanitou rovnaninou
Zpozvolnění pravého břehu
Vegetační úpravy
Náklady: 3 400 000 Kč

Výstavba koryta

Výstavba koryta

Nově opevněné koryto potoka

revitalizace

Koryto potoka před revitalizací

2019

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Zdeněk Viták

jinočanský potok
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jinonický
p oto k

Jinonický potok – obnova pramenné části
Délka úprav koryta 458 m
Zajištění zdroje vody z vidoulského vodojemu
Výstavba tůní na potoce a výstavba nové studánky
Výstavba přívodního potrubí bezvýkopovou technologií
Zajištění zdroje vody z vidoulského vodojemu
Náklady: 6 358 000 Kč
Nové meandrující koryto

Výstavba nového koryta

Nové koryto Jinonického potoka

Původní odvodňovací příkop

Výstavba přívodního potrubí

Tůň

Propustek pod cestou

Nová studánka

výstavba
studánky

obnova koryta

2015−2016

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Stavby rybníků s. r. o.
Projektant: Pudis a. s.

Jinonický potok

35

ko š í ko v s k ý
p oto k

Košíkovský potok – revitalizace koryta
Délka úpravy 690 m
Nahrazení opevněného koryta tůní
Přestavba stupně na balvanitý skluz
Oprava dlažeb a výstavba malých tůněk
Vegetační úpravy v okolí potoka
Náklady: 3 400 000 Kč
Nový balvanitý skluz s tůní

Výstavba tůně

Opevňování koryta
Podemleté „tvrdé“ opevnění
Poškozené opevnění

revitalizace

2007

Poškozené opevnění

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Cyril Mikyška

Košíkovský potok
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krutecký
p oto k

Revitalizace Kruteckého potoka
Délka nového koryta 250 m
První přírodní revitalizace v Praze
Zasypání původního betonového koryta
Výstavba nového přírodě blízkého koryta
Výstavba malých tůněk a vegetační úpravy
Náklady: 650 000 Kč

Původní koryto v betonových žlabovkách
Tůň na Kruteckém potoce po revitalizaci

Výstavba nového koryta
Výtok z propustku

Přechod přes potok

2005

Meandry potoka po dokončení

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

revitalizace

krutecký potok
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k u n r at i c k ý
p oto k

Kunratický potok – oprava mostů
Obnova tří mostků ve stylu historických
klenutých mostů
Nová kovaná zábradlí
Náklady: 5 800 000 Kč

Most po dokončení oprav
Stav mostků
před opravou

V průběhu prací

2018

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

kunratický potok
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Kunratický potok – revitalizace a opravy koryta
Délka upravovaných úseků 189 m
Odstranění původního zpevnění meandrů
Zpevnění břehů balvanitou rovnaninou
Revitalizace dešťových výustí
Nová zábradlí
Náklady: 2 500 000 Kč
Poškozené opevnění

Nové zábradlí

Zpevnění břehů balvanitou rovnaninou

V průběhu prací
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kunratický potok

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Zdeněk Viták

2017

Kunratický potok – odstranění povodňových škod
Délka upravovaného úseku 200 m
Odstranění původního betonového opevnění
Zpevnění břehů balvanitou rovnaninou
Stabilizace břehových nátrží
Vyčištění koryta
Náklady: 2 000 000 Kč

Poškozené opevnění břehů
Stabilizace koryta
Původní koryto

2014

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: OCP MHMP

kunratický potok
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libušský
p oto k

Libušský potok – revitalizace v Lipinách
Délka upravovaného úseku 90 m
Obnova koryta
Zbudování tůně
vegetační úpravy
Náklady: 300 000 Kč

Revitalizace v Lipinách

V průběhu revitalizace

2018

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: D PLUS Projektová a inženýrská, a. s.

