Kyjský rybník

V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen cca 69 000 m3 bahna, které dosahovalo
místy mocnosti až 1 m. V tomto konkrétním případě byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny
v červenci 2007, těžba sama sacími bagry však byla zahájena až v září 2007.
Sediment byl přečerpáván do vedlejší sedimentační nádrže, ze které byl po částečném vyschnutí odvezen na příslušnou skládku. Práce 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 trvale snížena hladina v rybníce. Snížení hladiny bylo využito k vyčištění
prostoru před vypouštěcím zařízením a provedení generální opravy vypouštěcí
klapky a požeráku. Součástí prací byly i sanace poškozených betonových konstrukcí vypouštěcího zařízení.
V rámci II. etapy rekonstrukce, která probíhala v roce 2010, byl ve východní části
rybníka zbudován ostrov s přeronovou hrázkou, která bude zamezovat celoplošnému zanášení rybníka. Ostrov byl navržen především z důvodu posílení ekologické stability a biodiverzity v území Kyjského rybníka, a vznikl tak ideální prostor
pro hnízdiště vodního ptactva. 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.
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Investor:
Hlavní město Praha
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hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karnecki
Ing. Richard Polifka

Výstavba ostrova

Dodavatel odbahnění:
Sdružení GEOSAN-LIATIK
zastoupené Geosan Group, a. s.
Dodavatel stavební části:
Lesy hl. města Prahy
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Projektant: Ing. Jan Kapsa
Plocha hladiny: 146 000 m2
Odvoz sedimentu
Sací bagr na rybníce

Objem nádrže: 410 000 m3

