
Práčský rybník býval původně mlýnským ryb-
níkem, který byl součástí místního zámku, pi-
vovaru a mlýna patřících hraběti Ringhoffero-
vi. Na mapách je rybník zanesen společně se 
zámkem již v roce 1850. Rybník sloužil jako 
zásobárna vody a pro pohon mlýnského kola. 
Rybník je napájen z Botiče 560 m dlouhým ná-
honem od jezu Marcela, který zdvihá hladinu 
v Botiči o 3 m. 

Po mnoha opravách ve 20. století byl Práčský 
rybník typickým malým technicky upraveným 
rybníkem, kterých jsou v Praze desítky. Po zru-
šení mlýna i pivovaru zůstal rybník jako okras-
ná vodní plocha areálu Práče. Břehy byly kolem 
dokola opevněny kamennými zdmi, které již 
byly značně poškozené, stejně jako betonové 
vypouštěcí zařízení.

V roce 2008 proběhla celková revitalizace Práč-
ského rybníka, jejímž cílem byla nejen oprava 
zdí a vypouštěcího zařízení, ale hlavně jeho 
zpřírodnění a propojení vodní plochy s okol-
ním prostředím. Jedná se o ukázkový projekt 
zpřírodnění malého rybníka návesního typu 
s vysokou estetickou a krajinotvornou funkcí. 
V rámci revitalizace bylo provedeno odbahně-
ní rybníka, jižní a východní zeď byla zbourána 
a znovu vyzděna z lomového kamene. V místě 
původního betonového vypouštěcího zařízení 
se zřídil nový sdružený objekt s vypouštěcím 
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zařízením a bezpečnostním přelivem s odto-
kem přes vložený stupeň do původního odpad-
ního kanálu. 

Nejzásadnější změna byla provedena podél 
západní, severní a části východní hrany ryb-
níka, kde byly původní kolmé kamenné zdi 
ubourány a břehy byly upraveny tak, aby po-
zvolna přecházely do vodní hladiny. Vzhledem 
k tomu, že nahrazením kolmých zdí přírodní-
mi čistě pozvolnými břehy by došlo ke znač-

nému zmenšení objemu vody v rybníce, byla 
pod hladinou vybudována opěrná gabionová 
(drátokamenná) zídka, která v hloubce cca 0,5 
m břehy stabilizuje. Opevnění břehové čáry 
bylo namísto běžně používaného kamenného 
záhozu provedeno pomocí vegetačních koko-
sových rohoží, které jsou osázeny mokřadní 
kvetoucí vegetací. Tento typ opevnění nejenže 
chrání břehy proti vymílání, ale působí také vel-
mi dekorativním dojmem. Vzniká tak břehové 
pásmo mělké vody z části porostlé vegetací, 
které bývá nejcennější částí rybníků  a je do-
movem mnoha vzácných i ohrožených vodních 
živočichů. Do středu rybníku byl navíc ukotven 
plovoucí vegetační ostrůvek rozměrů 2×3m. 

Revitalizací Práčského rybníka došlo nejen ke 
zlepšení technického stavu rybníka, ale zejmé-
na jeho zpřírodnění a zvýšení jeho estetické 
a ekologické hodnoty.
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