Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
okolní zajímavosti - stručné dějinné ohlédnutí
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Kanalisační tunel pod Letnou a hlavní sběrač Lindley- byla v některých bubenečských studních stržena voda,
ovy kanalisace
následkem čehož musela být obec přednostně napojoPodle projektu inženýra Williama Heerleina Lindleye vána na vodovod.
z roku 1893 byly v Praze na přelomu století provedeny
velké kanalisační stavby. Odpadní vody z historického
středu města byly odváděny shybkou, vedoucí pod Vltavou od Starého Města, a dále směrem na Bubeneč
tunelem pod letenským ostrohem. Po vzoru Rudolfovy štoly tunel významnou měrou šetří spád - oproti
kanalisačnímu sběrači, který by obcházel Letnou přes
Holešovice.
Ražení tunelu bylo zahájeno roku
1897 a provedeno během roku. S vyzdíváním a dalšími
pracemi byl dokončen roku 1901, kdy do něj při návštěvě
Prahy sestoupil i císař František Josef I. Délka raženého
tunelu činí 1200 metrů, výška oválného profilu 2,6
m, kapacita 5 m3/s. Při stavbě tunelu, která probíhala
současně z několika šachet z povrchu Letné a Bubenče,
 Císařský mlýn (registrovaná památka)
V západním cípu Královské obory,
pod pahorkem Pecka, pracoval na vedlejším vltavském
rameni již ve středověku velký mlýn. Císař Rudolf II jej
(registrovaná památka)
Císařský
mlýn
nechal v létech 1581 až zhruba 1606 přestavět a rozšířit.

Ústí tunelu v Královské oboře vyznačuje revisní vstup.
Jeho stavbu z červených kanalisačních cihel nalezneme
při parkové cestě, vedoucí svahem od Gothardské brány
směrem k Místodržitelskému letohrádku. Tunel, protékaný mohutným proudem splašků, však není průchodný
a nemá smysl snažit se do něj proniknout.
Za tunelem pokračuje sběrač, který byl postaven v
otevřeném výkopu. Před bubenečským nádražím přijímá
zprava sběrač od Holešovic, který sem vede souběžně
s tělesem Drážďanské trati. Dále podchází nádraží a býv.
Mauthnerovu továrnu směrem ke staré čistírně odpadních vod v Papírenské ulici. Od šedesátých let, kdy byla
otevřena nová čistírna odpadních vod na Císařském
ostrově, zahýbá sběrač před starou čistírnou vpravo
ke shybce, která podchází plavební kanál.

 Stará kanalisační čistírna (registrovaná památka)

zvláštních kalových lodí,
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jeskyně), s kopulí sklenutou z kamenných kvádrů. Podle všeho do ní byla zavedena voda a sloužila jako lázeň.
V neobvyklém místě, ve svahu nad budovou, byl vyhlouben - a nepochybně náročným způsobem izolován bazén, do něhož musela být voda čerpána. Tady se císař
těšil z vzácných druhů ryb.
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ke třem kilometrům, se na
5
opačné straně ostrova zachovalo říční koryto s přirozeným spádem hladiny Trojská peřej. Plavební komory v Podbabě prodělaly v roce 1996 rekonstrukci.
6
Součástí přestavby bylo zřízení dvou vodních elektráren v bočních zdech větší
komory.
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Zřícenina Baba
Známý objekt nad Babskými skalami byl podle jedné verse postaven v 19.

