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1. ZADÁNÍ 

Předmětem odborného vyjádření znalce je posouzení vodohospodářské části návrhu řešené 

stavby „D0, stavba 520 Březiněves - Satalice“ (včetně MÚK Březiněves). Zadavatel požaduje 

prověření vodohospodářských poměrů v řešeném území ve stávajícím stavu a při realizaci 

plánovaného záměru. Zadavatel dále požaduje uvedení připomínek a podmínek, které musí být 

vypořádány v dalším stupni projektové dokumentace.  

2. ÚVOD 

Zadavatelem byla znalci předložena dokumentace záměru „D0, stavba 520 Březiněves - 

Satalice“ ve stupni oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí (dále zákon EIA), v rozsahu přílohy č. 3 zákona [1]. Záměr náleží do kategorie I dle 

přílohy č. 1 zákona EIA (tj. podléhá posuzování vždy). Záměr bude podroben zjišťovacímu 

řízení podle § 7 zákona. Předložené oznámení slouží jako základní podklad pro provedení 

zjišťovacího řízení. Cílem této dokumentace je podat základní údaje o záměru a popsat 

jednotlivé složky životního prostředí v jeho okolí a identifikovat možné vlivy záměru na ně 

(podrobné a detailní řešení není v rámci tohoto stupně dokumentace řešeno). 

Předložená dokumentace řeší 3 varianty řešení v navrhovaném stabilizovaném koridoru o 

délce 12,953 km. Jako předmět posouzení je také zařazena MÚK Březiněves (která se nachází 

na k. ú. Ďáblice), která je navržena jako součást navazující stavby 519 (koridor Suchdol-

Březiněves). S ohledem na vzájemné propojení staveb a nezbytné kroky přípravy a na následné 

povolovací procesy je MÚK Březiněves v rámci dokumentace zařazena i jako součást stavby 

520 tak, aby tato stavba byla v případě nutnosti samostatně realizovatelná a provozuschopná 

bez vazby na stavbu 519. 

 

Tab. 1: Základní technické parametry D0 stavba 520 ([1], viz kapitola B.I.2.) 
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Tab. 2: Základní technické parametry MÚK Březiněves ([1], viz kapitola B.I.2.) 

3. NAVRŽENÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ - NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI 

VODAMI 

3.1. Stavba 520 Březiněves - Satalice“  

Srážkové vody ze zpevněných ploch je navrženo odvádět pomocí dešťové kanalizace. Ta 

bude umístěna ve středním dělícím pásu komunikace. Zbývající srážkové vody z nezpevněných 

ploch (přilehlého povodí) budou zachytávány pomocí vsakovacích příkopu (příp. 

nadzářezových příkopů) a odváděny do nejbližších recipientů. 

Návrh odvodnění řešené stavby je rozdělen na 11 až 12 úseků. Tyto úseky jsou vždy zaústěny 

do jednoho místa, kde bude vždy navrženo havarijní zařízení, DUN s odlučovačem ropných 

látek a retenční nádrž. Odtok z tohoto souboru objektů bude proveden do nejbližšího recipientu. 

Ve variantách 2 a 3 jsou kromě dešťové kanalizace navrženy i odvodňovací štoly. V případě 

varianty 3 je navrženo odvodnit území příportálových zářezů a tunelů pomocí gravitačních 

odvodňovacích štol. Voda bude sváděna do jímek lokalizovaných do nejnižších míst tunelů, ze 

kterých bude voda dále čerpána výtlačným potrubím k nejbližšímu portálu. 

Celkem je navrženo v jednotlivých variantách 6-7 retenčních nádrží. Úsek u MÚK Satalice 

bude odvodněn shodně ve všech variantách. Pro odvodnění v tomto úseku bude primárně využit 

stávající systém kanalizace Vysočanské radiály a úseku 510. Kanalizace byla již dimenzována 

na zaústění dešťových vod ze záměru stavby 520. Část vody z ramen křižovatky bude napojena 

na navrhovanou kanalizaci zaústěnou do Vinořského potoka. 

 Kilometráž umístění retenčních nádrží 

 
RN 

Ďáblice 
RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 RN6 

Varianta 1 
47,100 

(M) 

47,850 

(T) 

49,380 

(TLP) 

50,660 

(T) 

53,150 

(M) 

56,100 

(V) 
- 

Varianta 2 
47,100 

(M) 

47,850 

(T) 

50,500  

(T) 

50,660 

(T) 

52,600 

(M) 

55,600 

(V) 

56,200 

(V) 

Varianta 3 
47,100 

(M) 

47,850 

(T) 

51,000  

(T) 

52,800 

(M) 

55,600 

(V) 

56,400 

(V) 
- 

Pozn: V závorkách je uveden recipient pro zaústění odtoku z RN: (M) Mratínský potok, (T) Třeboradický 

potok, (TLP) levostranný přítok Třeboradického potoka, (V) Vinořský potok 

Tab. 3: Výpis navrhovaných retenčních nádrží v jednotlivých variantách 
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3.2. MÚK Březiněves 

Dešťové vody ze stavby D0 519 Suchdol-Březiněves budou odváděny dešťovou kanalizací 

do retenční a usazovací nádrže (v kombinaci se vsakovacími příkopy a drenážním potrubím). 

Tyto nádrže je navrženo umístit mezi Proseckou radiálu a stavbu D0 520. Recipientem pro 

odvádění dešťových vod je Mratínský potok (v profilu před mostem u Červeného Mlýna). 

Dokumentace uvádí, že z RN Ďáblice bude regulovaný odtok max. 250 l/s. 

Obdobné řešení nakládání s dešťovými vodami, tj. kombinace kanalizace umístěné ve 

středovém pruhu a vsakovacích příkopů, je uvažováno i pro Proseckou radiálu (ul. Cínovecká). 

Dokumentace upozorňuje na nutnost prověření stávající RN Cínovecká tak, aby byl umožněn 

odpovídající stupeň ochrany recipientu. 

3.3. Zhodnocení vlivu na srážkoodtokové poměry a vlivu na vodu v území 

Předložená dokumentace v kapitole B.III.2. [1] uvádí rámcovou bilanci srážkových vod. 

Výpočet uvádí předpokládaný nárůst odtoku z nově zpevněných ploch oproti současnému stavu 

(ve výpočtu není zahrnuta zpevněná plocha MÚK Březiněves).  