Libušský potok

45

l i pa n s k ý
p oto k
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lipans

Lipanský potok – revitalizace a zkapacitnění
Délka revitalizovaného úseku 1 901 m
Vytvoření přírodního meandrujícího
koryta o délce 2 280 m
Výstavba tůní o ploše 647 m2
Výsadby stromů a mokřadních rostlin
Náklady: 7 052 027 Kč

Území před revitalizací
Výsadby podél nového koryta

Vyhloubené koryto

Ukládání štěrku do koryta

Říční dřevo

tůně
revitalizace

2018

Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o. │ Projektant: Ing. Martin Sucharda

lipanský potok
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litovicko-šárecký
potok

základní
data

Délka toku: 21,28 km
Plocha povodí: 62,9 km2
Průměrný průtok: 20–40 l/s
Přítoky: Jenečský, Zličínský, Nebušický, Krutecký, Zlodějka a Lysolajský potok
Správce toku 0,0–19,5 km: hl. m. Praha
Správce toku 19,5–21,28 km: Povodí Vltavy s. p.
Investor: hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP
Údržba toku: Lesy hl. m. Prahy

o potoce

Litovicko-Šárecký potok pramení u obce Chýně a do Vltavy se vlévá v Praze-Sedlci. Nejprve protéká
soustavou Hostivických rybníků, těsně nad retenční nádrží Jiviny přitéká do Prahy a pokračuje do přehrady
Džbán. Velká část toku protéká Šáreckým údolím, kde se potok zařezává do tvrdých buližníkových hornin,
v nichž vyrývá kouzelné kaňonovité údolí.
Z historického pohledu je Litovicko-Šárecký potok jedním z nejvýznamnějších pražských potoků – sloužil
totiž, a dodnes slouží, k zásobování Pražského hradu užitkovou vodou. S rozvojem využívání vody, jako
hnací síly pro mlýny a hamry, byl potok postupně napřimován a překládán k okraji nivních luk. Zásadní
změny však nastaly v 60. letech 20. století, kdy došlo v Ruzyni a Liboci k masivnímu zkapacitňování
a opevňování koryta. V Ruzyni byl potok v délce 960 metrů zcela zatrubněn.
Na jeho březích i v nivě začaly vznikat skládky stavebního a jiného odpadu.
Aby byly alespoň částečně napraveny tyto historické škody, jsou
Litovicko-Šárecký potok a jeho niva postupně revitalizovány.

Přír

Přír

charakter
koryta
kvalita
vody

Tec

Přírodní: 7,82 km │ Přírodě blízké: 6,58 km │ Technicky upravené: 3,04 km
Vodní plochy: 2,17 km │ Zaklenuté: 0,99 km

Vod

Zak

Rokytka - dlouhodobý vývoj kvality vody
Kvalita vody v pražských potocích je pravidelně sledována
a vyhodnocována. Litovicko-Šárecký potok
velmi znečištěná voda
je monitorován v 5 profilech.
silně znečištěná voda
Od roku 2008 ve spolupráci s PVK a. s.
systematicky zjišťujeme a řešíme jednotlivé
znečištěná voda
zdroje znečištění. Výsledky monitoringu
čistá voda
(viz graf vpravo) jednoznačně ukazují,
velmi čistá voda
že kvalita vody v potoce se zlepšuje.
2001–05 2006–10 2011–15 2016–17
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mapa
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2006-2010
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V

2011-2015

2016-2017

Žežulka
Šatovka

Zlatnice
Jenerálka

Otevření
u Hvězdy
Revitalizace
před věznicí

Otevření v Ruzyni

litovicko-šárecký potok
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Litovicko-Šárecký potok – revitalizace na Šatovce
Délka úprav 185 m
Odstranění ohrázování koryta
Vytvoření ekologické bermy a vegetační úpravy
Zkapacitnění průtočného profilu
Stabilizace pravého břehu balvanitou rovnaninou
Náklady: 1 095 000 Kč

Odstraňování navážek
z břehu potoka

Nové opevnění

Výstavba opevnění

revitalizace

Stabilizace pravého břehu
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litovicko-šárecký potok

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Ing. Jiří Hybášek

2019

Litovicko-Šárecký potok – otevření v Ruzyni
Délka úprav 135 m
Odstranění betonového koryta a nahrazení
balvanitou rovnaninou
Otevření zaklenutého koryta
Rozvolnění břehů a vegetační úpravy
Náklady: 6 000 000 Kč
Otvírání
koryta

