Ďáblice náleží již od času nejstarších zemědělců k intenzivně osídleným lokalitám. Archeologové zde stále nacházejí
doklady osídlení zařaditelné takřka do všech pravěkých kultur. Název obce Ďáblice, původně Davlicz (Dawlitz), je
odvozen od vlastního jména Davel. Nejstarším písemným záznamem o zdejší vsi je darovací listina z r. 1253, kterou král
Václav I. daruje Ďáblice křižovníkům s červenou hvězdou. Je to jediný církevní řád založený v českých zemích a současně
jediný mužský řád na světě založený ženou – sv. Anežkou Přemyslovnou. Křižovníci zde vybudovali dvorec, později
přestavěný v rezidenci se špitálem, a kapli, spravovali též místní polnosti a rybníky. Úzkou spojitost dějin obce s křižovníky
vyjadřuje i znak Ďáblic: v jeho levém poli je znak řádu, v pravém poli je znak hlavního města, k němuž byly Ďáblice
připojeny v roce 1968.
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PŘÍRODNÍ POZORUHODNOSTI
1

MRATÍNSKÝ POTOK

2

RYBNÍK OHRADA

3

RYBNÍK PARKÁN

4

ĎÁBLICKÝ HÁJ – LÁDVÍ

5

MĚŘIČSKÁ VĚŽ NA LÁDVÍ

Potok dlouhý 15 km se jako jediný pražský potok nevlévá do Vltavy, ale do Labe, a to u Kostelce nad Labem.
Pramení v polích mezi historickým jádrem obce a pražskou skládkou komunálního odpadu.
Rybník se nalézá za ohradou hospodářského dvora křižovníků na místě prameniště Mratínského potoka. Založen
byl ve 20. století pro potřeby provozu v místním státním statku.
Jediný z ďáblických středověkých rybníků, který přetrval dodnes. Nachází se za kamennou zdí v areálu původní
křižovnické rezidence.
Ládví je nejvyšším vrchem na severu Prahy. Je porostlý smíšeným parkově upraveným lesem. V 1. polovině
20. století se zde v mnoha nevelkých lomech těžila jedna z netvrdších hornin – buližník. V druhohorách byl kopec
Ládví ostrovem v mělkém moři. Jako památka na toto období zde zůstaly přílivové kapsy s velkými kameny
ohlazenými mořským příbojem.
Nejvyšší místo vrchu Ládví (358 m n. m.) patří k nejvýznamnějším triangulačním bodům v ČR. Při výstavbě
měřičských bodů zde byla v letech 1936–1941 postavena kamenná geodetická věž. Takových věží bylo postaveno
v Československu pouze několik. V dnešní době již ztratily svůj význam.

HISTORICKÉ PAMĚTIHODNOSTI
1

ZÁMEK S KAPLÍ A HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU HVĚZDOU

2

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A SV. VÁCLAVA

Na místě rezidence s kaplí se původně nalézal středověký dvorec, patrně s kamennou tvrzí. Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou získal tuto usedlost nedlouho po svém vzniku r. 1233. Zámek s kaplí, jak jej známe dnes, nabyl
svou podobu až krátce před rokem 1754, kdy bylo starší sídlo přestavěno po požáru. Součástí křižovnického
hospodářského dvora je unikátní 145 metrů dlouhá šestidílná stodola z 19. století.
Barokní kaple Nejsv. Trojice a sv. Václava spolu se zámkem jsou nejpozoruhodnější uměleckohistorickou památkou,
s hodnotnou vnitřní výzdobou. Autora barokní stavby neznáme. Její vzhled však ukazuje na ovlivnění dílem
architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

3

KAPLIČKA SE SOCHOU SV. JANA NEPOMUCKÉHO

4

NÁVES A STATKY V HISTORICKÉM JÁDRU OBCE

5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výklenková kaplička s novodobou masivní mříží ukrývá pískovcovou sochu světce z roku 1767.
Historické jádro Ďáblic tvoří soubor lidové a zlidovělé architektury z 19. století, nalézající se hlavně podél ulic
U Parkánu a Na Štamberku. Pro své nesporné památkové hodnoty bylo centrum Ďáblic v roce 1991 vyhlášeno
vesnickou památkovou zónou.
Budova s výrazným vstupním schodištěm byla postavena v roce 1901. Rozšířena byla v letech 1999 a 2015–17.

