
kolonií, který byl upraven 
jako kolmý pro možnost 
navrácení hnízdění ledňáč-
ka říčního do této lokality.

Jako nové vypouště-
cí zařízení byl zřízen dře-
věný požerák a kamenný 
bezpečnostní přeliv, jehož 
výška určuje hladinu vody 
v nádrži. Opětovné napuš-
tění nádrže bylo provede-
no v květnu 2010.

Po revitalizaci přírodní 
rezervace byl v této lokali-
tě ukončen sportovní rybo-
lov a jako náhradní rybář-
ský revír byl zřízen nedale-
ký rybník Martiňák.  

Odbahnění a revitalizace

Odbahnění a revitalizace přírodní rezervace v pískovně 
vycházely z upozornění ochrany přírody na neuspokoji-

vý 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 ob-
sádka a přemnožení u nás nepůvodních a invazních druhů ryb, 
jako je střevlička východní a karas stříbřitý, tak značné zabah-
nění, které dosahovalo mocnosti místy až jeden metr. dalším 
důvodem byl havarijní stav vypouštěcího zařízení, které již ne-
bylo 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 kvalit-
ní mokřadní vegetací nebylo zasahováno a byly respektovány veš-
keré stromy, mrtvé dřevo a ostřicové trsy v prostoru zátopy. Součás-
tí projektu byla i úprava severní části břehu, tj. pod zahrádkářskou 

nejcennější partií přírodní rezer-
vace je břehová část, kde je 

dobře vyvinutý bylinný porost s ostři-
cí nedošáchor, karbincem evropským 
nebo kosatcem žlutým. také oblast 
s odumírajícími či již odumřelými stro-
my a keři, které ční z vodní hladiny, je 
velmi cenná – hlavně jako rychle mi-
zející (a tím cennější) stanoviště někte-
rých bezobratlých. na rákosové po-

rosty 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 or-
nitologického hlediska. běžně zde hnízdí potápka roháč, slípka ze-
lenonohá či lyska černá, ale vyskytují se zde i chřástal vodní, ka-
lous ušatý, strnad luční, budníček větší i menší a desítky dalších dru-
hů. 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 bla-
nokřídlých. v rámci terénních úprav byl v lokalitě vytvořen i menší 
písečný ostrov, území, které se svým charakterem a vegetací vymy-
ká okolnímu prostředí. tento typ biotopu vyhledává řada druhů ptá-
ků, např. vzácný kulík říční, který se zde naštěstí stále ještě vyskytu-
je. Písečný ostrov ale velmi vyhovuje i vlhkomilné skupině střevlíko-
vitých brouků nebo některým obojživelníkům. v území se rozmno-
žují hnědí a zelení skokani, ale také ropuchy obecné, ropuchy zele-
né nebo čolci obecní. Potravně je na ně vázána užovka obojková.

rekonstrukce vypouštěcího zařízení

Odbahnění s ponecháním mrtvého dřeva

přírodní rezervace  
v pískovně 

Dle dochovaných zpráv zde těž-
ba písku ve větší míře začala na  

konci 50. let 20. století, postupně pís-
kovna přestala být využívána.

V době skončení těžby písku bylo 
dno opuštěné pískovny asi 2–3 m pod 
okolním terénem. Tehdy zde začalo 
postupné zarůstání dřevinami. Poma-
lu se začala v pískovně také objevo-
vat voda a její prosakování se zvětši-
lo, když byla zvýšena hladina rybníka Martiňák ležícího nad pískov-
nou. V 80. letech 20. století bylo také provedeno napřímení, zahlou-
bení a odláždění koryta Rokytky a Svépravického potoka a byl zřízen 
i přítok se stavidlem do území pískovny, což vedlo k dalšímu zvýšení 

bublinatka jižní

ledňáček říční

hladiny vody. Zvýše-
ním  hladiny vody v pís-
kovně došlo i k zatopení řady stro-
mů z nichž většina postupně odumře-
la, padla do vody, často zůstaly pouze pa-
řezy, vyčnívající dodnes z vody. Původní louka, 
významná botanická lokalita mezi rybníkem Martiňák a dnešní pískov-
nou, byla v roce 1981 zastavěna zahrádkářskou kolonií  a vznikla zde  
i provozovna občerstvení.

