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Elektrická 
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Teplota vody
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Průhlednost Výskyt sinic

Posouzení vhodnosti ke 

koupání
Poznámka Aktuální charakteristika

KTJ/100 ml KTJ/100 ml µS/cm °C °C cm

12.7.2021 Malá říčka 90 70 290 21,0 19,0 70 nepozorovatelné vyhovující s výhradou po dešti!
Pěkný rybník v udržovaném parku Stromovka s travnatou pláží. Napájen vltavskou vodou z plavebního 

kanálu. Chybí zázemí.

12.7.2021 Eliška 150 250 614 22,7 19,0 40 nepozorovatelné vyhovující s výhradou po dešti!
Velmi příjemný rybník na okraji Prahy, okolí je udržováno, vysoké stromy poskytují sáín. Zázemí je rozšířeno - 

kiosek, WC, odp. koše, lavičky, stojany na kola.

12.7.2021 Počernický rybník 210 65 630 23,2 20,0 60 pozorovatelné vyhovující s výhradou po dešti! Pěkný rozlehlý rybník s travnatou plochou k rekreaci, přístup do vody neupravený, chybí zázemí.

12.7.2021 Lítožnický rybník 170 55 641 22,1 22,0 50 nepozorovatelné vyhovující s výhradou po dešti!
V roce 2020 revitalizovaný rozlehlý rybník s travnato-písčitou pláží. Špatná dostupnost autem, není možnost 

parkování. Rybník není hluboký. Chybí zázemí.

12.7.2021 Slatina 650 120 728 25,1 22,0 60 nepozorovatelné vyhovující s výhradou po dešti!
Velmi hezký velký rybník, břehy jsou travnaté a rákosové, dostatečná hloubka pro plavání, chybí zázemí, 

příjemné okolí. Neupravený vstup do vody.

12.7.2021 Hořejší rybník 230 70 658 25,6 28,0 40 hojný nevyhovující po dešti!
Rybník v blízkosti nové bytové zástavby Hloubětína, přístup do vody z moderního dřevěného mola, chybí 

zázemí. Zvýšené riziko výskytu sinic!

12.7.2021 Kyjský velký rybník 460 210 678 25,0 30,0 40 hojný nevyhovující po dešti!
Rozlehlý rybník v sousedství malého Kyjského rybníka. Okolí i rybník nabízí možnost plavání a rekreace u 

vody - travnaté břehy, lavičky. Chybí zázemí. Zvýšené riziko výskytu sinic!

19.7.2021 Olšanský rybník 26 8 623 23,5 21,0 50 nepozorovatelné vyhovující s výhradou Hezký rybník, ovšem bez veškerého zázemí a obtížně dostupný od silnice kvůli porostu.

19.7.2021 Nádrž Lipany 5 9 635 23,0 21,0 >100 (na dno) nepozorovatelné vyhovující
Krásně upravená nádrž, skvělá pro rodiny s dětmi (hřiště hned vedle). Kousek vedle nádrže je mobilní WC, 

lavičky i stol na stolní tenis.

19.7.2021 Vrah 30 700 404 23,4 21,0 45 nepozorovatelné nevyhovující
Rybník se špatným přístupem do vody (jenom několik mol), leží v hezkém okolí, ale chybí plocha pro rekreaci 

a okolí je znečistěné odpadky. Parkování vzdáleno 500 m

19.7.2021 Šáteček 180 42 352 22,9 21,0 20 nepozorovatelné vyhovující s výhradou
Hezká retenční nádrž, ale bez zázemí. V okolí nádrže je plocha pro rekreaci. Pozvolná hráz s možností 

přístupu do vody. Ovšem voda je kalná a je slyšet hluk z cesty. Parkování vzdáleno 500 m

19.7.2021 Podleský rybník 3 100 2 200 621 23,1 21,0 60 nepozorovatelné nevyhovující Velký rybník obklopen lesem, mimo mola ovšem horší přístup do vody a malá plocha pro rekreaci.

26.7.2021
Rybník-Park Maxe 

van der Stoela
35 590 1 334 20,9 18,0 60 pozorovatelné nevyhovující

Revitalizovaný rybník v parku s dětským hřištěm a placenými záchody. V roce 2021 je rybník zarostlý 

vodnými rostlinami a není tady možnost se koupat.

26.7.2021 Lysolajské koupaliště 120 260 1 180 16,0 24,0 >100 (na dno) nepozorovatelné vyhovující
Malá revitalizovaná požární nádrž s udržovaným okolím a vstupem do vody. V okolí je jenom málo místa na 

rekreaci a voda je spíš pro otužilce.

26.7.2021 Libocký rybník 35 50 706 25,0 25,0 20 hojný nevyhovující Středně velký rybník, k rekreaci je vhodná travnatá plocha v okolí. Zvýšené riziko výskytu sinic!