Území před
otevřením

revitalizace a otevření korytza

Původní koryto

2018

Bourání betonů

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Walco CZ s. r. o.
Projektant: Ing. Jiří Hybášek

Zrevitalizované koryto po dokončení

litovicko-šárecký potok
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Litovicko-Šárecký potok – revitalizace Jenerálka
Délka nového koryta 117 m
Výstavba 3 nových tůní o ploše 568 m2
Ponechání části původního koryta
jako slepých ramen
Zbudování povalového chodníku
Náklady: 900 000 Kč

Přelet nad
revitalizací
Jenerálka

Na jaře jsou tůně plné žab

Území před revitalizací

povalový
chodník
tůně

Slepé rameno původního koryta

52

revitalizace

Hloubení nového koryta

litovicko-šárecký potok

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Šindlar s. r. o.

2012−2013

Litovicko-Šárecký potok – revitalizace Zlatnice
Délka nového koryta 650 m
Výstavba 7 nových tůní o ploše 440 m2
Výstavba propustků
Vegetační úpravy a nový mostek
Náklady: 2 500 000 Kč

Území před revitalizací

Výstavba nového koryta

Rozkvetlé louky

Na podzim zde vykvétá ocún jesenní

Řízená pastva

revitalizace

tůně

Přelet
nad revitalizací Zlatnice

2012−2013

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Šindlar s. r. o.

litovicko-šárecký potok
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Litovicko-Šárecký potok – revitalizace Žežulka
Délka nového koryta 197 m
Výstavba nové lesní tůně o ploše 25 m2
Zasypání původního koryta
Vegetační úpravy a nový mostek
Náklady: 600 000 Kč

Území před revitalizací

Hloubení koryta

Výstavba nového koryta

revitalizace

Štěrkové náplavy

54

litovicko-šárecký potok

Přirozené vymílání břehu v meandru

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Šindlar s. r. o.

2012−2013

Litovicko-Šárecký potok – revitalizace
před ruzyňskou věznicí
Délka úpravy 120 m
Odstranění betonového opevnění potoka
Výstavba nového přírodě blízkého koryta
Opevnění koryta kamenem
Vegetační úpravy
Náklady: 4 400 000 Kč

Koryto před revitalizací

Bourání betonového koryta

Revitalizace po dokončení

revitalizace

Kamenité koryto s dostatkem vody a úkrytů

2011

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Aquatest a. s.

litovicko-šárecký potok
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Litovicko-Šárecký potok – otevření u Obory Hvězda
Délka nového koryta 280 m
Otevření koryta a odstranění betonového zaklenutí
Výstavba nového přírodě blízkého koryta
Opevnění koryta kamenem a vegetační úpravy
Náklady: 10 000 000 Kč
Bourání starého a výstavba nového koryta

Potok před otevřením Původní koryto v 60. letech před zaklenutím

otevření
koryta

Lávka
do Obory Hvězda

56

litovicko-šárecký potok

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

2009

Povedená revitalizace?
Zda je revitalizace skutečně povedená, to posuzuje především sama příroda.
Jedním z ukazatelů dobře provedené akce je počet druhů rostlin i živočichů,
kteří „nové“ území osidlují a navštěvují.
Na zrevitalizovaných lokalitách proto pravidelně provádíme biologický monitoring.

Revitalizace Jenerálka na Litovicko-Šáreckém potoce
Mapování obojživelníků

2013

2014

2015

ropucha obecná
skokan skřehotavý
skokan štíhlý
skokan hnědý
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mariánsko-lázeňský
potok

Mariánsko-Lázeňský potok – oprava zaklenutí
Délka rekonstrukce koryta 107 m
Rekonstrukce stropu a dna zaklenuté části
Oprava a rekonstrukce kamenných nábřežních zdí
Vyčištění koryta
Náklady: 4 200 000 Kč

Oprava dna v zaklenutí

Oprava zastropení v soukromé zahradě

Nové opevnění koryta

oprava
zaklenutí

Oprava
opevnění

Stav koryta před opravou

2017

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Envicons s. r. o.

mariánsko-lázeňský potok
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m oto l s k ý
p oto k

