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Kančík

Rybník Kančík je průtočná nádrž napájená vodou z Milíčov-
ského potoka, s krajinotvornou a ekologickou funkcí. Rybník 
patří do soustavy několika rybníků – Milíčovský, Homolka 
a Vrah, které na sebe bezprostředně navazují a jsou sou-

částí chráněného území přírodní památky Milíčovský 
les a rybníky. Celá tato lokalita je velmi význam-

ná výskytem řady chráněných druhů živočichů 
a rostlin. 

Oprava rybníka Kančík vycházela z jeho 
špatného stavu. Rybník byl zabahněn a jeho 
funkční objekty byly poškozené. Oprava za-
hrnovala odbahnění a vyčištění dna rybní-
ka, tak aby nebyl zasažen litorál ani přilehlý 
mokřad. Dále byla opravena hráz a její ná-
vodní část se opevnila lomovým kamenem. 
Svah nad kamennou dlažbou byl humusován 

a zatravněn. Vegetace na hrázi byla v největší možné míře zachována, pouze ve 
vybraných úsecích se vytvořily „průlehy“ pro převedení přeronů vody do cenného 
mokřadu pod hrází. Starý nevzhledný betonový požerák byl nahrazen novým dře-
věným požerákem z dubového opracovaného dřeva. 

V rámci oprav rybníka a revitalizace okolí byl také opraven výtok z Milíčovské-
ho rybníka a dělící hrázka pod rybníkem Kančík, která vzdouvá vodu před jejím 
přítokem do rybníka Homolka. Vzhledem k tomu, že rybník je součástí přírodní 
památky, probíhaly všechny opravy s maximálním ohledem na životní prostředí 
s požadavkem co nejvíce zachovat stávající přírodní stav rybníka. 
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Hráz po rekonstrukci

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

Projektant a TDI:  
Ekotechnik-inženýring, s. r. o. 
Ing. Jiří Jílek

Dodavatel: 
Lesy hl. m. Prahy –  
středisko vodní toky  
Zástupce dodavatele:  
Ing. Ondřej Palička 
Stavbyvedoucí:  
Pavel Semecký

Plocha hladiny: 
2 025 m2

Objem nádrže: 
2 000 m3

rekapitulace

Hráz před rekonstrukcí

Odbahnění

Rekonstrukce 
nátokového objektu


