
Soustava tří motolských rybníků byla postavena na Motolském potoce v 60. letech minulého století. Rybníky vznikly na vlhkých loukách v nivě 
potoka. Okolí rybníků tehdy nebylo zarostlé jako dnes a vzrostlejší stromy se nacházely pouze podél koryta potoka. 

Všechny rybníky byly vybudovány jako boční, napájené napouštěcím potrubím z Motolského potoka, který rybníky obtéká po pravém břehu. V rám-
ci výstavby rybníků bylo technicky upraveno i koryto Motolského potoka, které bylo vydlážděno a narovnáno. Všechny tři rybníky mají klasické beto-

nové požeráky (vypouštěcí zařízení) a břehy jsou opevněny betonovými šestibokými tvárnicemi. Prostřední, největší 
rybník byl postaven jako koupaliště, které svému účelu slouží doposud. Zajímavostí je, že právě přírodní koupaliště 
v Motole mívá celoročně jednu 
z nejlepších kvalit vody v Pra-
ze. Důvodem je i minimaliza-
ce množství ryb v rybníce, 
odbahnění, které bylo prove-
deno v roce 2011 a pravidel-
né zimování rybníka.

V roce 2012 byla provedena 
celková rekonstrukce dolní-
ho rybníka a to zejména 
z důvodu havarijního stavu 
vypouštěcího zařízení. 
Celý rybník byl odbahněn, 

betonové opevnění hráze bylo na-
hrazeno kamennou dlažbou a vy-

pouštěcí zařízení bylo zasanováno 
a obloženo kamenem. 

Odbahnění 
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Vegetační úpravy

Náklady: 
1,5 mil. Kč
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Horní Střední

Spodní



Střední rybník
Pláž (nahoře),  
původní poškozená 
výpusť (vlevo)  
a odbahnění  
(dole)

Spodní rybník
Výpusť před rekonstrukcí 
(vlevo) a po ní (dole)

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

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

Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis

Horní rybník:
plocha 10 018 m2

objem 10 914 m3

Prostřední rybník:
plocha 14 984 m2

objem 19 263 m3

Dolní rybník:
plocha 5 009 m2

objem 5 394 m3

rekapitulace


