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• Mratínský potok pramení v katastru MČ Praha - Ďáblice, odkud teče východním směrem až k 

Labi. 
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Cíle jednání 

• Určení správce technických objektů toku a jejich následná údržba 

o zejména usazovacích nádrží pod Cínoveckou ulicí a trubního obchvatu Blat 

• Možnosti revitalizace toku 

o výkup soukromých pozemků/získání souhlasů vlastníků  

o svěření nejvhodnějšímu správci 

• Zajištění průběžné údržby toku 

 

Historie stavebních úprav 

• 1974 začala investiční příprava výstavby Letňan, která byla podmíněna výstavbou 

komunikace Prosecké radiály (Cínovecká R 8) a s tím spojenou stavbou odvedení dešťových 

vod do Mratínského potoka. Přípravu po stránce vodohospodářské vypracovala organizace 

VIS Praha 4 ve dvou variantách: 

 rozšíření potoka a soustava retenčních nádrží Červený mlýn, Čakovice a 

Miškovice na území hl.m.Prahy 

 rozšíření potoka a jedna retenční nádrž u Mirovic na území Středoč. kraje 

o ani jedna varianta nebyla realizována (cena, nesouhlas účastníků řízení…) 

• 1988 nový projekt na rozšíření celého potoka až do Labe ÚR schválen 7/1989 

• po 1989 přehodnoceno a v mimoodvolací lhůtě ÚR zrušeno 9/1990 

• rozhodnutí používat pouze nové dešťové usazovací nádrže jako možné zpomalení 
odtokových vod z Prosecké radiály ul. Cínovecká R8 (nebylo realizováno) 

• 1992 přislíbeno náměstkem primátora hl. m. Prahy nové zadání řešení situace na Mratínském 
potoce 

• 1992 nájemní smlouva na stavbu mezi VIS Praha, ZAVOS  s.r.o. a Povodím Labe (přepad, 
obchvat, mostek u Červeného mlýnku) 



• 1993 povolení na předčasně užívané stavby do 1/1994 

• 1/1994 kolaudace vodohospodářské stavby bez úseku na potoce pod Proseckou radiálou  

• 11/1994 dokončení a schválení manipulačního řádu této stavby 

• 1995 Generel odvodnění MČ Ďáblice- výhledová studie (vytvořena pouze k ul. Chřipská) 

• 1995 nedokončení II .etapy odvodnění Ďáblic 

• 1998 ještě nebyla ukončena nájemní smlouva stavby mezi VIS Praha, ZAVOS  s.r.o. a Povodím 

Labe 

• 2005 probíhala v Ďáblicích ,,Rekonstrukce ul. Řepná“ kdy přepad na Mratínském potoce byl 

doplněn o nová česla  

• 2010 byl pod ul. Ďáblická rozšířen průtok vody v potoce z DN 600 na DN 1600 

 

 

Úvod do současné problematiky 
 

  V letech 1991 – 1995 prováděla VIS a.s. stavbu č. 537, Prosecká radiála Letňany – Zdiby. Při této 

stavbě bylo třeba řešit i odvodnění velkého množství dešťových vod. Byly proto postaveny dešťové 

usazovací retenční nádrže DUN 1 a 2 a dále byla voda svedena do nově vybudovaného 62 m 

dlouhého přepadu pod R8 Cínoveckou. V tomto technickém objektu na Mratínském potoce byl 

vybudován i obchvat, který má zamezit rozlití vod v obydlené části Ďáblice dále po proudu toku.  

Stavbu prováděl pro OMI Zavos - ing. Tauerová. Stavba Prosecká radiála – Letňany-Zdiby, objekt 

Úprava Mratínského potoka, byla předána protokolem č. 23/11/1621 v roce 1996, kde je následně 

přejímající Povodí Labe, v zápise o předání a převzetí stavby ze dne 11. 7. 1990 je souhlas s přejímkou 

a podpis Povodí Labe; objekty dešťových kanalizací a sedimentačních nádrží byly předány protokolem 

č. 23/11/752, kde je správcem PKVT s. p., v zápise o předání a převzetí stavby ze dne 7. 7. 1994 je 

podpis PKVT s tím, že uvedené objekty přejímá a nemá námitek proti vydání kolaudačního 

rozhodnutí.  

Na vodohospodářské objekty bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č. j. MHMP-76118/94VYS/3-

4922/Bur/Vš ze dne 2. 11. 1994, v němž byli jako správci uvedeni PKVT a Povodí Labe. Dle vyjádření 

Ing. Chramosta ze společnosti PVK a.s. není PVK právním nástupcem PKVT (což rozporuje informaci 

na webu PVK http://www.pvk.cz/media/press-kit/ ) a  usazovací nádrže jsou ve správě OOP MHMP, 

respektive Lesů hl. m. Prahy. Vyjádření Lesů hl. m. Prahy nás odkazuje na Povodí Labe. Povodí Labe je 

dle svého vyjádření správcem toku, nikoli usazovacích objektů. Ohledně objektů doporučují obrátit se 

na MHMP. SVM doporučuje kontaktovat vlastníka pozemku, kterým je v současné době Rytířský řád 

Křižovníků s červenou hvězdou. Z OTV nás odkazují na OSI. OSI nás opět odkazuje na PVK. 