26.7.2021 Terezka 140 900 634 26,3 26,0 20 nepozorovatelné nevyhovující
Malý rybník v oboře Hvězda. Hezké okolí s trávnatou plochou pro rekreaci. Kousek vedle rybníku je mobilní 

WC a lavičky

26.7.2021
Dolejšák (Velký 

rybník)
20 410 849 24,2 27,0 >100 (na dno) nepozorovatelné nevyhovující

Středné velký rybník, vstup do vody jenom z jedné strany po kamenné stráni, která se ovšem klouže 

(potřebná opatrnost). Chybí zázemí ale je tady možnost rekreace na přilehlé louce.

26.7.2021 Stodůlecký rybník 290 420 545 23,3 27,0 30 nepozorovatelné nevyhovující
Rybník v parku uprostřed zástavby v sídlišti Stodůlky. Je tady dostatek místa na rekreaci, voda nevypadá 

lákavě na koupaní (přírodní znečistění).

26.7.2021 Nádrž Kotlářka 30 30 810 26,4 28,0 90 nepozorovatelné vyhovující s výhradou
Nově revitalizovaný rybník, ležící poblíž plzeňské výpadovky. Je tady dostatek místa na ležení, v okolí je malý 

les a louka. V roce 2021 plavalo v rybníku několik mrtvých ryb a okolí rybníka bylo znečištěné odpadky.

3.8.2021 Lahovický rybník 1 11 434 23,3 19,0 >100 nepozorovatelné vyhovující po dešti! Pěkný rybník s čistou vodou, vhodný na plavání. Břehy málo upravené, špatný přístup do vody. Chybí zázemí.

3.8.2021 Vltava-Lahovice 1 500 370 312 18,7 19,0 100 nepozorovatelné nevyhovující po dešti!
Pěkné místo u Vltavy s velkým potenciálem pro rekreační využití jako říční plovárny. Aktuálně zanedbané 

okolí, špatný přístup do vody. Po dešti zvýšené fekální znečištění.

3.8.2021 Berounka-Lipence 6 000 5 200 351 20,8 20,0 100 nepozorovatelné nevyhovující po dešti!
Pěkné místo v chatové osadě u Berounky. Voda teplá, malá hloubka. Není zde zázemí ani upravený přístup do 

vody. Po deštích zvýšené fekální znečištění!

3.8.2021
Vltava-Modřanské 

laguny
100 67 240 16,0 21,0 >100 nepozorovatelné vyhovující po dešti!

Velmi pěkné místo k rekreaci u Vltavy. Vstup do vody je z malé pláže na okraji udržovaného prostranství, 

které je součástí chráněného území. Základní zázemí představují WC (ToyToy) a lavičky. Voda je zde trvale 

velmi studená (cca 16 °C). 

3.8.2021
Vltava-

Vodpočívarna.cz
700 100 262 17,0 22,0 100 nepozorovatelné nevyhovující po dešti!

Rekreační areál Vodpočívárna.cz byl zrušen! Na místě je možný vstup do vody pozvolným nájezdem pro 

spouštění lodí. Rekreace je možná na přilehlé travnaté ploše vedle golfového hřiště. Chybí zázemí. Po dešti 

zvýšené fekální znečištění.

3.8.2021
Vltava-Branické 

ledárny
420 90 262 17,5 29,0 >100 nepozorovatelné nevyhovující po dešti!

Velmi pěkné místo v parku u Vltavy se vstupem do vody po kamenných schodech. Poblíž cyklistické trasy, v 

parku možnost odpočinku na udržovaných travnatých plochách. Po dešti mírně zvýšené fekální znečištění.

3.8.2021 Vltava-Žluté lázně 700 210 270 17,8 25,0 >100 nepozorovatelné nevyhovující po dešti!
Rekreační areál Žluté lázně disponuje dobrým vybavením a možností sportovního vyžití. Přístup do vody je z 

několiky mol, hloubka vody je vhodná na plavání pro dobré plavce. U břehu je zejména po deštích naplaveno 

biologické znečištění, které kazí esetický dojem. Po dešti zvýšené fekální znečištění.

El. konduktivita - 

třídy jakosti podle 

ČSN 75 7221
neznečištěná voda

enterokoky

Escherichia 

 coli průhlednost

znečištění 

 odpady

přírodní 

 znečištění

výskyt 

 sinic

mírně znečištěná KTJ/100 ml KTJ/100 ml cm stupeň stupeň stupeň

zněčištěná voda vyhovující ≤400 ≤1 000 ≥100 0 a 1 0 a 1 0 a 1

silně znečištěná voda vyhovující 
 s výhradou**≤400 **≤1 000 <100 2 a 3 2 a 3 0 a 1

velmi silně nevyhovující >400 >1 000 *<100 2 a 3 2 a 3 2 a 3

Hodnoty pro orientační posouzení jakosti vod ke koupání

* Průhlednost je hodnocena jako nevyhovující, pokud je zároveň přítomen masový výskyt sinic (stupeň 2 nebo 3).

 ** Pokud hodnota přesáhne limit jen 1x za sezónu nebo dojde ke zlepšení stavu. V roce 2021 bylo provedeno jen 1 šetření.

 ! Poznámka: hodnocení vybraných koupacích profilů je pouze orientační (není prováděno orgánem ochrany veřejného zdraví, 

je součástí výzkumného projektu Pól růstu II).


