Sladkovský rybník

Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je
historickým rybníkem, který je zanesen již na
mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován někdy v 60-tých letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby
nebyla na rybnících prováděna žádná údržba
a rybníky postupně chátraly. V roce 2010 byly
již rybníky zaneseny cca 5000 m3 bahna a byly
zarostlé mokřadní vegetací. Rybník Sladkovský
se již nedal vypustit, voda přetékala přes hráz
a rybníkům hrozil postupný zánik.

Jordán a Skladkovský

Z toho důvodu zařadilo hl. m. Prahy revitalizaci obou rybníků do celopražského programu „Obnova
a revitalizace pražských nádrží“ a byla zpracována projektová dokumentace odbahnění a oprav.
V roce 2012 byly zahájeny práce na horním Sladkovském rybníce. Na podzim byla prokopána hráz
a rybník byl sloven a vypuštěn. V zimě proběhlo jeho celkové odbahnění a modelace břehů. Byly zde
vytvořeny jak pozvolné přístupy k vodě, tak kolmé břehy které jsou vhodné například pro hnízdění
ledňáčka. Při následné rekonstrukci bylo vybudováno zcela nové vypouštěcí zařízení (požerák),
hráz byla dosypána a utěsněna a návodní líc byl obložen kamennou dlažbou. V létě byl rybník napuštěn a zároveň byl vypuštěn spodní rybník
Jordán.
rybník Jordán

Odbahnění
Opravy hrází
Výstavby nových
vypouštěcích zařízení
Zpozvolnění břehů

V zimě 2012-2013 byla odstraněna náletová
vegetace kolem rybníka a bylo provedeno
jeho celkové odbahnění a zpozvolnění břehů.
To bylo důležité z hlediska ochrany přírody,
aby došlo k pozvolnému přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím. V létě pak
byla vystavena nová hráz včetně vypouštěcího zařízení a kamenného opevnění návodního líce. Součástí akce byla i úprava části potoka pod hrází rybníka Jordán a výstavba tůní
mezi oběma rybníky. Z přírodního hlediska se
jedná o velmi cennou lokalitu.

Náklady: 3 mil. Kč

2012–2013

rekapitulace

Rybník Jordán
zarostlý rybník s nefunkčním
vypouštěcím zařízením

Sladkovský rybník - nový požerák

Investor:
Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Richard Polifka
Dodavatel stavební části:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:
Vladimír Denis
Dodavatel odbahnění:
Pas plus s.r.o.
Objem nádrže:
Sladkovský
Jordán

Odbahňování rybníka Jordán

Výstavba nové hráze

3 290 m3
8 600 m3

Plocha hladiny:
Sladkovský
4 190 m2
Jordán
9 500 m2