V poslední době vnímáme palčivý problém s usazovací nádrží v blízkosti propustku pod ulicí 

Cínovecká (přístup z ulice Chřibská). Předmětná nádrž je ve velké míře zanesená a extrémně 

zamořená vzrostlou vegetací. Intenzivnější deště pak způsobují záplavy v lokalitě Na Blatech a působí 

místním obyvatelům nemalé škody na majetku. Při dešti se materiálem z nádrže ucpe přepad, 

umístěný za propustkem pod Cínoveckou ulicí a veškerá voda tak vteče do zástavby rodinných domů. 



 

Související dokumenty 

 

• VRV a.s., Studie proveditelnosti Mratínský potok – Eliminace povodňových průtoků přírodě 
blízkým způsobem z 08/2013 
 

• Kolaudační rozhodnutí č. j. MHMP 74946/93-Výs-3/777/93/Nov ze den 21.1.1994 
o cit.: Registrační číslo stavby 8124366, Bylo realizováno: Jedná se o úsek Mratínského 

potoka stavebního staničení 0,00 (silnice Miškovice-Veleň) až 5,90 (komunikace 
Praha-Mělník) s výjimkou úseku 96m dlouhého nad objektem stupeň u radiály – bude 
řešeno v rámci samostatné stavby II. etapy odkanalizování Ďáblic.  
 

• Vodoprávní rozhodnutí MHMP72742/93-Výs.-3/5293/Nov ze dne 14.10.1993 
o cit.: Vodohospodářské rozhodnutí o povolení stavby bylo vydáno dne 12.2.1987 pod č. 

j. OVLHEZ 6357/86/N. Jedná se o následující objekty:  
- SO 62 – most ulice Tryskovická včetně úpravy koryta mezi mostem a 

napojením na staré koryto za cukrovarem 
- SO 169 – most za Červeným mlýnem včetně koryta proti proudu až po výústí 

objekt obtoku 
- SO 1060 – trubní obtok včetně objektu vtoku u křížení s magistrálou 

o cit.: K 1.10.1992 VIS Praha pro úpravu převzal správu Mratínského potoka na území 
hl. m. Prahy smlouvou s Povodím Labe č. j. 1/92 ze dne 21.9.1992 s tím, že VIS zajistí 
úpravu a zkapacitnění podle PD s respektováním představ ekologie a tvorby krajiny. O 
převzetí správy a začátku prací byl vodohospodářský orgán informován dopisem č. j. 
44/8611/92 ze dne 1.10.1992. Práce jsou povoleny vodohospodářským rozhodnutím 
OVLHEZ 6357/86/N ze dne12.2.1987 a dopisem Výs-3/6761/Bur ze dne 15.10.1992. 

o cit.: Provozovatelem a správcem předmětné stavby vodohospodářského díla bude po 
dobu předčasně užívané stavby VIS Praha, Bezová 1658/1, Praha 4 Braník. 
 

• Vyjádření Povodí Labe, s.p. Čakovice – Ďáblice, Mratínský potok – eliminace povodňových 
průtoků č. j. PVZ/13/22665/Vv/0 ze dne 23.9.2013 

o cit.: Navrhujeme přijmout dílčí závěr - „Studie konstatuje, že pro udržení funkčnosti 
realizované stavby je limitujícím faktorem vhodná volba organizace provádějící 
správu a údržbu nejen “potočního pásu“, ale zejména doprovodných trvalých travních 
porostů i parkových úprav až po hranici řešeného pásu (zpravidla rozlivu Q100). 
V této souvislosti připomínáme, že náš státní podnik nemůže provádět nadstandardní 
péči o prostory mimo potoční pás. Pro jednotnou koncepci péče o potoční pás i 
přilehlé bermy se proto doporučuje, aby Hl.m. Praha požádalo o vyřazení řešeného 
úseku vodního toku Mratínský potok (IDVT 10100496) ze seznamu vodohospodářsky 
významných vodních toků s následným převedením správy drobného vodního toku na 
jím zřizovanou organizaci.“ 
 

• Vyjádření Povodí Labe, s.p. Údržba Mratínského potoka č. j. 596/1998 ze dne 11.11.1998 
o cit.: … Mratínský potok v úseku od prameniště v Ďáblicích po soutok s Třeboradickým 

potokem pod obcí Mirovice je na základě smlouvy z roku 1992 ve správě společnosti 
ZAVOS s.r.o., Praha 1. V současné době probíhá jednání o ukončení nájmu a 
převedení správy potoka zpět na naši organizaci. … 
 

• Vyjádření MHMP Odbor výstavby Mratínský potok v prostoru mezi Ďáblicemi a ulicí Na 
Blatech č. j. MHMPP00MFLX4 VYS-8615b/98/Čo ze dne 23.3.1999 



o cit.: Povodí Labe, a.s., byla jako správce toku vyzvána k pravidelné údržbě koryta 
Mratínského potoka, tj. k odstraňování splavenin z koryta, aby bylo zabráněno 
možnému ucpání vtoku do odlehčovacího potrubí na levém břehu potoka pod 
Cínoveckou ulicí. 

 
 
 

 
 

Fotodokumentace 
 

 
 



 



 



 



 
 