hranice 
přírodní 

rezervace 
v pískovně

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

DoDavatel Stavební čáStI:
lesy hl. města Prahy,  
Středisko vodní toky 
zástupce dodavatele:  
ing. Ondřej Palička

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

rok vyhlášení: 
1988 

celková rozloha: 
7,06 ha 

kataStrální území:
dolní Počernice, 
hostavice 

DůvoD ochrany:
Mokřadní společenstva 
v zatopené pískovně. 
významné hnízdiště 
ptactva.



revitalizace  
a odbahnění

v   roce 2009 proběhla 
celková rekonstrukce 

a odbahnění rybníka. ze 
dna bylo odvezeno cca 
5 000 m3 sedimentu, kte-
rý byl použit na modelaci 
terénu nedalekého golfo-
vého hřiště. hráz rybníka, 
která byla místy poškoze-
na, byla znovu dotěsně-
na a opevněna kamen-
nou dlažbou. Původní po-
žerák (stavidlo) a starý 
kašnový přeliv musely být 
vzhledem k jejich havarijnímu stavu zbourány. Místo těchto 
starých objektů byl postaven nový kamenný požerák a kaš-
nový přeliv. U přelivu bylo navíc vybudováno loviště pro vý-
lov rybníka. v rámci vegetačních úprav byly původní topoly 
na hrázi vykáceny a nahrazeny novou dubovou alejí.

PříroDní rezervace  
v PíSkovně a rybník martIňák

7.

vydal Odbor ochrany prostředí MhMP (2011); text: Jiří Karnecki; 
Jiří rom; fotografie: Jiří Karnecki, vladimír Pliska;  
letecké snímky: Michal Příhoda; kresby: Martina buchtíková

z   přírodního hledis-
ka se jedná o velmi 

zajímavý rybník. z oboj-
živelníků se zde vyskytu-
jí ropuchy obecné a zele-
ní skokani. v okolí rybní-
ka lze najít i vzácnější ro-
puchu zelenou. z plazů 
užovku obojkovou a hlad-
kou. z vodních ptáků zde 
nalezneme volavku po-
pelavou, poláka chocho-
lačku, lysku černou nebo 
potápku roháče. z rostlin 
zde lze nalézt několik dru-
hů 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.

ropucha zelená

Potápka roháč

Polák chocholačkarekonstrukce přelivu

Přeliv před rekonstrukcí

rybník Martiňák

R ybník Martiňák leží ve východní části Prahy na soutoku Svépravic-
kého potoka a Chvalky. V 18. století se na potoce Chval-

ka vyskytovala soustava šesti nádrží, které 
však byly v průběhu 19. století zruše-
ny. V 50. letech 20. století zde došlo 
k obnově rybníka Martiňák. V roce 
1987 byla provedena jeho rekon-
strukce, při které byl zřízen  po-
mocný bezpečnostní pře-
liv na levém břehu. V roce 
1990 byl rybník odbahněn 
a rok nato byla v okolí Ma-
riňáku vyhlášena tzv. „Oblast 
klidu Klánovice – Čihadla“.

zahrádkářská 
kolonie

přírodní rezervace  
v pískovně

Svépravický 
potok

potok chvalka

tůň

na tomto  
území je  
povolen  
lov ryb  

InveStor: 
hlavní město Praha  
Odbor ochrany prostředí MhMP 
Jungmannova 35, Praha 1  
zástupce investora: 
ing. Jiří Karnecki 

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

tyP náDrže: 
průtočná

účel náDrže:
krajinotvorný, rybochovný  
(rybářský revír)

Plocha hlaDIny:
49 700 m2

objem náDrže:
39 500 m3

hloubka náDrže:
0,8 m

voDní tok:
Svépravický p., chvalka

tyP vzDouvací Stavby:
zemní sypaná hráz  
výšky 1,7 m

vlaStník:
hlavní město Praha

SPráva:
lesy hl. m. Prahy