6

POMNÍK NA PAMÁTKU PADLÝCH A UMUČENÝCH SPOLUOBČANŮ VE DVOU SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH

7

BATTISTOVA CIHELNA

8

AKCÍZ

9

STARÝ ĎÁBLICKÝ HŘBITOV

10
11

12

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl na návsi postaven pomník ďáblickým mužům padlým
v 1. světové válce. V roce 1938 byla do něj vložena prsť z bojišť Zborov, Teron a Doss Alto. V roce 1946 byla na
pomník umístěna mramorová deska se jmény umučených a padlých z let 1938–1945.
Dvanáctikomorová kruhová pec se samostatně stojícím komínem byla postavena v letech 1893–1898. Její provoz
byl ukončen v roce 1939. Po válce se stala součástí areálu panelárny národního podniku Prefa. V roce 1996 byla
cihelna prohlášena nemovitou kulturní památkou. Při rozsáhlé adaptaci v letech 2005–2012 bylo vyspraveno
vlastní těleso pece, v němž se dnes nalézá restaurace.
Osamoceně stojící budova Akcízu byla postavena v roce 1924 v místě, kde se nacházela daňová hranice velké
Prahy, známá též jako potravní čára. V objektu sídlila finanční stráž, která tuto daň vybírala.
Obyvatelé Ďáblic původně pohřbívali své mrtvé u kostela sv. Václava na Proseku. Po velké epidemii neštovic
a cholery byl v roce 1873 starý prosecký hřbitov přeplněn a c. k. hejtmanství v Karlíně nakázalo zřídit hřbitov
v Ďáblicích. Postaven a posvěcen byl roku 1896.

POMNÍK OSVOBOZENÍ PRAHY 9. 5. 1945
PRVNÍ PANELOVÝ DŮM V PRAZE

Na přelomu 40. a 50. let 20. stol. navrhl ďáblický občan, architekt Miloslav Wimmer, nový konstrukční systém
založený na objevu tzv. skeletopanelu (skeletu s železobetonovou výplní). V r. 1953 pak byl v Ďáblicích v ulici
U Prefy postaven prototyp skeletového montovaného nájemního domu – panelový dům, dnes chráněný jako
kulturní památka.

ĎÁBLICKÁ HVĚZDÁRNA

Na severovýchodním konci vrchu Ládví byla v letech 1954 až 1956 svépomocí vybudována hvězdárna. Pro základní
stavbu byly použity panely, které zbyly ze stavby prvního panelového domu. O její výstavbu a provoz se významně
zasloužil tehdejší ředitel ďáblické školy Zdeněk Corn. Hvězdárna byla postupně modernizována a dodnes slouží
široké veřejnosti. Při pěkném počasí je z vyhlídky u křížku krásný výhled na takřka celou severní polovinu Čech.

SOUČASNÉ ZAJÍMAVOSTI
1

NOVÝ OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE

2

KOMUNITNÍ CENTRUM VLNA

3
4
5
6
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Vyrobeno v rámci participativního rozpočtu MČ Praha-Ďáblice.
Ilustrace a grafická úprava: Barbora Sládková 2021
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Nachází se v něm Úřad MČ Praha-Ďáblice, pošta, ordinace lékařů, multifunkční sál. Postaven v r. 2018.
V architektonicky zajímavě řešeném objektu, postaveném v r. 2016, se nalézá komunitní kavárna a klubovna.

LÉKÁRNA
OBECNÍ KNIHOVNA
MATEŘSKÁ ŠKOLA

10
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HASIČI PRAHA–ĎÁBLICE
POLICIE ČR - POHOTOVOSTNÍ MOTORIZOVANÁ JEDNOTKA
CYKLOSTEZKA A276

HŘIŠTĚ A KOMUNITNÍ ZAHRADA
FITPARK NA ZNĚLCI
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SK ĎÁBLICE A TENISOVÉ KURTY

TURISTICKÁ TRASA