 Stávající stav Po realizaci Rozdíl 

 [m3/rok] [%] 

Varianta 1 38 722 203 466 164 744 + 425 % 

Varianta 2 40 845 205 752 164 907 + 404 % 

Varianta 3 40 849 170 203 129 354 + 317 % 

Tab. 4: Bilance odtoku srážkových vod z nově zpevněných ploch [1] 

Nárůst odtoku pro objekt MÚK Březiněves dokumentace [1] orientačně uvádí na 68 000 

m3/rok. Vody je navrženo odvádět do RN Ďáblice, z níž bude vypouštěn regulovaný odtok 

maximálně 250 l/s. 

Dokumentace dále v kapitole D.1.4. [1] vyhodnocuje ovlivnění recipientů, resp. navýšení 

ročního průměrného průtoku v jednotlivých povodích odpovídajících profilům zaústění 

retenčních nádrží. Přírůstky ročního průměrného odtoku vyvolané realizací záměru jsou 

vzhledem k celkovému ročnímu odtoku z dílčích povodí poměrně málo významné (většinou 

v jednotkách procent). 

 Navýšení ročního průměrného odtoku v povodích [%] 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Třeboradický p. ř. km 0,5 - - RN 2 + 9,6 % RN 2 +11,2 % 

Třeboradický p. ř. km 1,2 RN 3 +7,9 % RN 3 +5,0 % - - 

Třeboradický p. ř. km 3,8 RN 1 +4,8 % RN 1 +4,8 % RN 1 +4,8 % 

levostran. přítok Třeborad. p.  

ř. km 1,0 
RN 2 +27,7 % - - - - 

Mratínský p. ř. km 7,9 - - - - RN 3 +2,1 % 

Mratínský p. ř. km 8,5 RN 4 +2,1 % RN 4 +2,3 % - - 

Vinořský p. ř. km 8,7 RN 5 +5,0 % - - - - 

Vinořský p. ř. km 5,6+8,7 - - - - RN 4+5 +3,4 % 

Vinořský p. ř. km 8,7+9,1 - - RN 5+6 +4,9 % - - 

Tab. 5: Míra ovlivnění recipientů v dílčích povodí odpovídajících profilům zaústění regulovaných 

odtoků z retenčních nádrží  [1] 

Retenční nádrže budou navrženy tak, aby při kritickém dešti nedocházelo ke zhoršení 

průtokových poměrů oproti stávajícímu stavu. Kritický déšť je stanoven individuálně pro každé 
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povodí na základě charakteru využití území. Odtok z RN nesmí být dle předložené 

dokumentace větší než odtok z řešeného území před stavbou D0 520.  [1] 

Předložená dokumentace [1] správně upozorňuje na to, že odtokové poměry na území povodí 

Třeboradického a Mratínského potoka jsou již v současnosti nepříznivé. V obcích podél toku 

dochází opakovaně k záplavám a bleskovým povodním. Mratínský potok je z velké části toku 

evidován jako oblast s významným povodňovým rizikem. S ohledem na kumulaci vlivů 

(průběžná realizace nových zpevněných ploch) dokumentace [1] uvádí, že řešený záměr je 

možné do území umístit pouze při přijetí ochranných opatření. Jedná se především o retenční 

nádrže na Mratínském a Třeboradickém potoce, které jsou již zařazeny na úrovni územních 

plánů obcí. V rámci návrhu opatření v kapitole D.1.4. je tak uveden bod „Přípravu záměru 

koordinovat s přípravou poldrů na Mratínském potoce a Třeboradickém potoce dle ÚP Veleň“. 

Na závěr kapitoly D.1.4. [1], která se zabývá vlivem záměru na vodu v řešeném území je 

provedeno shrnutí a dílčí závěr. Jako nejpříznivější (tj. s nejmenším vlivem na vodu v území) 

je vyhodnocena varianta 1. Varianta 2 je zhodnocena jako druhá nejvhodnější (vykazuje větší 

požadavky na přeložky vodotečí, nutnost realizace odvodňovacích štol a větší možný vliv na 

režim podzemních vod). Varianta 3, která uvažuje s realizací tří tunelů, je oproti předchozím 

variantám v některých ohledech příznivější (méně zastavěných ploch, menší znečištění 

chloridy, možnost obnovení půdních kultur nad tunelovými úseky), ale v jiných ohledech 

přináší negativní vlivy a komplikace (technicky náročné odvodnění, ovlivnění HPV a vodních 

zdrojů během výstavby) až vlivy, které lze považovat za limitující pro proveditelnost této 

varianty (trvalé ovlivnění režimu podzemních vod, ovlivnění vodních zdrojů, snížení vodnosti 

toků atd.). K variantě 3 dokumentace [1] dále uvádí: „Akceptovatelnost této varianty z hlediska 

hydrogeologických vlivů, ale i vlivů na povrchové vody bude dále vyhodnocena na základě 

doplňujícího inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Ten bude proveden v 

rozsahu a četnosti odpovídající výškovému vedení nivelet v jednotlivých variantách ve smyslu 

platných TP. Na jeho základě pak bude proveden návrh účinných opatření a vyhodnocena míra 

a přijatelnost vlivů“. 

Dokumentace navrhuje řadu opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na 

vodu v řešeném území (viz kapitola D.4. [1]). 

4. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ÚZEMÍ 

Na základě zadání je v rámci odborného vyjádření znalce řešeno primárně ovlivnění vodních 

toků Mratínského a Třeboradického potoka záměrem, a to především v územní souvislosti 

s MČ Ďáblice. V MČ Ďáblice pramení Mratínský potok, Třeboradický potok do něj ústí cca  

v ř. km. 9,3. V následujících kapitolách je provedena rešerše dostupných podkladů týkající se 

stávajícího stavu a vyhodnocení místního šetření, které bylo provedeno podél Mratínského 

potoka. 

Mratínský potok pramení v MČ Ďáblice a dále protéká Čakovicemi a po severním okraji 

obce Miškovice. Tok se dále stáčí směrem na sever, kde do Mratínského potoka na východním 

okraji obce Mírovice ústí Třeboradický potok. Mratínský potok dále vede přes jihovýchodní 

část obce Veleň a přes obec Sluhy do Mratína. Z Mratína vede potok již převážně zemědělsky 

využívanou krajinou do Kostelce nad Labem, kde ústí do Mlýnského potoka. Na trase 

Mratínského potoka se nachází několik větších MVN (biologický a zámecký rybník 

v Čakovicích, MVN Podháj u Veleně, MVN v obcích Sluhy a Mratín).  

