Studie odpojení a převedení dešťových vod v
povodí MČ Ďáblice
Generely a studie řeší návrh stokových sítí oddílné srážkové kanalizace
v souladu s legislativou a městskými standarty pro HMP:
➢ návrhový déšť s periodicitou p=1(1letý),
➢ intenzita 160l/s/ha
➢ doba trvání deště 10 min

Nově studie řeší převedení extrémních srážkových událostí
➢ posouzení extrémních srážkových událostí pomocí moderních technologií (1D a 2D modelů)

NÁVRH ODVODNĚNÍ
NÁVRH GO PROVEDEN PRO:
➢ periodicitu p=1 (1letý)
➢ doba trvání 10 min,
➢ intenzita deště 160l/s/ha
STANOVANÉ OBJEMY
Retenční objem RN A V = 350 m3
Retenční objem RN B V = 222 m3
DUN C V 54 m3
Částečné
přespádování
stávající
dešťové kanalizace

NÁVRH VRV
Návrh retenčních nádrží na dešťové kanalizaci:
RN1 = 36.6 m3,
RN3 = 473 m3,
RN4 = 42.3 m3
Přepojení dešťové kanalizace a její přespádování
Vybudování nové stoky

V souvislosti s nutností reagovat na klimatické změny, PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY x SUCHO
PVS zahájila práce na studiích řešících
extrémní srážkové události vyskytující se na území HMP.

Studie odpojení a převedení
dešťových vod
Nově zpracovávaný projekt řeší:
▪ posouzení dešťových situací pomocí
moderních technologií (1D a 2D
modelů)
▪ celé spádové (hydrologické) povodí
21.7 km2
▪ posouzení extrémní srážkové události
ze 14.8.2020

Srážka 14.8.2020
D10 Ládví

Srážkový úhrn: 65,8mm
Trvání deště: 63 minut
Maximální intenzita: 601 l/s/ha
Průměrná intnzita: 174 l/s/ha
IDF - 100let/60min intenzita: 154 l/s/ha

Jedná se o déšť větší než 100 letý 60 minutový

Problém MČ Ďáblice
Topologie území = Uzavřenost povodí

Důsledek
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Doporučený scénář č. 6

- návrh opatření

1) Opatření ve stokové síti: pro návrhové srážky
•
•
•
•
•

Vybudování retenčních nádrží (RN1, RN3, RN4),
Přepojení / odpojení v rámci stokové sítě,
Přespádování části srážkové stokové sítě
Vybudování nové stoky.
Propoj DN 400 (U Hasičů)

2) Opatření navržená v rámci dešťového koridoru
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Ochrana areálu PČR,
• upravení nivelety komunikace ul. Ďáblická v příčném směru,
• zvýšení nivelety komunikace pro pěší,
• odstranění části stávající hradební zdi,
• úprava nivelety terénu pro převod extrémních vod z prostoru ulice Ďáblická do stávající
vodoteče,
• zvýšení stávající nivelety terénu, lze řešit zpevnění stávajícího oplocení, pevná
nepropustná podezdívka,
Ochrana areálu sběrného dvora,
Ochrana parkoviště pod křižovatkou ul. Ďáblická x U Parkánu,
Poldr v severní části MČ Ďáblice.
ul. Vojkova - upravení nivelety komunikace pro pěší,
ul. Brigádnická - upravení nivelety komunikace pro pěší,
Snížení nátoku na ul. Šenovská
• Zamezení nátoku extravilánových vod ul. Statková – nad ulicí Statková, plánován průleh
v komunikaci,
• ul. Myslivecká - zvýšení nivelety komunikace pro pěší, lze řešit plnou (nepropustnou)
podezdívkou plotů v ulici,
• Upravení nivelety komunikace ul. Šenovská (pod křižovatkou s ul. Statková) v příčném
směru,
• Přespádování ulice Šenovská na levou stranu (při pohledu z kopce dolů),
• úprava nivelety terénu pro převod extrémních vod z prostoru křižovatky ulic Šenovská x
Statková až po prameniště v severní části MČ Ďáblice.
ul. Chřibská - upravení nivelety komunikace pro pěší,
ul. Chřibská – přesun stávající TS 3327,
ul. Zářijová - upravení nivelety komunikace pro pěší,
ul. Červnova - upravení nivelety komunikace pro pěší,
Poldr v jiho-východní části MČ Ďáblice.