Motolský potok – otevření pod rybníkem Kotlářka
Délka úpravy koryta 280 m
Obnova potoka
Stabilizace koryta
Výsadby mokřadních rostlin
Výstavba tůní v korytě
Náklady: 1 384 000 Kč

Území před revitalizací
Tůň s balvany

Hloubení koryta

Právě dokončené koryto

Vtok do zatrubnění

nové koryto

Výsadby mokřadních rostlin

2019

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Milan Jícha

motolský potok

61

Motolský potok – stabilizace koryta
Délka úpravy koryta 300 m
Odstranění poškozeného opevnění
Stabilizace koryta těžkou kamennou rovnaninou
Vyčištění koryta a výstavba tůní v korytě
Náklady: 660 000 Kč
Nově upravené koryto

Původní stav koryta

Opevňování koryta

Nové kamenné opevnění

Kamenný stupeň

revitalizace
revitalizace
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Motolský potok

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: OCP MHMP

2012

Mobiliář u vody
Voda v přírodě slouží rostlinám i živočichům, ale také lidem.
A její rekreační potenciál je skutečně obrovský – proto je součástí
každé revitalizace vytvoření přístupu k vodní hladině.
K vodě umisťujeme lavičky, instalujeme lávky, mola a povalové chodníky.
Každý si tak najde své místo, odkud může pozorovat
proudící vodu a zároveň se dotknout hladiny.

motolský potok
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nebušický
p oto k

Nebušický potok – revitalizace pod Nebušickým
rybníkem I. a II. etapa
Délka úprav 130 m a 150 m
Stabilizace poškozeného koryta těžkou
kamennou rovnaninou

revitalizace

Výstavba tůní na potoce
Zpozvolnění břehů
Náklady: 4 300 000 Kč

Původní koryto

Původní koryto

2013–2017

Těsnění dna nového koryta

Nové opevnění koryta

Opevňování koryta těžkou kamennou rovnaninou

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Zdeněk Viták

Výtok ze zatrubnění

Nové koryto

nebušický potok
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p r o ko p s k ý
p oto k

Prokopský potok – revitalizace u Nové Vsi
Délka úprav 345 m
Výstavba přírodě blízkého meandrujícího koryta
Výstavba pěti tůní
Zkapacitnění propustku
Náklady: 2 300 000 Kč
Opevňování koryta

Hloubení koryta

Nové meandrující koryto

Nová tůň po dokončení
a po roce

Oprava propustku

tůně

revitalizace

Zrekonstruovaný propustek
s kovaným zábradlím

2018

Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o. │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

prokopský potok
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Prokopský potok – revitalizace u Petra
Délka úprav 181 m
Zkapacitnění a stabilizace koryta
Rozvolnění břehů
Stabilizace těžkou balvanitou rovnaninou
Obnova květnaté louky
Náklady: 200 000 Kč

Původní stav koryta

Výstavba nového koryta

Nové koryto

revitalizace

Území před revitalizací
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prokopský potok

Obnovená louka

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Stavby rybníků s. r. o.
Projektant: Ing. Jiří Hybášek

2016

Kvetoucí louky
Louky podél pražských vodních toků jsou pravidelně
mozaikovitě koseny nebo udržovány řízenou pastvou.
Některé nové zrevitalizované louky jsou osévány
květnatou travní směsí,
jiné jsou ponechány přirozené sukcesy.
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prosecký
p oto k

Prosecký potok – revitalizace potoka
Délka úprav 189 m
Stabilizace strže
Výstavba tůní o ploše 266 m2
Náklady: 550 000 Kč

