REVITALIZACE
A ODBAHNĚNÍ
KYJSKÉHO
RYBNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinně – estetický
(významný krajinný prvek),
rekreační, sportovní rybolov,
retenční
Plocha hladiny: 146 000 m2
Pohled z ostrova

Objem nádrže: 410 000 m

3

Hloubka nádrže: 1,3 – 3,2 m
Vodní tok: Rokytka
Historická mapa
z roku 1848
(vlevo)

Typ vzdouvací stavby: zemní
sypaná hráz, výška 4,5 m
Vlastník: Hlavní město praha
Správa: Lesy hl. m. prahy
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V roce 2006 byl Kyjský rybník
zanesen cca 69 000 m3 bahna,
které dosahovalo místy mocnosti
až 1 m. V tomto konkrétním případě, kdy je problematické rybník zcela vypustit, byla zvolena
metoda odbahnění plovoucím
sacím bagrem.

REKONSTRUKCE
Stavba:
Odbahnění Kyjského rybníka
Investor: Hlavní město Praha,
Odbor rozvoje veřejného
prostoru MHMP,
Jungmanova 35, Praha 1
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki, Ing. Richard
Polifka
Dodavatel obahnění:
Sdružení GEOSAN-LIATIK
zastoupené Geosan Group a.s.
Dodavatel evitalizace:
Lesy hl. m. Prahy

Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny v roce 2007. SediProjektant: Ing. Jan Kapsa
ment byl přečerpáván do vedlejDoba realizace I. etapy:
ší sedimentační nádrže, ze které
červen 2007 – říjen 2010
byl po částečném vyschnutí odvezen na příslušnou skládku. PráNáklady: 93,2 mil. Kč
ce 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 na půl roku snížena hladina v rybníce. Snížení hladiny bylo využito k vyčištění prostoru před vypouštěcím zařízením
a provedení generální opravy všech technologických částí. Součástí prací byly i sanace poškozených betonových konstrukcí vypouštěcího zařízení.

Sací bagr na Kyjském rybníce

V rámci II etapy rekonstrukce, která probíhala v roce 2010, byl ve
východní části rybníka zbudován ostrov s přeronovou hrázkou, která
zamezuje celoplošnému zanášení rybníka. Ostrov byl navržen především z důvodu posílení ekologické stability a biodiverzity (rozmanitosti druhů) v území Kyjského rybníka a vznikl tak ideální prostor
pro vodní ptactvo. Část ostrova je vysypána štěrkem, což je atraktivní pro některé druhy vodních ptáků. 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. Pro snadnější přístup k vodě bylo vegetační pevnění na několika místech přerušeno
a nahrazeno štěrkovým pohozem. Celou akci dovršily rozsáhlé výsadby stromů a keřů kolem celého rybníka.
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Z HISTORIE
Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. stol. z podnětu prvního pražského arcibiskupa
Arnošta z Pardubic. Původně Kyjský rybník sloužil i jako zásobárna
vody pro mlýn situovaný v prostoru pod hrází. Přívod vody do mlýna se nedochoval a byl zrušen v minulosti při rekonstrukci hráze.

RYBÁŘSTVÍ

PŘÍRODA

Kyjský rybník je také sportovní rybářský revír
č. 401 008 Rokytka 1, obhospodařovaný Českým
rybářským svazem, ústředním svazem hl. m. Prahy.
Rybník je nasazován 2x – 3x ročně a obsádku tvoří
kapr, štika, candát, lín, amur a bílá ryba. Celkem je
vysazováno cca 20 000 ks ryb a průměrně je ročně vyloveno cca
12 0000 ks o hmotnosti 5 000 kg. Na rybníce se také každoročně kolem 1. června pořádají dětské rybářské závody celopražský přebor mládeže v lovu ryb udicí – plavané.