Třeboradický potok pramení v Březiněvsi a po polnostech odsud vede do Třeboradic. Odtud 

vede koryto dále směrem na sever, kde před obcí Mírovice do Třeboradického potoka ústí jeho 
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bezejmenný levobřežní přítok. Tok dále protéká obcí Mírovice a za komunikací III/0101 ústí 

do Mratínského potoka. 

Vodní tok IDVT 

ČHP 

pramenného 

povodí 

Délka 

vodního 

toku 

Celková 

plocha 

povodí 

Správce Recipient 

Mratínský 

potok 
10100496 1-05-04-0220 15,3 km 74,894 km2 

Povodí 

Labe, s. p. 

Mlýnský 

potok 

Třeboradický 

potok 
10185635 1-05-04-0220 5,4 km 8,501 km2 

Povodí 

Labe, s. p. 

Mratínský 

potok 

Tab. 6: Základní údaje o řešených vodních tocích 

Na toku Mratínského potoka je v současné době stanoveno záplavové území v úseku ř. km 

0,0-9,319 (č. j. 051668/2014/KUSK), v úseku ř. km 10,17-15,2 (č. j. MHMP-75081/2005/OZP-

IX/Pp), a které bylo dále upraveno v úseku kolem MVN Podháj v ř. km 7,227-7,698 (č. j. 

045863/2016/KUSK/6) [8]. Mratínský potok spadá mezi významné toky dle vyhlášky  

č. 178/2012 Sb. Dle průvodního listu vodního útvaru HSL_3060 [6] je chemický stav vodního 

toku dobrý, ekologický stav fyzikálně chemické složky je střední a ekologický stav biologické 

složky je střední. Celkový stav vodního toku je vyhodnocen jako nevyhovující. 

Záplavové území je stanoveno také po celé délce toku pro Třeboradický potok (č. j. MHMP-

61073/1999/VYS/Tr/Rů). [8] 

Úsek toku Mratínského potoka obce Veleň až po ústí do Mlýnského potoka je evidován jako 

oblast s významným povodňovým rizikem. Obce Veleň (včetně místní části Mírovice), Sluhy, 

Mratín a město Kostelec nad Labem jsou evidovány jako obce s nepřijatelným povodňovým 

rizikem (na situaci v Kostelci nad Labem má značný vliv především Labe a Mlýnský potok). 

[6] 

Mratínský potok byl zahrnut do zpracování Map povodňového nebezpečí, ohrožení a 

povodňových rizik (HSL_03_01 [7]). V 1. úseku plánování byl zpracován úsek od ústí do 

Veleně, v 2. úseku plánování (aktualizace z roku 2019) byl prodloužen řešený úsek až po 

východní část MČ Ďáblice, tj. rozsah ř. km 0,0-14,5. V tabulce níže jsou uvedeny N-leté 

průtoky, se kterými bylo v rámci zpracování map uvažováno v jednotlivých profilech po délce 

toku. 

Profil Datum pořízení Říční km Q5 Q20 Q100 Q500 
Třída 

přesnosti 

Praha-Čakovice, pod 

Schoellerovou ulicí 
2019 12,20 4,4 8,2 14,3 22,6 III 

nad Třeboradickým 

potokem 
2019 9,37 5,0 9,3 16,2 25,5 III 

Veleň, křížení s ulicí  

K Cihelně 
2019 8,39 6,2 11,5 20,0 31,5 III 

nad Líbeznickým 2012 (revize 2019) 4,50 6,9 12,7 22,1 34,8 III 

pod Líbeznickým 2012 (revize 2019) 4,25 8,5 15,8 27,5 43,3 III 

nad Poleradským 2012 (revize 2019) 0,45 8,8 16,4 28,5 44,9 III 

pod Poleradským 2012 (revize 2019) 0,35 10,0 18,5 32,3 51,0 III 

Tab. 7: N-leté průtoky použité v rámci zpracování Map povodňového nebezpečí, ohrožení  

a povodňových rizik (viz příloha B úseku HSL_03_01 [7]) 
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4.2. Popis stávajícího stavu 

V současné době se v povodí Mratínského (a tedy i Třeboradického potoka) nachází řada 

problematických míst s ohledem na povodňové ohrožení. To je často způsobeno nedostatečnou 

kapacitou odvodňovacích prvků, koryta nebo mostních profilů a propustků pro převádění 

povodňových průtoků. Navýšení nejen četnosti výskytu povodňových stavů, ale i kulminačních 

průtoků je patrně způsobeno především rozšiřováním zástavby podél vodního toku a horní části 

povodí Mratínského potoka a dále zaústěním odvodňovacího systému komunikace D8 (obec 

Veleň upozorňuje, že k výskytu bleskových povodní začalo docházet po dokončení 

komunikace D8 [11]). Níže je uveden stručný popis stávajícího stavu Mratínského potoka. 

Stávající dešťová kanalizace na území MČ Ďáblice není v některých úsecích dostatečně 

kapacitní (především ul. Cenkovská, Myslivecká, Květnová, Na Štamberku, U Parkánu, 

Kostelecká a Chřibská). To způsobuje již při srážkách s nižší intenzitou přehlcení kanalizace a 

výtok vody na terén (k poslední bleskové povodni došlo 14. 8. 2020). Při bleskových povodních 

dochází také k odnosu materiálu z výše položených polností a zanášení nejen malé vodní 

nádrže, kde pramenní Mratínský potok, ale i k zanášení vlastního koryta a souvisejících objektů 

a dále k usazování sedimentu na soukromých pozemcích. 

Voda z horní části MČ Ďáblice poté odtéká do objektu, kde kříží Mratínský potok Proseckou 

radiálu. Objekt je označen jako multifunkční nádrž Cínovecká [8]. Do tohoto objektu je 

přivedena dešťová kanalizace odvodňující část komunikace radiály. Objekt je vybaven 

spadištěm, z něhož vede obtok (2x DN 1400), který by měl sloužit k ochraně níže položené 

zástavby před povodňovými průtoky na Mratínském potoce. Obtok ústí do krátkého 

levobřežního přítoku Mratínského potoka u severního okraje ul. Řepná. Objekt byl dle 

dostupných informací realizován v roce 1994 v rámci rozsáhlé úpravy koryta Mratínského 

potoka [13]. Důvodem realizace této stavby byl nesouhlas vlastníků pozemků, kterými prochází 

koryto potoka (mezi ul. Řepná a Na Blatech), s úpravou koryta. 

