
Rybník Pod Vlkem vznikl ve čtyřicá-
tých letech 20. století na levostran-
ném přítoku Prokopského potoka 
jako zdroj vody pro případ požáru. 
Původně měl podobu betonové 
požární nádrže se šikmými břehy 
a zábradlím. Nebylo zde vypouštěcí 
zařízení a rybník postupně zarůstal 
vegetací. Díky výstavbě v okolí po-
stupně vyschl potok, který rybník 
napájel a rybník se tak stal pramen-
ný. Prameny v severní části ale ne-
stačily dotovat rybník dostatečným 
množstvím vody. To se projevovalo 
zejména v létě, kdy hladina vody 
v rybníce výrazně zaklesávala.

V roce 2009 získalo rybník hlavní 
město Praha a v rámci celopražského 
projektu „Obnova a revitalizace praž-
ských nádrží“ proběhla v roce 2011 
jeho celková revitalizace. Revitaliza-
ce rybníka představovala vyřezání 
náletové vegetace v okolí, odstranění 
cca 150 m3 bahna a veškerých sta-
rých poškozených betonů. V rámci 
zpřírodnění břehů rybníka byla jako 
opevnění použita kombinace gabio-
nových košů a vegetačních rohoží. 
Gabionové koše umístěné pod hladi-
nou stabilizují svahy rybníka a záro-
veň umožňují vytvořit pozvolné břehy 
přecházející volně do hladiny. Vege-
tační kokosové rohože umístěné do 
břehu a osázené mokřadní kvetoucí 
vegetací chrání břehy proti vymílání 
a zároveň působí velmi dekorativně. Břehové pásmo mělké vody porostlé vegetací bývá 
nejcennější částí rybníků a je domovem vzácných vodních živočichů.

Dále bylo postaveno nové vypouštěcí zařízení (požerák) díky kterému se dá rybník zcela 
vypustit a přebytečná voda může odtékat přes dešťové kanalizace do rybníků v Centrál-
ním parku. Důležitou součástí bylo i posílení zdroje vody řešené svedením dešťových 
vod z okolních cest do rybníka. 
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