Z ekologického hlediska Kyjský rybník sice nepatří mezi nejhodnotnější pražské rybníky, ale i tak se zde vyskytuje řada zajímavých druhů. Z ptáků zde můžeme vidět kachnu divokou, poláka chocholačku, slípku zelenonohou, labuť velkou či kormorána velkého. Z obojživelníků je zde častým druhem skokan zelený. Ze vzácnějších druhů rostlin se hojně vyskytuje kosatec žlutý nebo tajnička rýžovitá, řazená mezi ohrožené druhy. Dalšími vzácnějšími druhy je ostřice otrubova a ostřice nedošáchor. V okolí rybníka bylo dále zjištěno 91
druhů motýlů.

Labuť velká je velký bílý pták
s oranžovým zobákem, který se hojně vyskytuje na českých rybnících a řekách. Od
jiných druhů labutí ji lze poznat podle černého výrůstku
na zobáku. V období hnízdění žijí labutě většinou pouze
v párech. Mimo hnízdní období se slétají do hejn. Naše labutě mívají většinou po
celý život jednoho partnera. Svá hnízda si staví ve vysokých porostech vegetace v okolí vodních
ploch, kde koncem března nebo v dubnu snáší samice 4 až 8 vajec. Vylíhlá mláďata, která již první den opouštějí hnízdo a zkoumají okolí, zůstávají u rodičů do zimy.

Na počátku 60. let 20. století byl rybník téměř zcela zanesen náplavami a větší část jeho plochy byla zarostlá mokřadní vegetací.
V roce 1962 bylo realizováno odbahnění cca ½ rybníka (dolní
část). Poté byly práce přerušeny a bylo na ně navázáno až v rámci přípravy výstavby sídliště Černý Most v 70. a na počátku 80.
let 20. století. V té době bylo provedeno odbahnění rybníka v celé ploše a dále byla zřízena sedimentační nádrž dešťových vod
rozšířením východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělicí hráze.

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ

VYDAVATEL: Hlavní město Praha – Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP
ROK VYDÁNÍ: 2012
TEXT a kresby: Ing. Jiří Karnecki, Mgr. Jana Karnecká
FOTOGRAFIE: Ing. Jiří Karnecki, Historické fotografie jsou převzaté z knihy
Praha 14 v zrcadle času, Jaroslav Šmíd a kol.

Skokan zelený je zeleně zbarvená žába. Během celého života se zdržuje ve vodě nebo v její těsné blízkosti. Ve vodě také přezimuje. Samci se
ozývají daleko slyšitelným skřehotáním. Páření a rozmnožování probíhá
v květnu až červnu. Samice klade obvykle okolo 3000 vajíček v několika chomáčích umístěných pod vodou. Pulci se vyvíjejí asi 4 měsíce.
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Kosatec žlutý je vytrvalá bylina dorůstající výšky až 150
cm. Jeho listy mají mečovitý tvar
a jsou sytě zelené. Kosatec kvete v květnu a červnu, jeho květy
jsou žluté, na vnitřní straně tmavě žilkované. Roste na vlhkých
místech jako jsou bažiny, břehy
tůní a rybníků, lužní lesy a rákosiny. V ČR se vyskytuje roztroušeně v nížinách i pahorkatinách. Oddenků kosatce žlutého, které se nazývaly „falešný
puškvorec“, se v minulosti užívalo proti krvácení. Díky obsahu
tříslovin se také používal k vydělávání kůží a výrobě červeného barviva.

Polák chocholačka je potápivá kachna, kterou můžeme běžně spatřit na
rybnících. Kačer ve svatebním šatě je černý, s jasně bílými, ostře ohraničenými boky a úzkou chocholkou, která mu odstává od týlu hlavy. Samička je tmavě hnědá, s temnými boky a světlým břichem. Polák chocholačka se živí zejména vodním hmyzem, měkkýši či drobnými rybkami. Za
potravou se potápí do hloubky až 14 metrů a pod vodou vydrží až půl
minuty. Hnízdo si staví v pobřežní vegetaci a vystýlá je
prachovým peřím. Samice
snáší cca 10 protáhlých šedozelených vajec, na kterých sedí 25 dní. Mláďata
poté doprovází asi 7 týdnů.
Polák chocholačka je tažný
pták, který však často přezimuje na českých nezamrzajících řekách.

Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií.