Soubor opatření pro návrhové srážky
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1. Odpojení srážkových vod od stokové sítě (HDV)

2. Odpojení srážkových extravilánových vod nad ul. Statková
3. Odpojení vod Křižovatka ul. Šenovská x Statková
4. Návrh VRV – přespádování a dostavba dešťové kanalizace + 3RN

5. Propoj DN 400 (u Hasičů)
5

Pozn.: Vše posuzováno na srážku ze 14.8.2020

2
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Umístění
průlehu
ul.Statková
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Soubor opatření pro dešťový koridor
Nouzové cesty odtoku
Odpojení vod křižovatka ul. Šenovská x Statková

Upravení nivelety komunikace pod křižovatkou Příčný práh - zvýšení o 30- 40 cm
Odklonění vody koridorem A2

šířka koridoru cca 4-6m, délka 650-720m do prameniště
Např. formou cyklostezky, pěšiny pro pěší …

10

Nouzová cesta odtoku – dešťový koridor A
Hradební
zeď

Stávající tok

Odklon vody

Odklon vody pomocí
stavebně-technických
opatření
•
•
•
•
•

změna sklonu,
příčné prahy - terardéry
zvýšené obrubníky
zvýšené nájezdy
úprava nivelety terénu

Korid
or A2
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Odklon vody

Korid
or A
Korid
or Bvody
Odklon
Koridor A

Koridor B
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Ochrana sběrných surovin
zvýšení nájezdu do areálu o 30-40 cm (přechod pro chodce)

Ochrana v ul Brigádnická, Vojkovická
zvýšení chodníku v ulici na 15-20 cm,
nebo plnou nepropustnou podezdívkou přilehlých plotů

Ochrana areálu policie ČR
•
•
•
•

upravení nivelety komunikace ul. Ďáblická v příčném směru v blízkosti čp 55/50 jejím zvýšením o 30 – 40 cm,
zvýšení nivelety chodníku pro pěší o 20 – 40 cm,
odstranění části stávající hradební zdi cca L = 15 - 25 m
úprava nivelety terénu pro převod extrémních vod z prostoru ulice Ďáblická
do stávající vodoteče – plocha cca 60 x (20 – 30) m,
• severo – východní strana areálu PČR - zvýšení stávající nivelety terénu na 30 – 60 cm,
lze řešit zpevnění stávajícího oplocení, pevná nepropustná podezdívka.

Návrh umístění suchých poldrů
Legenda:
Nově navržené poldry
Variantní poldr v návaznosti na
řešení Mratínského potoka

Poldr 1
Objem 6 600 m3

Poldr 3A ?

Poldr 3B ?

Poldr 2
Objem 900 m3
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Rekapitulace

Přínosy:
•

•
•
•

•
•

Ochrana stávající zástavby v
ulicích:
Vojkovická, Zákupská, Říjnová,
Sadařská, Myslivecká, …,
Na Štramberku, U Parkánu,
Ďáblická, Chřibská, Zářijová
Ochrana před nátokem
extravilánových vod
Ochrana areálu PČR
Vybudování multifunkčního
prostoru – poldr 1
Vybudování pěší stezky s
parkovou úpravou
Snížení rozlivu v prostoru Blata

Návrh postupných kroků:
Pro řešení dešťů, které jsou v kategorii návrhových:

➢ Vybudování propoje na dešťové kanalizaci v ul. U Prakánu – zajišťuje PVS
➢ Řešení retenčních nádrží na dešťové kanalizaci dle návrhu VRV

Pro řešení extrémních srážkových událostí

➢ Nutno vybudovat dešťový koridor s usměrněním toku vody po povrchu a
zajištěním jeho bezpečného průchodu obcí, opatření na komunikaci.
➢ Vybudování poldrů, které zachytí a postupně odvedou srážkové vody do
Mratínského potoka.

ZÁVĚRY
1.

Nutná koordinace investic napříč organizacemi PVS, TSK, Povodí, MHMP INV, MČ

2.

Postupné řešení – nutná návaznost při realizaci projektů

11.1.2022 Hana Rosypalová