Stavba opevnění koryta

Lesní tůň

Čištění tůní na potoce

Nové koryto a tůň

Hloubení lesních tůní

revitalizace

Skluz
v parku
Podviní

2018

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

tůně

skluz

prosecký potok
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rokytka

základní
data

Délka toku: 37,5 km
Plocha povodí: 134,85 km2
Průměrný průtok: 20–40 l/s
Přítoky: Říčanský potok, Křenický, Běchovický, Svépravický, Hostavický, Vackovský,
Prosecký potok, Chvalka, Malá Rokytka
Správce toku 0,00–30,6 km: hl. m. Praha
Správce toku 30,6–37,5 km: Povodí Vltavy s. p.
Investor: hlavní město Praha zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP
Údržba toku: Lesy hl. m. Prahy

o potoce

Rokytka pramení jihovýchodně od Prahy v Říčanském lese, mezi obcemi Tehov a Tehovec. Protéká řadou
významných pražských rybníků. Potok a jeho okolí prošlo v minulosti značnými změnami. V historii
vinařská oblast Libně a Vysočan, kam se ještě na začátku 19. století jezdilo za přírodou a na venkov
za rekreací, prošla během 19. a 20. století rozsáhlou proměnou. Rozvoj průmyslu v těchto čtvrtích byl
značný, vznikaly zde továrny na cement, líh atd.
P

Přírodní

11538

PB v její
Přírodě blízkosti
blízké
10728
Vodní síla Rokytky byla také využívána k pohonu mlýnů, které byly
postaveny.
Na začátku
TU
Technicky upravené
3787
VP
Vodní1905–1910
plochy
3338
20. století došlo k nejvýznamnější regulaci Rokytky, kdy během
let
došlo
k
napřímení,
Z
Zaklenuté
210
prohloubení a opevnění jejího koryta od Libně po Hloubětín. Další regulací utrpělo koryto na mnoha
místech svého toku v 70. letech minulého století. Odbor ochrany prostředí
Magistrátu hl. města Prahy se snaží tyto zásahy napravit a uvést
Rokytku do stavu blízkého přirozenému vodnímu toku.

charakter
koryta
kvalita
vody

Přírodní: 11,54 km │ Přírodě blízké: 10,73 km │ Technicky upravené: 3,79 km
Vodní plochy: 3,34 km │ Zaklenuté: 0,21 km
Kvalita vody v pražských potocích je
pravidelně sledována už od roku 2001.
Rokytka je monitorována v 7 profilech.
Ve spolupráci s PVK a. s. systematicky
zjišťujeme a řešíme jednotlivé
zdroje znečištění.

Rokytka - dlouhodobý vývoj kvality vody
I

II

III

IV

V

velmi znečištěná voda
silně znečištěná voda
znečištěná voda
čistá voda
velmi čistá voda

Vyhodnocení výsledků monitoringu
18 ukazatelů jednoznačně ukazuje, že kvalita vody v Rokytce
2001–05 2006–10 2011–15 2016–17
se zlepšuje (viz graf vpravo). V posledních letech poklesly zejména
koncentrace dusíku, rozpuštěných látek i celkového fosforu. Zlepšení dosahuje voda například pod
suchým poldrem Čihadla, což je možné vysvětlit velmi dobrou samočistící schopností toku podpořenou
jednotlivými revitalizacemi.
2001-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2017

mapa
akcí
YIT ve Vysočanech

Revitalizace
nad Hořejším rybníkem

Úprava
u Hořejšího rybníka

Revitalizace
pod Smetankou

Čihadla

Tůně v Běchovicích

rokytka
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Rokytka – revitalizace YIT ve Vysočanech
Délka úprav 250 m
Vestavba kamenných poloostrovů
Realizace brodů a tůní
Instalace mrtvého dřeva
Zpozvolnění břehů a vegetační úpravy
Akce realizována ve spolupráci
se soukromým investorem YIT
Modelace břehů

Koryto rozčleněné kamennými poloostrovy

Původní koryto

revitalizace

Kamenný záliv a ostrov
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rokytka

Instalace mrtvého dřeva

Dodavatel: Nowastav a. s.│ Projektant: Šindlar s. r. o.

2019

Rokytka – tůně v Běchovicích
Výstavba soustavy tůní
Výstavba ochranného valu
Založení květnatých luk
Náklady: 1 702 000 Kč

Zazemněná lesní tůň
Hloubení tůně

tůně

Nové tůně

2019

Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o. │ Projektant: Envicons s. r. o.

rokytka
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Rokytka – revitalizace koryta nad Hořejším rybníkem
Délka úprav 518 m
Vytvoření nového přírodě blízkého koryta
Zasypání původního koryta
Výstavba tůní, cyklostezky a ochranné hrázky
Obnova hrušňového sadu a výstavba broukoviště
Náklady: 9 700 000 Kč

Území před revitalizací

Výstavba nového koryta

Nové meandrující koryto

Pozvolné břehy lákají k vodě

tůně

Říční dřevo

revitalizace

Přelet nad revitalizací
Rokytky nad Hořejším rybníkem

76

rokytka

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Šindlar s. r. o.

