
Průzkum lokalit duben až květen 2019

Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy 

Aktivita II: možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy 

(od historie po současnost)



Celkem prozkoumáno 55 lokalit:

• 20 lokalit bylo předběžně vybráno jako vhodných ke vzorkování

• 6 lokalit bylo předběžně vybráno jako částečně vhodných ke 

vzorkování

• 29 lokalit bylo posouzeno jako nevhodných ke vzorkování



Olšanský rybník (ID 17)

Pěkný revitalizovaný rybník v klidném okolí s

čistou vodou a dobrým přístupem do vody.

Nicméně bez veškerého zázemí. Problematické

parkování. MHD je vzdáleno 1 km.



Hrnčířský rybník (ID 19)

Větší rybník ke koupání přístupný z

jihovýchodní strany bez zázemí. Okolí

rybníka je neudržované nicméně pěkné

přírodní. Omezené parkování. Dostupné

MHD (300 m).



Jordán a Sladkovský rybník (ID 22)

Soustava dvou rybníků, ke koupaní vhodný

Jordán. Vstup do vody je možný z hráze. Okolí

rybníků je pěkné, ale chybí veškeré zázemí.

Omezené parkování. Dostupné MHD (300 m).



Homolka (ID 26)
Hezký střední rybník v blízkosti Milíčovského

lesa s menší pláží na jedné straně. S pláží

sousedí větší louka s možností rekreace.

Nicméně chybí veškeré zázemí. Parkování

vzdáleno 600 m na blízkém sídlišti. MHD

vzdáleno 1km.



Nepomucký rybník (ID 35)
Retenční nádrž dešťové vody uprostřed sídliště

Stodůlky. Nádrž je revitalizovaná, přístup do vody

je možný z travnatých břehů, nachází se v

udržovaném parku, nad nádrží vede tubus metra

B. Pro využití k rekreaci chybí zázemí. Dobrá

dostupnost autem i MHD.



Stodůlecký rybník (ID 36)
Hezká retenční nádrž uprostřed udržovaného

parku v sídlišti Stodůlky je napájena Prokopským

potokem a z dešťových usazovacích nádrží.

Přístup do vody z příkrého svahu, po obvodu

rákosí, plocha na ležení dostatečná. Chybí

zázemí. Dobrá dostupnost autem i MHD.



Nádrž Kotlářka (ID 136)

Nově revitalizovaný rybník, ležící poblíž plzeňské

výpadovky, ale díky upravenému okolí lze najít

klidná místa u vody. Břehy a schody umožňují

přístup do vody. Možnost parkování je na velkém

P+R parkovišti, které je hned vedle nádrže. Chybí

zázemí.



Libocký rybník (ID 39)

Středně velký hezký rybník v blízkosti náspu

železniční tratě. K rekreaci je vhodná travnatá

plocha, z níž vedou schody do vody. MHD

vzdáleno 200 m. Parkování možné v okolí na

ulicích mezi domy (bez zón).



Jiviny retenční nádrž (ID 67)

Leží poblíž dálnice D0. V oblasti hráze jsou

rekreačně využívány travnaté plochy, přístup do

vody je možný v poměrně krátkém úseku, velká

část je zarostlá stromy a rákosím. Není k

dispozici jakékoli zázemí. MHD vzdáleno 200 m.

Parkování možné v okolí na ulicích mezi domy

(bez zón).



Koupaliště Březiněves (ID 130)

Upravené udržované koupaliště, začleněné do

sportovního areálu, který poskytuje kvalitní

zázemí, za které se vybírá vstupné.

Upozornění, že využití vodní plochy je

výhradně na vlastní nebezpečí. Parkoviště a

MHD v blízkosti.



Pokorňák (ID 153)

Revitalizovaný návesní rybník poblíž

Březiněvského koupaliště, spíše okrasná funkce,

ale má i rekreační potenciál. Pozvolné břehy

pokryté trávou, kamenem, ve vodě rákos. Má

potenciál pro rekreační využití. Parkoviště a MHD

v blízkosti.



Biologický rybník (ID 42)

Hezký rybochovný rybník s kamennou hrází ve

Vinořsko-satalické oboře. Pro vstup do vody

železné molo, přístup možný i z hráze. Není

prostor pro ležení, chybí zázemí. Má potenciál

pro rekreační využití. MHD vzdáleno 400 m.

Omezené parkování v zahrad. osadě.



