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Podzim na
vypuštěné
Hostivařské
přehradě

DO HOSTIVAŘE
NEJEN ZA RYBAMI
Pražská čtvrť Hostivař (jinak Praha 15) je poněkud jiným světem, který je
i není součástí metropole. Je zde živé obchodní a zábavní středisko,
moderní bytové domy, ale také je tady zástavba skládající se z původních
domků a usedlostí, propojených uličkami. Do třetice je zde vodní nádrž
Hostivař a její lesnaté okolí. Projděme se těmito místy, právě konec roku
2010 je k tomuto navýsost vhodný.

Když je
velká voda

A VzNIKLA NEJEN
PřEHRADA
Dlouhá léta si území na jihovýchodním okraji Prahy žila svým
poklidným, vesnickým životem.
Ostatně co byste čekali od takových míst, která se jmenují tak
„přízemně“ – Hostivař, Háje či
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Milíčov. Ovšem samotná Hostivař
byla k Praze připojena již v roce
1925, ostatní si na to musely pod
jménem Háje počkat až do roku
1968. Velkých změn se oblast
dočkala na přelomu padesátých
a šedesátých let, která sem přinesla radikální zvraty. Vznikly
celé čtvrti obytných domů, průmyslové oblasti, sídliště, ale také
přehrada a v jejím okolí byl
založen rozsáhlý – budoucí lesopark. Předzvěst dalšího urbanistického rozvoje, který se začal
rodit v 70. letech minulého století
a jehož výsledkem je největší
pražské sídliště Jižní Město.
Ačkoliv centrální plánování, v té
době vládnoucí komunistické
strany, je nyní přinejmenším
zpochybňováno občas se něco
povedlo. Vybudování vodní plochy
v Hostivaři a vysazení nových le-

soparků v okolí, jako budoucího
rekreačního zázemí pro teprve
projektované velké sídliště, tak to
je opravdu chvályhodný počin,
který přináší své plody až po desítkách let. Tedy vlastně až nyní.

HOSTíK JE KDyŽ
Vodní nádrž Hostivař, lidově
Hostík, což ovšem obvykle znamená i okolní lesoparky, letos
(v roce 2010) slaví nekulaté narozeniny, ale zanedlouho bude mít
již kulaté padesátiny. Výstavba
přehrady probíhala v letech 1961
až 1963, kdy byla vytvořena 13 m
vysoká a 112 dlouhá sypaná hráz.
Přehrada má rozlohu 43,8 hektarů
a největší hloubku 12 metrů, může
zadržet až 2,1 milionu krychl.
metrů vody. K plnému napuštění
došlo v roce 1964. Ale jak již bylo
napsáno, Hostík není jen samotná
přehrada a vodní plocha. V okolí
byl vysázen nový 240 hektarový
les, který doplnil 70 hektarů
dosavadního, původního zalesnění.
Vznikly nové parkové úpravy,
vyhlídkové cesty, z náměstí Míru
sem jezdila speciální rekreační
autobusová linka, po přehradě
jezdil katamaran Želva II. Ale to je
většinou již minulost.

NEVSTOUPíš DVAKRáT …
Čas šel dál a jedno z nejoblíbenějších rekreačních míst Pražanů zevšednělo. Místo autobusu
jezdí nedaleko přehrady metro,
sídliště Jižní Město se zabydlelo
a výstavba se začala infiltrovat ven

z Prahy proti toku Botiče, který
napájí přehradu v Hostivaři. Jen
se zajděte podívat do Průhonic
a Čestlic. V posledních letech
přehrada již jen žila ze své
podstaty a její sinice z prohřáté
vody a fosfátů sem Botičem připlavovaných. Nutno přiznat, že
zdejší koupaliště a jeho pláže nebyly hygieniky nikdy uzavřeny
z důvodů nedostatků kvality vody. Nicméně čas a deště odváděly svoji práci a přehradu
v Hostivaři pomalu, ale jistě zanášely bahnem, jehož vrstva
dosáhla v průměru jednoho metru,
místy dokonce 2,7 metru.

RADIKáLNí řEz
Jako pěkný dárek k blížícím se
padesátinám vodní nádrže Hostivař se jeví dílo, které započalo
vloni, tedy v roce 2010, kdy začalo
vypouštění vody z nádrže. Následovat bude vysychání nejprve
horní části nádrže a její vybagrování. Předpokládá se vytěžení
asi 55 000 kubíků sedimentu.
Poté dojde k úplnému vypuštění
nádrže, vysušení a v roce 2011
proběhne vytěžení sedimentu i zde,
tedy v dolní části nádrže.
Pak již bude následovat jen
budoucnost, tedy opětovné naplnění nádrže, ale také budou
uskutečněny některé tzv. revitalizační prvky, například v horní
Výlov oblíbené pražské rekreační vodní plochy

Sumec měl asi 60 kg a 210 cm

Rybáři loví
hostivařskou nádrž

části vzniknou dva ostrůvky, nově se upraví pláže atd.

KDyŽ VODA zMIzELA
Tak jak klesala voda, začaly se
objevovat mohutné pařezy, ale
i útlejší zbytky stromů, sadů, které
zde dříve rostly. Jako poslední se
objevily zbytky Mouchova mlýna, kde se zachovala jen část
náhonu. Zajímavé je sledovat
zbytky stromů, lemujících vlastní
koryto náhonu. Kde že loňské
nejen sněhy jsou. Obnažující se
dno nádrže pak pravidelně pročesávali hledači pokladů, v tomto
případě nejspíše řetízků a prstýnků opouštějících nešťastné plavkyně. Většinu „pokladů“ pak tvoři-

Opuštěný
tobogán

KONeČNě RyBy
Nedílnou součástí vypouštění vodní
nádrže Hostivař byl i výlov ryb,
který se zde za takřka 50 let
existence nádrže nekonal. Nejlépe
vše vyjádří strohá čísla:
n Historicky první výlov vodní
nádrže Hostivař proběhl ve dnech
23. až 26. října 2010.
n Bylo vyloveno na 28,85 tun ryb
všeho druhu.
n Ryby byly rozvezeny do
ostatních pražských rybářských
revírů.
n Největší vylovenou rybou byl
sumec dlouhý 243 cm a vážící
93,5 kg.
n Dále byl vyloven tolstolobik
velký 120 cm a vážící 41 kg
a candát dlouhý 45 cm, vážící
9 kg.

ly předměty vhozené do vody až
dodatečně, ale ani zde nedošlo
k převratným objevům, možno říci
naštěstí …
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