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Celková úprava údolí Chodoveckého potoka proběhla v polovině 70. let v souvislosti s výstav-
bou Jižního Města. Na potoce byly vystavěny tři retenční nádrže, které slouží k zachycování 
nárazových srážek na území Jižního Města – Chodov. Koryto potoka bylo opevněno kamen-
nou dlažbou a napřímeno. Celé údolí bylo po obou stranách zavezeno zemnou a stavebním 
odpadem z výstavby sídlišť. Dodnes jsou na některých místech patrny mezi stromy části 
vyčnívajících betonů, které již dnes nejde odstranit.

Od té doby nebylo údolí nikterak udržováno. Okolí nádrží a potoka zarostlo náletovou vege-
tací, zejména akáty, planými třešněmi, slívami a šípky. Opevněné koryto bylo v horní části 
vodou zcela zničeno a vytvořila se zde až 2,5 m hluboká strž. Všechny tři nádrže se zanesly 
bahnem a díky špatně řešenému vypouštěcímu mechanismu se časem ani nedaly vypustit.

Zásadní změna nastala až v roce 2011, kdy se po několika letech projektování a příprav za-
hájila celková revitalizace údolí Chodoveckého potoka. V první etapě byla v roce 2011 zrevi-
talizována již zcela zanesená horní nádrž včetně nátoku a koryta pod nádrží. V roce 2012 pak 
bylo navázáno revitalizací dalších dvou nádrží a jejich okolí. Všechny nádrže byly odbahněny 
a vyčištěny. Spodní nádrž byla navíc na levém břehu rozšířena a vznikl zde i přístup k vodě. 

Původní monstrózní betonové bezpečnostní přelivy včetně vypouštěcího zařízení byly zcela 
zrekonstruovány a upraveny tak, aby je bylo možné vypouštět a napouštět jako klasické ryb-
níky pomocí dřevěných hradítek. Nově byly tyto objekty obloženy kamenem (čedičem) a horní 
přelivná hrana byla vyskládána z takzvaného kamenořezu. Kamenem byla obložena i čela 
vyústění potoka pod hrázemi. Nově byly provedeny i přístupové lávky k objektům.

Původní betonový nátokový objekt do horní nádrže s lapačem 
splavenin byl zbourán a místo něho bylo vystavěno malé je-
zírko s balvanitým skluzem.

Potok byl tedy nově stabilizován těžkou kamennou rovnani-
nou (tzv. alpskou úpravou), která umožňuje vytvořit stabilní, 

ale zároveň přírodě blízké koryto s tůňkami a jízky. Oproti kla-
sickému opevnění je v takovémto korytě potoka mnohem více 

vody, která se na jízcích okysličuje a tůně slouží jako domov mno-
ha vodním organismům.

Díky těmto úpravám byly vodní plochy rozšířeny celkem o 2080 m2 a 
objem zadržené vody se zvětšil o 3858 m3. Retenční objem, tedy objem 

vody zadržený při povodních se zvětšil z původních 9 630 m3 na 13 400 m3.

Úpravy zeleně v údolí vycházely z myšlenky vytvoření mozaiky hustších a roz-
volněných ploch, solitérních stromů, průhledů a přístupů k vodě. Perspektivní a 
vzrostlé stromy jako jsou vrby, duby, javory a některé původní ovocné stromy byly 

postupně uvolňovány, aby měly prostor k dalšímu růstu. Naopak nálety třešní, slív 
a akátu byly odstraňovány. Zachovány byly i zbytky třešňového sadu pod horní nádrží. 

Prostor mezi stromy byl vyčištěn, ale dožívající stromy zde byly ponechány, protože  jejich 
odumírající dřevo poskytuje životní prostor mnoha vzácným druhům hmyzu. Rozvolněné plo-
chy jsou udržovány kosením, aby znovu nezarůstaly.
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rekapitulace

R5 Chodovecká



 R5 horní R6 střední R7 spodní

Původní  plocha  provozní hladiny  849 m2 925 m2 1 353 m2 
Nová  plocha  provozní hladiny  1 415 m2 1 814 m2 1 978 m2

Původní  objem při  provozní hladině  404 m3 491 m3 1 361 m3

Nový  objem při  provozní hladině  1 669 m3 2 136 m3 2 309 m3

Původní  plocha  maximální hladiny  2 575 m2 2 395 m2 2 020 m2

Nová  plocha  maximální hladiny  3 134 m2 3 735 m2 3 066 m2

Původní  objem při  maximální hladině  4 800 m3 3 790 m3 3 300 m3

Nový  objem při  maximální hladině  7 109 m3 7 160 m3 5 248 m3

Parametry nádrží

Odbahnění a úprava přelivu

Zanesná nádrž

R6 Chodovecká



Rozšiřování nádrže

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

R7 Chodovecká