Koryto Mratínského potoka za výše uvedeným objektem pokračuje směrem na východ do 

zahrádkářské osady a do zahrad přilehlých k objektům v ul. Na Blatech (zde do potoka ústí také 

krátký pravobřežní přítok). V této lokalitě má koryto nízkou kapacitu a při povodňových 

průtocích zde dochází k rozlivu vody (když je zahlcen či ucpán nátok do obtoku - viz výše). 

K dalším větším rozlivům dochází při větších průtocích v okolí Červeného mlýna. 

Koryto Mratínského potoka je v dalším úseku mezi obchodním centrem GLOBUS  

a zámeckým parkem Čakovice dostatečně kapacitní. S ohledem na nedostatečnou kapacitu 

mostu v ul. Bělomlýnská se voda rozlévá na polnosti na levém břehu. V této lokalitě je dle 

územního plánu navržena obytná výstavba a sportoviště [14]. 

K dalším rozlivům při povodňových průtocích dochází v obci Miškovice, a to před mostními 

objekty na území obce a v parku u Miškovického mlýna. V této lokalitě mohou být 

povodňovými průtoky ohroženy objekty na březích před mostním objektem v ul. Polabská. 

Rozsáhlejší zaplavované území se nachází na východním okraji obce Mírovice v lokalitě 

před a v místě soutoku Mratínského a Třeboradického potoka. Zástavba obce Mírovice je 

ohrožována a zaplavována především Třeboradickým potokem, který obcí přímo protéká. 

Mostky a propustky v obci nejsou dostatečně kapacitní pro neškodné převádění povodňových 

průtoků. 

Mratínský potok dále protéká jihovýchodní částí obce Veleň, kde je povodněmi ohrožována 

část zástavby v ul. Sportovní, Ke mlýnu, K cihelně a Na potoce. Koryto, mosty a propustky 

nejsou v této lokalitě kapacitní pro převádění povodňových průtoků (dle předložené PD [1] 
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odpovídá průtok Q100 v profilu obce Veleň 17,69 m3/s). Při větších povodních mohou být 

ohroženy i novostavby v ul. U Rybníka na severním okraji obce. 

Severně od obce Veleň se nachází MVN Podháj. Jedná se o boční nádrž, která je napájena 

vodou z Mratínského potoka. S ohledem na morfologii v lokalitě, profil propustku Mratínského 

potoka procházejícího hrází a s ohledem na výšku hráze má patrně při povodních tato nádrž 

transformační účinky na povodňovou vlnu. Propustek převádějící Mratínský potok přes těleso 

hráze není v dobrém technickém stavu. Hráz MVN není vybavena bezpečnostním přelivem. 

V úseku mezi MVN Podháj a obcí Sluhy protéká Mratínský potok zemědělsky využívaným 

územím, kde je částečně umožněn neškodný přirozený rozliv. 

Na jižním okraji obce Sluhy se nachází boční MVN. MVN je vybavena bezpečnostním 

přelivem, z něhož odtéká voda vlastním korytem, které prochází zástavbou a v obci ústí do 

koryta Mratínského potoka. Mratínský potok prochází prakticky středem obce. Koryto potoka 

a související objekty jako mosty, mostky a propustky nejsou dostatečně kapacitní pro převádění 

povodňových průtoků. S ohledem na to, že v obci se nachází stísněná zástavba vesnického 

charakteru, je při povodních ohrožena velká část obce. 

Mezi obcemi Sluhy a Mratín se nachází zahrádkářská kolonie a skládka sutě a pevného 

materiálu. Zahrádkářská kolonie i skládka patří mezi lokality ohrožené povodňovými průtoky. 

Na jižním okraji obce Mratín do Mratínského potoka ústí Líbeznický potok. V oblasti 

soutoku se nachází dvě MVN (obě jsou boční nádrže). Mratínský rybník (nádrž plněná vodou 

z Mratínského potoka) je vybavena bezpečnostním přelivem. Voda z přelivu je odváděna 

vlastním korytem a před mostem v ul. Služská ústí do Mratínského potoka. Při povodních je 

v obci Mratín ohrožena především jihovýchodní oblast zástavby podél ul. Služská a  

V Poustkách. Potok se dále rozlévá z koryta v přírodní lokalitě U Františka na východním 

okraji obce. 

Mezi obcí Mratín a městem Kostelec nad Labem prochází koryta rozsáhlým zemědělsky 

obhospodařovaným územím, kde je umožněn volný rozliv bez ohrožení obytných objektů nebo 

technické infrastruktury. 

Na území Kostelce nad Labem je ohroženo při povodních několik objektů mezi místem 

zaústění Poleradského potoka do Mratínského a mostem v ul. Neratovická. Nedaleko za 

mostem se Mratínský potok u ČOV vlévá do Mlýnského potoka, který tvoří bývalé levostranné 

rameno Labe. 

Stávající PPO [8] 

Název Popis 

RN Šenovská Malá RN, do níž jsou přiváděny dešťové vody z přilehlé nové 

zástavby (ul. Statková) 

Poldr Cínovecká RN, do níž jsou sváděny dešťové vody z části komunikace - Prosecká 

radiála (ul. Cínovecká) 

Multifunkční nádrž 

Cínovecká 

Objekt s usazovacím objemem, který současně odlehčuje Mratínský 

potok při povodňových průtocích obtokem 2x DN 1400 

RN Blata Malá RN, do níž jsou přiváděny dešťové vody z přilehlé nové 

zástavby (ul. Za Blaty, Červenomlýnská) 

Poldr Kbelská RN, do níž jsou sváděny dešťové vody z části komunikace - Prosecká 

radiála (ul. Kbelská/Cínovecká) 

Tab. 8: Stávající PPO v řešeném území 
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Obr. 2: Situace stávajících PPO v řešeném území [8] 

Stávající PPO uvedená v tabulce 8 se nachází na území MČ Ďáblice. RN Šenovská a RN 

Blata nemají významný vliv na povodňové situace v území a všeobecně v povodí Mratínského 

potoka, jedná se ale o pozitivní opatření, snižující vliv odtoku srážkových vod z přilehlé nové 

zástavby. Poldry Cínovecká a Kbelská zachytávají část srážkových vod z komunikace Prosecké 

radiály. S ohledem na jejich objem nemají významný vliv na celkový průběh povodní v povodí 

Mratínského potoka, ale i přesto se jedná o objekty snižující odtok z území, a tedy s příznivým 

dopadem na srážkoodtokové poměry. Funkce multifunkční nádrže Cínovecká je popsána výše. 

