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1.Úvod 

 

Prosecký potok jsme si vybraly s ohledem na zadání soutěže. Tedy, abychom 

byly schopny sledovat uzavřené povodí (od pramene k ústí), a aby byl tok co 

nejblíže našemu domovu. A jak už jsme zmiňovali v první etapě, tomuto zadání 

nejlépe vyhovoval Prosecký potok na Praze 9. 

Zaměřily jsme se tedy na výzkum potoka, který patří mezi velmi malé toky 

(1km) a protéká pouze městským prostředím, čímž se odlišuje od jiných 

českých toků, které mnohdy pramení v přírodním prostředí. V jednotlivých 

etapách jsme sledovaly prostředí a organismy kolem našeho potoka, čistotu 

vody a život lidí kolem toku. Navíc jsme zorganizovali besedu s mladšími žáky 

na dané téma a úklid v blízkosti našeho potoka. Na následujících stránkách 

naleznete shrnutí našich poznatků a nejzajímavější fotografie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Popis přírodního prostředí toku 
 
O správu Proseckého potoka se starají Lesy hl. m. Prahy. Územně protéká Prosecký potok 
katastry Prosek, Vysočany a Libeň. Nedaleko od pramene se nachází rušná komunikace 
Vysočanská a železniční trať. Tok vede údolím mezi estakádou vedoucí z Proseku na náměstí 
OSN a vinicí Máchalka. Kolem parku Podvinný mlýn se nachází hlavní komunikace, hranici 
parku tvoří zástavba. V blízkosti potoku jsme nezaznamenaly průmyslové podniky, 
zemědělskou činnost či skládky.  V okolí se nacházejí spíše sídliště s hustou zástavbou. 
Území je součástí naučné stezky Vysočany–Prosek–Střížkov, která vznikla 19. března 2009. 
Množství odpadků, na které jsme upozorňovaly v první etapě, jsme se snažili zmírnit námi 
zorganizovanou akcí jejich úklidu, avšak odpadků je stále dost.  
Co se týká rostlin tak na pár místech se u toku nachází kapraď samec, v jednom jezírku byl 
vysazen leknín. Dále se v okolí potoka nacházejí jírovce, břízy, javory, vrby, které zde však 
nejsou přirozeně, ale v minulosti byly součásti výsadby parku. 
 
 

3. Popis bentických organismů  
 
Při výzkumu bentických organismů jsme prozkoumaly různé typy dna. Nejvíce bezobratlých 
živočichů jsme našly v místech, kde dno bylo bahnité (např. Dračí jezírko). Méně 
bezobratlých jsme našli tam, kde dno bylo vydlážděno kameny.  
Náš postup při odlovu byl takový, že jsme vždy použily cedník pro výlov organismů, pro 
manipulaci s živočichem jsme využily pinzety a pro jeho pozorování jsme jej umístily buďto 
do plastové misky nebo do malých zkoumacích nádobek a poté jsme si jej lupou přiblížily a 
pomocí určovacího klíče i určily. 
Mezi nalezenými živočichy byli vesměs: pijavice, plži, hrachovky, beruška vodní, plovoucí 
nymfy jepic, larvy pakomárů, larvy motýlice, larvy vážky (pravděpodobně lesklice měděné), 
vodoměrky, bruslařky, znakoplavka, larvy tiplic a larvy muchniček. Hodnotu, kterou jsme 
díky živočichům (každý druh měl jistou bodovou hodnotu) získaly, byla 4,9 (po 
zaokrouhlení). Škála byla v rozmezí 0–10. Čím vyšší hodnota, tím nižší znečištění vody na 
daném místě. Z tohoto odvozujeme, že potok dosahuje střední hodnoty znečištění.  
 
 
 

4. Zjištěná kvalita vody  
  

 
Jak už jsme zmiňovaly v druhé etapě, zjistit údaje o kvalitě vody v našem toku nebylo 
jednoduché, jelikož se jedná o opravdu malý vodní tok. Dle pana Ing. Beneše neexistují data 
k našemu toku ale k jeho prameni (Prosecký rybníček). Viz druhá etapa. Údaje vypovídají o 
tom, že v našem toku nejsou zaznamenány fenoly ani ropné látky a je zde přijatelná míra 
rozpuštěných prvků.  
Vlastním měřením jsme také nezjistili žádné podstatné odchylky. Dle měření pH je voda 
slabě alkalická nebo se blíží neutrálnímu stavu. 
 
