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Náklady: 6,4 mil. KčRybník U kamenného stolu pochází 
z počátku 19. století a leží v severový-
chodní části Prahy  v přírodní rezervaci 
Vinořský park. Jedná se o průtočný lesní 
rybník ležící na přítoku Vinořského potoka 
pramenícím v přilehlé olšině, která je velmi 
cenným přírodním prvkem.

Rybník byl naposledy opravován a čištěn někdy v 60. 
letech a tomu odpovídalo i poměrně velké zanesení ryb-
níka (cca 3 600 m3 sedimentu). Hráz i vypouštěcí zařízení 
byly poškozeny a stromy na hrázi byly ve špatném zdravotním 
stavu. 

V roce 2009 bylo provedeno celkové odbahnění rybníka, na 
které ihned navázaly stavební práce. Hráz byla nově zatěsněna 
a z návodní strany opevněna kamennou dlažbou z křemitého 
portýru, což je kámen velmi podobný pískovci, ale vhodný do 
vodního prostředí. Původní vypouštěcí zařízení včetně propust-
ku bylo zbouráno a na rybníce byl vystaven nový bezpečnost-
ní přeliv z kamenného zdiva. Propustek byl zcela nově vyzděn 
a na obou stranách opatřen pískovcovými portály a kovaným 
zábradlím. 

Cílem revitalizace rybníka U kamenného stolu bylo nejen pro-
vedení odbahnění, opravy hráze, ostrova, rekonstrukce vypou-
štěcího zařízení, ale také zachování funkční vodní plochy jako 
estetického prvku pro další generace.
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Odbahnění rybníka
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hospodářství MHMP 
Zástupce investora: 
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Plocha hladiny: 4 937 m2

Objem nádrže: 5 737 m3

rekapitulace

Rekonstrukce  
propustku a vypouštěcího 
zařízení

Při rekonstrukci propustku bylo objeveno 
zachovalé dřevěné potrubí od původního  
stavidla. Část tohoto potrubí zůstala  
u rybníka jako součást naučné stezky.