Nádrž zachytává část unášených sedimentů (v roce 2018 provedeno čištění a údržba 

usazovacích nádrží), ale především funguje jako objekt umožňující nátok do obtoku východně 

položené zástavby MČ Ďáblice. V případě, že však dojde k zahlcení nebo ucpání nátokového 

objektu do obtokového potrubí, bude povodňový průtok Mratínského potoka pokračovat dál 

korytem a způsobí zaplavení chráněné zástavby. Objekt multifukční nádrže Cínovecká nemá 

od jeho dokončení v roce 1994 jasně určeného správce. O zahájení procesu určení správce 

tohoto objektu usiluje MČ Ďáblice v rámci jednání s Magistrátem hl. m. Prahy. 

Plánovaná PPO 

Podle listů opatření HSL217275 a HSL217301 je v Plánu dílčího povodí Horního a středního 

Labe [6] uvažováno s realizací dvou suchých retenčních nádrží pro transformaci průtoku Q100. 

Tyto nádrže by měly být dle listů opatření umístěny na Mratínském potoce v profilu mezi 

obcemi Veleň a Sluhy a v profilu před nátokem do obce Mírovice. 

Na základě opatření HSL217301 byly nakonec změnou č. 6 územního plánu obce [9] 

vymezeny lokality pro dvě nádrže na k. ú. Veleň. Návrh protipovodňové ochrany byl zpracován 

v roce 2018 ve spolupráci se správcem toku (Povodí Labe, s. p.) [11]. Jedna nádrž je navržena 

na Mratínském potoce v profilu před obcí Mírovice a druhá je navržena na Třeboradickém 

potoce, rovněž v profilu před nátokem do obce Mírovice. Realizací těchto retenčních nádrží 

dojde k ochraně obcí Mírovice, Veleň, Sluhy a Mratín nejen před povodněmi z Mratínského 

potoka, ale i z Třeboradického potoka. 
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Obr. 3: Situace plánovaných retenčních nádrží na k.ú. Veleň [11] 

4.3. Místní šetření - Mratínský potok 

V rámci zpracování odborného vyjádření znalec provedl místní šetření podél toku 

Mratínského potoka [2], který představuje jeden z hlavních recipientů pro odvádění srážkových 

vod z řešeného záměru D0 520. 

Fotodokumentace z místního šetření tvoří přílohu č. 1. Do této přílohy byly vybrány snímky 

kritických nebo důležitých míst či objektů majících vliv na charakter průběhu povodně v dané 

lokalitě. Místa pořízení snímků jsou orientačně zakreslena v situaci řešeného území (viz příloha 

č. 2). V situaci jsou zakresleny rozlivy odpovídající průtokům Q5 (tmavě modrá), Q20 (světle 

modrá) a Q100 (zelená) na Mratínském potoce dle map povodňového nebezpečí, ohrožení a 

povodňových rizik [7]. 

Všeobecně lze říci, že na trase toku se nachází řada objektů (mosty a propustky), které nejsou 

dostatečně kapacitní pro převádění povodňových průtoků. V případě povodně tak bude 

docházet ke zpětnému vzdouvání vody a zaplavování přilehlé oblasti. Takové objekty jsou 

během povodní také velmi náchylné na ucpávání plávím a plovoucími předměty, což situaci 

ještě zhoršuje. Jedná se např. o mosty v ul. Bělomlýnská (Čakovice), K Cihelně (Veleň), 

Neratovická (Kostelec nad Labem) a most na hlavní komunikaci III/2444 v obci Sluhy. 

V některých úsecích toku má na rozlivu vody do okolí významný podíl nízká kapacita koryta 

toku. Jedná se především o lokalitu Na Blatech (MČ Ďáblice) a intravilán obcí Veleň a Sluhy. 

Prakticky po celé délce toku se na vegetaci na březích nacházely zachycené papíry, igelitové 

sáčky, traviny atd., a to do výšky cca 1,0-1,5 m. Z toho lze usuzovat, že k povodňovým stavům 

na toku dochází opakovaně a že povodňové průtoky nižších hodnot N-letosti jsou generovány 

již srážkami s nižší intenzitou. 

5. PŘIPOMÍNKY A DOPORUČENÍ K VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI ZÁMĚRU  

D0 520 BŘEZINĚVES - SATALICE 

a. V přeložené PD je řešena bilance navýšení odtoku srážkových vod z nových zpevněných 

ploch v místech navrhovaných retenčních nádrží RN 1 až RN 6 pro jednotlivé varianty a 

dále předpokládané navýšení průtoku v příslušných dílčích povodích. Tyto výpočty však 
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nebyly v rámci předložené PD [1] provedeny pro RN Ďáblice, do které je navrženo 

odvodňovat MÚK Březiněves. MÚK Březiněves je součástí stavby D0 519, ale pokud má 

být tato MÚK zařazena i jako součást D0 520, je nezbytné, aby dokumentace stavby 

D0 520 řešila a obsahovala všechny výpočty a posouzení i pro MÚK Březiněves a 

související objekty a technickou infrastrukturu, tj. i RN Ďáblice. Dokumentace je bez 

uvedeného nepřezkoumatelná a tudíž vadná. V rámci návrhu odvodnění MÚK Březiněves 

do RN Ďáblice je nezbytné uvažovat s plochami celého dílčího povodí, tj. kromě vlastní 

MÚK i část komunikací spadajících pod stavbu D0 519, komunikace D8 Cínovecká, 

plánované úpravy napojení přeložky II/243 (ul. Ďáblická). Dále je nezbytné zohlednit, že 

realizací MÚK Březiněves dojde při odvodnění do RN Ďáblice k převádění vody z povodí 

Třeboradického potoka do povodí Mratínského potoka. 

b. Dle předložené PD [1] dojde realizací stavby k navýšení ročního průměrného odtoku 

z dílčích povodí retenčních nádrží převážně v jednotkách procent. Zde je nezbytné 

upozornit, že se jedná o průměrnou hodnotu vztaženou na období roku. Okamžitý nárůst 

odtoku při srážkách vyšších intenzit, kdy dojde k překročení regulovaného odtoku z nádrží 

(např. při přepadu přes bezpečnostní přelivy), se však projeví násobným navýšením 

průtoků, které mohou ohrozit životy, majetky občanů a technickou infrastrukturu 

v záplavovém území. 

c. Dokumentace [1] zmiňuje, že objem retenčních nádrží je navržen tak, aby nedošlo při 

kritickém dešti ke zhoršení odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu s tím, že kritický 

déšť je stanoven individuálně pro každé povodí příslušné RN. Údaje o uvažovaných 

kritických návrhových intenzitách dešťů nejsou však v této dokumentaci uvedeny. 