2014

rokytka

77

Rokytka – revitalizace koryta pod Smetankou
Délka úprav 530 m
Rozšíření koryta
Vytvoření ekologické bermy
Vyčištění okolních břehů a odtěžení skládek
Náklady: 2 500 000 Kč

Původní koryto a břehy

Modelace břehů

Nově vymodelované členité koryto

revitalizace

Malá Rokytka

78

rokytka

Nově zbudovaná stěna pro ledňáčka

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Šindlar s. r. o.

2013

Rokytka – úprava koryta v okolí Hořejšího rybníka
Délka úprav 1 060 m
Stabilizace koryta těžkou kamennou rovnaninou
Nahrazení betonových stupňů balvanitými skluzy
Odstranění betonového opevnění
Vyčištění okolních břehů
Náklady: 9 000 000 Kč
Nové koryto

Bourání betonového a výstavba kamenného opevnění

Nové posezení u vody

revitalizace

Území před revitalizací

2012

Nový balvanitý skluz

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Cyril Mikyška

přestavba
stupňů

rokytka
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Rokytka – revitalizace suchého poldru Čihadla
Celková délka nových koryt 1 605 m
(Svépravický p. 1 132 m, Rokytka 200 m, Hostavický p. 273 m)
Celková plocha revitalizovaného území 27 ha
Výměra nových vodních ploch 7 800 m2
Druhá nejrozsáhlejší revitalizace v České republice
Výstavba přírodě blízkých meandrujících koryt
Výstavba tůní, výsadba mokřadní vegetace a dřevin
Náklady: 17 100 000 Kč

Nový meandr Rokytky

Tento projekt
byl spolufinancován
z fondů EU JPD 2 a MMR

Přelet nad
revitalizací
Čihadla

Tůň s lekníny a stulíky
Výstavba nových koryt

Štěrkový pohoz dna

Vegetační opevnění

tůně
revitalizace
tůně

tůně

Pastva v suchém poldru
Povodně v roce 2010

tůně

Dřevěný mostek a povalový chodník
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rokytka

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

2007–2008

Říční dřevo
Spadané a naplavené stromové dřevo, pařezy a větve...
Říční dřevo je úkrytem i potravou mnoha druhů
živočichů a podporuje samočistící schopnost toku.
Zdravá řeka ani potok se bez něj neobejde,
a proto se s ním setkáme i ve vodách
revitalizovaných pražských potoků.

rozt ylský
p oto k

Roztylský potok − revitalizace pod DUN Interlov
Délka úprav 487 m
Odstranění betonového opevnění koryta
Zpřírodnění a rozmeandrování v prostoru RN Interlov
Výstavba stabilizačních prahů a zpozvolnění břehů
Náklady: 1 200 000 Kč
Opevnění koryta

Opevněné koryto

Nové meandrující koryto

Štěrkování neopevněné části koryta

Opevňování koryta

Odstraňování betonového opevnění

Původní koryto

Území před revitalizací
revitalizace

revitalizace

2016

Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.│ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

roztylský potok
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řepský
p oto k

Řepský potok – revitalizace a obnova potoka
Délka úpravy 707 m
Obnova zaniklého potoka
Výstavba tůní
Výsadby stromů a mokřadních rostlin
Náklady: 2 600 000 Kč

Nové koryto a tůně

Území před revitalizací

Těsnění nového koryta

Stabilizace koryta štěrkem

vyčištění
koryta

obnova
potoka

Výsadby stromů

2010–2014

Bujná mokřadní vegetace

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Hybášek

řepský potok
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říčanka

86

Říčanský potok – revitalizace pod Lítožnicí
Délka úprav 1 074 m
Vytvoření přírodního meandrujícího koryta
Výstavba tůní o ploše 4 600 m2
Zbudování stěny pro ledňáčky
Vegetační úpravy a instalace mrtvého dřeva
Náklady: 6 700 000 Kč
Výstavba nového koryta

Tůň s mrtvým dřevem

Nové koryto
Tůň se
stěnou pro
ledňáčky

Brody
Území před a po revitalizaci

TŮNĚ
revitalizace

2019

Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o. │ Projektant: Envicons s. r. o.

