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Revitalizace rekreační zóny Hornobranský rybník pokračuje 

 

Ve druhé polovině roku 2013 byla vytvořena pracovní skupina, jejímž úkolem je přeměnit okolí 
Hornobránského rybníka na rekreační zónu vhodnou pro koupání, relaxaci a odpočinek. Projekt je 
realizován ve spolupráci města Český Krumlov a společnosti jím vlastněné, Lesy města Český 
Krumlov, s.r.o. Ta byla současně určena hlavním nositelem projektu. 

Do srpna letošního roku byly provedeny práce s cílem zlepšit jakost vody v rybníku. V prvé řadě bylo 
nutné zjistit aktuální stav jakosti vody, pojmenovat negativní faktory a nalézt řešení, jak je odstranit, 
nebo alespoň částečně eliminovat. Proto byla provedena analýza odebraných vzorků vody a planktonu 
a to nejen v obou Hornobránských rybnících, ale i v rybnících na Drahoslavické kaskádě, ze které jsou 
Hornobránské rybníky napájeny. Při podzimním výlovu rybníka byla posouzena stávající rybí obsádka 
a navržena její obměna. Současně byla provedena revize stavu dna rybníka a jeho vyvápnění, dále 
došlo ke zpevnění hráze malého Hornobránského rybníka, doplnění písku na hlavní pláži rybníka, 
provedení drobných terénních úprav především podemletých břehů rybníka, oprava výpustného 
zařízení a oprava bezpečnostního přelivu přivaděče vody na nátoku. Dále byly odstraněny nevhodné 
dřeviny z břehů rybníka a v souladu s doporučením vodohospodářského odborníka bylo v jarních 
měsících, ve spolupráci s podnájemcem rybníků Základní organizací Českého rybářského svazu Český 
Krumlov, přistoupeno k obměně rybí obsádky. V srpnu letošního roku byl proveden hloubkový vrt, 
který bude v letních měsících dotovat vodu v rybníku.  

Ve druhé fázi projektu dojde v lokalitě Hornobránského rybníku k vybudování adekvátního zázemí 
určeného k aktivnímu či pasivnímu odpočinku. Cílem projektu je vytvořit zde zázemí, které bude 
smysluplné a současně bude jeho provoz finančně nenáročný. Stavební práce budou provedeny na 
základě projektové dokumentace „Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov" 
zpracované WÍZNER AA, architektonický ateliér, v březnu 2014. S ohledem na finanční možnosti 
města a Lesů města Český Krumlov, s.r.o. bylo přistoupeno k řešení realizovat projekt po etapách. 

První etapa projektu bude zahrnovat tyto stavební objekty: 
SO 01 - dřevěné molo pevné - I. část, 
SO 02 - cesty, chodníky, přesunutí oplocení budovy městského úřadu, 
SO 03 - sportovní plochy, 
SO 07 - převlékárna, sprcha, 
SO 08 - mobiliář, informační cedule, 
SO 3.2 - veřejné osvětlení, 
SO 01 - příprava vrtu. 

První etapa stavebních prací bude realizována společností SWIETELSKY stavební s.r.o.. Stavební 
práce byly zahájeny v pondělí 25. srpna 2014, a budou ukončeny do 31. října 2014.    



„Podobných lokalit, obdobně využívaných je v naší republice poměrně mnoho a určitě splňují 
očekávání nenáročného návštěvníka, o čemž se lze přesvědčit jejich návštěvou. Projekt samozřejmě 
respektuje plošné omezení celé lokality, což jej poměrně limituje především v rozsahu plánovaných 
objektů,“ doplňuje ředitel Lesů města Český Krumlov Ing. Bedřich Navrátil.  

Více se o projektu dočtete na internetových stránkách města www.ckrumlov.cz/obcan v sekci Projekty 
města.   
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