S ohledem na stav povodí a na stávající akutní ohrožení obcí v povodí Mratínského potoka 

povodněmi i při srážkách nižší intenzity je nezbytné přizpůsobit návrhové parametry 

retenčních nádrží pro zvýšení ochrany níže položeného území. Použití běžně uvažovaných 

návrhových parametrů dle normativních podkladů v tomto případě nelze považovat za 

dostatečné a přijatelné. TNV 75 9011 uvádí pro retenční objekty s regulovaným odtokem 

přípustné přetížení jednou za 5 let (tj. periodicita p = 0,2). Dle ČSN 75 6261 se retenční 

dešťové nádrže navrhují na srážku stejné periodicity jako související stoková síť (ČSN 75 

6101 pro návrh stokových sítí uvádí doporučenou periodicitou návrhových dešťů pro 

venkovské území p = 1, pro obytná území p = 0,5 roky a pro městská centra, území 

průmyslová a drobných provozů p = 0,2), použití menší periodicity norma doporučuje, 

pokud je třeba odkanalizované území (níže položená stoka nebo recipient) mimořádně 

chránit. Bez předložení kontrolovatelných a přezkoumatelných výpočtů je dokumentace 

EIA vadná. Pro návrh retenčních nádrží v rámci stavby D0 520 je nezbytné uvažovat 

návrhovou srážku minimálně alespoň s periodicitou p = 0,05 (tj. srážka s pravděpodobností 

opakování jednou za 20 let) a provést kontrolní výpočet i pro stoletou návrhovou srážku, a 

to při koordinaci s dalšími protipovodňovými a kompenzačními opatřeními v povodí (např. 

poldry u obce Mírovice, k. ú. Veleň) tak, aby byla zjištěna ochrana obcí v co největším 

rozsahu na průtok Q100. S ohledem na extrémní ohrožení životů a majetku včetně technické 

infrastruktury musí být z dokumentace jasné k jakým stavům dojde v povodí Mratínského 

potoka při výskytu 100-leté návrhové srážky po realizaci záměru (mj. i při přeplnění 

navrhovaných retenčních nádrží a následném nekontrolovaném odtoku do recipientu). 

S ohledem na výše uvedené a na popsání různých zatěžovacích stavů znalec doporučuje 

zpracovat modelovou studii srážkoodtokových jevů. 
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Obr. 4: Fotografie z povodně 05/2018  

(Veleň, ul. Ke Mlýnu) [15] 

Obr. 5: Fotografie z povodně 05/2018  

(Veleň, zahlcení mostu v ul. K Cihelně) [15] 

  

d. PD [1] uvádí, že v řešeném území se vyskytují převážně spraše. Jedná se o horninu, pro 

kterou je typická ztráta pevnosti z důvodu zvýšení její vlhkosti. V těchto podmínkách není 

vhodné realizovat vsakovací objekty. V rámci dalšího stupně PD je nezbytné provést 

hydrogeologický průzkum v konkrétních lokalitách navrhovaných retenčních nádrží a 

prověřit skutečný stav podloží. V případě, že bude podloží vhodné pro zasakování, je 

doporučeno dešťové nádrže koncipovat jako retenčně vsakovací. 

e. Velkou část srážkových vod z předloženého záměru a dalších plánovaných úprav 

stávajících komunikací je navrženo odvádět do Mratínského potoka, jehož kapacita je již 

v současné době nedostatečná. To způsobuje problémy jak v horní části toku na území MČ 

Ďáblice, tak i v níže položených částech povodí (obce Veleň, Sluhy, Mratín). Stavbě 

D0 520 musí předcházet realizace poldrů na k. ú. Veleň tak, aby byla zabezpečena 

protipovodňová ochrana obcí na toku Mratínského potoka. Návrh odvodnění stavby 

D0 520 a D0519 (MÚK Březiněves) musí být proveden v koordinaci se stávajícím 

odvodňovacím systémem dálnice D8 a Prosecké radiály (a to především v úseku Letňany-

Zdiby; hydrotechnické výpočty musí uvažovat s odvodněním dílčího povodí dálnice D8, 

které samo o sobě generuje povodňových stavů na níže umístěných vodních tocích). 

Technické řešení odvodnění záměru D0 520 musí však být také provedeno takovým 

způsobem, aby nedošlo ke zhoršení srážkoodtokových poměrů a k povodňovému ohrožení 

v městských částech a obcích i nad plánovanými retenčními nádržemi (tj. Ďáblice, 

Čakovice, Třeboradice, Miškovice). V případě, že stávající systém odvodnění již při 

srážkách způsobuje problémy v povodí Mratínského potoka, není možné se do něj napojit 

s odvodněním řešeného záměru, případně je nezbytné navrhnout vhodná opatření pro 

zamezení negativních účinků. V rámci PD EIA je nezbytné zpracovat hydrotechnickou 

situaci pro celé dílčí povodí komunikace D8 k uzávěrným profilům zaústění stávajícího 

odvodnění do Mratínského nebo Třeboradického potoka, z níž bude patrná koordinace 

stávajícího a navrhovaného odvodňovacího systému. 

f. S ohledem na problémy způsobené stávajícím odvodňovacím systémem podél ul. 

Cínovecká, nedostatečnou retenční funkcí jednotlivých objektů a nízkou kapacitou koryta 

Mratínského potoka je v rámci PD nezbytné prověřit kapacitu, funkci a technický stav 

objektu multifunkční nádrže Cínovecká, a to včetně všech přítoků z DUN podél této 

komunikace a kapacity trubního obtoku kolem obydlené lokality Blata. Pro ochranu tohoto 

území znalec doporučuje návrh a realizaci dodatečných retenčních nádrží mezi stávajícími 

DUN a zaústěním odtoků z nich do Mratínského potoka jakožto kompenzačního opatření. 

