
Zátišský rybník patří ke dvěma histo-
rickým rybníkům na Zátišském potoce, 
které jsou zmiňovány již na mapách 
z roku 1848. V sedmdesátých letech 
minulého století v rámci zastavování 
okolí Zátišského údolí a svádění deš-
ťových vod do potoka, byla provedena 
jeho celková rekonstrukce včetně vý-
stavby betonového bezpečnostního 
přelivu. V průběhu dalších let se ale 
ukázalo, že sdružený objekt byl na-
vržen špatně a došlo k několikerému 
přelití hráze. Při poslední větší povodni 
na jaře 2008 a následně v roce 2010 
došlo nejen k přelití hráze, ale i k po-
škození jejího vzdušného líce v okolí 
vypouštěcího zařízení. Z tohoto důvo-
du byl zadán projekt celkové rekon-
strukce a revitalizace rybníka.

Cílem revitalizace bylo zejména za-
jištění bezpečnosti a funkčnosti toho-
to vodního díla. Poškozená hráz byla 
urovnána a dosypána. Původní beto-
nové opevnění bylo odstraněno a na-
hrazeno kamennou dlažbou. Poškoze-
né vypouštěcí zařízení bylo zbouráno 
a místo něj byl vystavěn nový bezpeč-
nostní přeliv s vypouštěcím zařízením. 
Celá stavba je z kamenného zdiva 
a přelivné hrany jsou opatřeny kame-
nořezem.  Aby v budoucnu nedošlo 
k dalšímu přelití hráze, byl na levé stra-
ně vybudován pomocný bezpečnostní 
přeliv z rovnaných balvanů.

V rámci revitalizace byla provedena 
i úprava koryta pod rybníkem, které 
bylo stabilizováno těžkou kamennou 
rovnaninou. Okolí rybníka bylo vyčiš-
těno a prosvětleno. Součástí bylo i cel-
kové odbahnění rybníka.
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Původní 
sdružený 
objekt

Výstavba 
pomocného 

přelivu

Investor:
Hlavní město Praha  
Odbor městské zeleně a 
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka 

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

Stavbyvedoucí:
Zdeněk Baloun

Projektant: 
Ekotechnik inženýring s.r.o.  
Ing. Jiří Jílek

Objem nádrže:  2 650 m3

Plocha hladiny: 2 020 m2 
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