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Generel odvodnění Sever (10/2007)  
(Technická zpráva – návrh výhledového stavu, str.75) 
 
 
„Z hodnocení GO MČ Praha – Ďáblice a z výsledků GO Sever shodně vyplývá, že 
dešťová kanalizace Ďáblic je v současném stavu v některých úsecích natolik 
nekapacitní, že při přívalových deštích dochází v kritických úsecích k tlakovému 
průtoku s velkým vzdutím, které se při srážkách s nižší četností propagují až na 
terén, dochází k zatápění vozovek, při zvlášť nepříznivé konfiguraci terénu 
i přilehlých objektů (viz vyhodnocení současného stavu). Tato kritická situace se 
neustále zhoršuje s pokračující výstavbou v obci, s rozšiřováním zpevněných ploch 
a s prodlužováním stok dešťové kanalizace.“ 

 

 

 

 
Zaplavení ulice Na Štamberku, procházející památkovou zónou „Staré Ďáblice“, po přívalovém dešti 
v roce 2016  

  



 
Zaplavení ulic Na Štamberku a U Parkánu, procházejících památkovou zónou „Staré Ďáblice“, po 
přívalovém dešti v roce 2016 

 
Zaplavení ulice U Parkánu, procházející památkovou zónou „Staré Ďáblice“, po přívalovém dešti 
v roce 2016 



 
Zaplavení ulice U Parkánu, procházející památkovou zónou „Staré Ďáblice“, po přívalovém dešti 
v roce 2016 

 
Zaplavení ulice U Parkánu, procházející památkovou zónou „Staré Ďáblice“, po přívalovém dešti 
v roce 2016 



Generel odvodnění Sever (10/2007)  
(Technická zpráva – návrh výhledového stavu, str.75-76) 
 
„Návrh řešení GO Sever respektuje řešení navrhované v GO MČ Praha – Ďáblice, 
posuzuje tento návrh v matematickém modelu dešťové kanalizace a vyhodnocuje 
ho na základě metodiky GO HMP.“ 
 

 
Přetížení dešťové kanalizace dle Generelu odvodnění Praha-sever (10/2007)  

Výkres 8.21_GOSEV_sit_pretizeni_dest_ss_071031 

 
„Základem navrhovaného řešení je rozdělení celého rozsáhlého povodí napojeného 
na dešťovou kanalizaci na tři povodí, každé se samostatným vyústěním do potoka. 

Povodí A bude vytvořeno odpojením sběrače B v křižovatce ul. Čenkovská –

Myslivecká. Tím bude na západě omezeno rozvodím probíhajícím západně od ulice 
Květnové a severně od ulic Na Štamberku – U Parkánu. Uvolní se kapacita v dolním 
úseku sběrače B i A a po zkapacitnění 5,0 m dlouhého úseku v křižovatce Ďáblická – 
Kostelecká mezi budou dnešní problémy v těchto úsecích odstraněny a výhledově 
bude možno připojit rozvojové plochy na jihu a jihovýchodě zástavby. 
Sběrač A bude ulicí Kostelecká přepojen do prostoru severozápadně od křižovatky 
Kostelecká – Cínovecká, kde se na pozemku vymezeném nájezdem z Kostelecké 
na Cínoveckou vybuduje retenční nádrž A, ve které se výpočtový průtok zredukuje 
na 130 l/s (10 l/s.har). Retenční nádrž bude doplněna dešťovou usazovací nádrží, 
ve které se přitékající dešťové vody zbaví hrubých snadno sedimentujících 
a plovoucích nečistot. DUN má objem V = 350 m3. Tvoří ji železobetonová nádrž 
o velikosti 6,0 x 34,0 m s kalovým prostorem hloubky 1,0 – 2,0 m, s provozním 
prostorem hl. 1,7 m. Výpust z retenční nádrže bude do potoka zaústěna ve vtokovém 
objektu propustku pod dálničním tělesem.“ 



 
Výhledový stav dešťové kanalizace dle Generelu odvodnění Praha-sever (10/2007)  

Výkres 8.2_GOSEV_sit_prehledna_dest_vs_080227 

 

„Povodí B vznikne odpojením sběrače B v křižovatce Čenkovská – Myslivecká 

a vybudováním jeho nového pokračování přes severní rozvojová území do pramenné 
pánve Mratínského potoka. Zde se v prostoru navrhovaného lokálního biokoridoru 
v okolí vodní nádrže, v prameništi, vytvoří terénními úpravami druhá retenční nádrž 
s řízeným odtokem z prameniště 80 l/s. Poměrně dlouhá přítoková stoka bude 
současně vytvářet páteřní stoku v rozvojovém území sever. Aby se nádrž 
nezanášela a rovněž se zvýšila i ochrana potoka před nadměrným znečišťováním 
vodami z kanalizace, zařazuje se před retenční nádrž dešťová usazovací nádrž 
objemu V = 222 m3. Je vytvořena jako železobetonová nádrž velikosti 4,5 x 32,0 m 
s kalovým prostorem hloubky 0,80 – 1,5 m, s provozním prostorem hloubky 1,6 m. 

Povodí C na severovýchodním okraji obce mezi Kosteleckou a Mratínským potokem 

vznikne převedením sběrače A do retenční nádrže A. Po odpojení hlavního povodí 
bude zde stoková síť dostatečná, dnešní kapacitní problémy v okolí ulice U 
Chaloupek budou odstraněny. Výhledově se počítá, že se na výpusti zřídí pouze 
malá dešťová usazovací nádrž objemu V = 54 m3. 
Nespornou výhodou navrhovaného řešení je, že není nutno realizovat (až na 
výjimky) nákladnou přestavbu hlavních sběračů v silně frekventovaných vozovkách. 
Rozčlenění systému umožní etapizaci výstavby podle naléhavosti řešení stávajících 
problémů a potřeby odkanalizování rozvojových ploch.“ 
 

  



M.Čerňanský, L.Procházka: Vesnice a osady na území Velké Prahy 
s památkami slohové a lidové architektury I., Vydalo hl.m.Praha-Odbor 
památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy 2015, 349 str. 
 
str.68: 
„ … Stávající památkovou ochranu reprezentuje památková zóna „Staré Ďáblice“, 
prohlášená obecně závaznou vyhláškou č.15/1991 HHMP ze dne 16.5.1991 o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení 
podmínek jejich ochrany. Vymezení památkové zóny popisem hranic je přílohou č.1 
vyhlášky… “  
 
 

 
 