Dalším vhodným opatřením pro ochranu před povodňovými průtoky je převedení 
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srážkových vod z komunikace D8 - Cínovecká v úseku mezi MÚK Zdiby a MÚK 

Březiněves do plánované nádrže RN Ďáblice (jejíž retenční objem je nezbytné adekvátně 

dimenzovat). 

g. V těsné blízkosti koridoru stavby D0 520 se nachází stávající vodojem a vodovodní řad 

DSO Veleň, Brázdim, Sluhy, Polerady (viz obr. 6). Obce jsou tímto vodárenským 

zařízením zásobovány gravitačně. Dokumentace EIA musí prověřit možnost zachování 

gravitačního zásobování obcí po přeložce vyvolané stavbou řešeného záměru [11]. 

Dokumentace musí postavit napevno zásahy do ochranných pásem všech dotčených 

vodárenských zařízení. 

 

Obr. 6: Orientační zákres koridoru D0 520 do mapového podkladu PRVKÚK [17] (fialová - 

vodovodní systém DSO Veleň, Brázdim, Sluhy, Polerady, modrá - vodovodní přivaděč Káraný-Praha) 

h. Stavba D0 520 kříží stávající nadregionální přivaděč pitné vody Káraný-Praha (viz obr. 6). 

Předložená dokumentace [1] navrhuje řešit situaci přeložkou tohoto vodovodního 

přivaděče DN 1600. Dokumentace uvádí, že s přeložkou souvisí změna v distribuci pitné 

vody v Praze (vyvolaná proplachy, čištěním a desinfekcí vodojemů a potrubí, 

manipulacemi na síti atd.), pravděpodobně se zajištěním náhradního zásobování. V rámci 

dokumentace EIA je nezbytné navrhnout technické řešení přeložky přivaděče, a to včetně 

konkretizace souvisejících provozních úkonů (nezbytné manipulace na síti, odstávky 

distribuce pitné vody atd.) a harmonogramu jednotlivých úkonů výstavby přeložky. Výše 

uvedené je již ve stupni EIA nezbytné kladně projednat s provozovatelem vodovodního 

přivaděče Káraný-Praha. 

i. V současné době (11/2020) probíhá výstavba nového systému zásobování pitnou vodou 

obce Podolanka. Jedná se o vodojem, do kterého je voda přiváděna přivaděčem napojeným 

na vodovod Praha-Vinoř, a vodovodní řady pro distribuci vody po spotřebišti [16]. Záměr 

stavby D0 520 kříží údolní profil u soutoku Ctěnického a Vinořského potoka, kterým 

prochází ul. Mladoboleslavská (II/610) a kde se nachází místo napojení nového přivaděče 

na stávající vodovod. Varianty 1 a 2 řešeného záměru navrhují křížení údolního profilu 

estakádou, varianta 3 navrhuje podejít tento profil pomocí tunelu. Návrh technického řešení 

křížení stavby D0 520 v této lokalitě je nezbytné koordinovat s nově realizovaným 

vodovodem. 



www.vhsprojekt.cz 

     
 

Odborné vyjádření znalce k navrženému vodohospodářskému řešení záměru „D0, stavba 520, Březiněves - Satalice“ 
Stupeň PD: Oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 3 
zákona, Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zpracovatel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., září 2020 

 

17 

j. Trasa D0 520 částečně kříží stávající areál ČOV Miškovice. Dokumentace [1] navrhuje 

lokalitu údolního profilu Mratínského potoka, kde se ČOV Miškovice nachází, překlenout 

estakádou/mostním objektem a úpravu areálu ČOV Miškovice. Dokumentace EIA musí 

specifikovat předpokládaný potřebný rozsah stavebních úprav areálu ČOV Miškovice a 

kladně jej projednat s provozovatelem ČOV. 

k. V údolním profilu nedaleko soutoku Ctěnického a Vinořského potoka se nachází stávající 

ČOV Vinoř. Ve variantě 1 a 2 je v tomto údolním profilu navržena estakáda, varianta 3 

kříží údolí tunelem. Dokumentace EIA musí specifikovat předpokládaný potřebný rozsah 

stavebních úprav areálu ČOV Vinoř a kladně jej projednat s provozovatelem ČOV. 

l. V rámci dokumentace EIA je nezbytné provést doplňující inženýrskogeologický a 

hydrogeologický průzkum, jehož cílem bude prověření proveditelnosti a míry negativních 

vlivů (tunelové) varianty 3 na režim podzemních vod, snížení vodnosti toků atd. V případě 

přijatelné úrovně vlivů varianty 3 na tyto kritické aspekty znalec doporučuje realizovat 

variantu 3, a to především s ohledem na stávající stav území, kterým řešená stavba D0 520 

prochází. Varianta 3 bude mít menší vliv na srážkoodtokové jevy v níže položeném území 

povodí dotčených toků a bude také šetrnější ke stávající zástavbě (vliv na zdraví obyvatel, 

imise, hluk) a krajině (možnost obnovení půdních kultur nad tunelovými úseky, menší 

zásah do krajinného rázu, fragmentace krajiny) 

6. ZÁVĚR 

V rámci odborného vyjádření znalce bylo provedeno posouzení vodohospodářské částí 

záměru „D0 520, Březiněves-Satalice“ navržené v předložené dokumentaci [1], a to především 

v souvislosti se stávajícím stavem dotčeného území. Jako problematické se jeví především 

střední a dolní úseky vodního toku Mratínského potoka, do něhož je částečně navrženo zaústit 

srážkové vody ze záměru D0 520. Tyto úseky jsou již v současné době ohrožovány extrémními 

povodňovými stavy generovanými zejména odtokem ze zpevněných ploch v horní části povodí. 

Bez perfektně vyřešeného nakládání s dešťovými vodami je záměr neproveditelný. Před 

realizací řešeného záměru je pro ochranu ohrožených obcí nezbytné realizovat plánované 

protipovodňové suché retenční nádrže. Stavbu D0 520 je dále nezbytné důsledně koordinovat 

se stávající vodohospodářskou technickou infrastrukturou (přivaděč Káraný-Praha, vodovody 

a kanalizace okolních obcí). Na území MČ Ďáblice je nezbytné řešit problematickou situaci 

s výskytem bleskových povodní, které mohou při souběhu se zvýšeným odtokem z dalších 

zpevněných ploch (včetně komunikace D8 a plánovaného záměru D0 520) ohrožovat i obce 

níže položené na toku. 