Říčanka
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Říčanka – revitalizace v Dubči
Délka úprav 200 m
Odstranění betonového opevnění koryta
Stabilizace dna, zpozvolnění a stabilizace břehů
Výsadby dřevin a mokřadní vegetace
Instalace mrtvého dřeva
Náklady: 3 228 000 Kč
Instalace mrtvého dřeva

Výstavba koryta

Výstavba koryta

revitalizace

Výstavba mokřadních rostlin

88

Říčanka

Poškozené koryto

Dodavatel: Antonín Fabián│ Projektant: Ing. Jiří Jílek

2018

tůně
Tůně jsou součástí téměř každé naší revitalizace.
Jsou nezbytné zejména pro obojživelníky a hmyz, ale i ptáky.
Průtočné tůně také vytváří významné útočiště pro ryby.
Tůně zadržují vodu a patří mezi důležité
krajinotvorné prvky.

89

sedlecký
p oto k

Sedlecký potok – revitalizace Sedleckého údolí
Délka úprav 500 m
Stabilizace koryta potoka a zpozvolnění břehů
Oprava vtoku do zaklenutí
Zajištění prostupnosti území
Vegetační úpravy v okolí potoka
Náklady: 12 400 000 Kč

Nový vtok do zatrubnění

V blízkosti potoka byl vyčištěn starý lom
a vysazen sad
Nové koryto

Výstavba potoka
Původní opevnění koryt

revitalizace

2016–2017

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy│ Projektant: OCP MHMP

Sedlecký potok
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stromovka

Stromovka – revitalizace ve Starém parku
Délka úprav 390 m
Oprava opevnění u vtoku do zaklenutí
Zúžení a stabilizace koryta
Zpozvolnění břehů a vegetační úpravy
Náklady: 2 600 000 Kč

Laguna po revitalizaci

Oprava schodů před zaklenutím

Úprava a zpozvolnění svahů
Laguna před revitalizací

revitalizace
koryta

Potok před revitalizací

2010

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

Potok po revitalizaci

Stromovka
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s v é p r av i c k ý
p oto k

Svépravický potok – revitalizace v Horních Počernicích
Délka úprav 282 m
Stabilizace koryta potoka
Výstavba tůní o ploše 722 m2
Vegetační úpravy
Náklady: 2 500 000 Kč
Výstavba
koryta

Rozkvetlé nové koryto
Zrevitalizované koryto z ptačí perspektivy

Nová
tůň

Nové louky
s ocúnem jesenním

revitalizace

2018

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

svépravický potok
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Svépravický potok – revitalizace Čihadla II
Délka úprav 542 m
Zpřírodnění koryta Svépravického potoka
Odstranění betonového opevnění
Rozmeandrování toku a výstavba tůní
Vegetační úpravy
Náklady: 5 300 000 Kč
Nové koryto

Stavba hrázky

Nový mostek

Původní betonové koryto

revitalizace
koryta
tůň

Bourání betonového opevnění

96

svépravický potok

Budování nového koryta

Dodavatel: Nowastav a. s. │ Projektant: Ing. Jiří Jílek

2015

svépravický potok
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z át i š s k ý
p oto k

Zátišský potok – stabilizace koryta
Délka úprav 250 m
Stabilizace poškozeného koryta těžkou
kamennou rovnaninou
Výstavba tůní na potoce a zpozvolnění břehů
Stabilizace koryta potoka
Náklady: 650 000 Kč
Stabilizované koryto

Stabilizované koryto

Revitalizované koryto

Práce na opevnění koryta

Pozůstatky
kamenného stupně

revitalizace

revitalizace

Hloubková eroze koryta před revitalizací

2013

Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy│ Projektant: OCP MHMP

zátišský potok
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