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PrahaPraha

Celkem 534 vodních ploch
– 40 retenčních nádrží40 retenčních nádrží
– 24 koupališť
– 62 dešťových usazovacích nádrží62 dešťových usazovacích nádrží
– cca 192 historických rybníků

zbytek nádrží je technických– zbytek nádrží je technických.



Zájmy správce toku:Zájmy správce toku:

- zajištění průtočnosti koryta
- udržení kvality vody ve vodním toku
- laciná údržba vodohospodářských staveb a 

koryta 
ajištění stabilit kor ta- zajištění stability koryta

- udržení zátopových oblastí
udržení vodního režimu ve vodním toku- udržení vodního režimu ve vodním toku











Zájmy vlastníků pozemkůZájmy vlastníků pozemkůZájmy vlastníků pozemků Zájmy vlastníků pozemků 
vv povodípovodí

- maximální využití těchto pozemků zamaximální využití těchto pozemků za 
účelem zisku

1 pro zemědělské účely1 pro zemědělské účely 
2 pro zástavbu





Zájmy vlastníků pozemků Zájmy vlastníků pozemků 
vv bezprostřední blízkosti vodního bezprostřední blízkosti vodního 

tokutokutokutoku

- maximální využití těchto pozemků zamaximální využití těchto pozemků za 
účelem zisku
1 pro zemědělské účely1 pro zemědělské účely 
2 pro zástavbu



Slatinský potokSlatinský potokSlatinský potokSlatinský potok



Zájmy vlastníků nemovitostí Zájmy vlastníků nemovitostí 
vv blízkosti vodního tokublízkosti vodního toku

- využití vodního toku pro odvod dešťových vod
- využití vodního toku pro odvod znečištěných vody p ý
- využití vodního toku jako skládkové lokality
- využití vodního toku pro zálivku zelených ploch
- využití vodního toku jako zahradního prvku v zahradě









Zájmy vlastníků a správcůZájmy vlastníků a správcůZájmy vlastníků a správců Zájmy vlastníků a správců 
dopravních stavebdopravních staveb

- využití vodního toku pro odvod dešťovýchvyužití vodního toku pro odvod dešťových 
vod ze silniční pláně

stavba objektů lacinými technologiemi- stavba objektů lacinými technologiemi
- nízké náklady na údržbu objektů nutných 

f k i d í h bpro funkci dopravních staveb







Zájmy správců sítíZájmy správců sítí

- stavba liniových staveb lacinýmistavba liniových staveb lacinými 
technologiemi

nízké náklady na údržbu objektů- nízké náklady na údržbu objektů 







Zájmy chovatelů rybZájmy chovatelů ryb

- maximální využití vodních ploch zamaximální využití vodních ploch za 
účelem chovu ryb





Zájmy provozovatelů sportovníchZájmy provozovatelů sportovníchZájmy provozovatelů sportovních Zájmy provozovatelů sportovních 
zařízení vzařízení v blízkosti vodního tokublízkosti vodního toku

- rychlé odvedení vod ze hřišťrychlé odvedení vod ze hřišť
- využití vod z recipientu pro zálivku 
v bezdeštném obdobív bezdeštném období





Zájmy ochrany přírodyZájmy ochrany přírody

- navrátit vodní tok stavu před jeho 
ovlivněnímovlivněním





ZájmyZájmy využití vodního toku provyužití vodního toku proZájmy Zájmy využití vodního toku pro využití vodního toku pro 
volný časvolný čas

- využití vodních ploch pro vodní sportyvyužití vodních ploch pro vodní sporty 
jízda na lyžích, vodních skútrech atd.

sjíždění vodního toku na lodích- sjíždění vodního toku na lodích





VD Ji i á d í lí h áVD Ji i á d í lí h áVD Jiviny návodní líc hrázeVD Jiviny návodní líc hráze



Celkový pohled na nádrž s ostrůvkem pro ptactvoCelkový pohled na nádrž s ostrůvkem pro ptactvoCelkový pohled na nádrž s ostrůvkem pro ptactvoCelkový pohled na nádrž s ostrůvkem pro ptactvo



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost
Richard Beneš 
tel.:272081809