Kapitola 5 odborného vyjádření znalce uvádí body a doporučení (a.-l.), která je 

nezbytné v rámci dokumentace EIA zapracovat a vypořádat. Zadavateli je doporučeno 

požadovat zapracování a vypořádání všech uvedených připomínek do dokumentace EIA 

tak, aby došlo při realizací stavby k minimálním negativním vlivům na navazující území 

a k eliminaci ohrožení životů a zdraví osob, majetku a technické infrastruktury 

povodňovými průtoky v okolních obcích. 
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V případě nejasností nebo odlišných zjištění je nutno kontaktovat znalce. Odborné vyjádření 

znalce je nezbytné interpretovat jako celek a nevyjímat z něj dílčí části. 

 

 

V Kralupech nad Vltavou, dne 20. 11. 2020 

Vyjádření má 18 stran textu a 11 stran příloh.   

 

 

    Ing. Martin Jakoubek  

Ing. Mikuláš Exner 

 

 

Přílohy: 

1) Fotodokumentace 

2) Situace řešeného území - Mratínský potok 

  



www.vhsprojekt.cz 

     
 

Odborné vyjádření znalce k navrženému vodohospodářskému řešení záměru „D0, stavba 520, Březiněves - Satalice“ 
Stupeň PD: Oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 3 
zákona, Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zpracovatel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., září 2020 

 

19 

PŘÍLOHA 1) FOTODOKUMENTACE 

 

  
Foto 1: Propustek pod komunikací, ul. Ďáblická Foto 2: Mělké koryto Mratínského potoka podél 

areálu Policie ČR 

  
Foto 3: Přítok do multifunkční nádrže Cínovecká 

(MNC), usazovací prostor 

Foto 4: Zaústění dešťové kanalizace z Prosecké 

radiály do MNC 

  
Foto 5: Nátokový objekt z MNC do obtokového 

potrubí, převádění běžných průtoků Mratínského 

potoka 

Foto 6: Úsek koryta potoka za MNC 

  
Foto 7: Mělké nekapacitní koryto v zahradách 

v lokalitě ul. Na Blatech 

Foto 8: Vyústění obtoku 2x DN 1400 do 

levobřežního přítoku Mratínského potoka 
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Foto 9: Soutok levobřežního přítoku (vpravo) 

s Mratínským potokem (vlevo), padlý strom 

v průtočném profilu 

Foto 10: Odtok a bezpečnostní přeliv z RN Blata 

  
Foto 11: Kapacitní most u Červeného Mlýna Foto 12: Lávka a koryto u ČOV za OC GLOBUS 

Čakovice 

  
Foto 13: Železniční most a vyústění z ČOV Foto 14: Lávka u Biologického rybníka 

(Čakovice), probíhající rekonstrukce 

  
Foto 15: Vyústění odpadního potrubí 

z Biologického rybníka 

Foto 16: Koryto Mratínského potoka podél 

zámeckého parku 
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Foto 17: Most v ul. Schoellerova (Čakovice) Foto 18: Zaplavovaná oblast na levém břehu před 

mostem ul. Bělomlýnská 

  
Foto 19: Most v ul. Bělomlýnská (průtočný profil 

cca 1,9x1,9 m) 

Foto 20: Koryto v úseku mezi Čakovicemi a 

Miškovicemi 

  
Foto 21: Most s inundačním otvorem v ul. 

Svěceného (Miškovice) 

Foto 22: Most v ul. Polabská (Miškovice), 

průtočný profil DN 1500 

  
Foto 23: Koryto potoka v přírodní lokalitě u 

Miškovického mlýna 

Foto 24: Koryto vedoucí podél ČOV Miškovice 
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Foto 25: Soutok Mratínského a Třeboradického 

potoka v obci Mírovice 

Foto 26: Korytu v úseku na začátku obce Veleň 

  
Foto 27: Mostek v ul Sportovní (Veleň) 

s limnigrafickou stanicí 

Foto 28: Mělké koryto v intravilánu obce Veleň 

(ul. Ke Mlýnu) 

  
Foto 29: Most v ul. K Cihelně (Veleň) s nízkou 

průtočnou kapacitou 

Foto 30: Most v ul. Hlavní (Veleň) 

  
Foto 31: Propustek převádějící Mratínský potok 

přes hráz MVN Podháj (poškozené levé zavázání, 

technicky nevyhovující stav) 

Foto 32: Koryto v úseku mezi MVN Podháj a obcí 

Sluhy 
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Foto 33: Bezpečnostní přeliv na MVN Sluhy 

s vlastním odtokovým korytem 

Foto 34: Koryto Mratínského potoka s nízkou 

kapacitou v intravilánu obce Sluhy 

  
Foto 35: Mostek s nízkou kapacitou v intravilánu 

obce Sluhy (místní komunikace) 

Foto 36: Most s nízkou kapacitou v intravilánu 

obce Sluhy (komunikace III/2444) 

  
Foto 37: Koryto Mratínského potoka podél 

Mratínského rybníka 

Foto 38: Soutok Mratínského potoka a odpadního 

koryta z Mratínského rybníka 

  
Foto 39: Most s nízkou kapacitou v intravilánu 

obce Mratín (ul. Služská) 

Foto 40: Úsek koryta mezi obcí Mratín a 

Kostelcem nad Labem v zemědělsky využívaném 

území 
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Foto 41: Železniční most před Kostelcem nad 

Labem 

Foto 42: Soutok Mratínského a Poleradského 

potoka v intravilánu Kostelce nad Labem  

(nám. Odboje) 

  
Foto 43: Mělké koryto v intravilánu Kostelce nad 

Labem v úseku před mostem v ul. Neratovická 

Foto 44: Most s nízkou kapacitou v intravilánu 

města Kostelec nad Labem (ul. Neratovická) 

  
Foto 45: Koryto v zalesněném území za mostem 

v ul. Neratovická (Kostelec nad Labem) 

Foto 46: Ústí Mratínského potoka do Mlýnského 

potoka (Kostelec nad Labem) 
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LEGEDNA:

POŘÍZENÉ FOTOSNÍMKY (MÍSTNÍ ŠETŘENÍ)

VÝZNAMNÉ LOKALITY S OHLEDEM NA POVODŇOVÉ OHROŽENÍ

ZÁKRES KORIDORU D0 520

ŘÍČNÍ KILOMETR

POZN:

NA PODKLADOVÉ MAPĚ JSOU ZOBRAZENY ROZLIVY POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Q

5

 (TMAVĚ MODRÁ), Q

20

 (SVĚTLE MODRÁ) A Q

100

 (ZELENĚ) DLE MAP

POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK [7].

PŘÍLOHA 2) SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - MRATÍNSKÝ POTOK

Bez měřítka.
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