Cukrovarský rybník (ID 43)
Bývalý užitkový rybník pro cukrovar. Dnes

revitalizovaný rybochovný rybník podlouhlého

tvaru, u odtoku upravené břehy kamenným

záhozem a schody do vody, dostatečný prostor

pro rekreaci na travnatých plochách, chybí

zázemí. Má velký potenciál pro rekreační využití.

MHD vzdáleno 300 m. Omezené parkování u

rybníka na příjezdové cestě.



Čeněk (ID 44)
Poměrně rozlehlý hezký (rybochovný) rybník

rekreačně využívaný, poblíž areálu parku U

Čeňka za sídlištěm Černý Most. Po doplnění

zázemí by mohl být příjemnou rekreační oblastí.

MHD vzdáleno 900 m. Omezené parkování u

rybníka na příjezdové cestě.



Pískovna (ID 50)

Zatopená revitalizovaná pískovna, dnes velká

hezká vodní plocha s odumřelými stromy,

přístup k vodě omezený, potenciál pro koupání

velký. MHD vzdáleno 1 km. Omezené

parkování v zahrad. osadě.



Šáteček (ID 57)

Velmi hezká retenční nádrž s čistou vodou.

Pozvolná hráz s možností přístupu do vody.

Horší dostupnost. MHD vzdáleno asi 700 m,

parkování je možné na sídlišti Petrovice (asi 500

m). Chybí veškeré zázemí.



Markéta (ID 55)

Starý velký rybník, zarostlé panely, podél celého

levého břehu strmý les bez viditelného přístupu

do vody – prudký svah, podle rybáře se tu lidi

moc nekoupají, přístup ze silnici (milionářské

domy), kde je oficiální cedule, že neexistuje

přístup k rybníku. MHD vzdáleno 700 m.



Vodice (ID 60)

Malá Vodice není pro koupání vhodná. Velká

Vodice je revitalizovaný rybník vhodný pro

krátkodobou rekreaci. Má to kapacitu, ale není

myšleno jako koupaliště. MHD vzdáleno 400 m.

Parkování možné v okolí na ulicích mezi domy

(bez zón).



V Rohožníku (ID 59)

Krásný velký rybník parkového typu, nutno víc

přístupů do vody. MHD vzdáleno 200 m.

Parkování možné v okolí na ulicích mezi domy

(bez zón).



Nádrž Lipany (ID 137)

Malé revitalizované jezírko, v současné chvíli

údržba a zákaz vstupu, určeno pro osvěžení,

podobné Lysolajům. MHD vzdáleno 500 m.

Parkování možné v okolí na ulicích mezi domy

(bez zón).



Borový rybník (ID 12) - MOŽNÁ

Menší retenční nádrž s malým prostorem

vhodným ke vstupu do vody umístěná v

klidném prostředí lesoparku. MHD vzdáleno

500 m. Parkování možné v blízkém sídlišti

Kamýk (bez zón).



Brůdek (ID 18) - MOŽNÁ

Rybník v těsné blízkosti pěkného

volnočasového areálu s omezeným přístupem

do vody. Voda může být znečištěna blízkým

chovem zvířat. MHD vzdáleno 300 m.

Parkování možné ve volnočasovém areálu.



Kovářský rybník (ID 21) - MOŽNÁ

Revitalizovaný pěkný rybník s břehy

nepřizpůsobenými ke koupání (hrubý štěrk na

březích). Nicméně vstup do vody možný. Voda

může být znečištěna blízkým chovem zvířat.

MHD v těsné blízkosti. Parkoviště vzdáleno asi

200 m.



Vrah (ID 31) - MOŽNÁ

Větší chovný rybník s ostrůvkem uprostřed.

Přístup do vody možný z několika malých

mol. V okolí menší louka s množstvím

stromů, které mohou poskytovat stín. K

dispozici jsou lavičky a mobilní WC toaleta.

Parkování vzdáleno 500 m na blízkém

sídlišti. MHD vzdáleno 1km.



Motolský rybník R1 (ID 34) - MOŽNÁ

První ze soustavy motolských rybníků (R1) na

Motolském potoce. Leží hned vedle placeného

prostoru Koupaliště Motol (rybník R2). Koupání

je tu možné, přístup z hráze, velmi omezený

prostor na ležení, nulové zázemí. Problém s

parkováním. MHD v těsné blízkosti.



Lipiny (ID 151) - MOŽNÁ

Menší rybník s omezeným přístupem do vody s

průzračně čistě vodou v pěkném prostředí

lesoparku. Ale v blízkosti rušná silnice. MHD v

těsné blízkosti. Parkování možné na příjezdové

silnici k rybníku.


