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ejcennější partií přírodní rezervace je břehová část, kde je
dobře vyvinutý bylinný porost s ostřicí nedošáchor, karbincem evropským
nebo kosatcem žlutým. Také oblast
s odumírajícími či již odumřelými stromy a keři, které ční z vodní hladiny, je
velmi cenná – hlavně jako rychle miLedňáček říční
zející (a tím cennější) stanoviště některých bezobratlých. Na rákosové porosty jsou potravně vázáni vzácní motýli travařík velký či zdobníček
rákosinový. Ojedinělost tohoto prostředí byla důvodem, proč se zde
během těžby sedimentu nezasahovalo. Pískovna je zajímavá i z ornitologického hlediska. Běžně zde hnízdí potápka roháč, slípka zelenonohá či lyska černá, ale vyskytují se zde i chřástal vodní, kalous ušatý, strnad luční, budníček větší i menší a desítky dalších druhů. Aby se do území mohl vrátit i dříve běžný ledňáček říční, který
sem v posledních letech pouze zalétal za potravou, byla pro něho
upravena pískovcová stěna. Kolmý břeh umožňuje nejen hloubení
hnízdních nor, ale je vhodným stanovištěm i pro řadu zástupců blanokřídlých. V rámci terénních úprav byl v lokalitě vytvořen i menší
písečný ostrov, území, které se svým charakterem a vegetací vymyká okolnímu prostředí. Tento typ biotopu vyhledává řada druhů ptáků, např. vzácný kulík říční, který se zde naštěstí stále ještě vyskytuje. Písečný ostrov ale velmi vyhovuje i vlhkomilné skupině střevlíkovitých brouků nebo některým obojživelníkům. V území se rozmnožují hnědí a zelení skokani, ale také ropuchy obecné, ropuchy zelené nebo čolci obecní. Potravně je na ně vázána užovka obojková.

Bublinatka jižní

O

dbahnění a revitalizace přírodní rezervace V  pískovně
vycházely z upozornění ochrany přírody na neuspokojivý stav a eutrofizaci této lokality, která se projevila zejména
ve zhoršené kvalitě vody. Voda dosahovala průhlednosti max.
20 cm, což nasvědčovalo narušení přirozeného ekosystému.
Důvodem neuspokojivého stavu byla jak 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
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lu se začala v pískovně také objevovat voda a její prosakování se zvětšilo, když byla zvýšena hladina rybníka Martiňák ležícího nad pískovnou. V 80. letech 20. století bylo také provedeno napřímení, zahloubení a odláždění koryta Rokytky a Svépravického potoka a byl zřízen
i přítok se stavidlem do území pískovny, což vedlo k dalšímu zvýšení

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.

Rekonstrukce vypouštěcího zařízení

Stavba:
Přírodní rezervace V pískovně
Investor:
Hlavní město Praha
Odbor ochr. prostředí MHMP
Zástupce investora: Ing. Jiří
Karnecki
Dodavatel odbahnění:
Czech Canada, s.r.o.
Ing. Karel Plucar

D

Dodavatel stavební části:
Lesy hl. města Prahy,
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička

hladiny vody. Zvýšením hladiny vody v písHranice
kovně došlo i k zatopení řady stropřírodní
mů z nichž většina postupně odumřerezervace
la, padla do vody, často zůstaly pouze paV pískovně
řezy, vyčnívající dodnes z vody. Původní louka,
významná botanická lokalita mezi rybníkem Martiňák a dnešní pískovnou, byla v roce 1981 zastavěna zahrádkářskou kolonií a vznikla zde
i provozovna občerstvení.

Projektant:
Ekotechnik-inženýring, s.r.o.,
Ing. Jiří Jílek
Doba realizacE: 2009–2010
náklady: 6,5 mil. Kč
plocha nádrže: 51 816 m2
objem nádrže: 46 242 m3
Odbahnění s ponecháním mrtvého dřeva

revitalizace
a odbahnění

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 Přeliv před rekonstrukcí
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.

ÚČEL NÁDRŽE:
krajinotvorný, rybochovný
(rybářský revír)
PLOCHA HLADINY:
49 700 m2
OBJEM NÁDRŽE:
39 500 m3

Přírodní rezervace

hloubka nádrže:
0,8 m

V Pískovně a rybník Martiňák

VODNÍ TOK:
Svépravický p., Chvalka

Potápka roháč

Z

TYP VZDOUVACÍ STAVBY:
zemní sypaná hráz
výšky 1,7 m
VLASTNÍK:
Hlavní město Praha
SPRÁVA:
Lesy hl. m. Prahy

Rybník Martiňák

R

Rekonstrukce přelivu

7.

TYP NÁDRŽE:
průtočná

ybník 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
zahrádkářská
k obnově rybníka Martiňák. V roce
kolonie
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 Mariňáku vyhlášena tzv. „Oblast
přírodní rezervace
V pískovně
klidu Klánovice – Čihadla“.

potok Chvalka
tůň

na tomto
území je
povolen
lov ryb

Svépravický
potok

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki

Ropucha zelená

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
Realizace:
červen–listopad 2009
Náklady:
8,6 mil. Kč

Polák chocholačka

přírodního
hlediska se jedná o velmi
zajímavý rybník. Z  obojživelníků se zde vyskytují ropuchy obecné a zelení skokani. V okolí rybníka lze najít i vzácnější ropuchu zelenou. Z  plazů
užovku obojkovou a hladkou. Z vodních ptáků zde
nalezneme volavku popelavou, poláka chocholačku, lysku černou nebo
potápku roháče. Z rostlin
zde lze nalézt několik druhů keřových vrb a vzácné
ostřice. Rybník slouží jako
rybářský revír č. 401008
Rokytka 1. Do rybníka se
každý rok nasazuje cca
2500 ks kapra o váze
min 1,25 kg, dále štika
a candát.
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