 



5. Další zjištěné informace  
 
 

Už při první etapě jsme narazily na historii pramene našeho potoku, která svědčí o jeho 
důležitosti v minulosti. Znovu pro připomenutí tedy zmiňujeme. 
Prosecký rybník je ve skutečnosti vybetonovanou nádrží bez vodní vegetace. Jedinou 
výjimkou je vysazený leknín. Na břehu se nacházejí dvě vzrostlé vrby, dub a pár břízek. V 
minulosti byl Prosecký rybník postavený na náhorní písčité plošině jediným zdrojem vody 
pro Prosek. Sloužil k zásobování dvorů, chalup, fary. Zajímavostí je, že vodu dopravovali ve 
štoudcích pomocí oslů, a protože se touto vodou i křtilo, říkalo se o proseckých obyvatelích, 
že jsou křtění oslí vodou. 
 
Současná podoba rybníka r. 2015                                Podoba rybníka v r. 1963  
 

 
 
Další zajímavou informací pro nás bylo, že původní potůček (Prosecký potok) končil v 
kanalizaci, ale Libor Culka ho využil pro napájení celého vodního systému v parku, který 
vytváří zajímavé scenérie – potůčky s meandry, jezírka, můstky... Voda tak nekončí v 
kanalizaci, ale nakonec doteče do toku Rokytka. Což je jistě velký klad. 
 
 
 

6. Závěr  
 
 

Závěrem bychom shrnuly, že i přesto že jsme se od počátku setkávaly s nějakými 

překážkami, jak získat správné informace. První problém se objevil hned na začátků našeho 

pátrání a to jak správně určit pramen toku. S pomocí pracovníků radnice Prahy 9 a 

komunikaci s panem Ing. Richardem Benešem (zástupce vedoucího střediska vodní toky, 

Lesy hl.m. Prahy, p.o.) jsme zjistily, že potok pramení v Proseckém rybníčku, který je zásoben 

z drenáží. Další problém byl se získáním přesných dat ke kvalitě vody v potoce. Které jsme 

nakonec odvozovaly od kvality vody v Proseckém rybníčku. 

 Nejzajímavější lokalitou, kterou potok protéká, byl pro nás park Podvinný mlýn, kde se také 

na toku nachází retenční nádrž a potok se zde vlévá do říčky Rokytky.V letech 1997-8 byla na 

toku zřízena malá jezírka, která mají jak rekreační funkci tak i tu retenční. Do některých byli 



nasazeni čínští kapři a vysazen leknín. Dle informací získaných od úřadů již víme, že potok 

přijímá vodu od dalších potůčků. Jednoho podzemního zdroje, který dodává nejvíce vody, a 

nakopnutého potůčku, který vzniknul při budování bobové dráhy. V parku se také 

odehrávala většina našeho výzkumu zahrnující měření šířky a hloubky potoka, pH, odlovu 

bezobratlých živočichů. 

Při zjišťování znečištění vodního toku jsme se shodly, že za největší znečišťovatele okolí lze 

považovat místi obyvatele, kteří zde nechávají spoustu odpadků. Důkazem toho byl naše 

akce úklid okolí potoka, který jsme společně s Ekologickým seminářem na naší škole 

(kterého jsme součástí i my) jsme 3.12.2015 zorganizovaly. Nasbírali jsme více odpadků, než 

jsme si mysleli a rychle jsme naplnili všechny přinesené pytle. 

Ve třídě našich mladších spolužáků v 6.A jsme k příležitosti Světového dne záchodů 

zorganizovaly besedu na téma "Čistota vodních toků a vody obecně". S žáky jsme 

diskutovaly o znečišťovatelích vody, popsali koloběh vody v přírodě a v čističce.  Byly jsme 

překvapené, jak trefně žáci reagují, což nás potěšilo.  

Celkově hodnotíme svou práci vzhledem k okolním skutečnostem a velikosti potoku, jako 

velice zdařilou a rády jsme si vyzkoušely badatelskou práci. Byla to pro nás první soutěž 

tohoto typu. Také jsme při práci zjistily, jak je někdy těžké se navzájem časově zkoordinovat, 

tak abychom každou svou část práce stihla včas udělat. 

 

 

7. Přílohy  

V přílohách najdete fotky zachycující stěžejní body naší práce. Dále jsme natočili krátké 

video, které je bez mluveného komentáře, podtržené autorskou hudbou otce jedné 

z nás. Rozhodly jsme se pro tuto verzi videa, jako symbolické rozloučení se soutěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ústí Proseckého potoka do Rokytky a Dračí jezírko 

 

 

 

 

 

 



Odlov bezobratlých  

 

 

Měření pH  

  

 



Beseda s žáky 6.A  

 

 

 

Úklid okolí Proseckého potoka  

 


