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POVODŇOVÁ   PROHLÍDKA           

Mratínský potok 
na území městské části Praha – Ďáblice 

Povodňová prohlídka byla provedena na toku:  

Mratínský potok na území městské části Praha – Ďáblice v úseku výtok z nádrže Ohrada – U 
Červeného mlýnku, říční km cca 15,25 – 13,75, včetně části přítoku V topolech v okolí soutoku a 
přítokového koryta od trubního obtoku Blat. 

Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-022 

Správa toku: Povodí Labe, s.p. 

Povodňová prohlídka byla řádně sezvána dne 19.10.2021 

Povodňová prohlídka byla provedena 18.11.2021, od cca 9:00 do cca 12:00hod. 

Povodňové prohlídky provedli a zúčastnili se: (viz prezenční listina) 

MČ Praha – Ďáblice: Ing. Jan Hrdlička, pí. Kateřina Dohnalová   
Povodí Labe, s.p.: Ing. Libor Novák, p. Petr Hrabánek ,  
MHMP, odbor bezpečnosti, odd. mimořádných událostí: Bc. Jiřina Dusilová 
Vodoprávní úřad Praha 8: pí. Jaroslava Mühlmannová – omluvena z důvodu COVID-19  
vlastníci pozemků v korytu potoka či vlastníci přilehlých pozemků: 6 účastníků  
ostatní - zastupitelé Praha – Ďáblice: Ing. Radimír Rexa, CSc. ; Michael Vlach 

Přílohy: 
1) prezenční listina 

2) fotodokumentace - 20211118_Pov prohl Mrat potok – fotokontakty.pdf 

 

Zpracoval:         Kateřina Dohnalová, ÚMČ Praha – Ďáblice, 
  Ing. Jan Hrdlička, místostarosta MČ Praha – Ďáblice 

V Praze – Ďáblicích, dne 31.1.2022 

 

Rozdělovník:  
- Povodí Labe, s.p. 
- Vodoprávní úřad Praha 8 
- ÚMČ Praha-Ďáblice – OVS 
- MHMP – odbor bezpečnosti 

Zápis bude zaslán i všem účastníkům povodňové prohlídky na jejich emailové adresy a následně bude 
vyvěšen na webových stránkách městské části Praha-Ďáblice.  
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1. Úvod 

Povodňová prohlídka byla provedena dne 18.11.2021 na vodním toku Mratínský potok (ID CEVT 10 100 
496) v úseku ř.km cca 15,25 – 13,75 na základě § 78 odst. 3. písm. c) a § 79 odst. 2. písm. c) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Provedení 
povodňové prohlídky bylo zajištěno pod vedením místostarosty městské části Praha - Ďáblice za 
přítomnosti některých vlastníků souvisejících pozemků a rady a členů zastupitelstva městské části Praha 
– Ďáblice.  

Jelikož je z hlediska ochrany před povodněmi zcela zásadní zejména prevence, bylo rozhodnuto provést 
na území městské části Praha - Ďáblice povodňovou prohlídku způsobem podrobné terénní prohlídky s 
pořízením fotodokumentace.  
Termín povodňové prohlídky byl předem odsouhlasen jak se správcem toku, Povodí Labe, s.p., tak 
s vodoprávním orgánem Praha 8. Vzhledem k epidemie COVID se někteří pozvaní omluvili, především 
zástupci vodoprávního úřadu. 

Na základě povodňové prohlídky a pořízené fotodokumentace byla zpracována následující zpráva, která 
obsahuje popis hlavních nálezů zjištěných během prohlídky společně s návrhy způsobu odstranění 
nebezpečných zjištění.   

Pro odstraňování zjištěných závad bude sestaven harmonogram termínů kontroly.   
Vždy je nutné jednat s majitelem příslušného pozemku/správcem toku (dle § 47), k odstranění závad 
může povodňový orgán vyzvat rovněž vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území (podle § 
72 odst. 3) a v případě, že nebudou na základě výzvy závady odstraněny, informuje o tomto stavu 
příslušný vodohospodářský orgán k vydání příslušného rozhodnutí. 

Prohlídka stavu Mratínského potoka se nezabývala problematikou nedostatečné kapacity kanalizační 
sítě v městské části Praha-Ďáblic.  

Prohlídka v roce 2022 je plánována v období září/říjen 2022. 

 

 

2. Trasa povodňové prohlídky  

Prohlídka byla rozdělena na 2 úseky vzhledem k faktu, že tok potoka překračuje dálniční přivaděč 
Cínovecká (Prosecká radiála) a mostní objekt přes Mratínský potok neumožňuje pěší průchod. 

I. úsek byl prohlédnut od mostu ulice Řepná a dále několika zpřístupněnými zahradami až k mostnímu 
objektu ulice U Červeného mlýnku (cca ř.km 13,75). Poté byl prohlédnut úsek podél koryta 
k multifunkčnímu objektu pod Cínoveckou (cca ř.km 14,65). Poté se účastníci přesunuli auty do ulice 
Chřibská. 

II. úsek byl prohlédnut od mostku pod ulicí Chřibská k ČSOV Chřibská (cca ř.km 14,70) a dále proti směru 
toku k ulici Ďáblická až k výtoku z nádrže Ohrada (cca ř. km 15,25). 

Veškeré údaje o kilometráži vodního toku jsou odečítané z mapového podkladu a slouží k přibližné 
lokalizaci pořízených fotografií a nebo zjištěných závad.  
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  Ortofotomapa prohlíženého úseku  

 

 

 

Schematické znázornění průběhu povodňové prohlídky 
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Zjištění zaznamenaná během prohlídky: 

 

ř.km 15,25 - Výtok z nádrže Ohrada: přirozený tok s přilehlým mokřadem a rákosovým porostem, 
pravostranný a levostranný přítok. 

ř.km 15,20 – Propustek pod mostkem Ďáblická (ve správě TSK) – bez viditelných závad  

ř.km 15,20 – 14,80 – Tok koryta potoka v sousedství areálu Policie ČR.  
Vitální porost keřů a stromů podél potoka. Koryto přirozené nebo zbytky původního kamenného 
koryta. Celý tento úsek je třeba vyčistit od spadaných větví – jak koryto potoka, tak vlastní břehy.  
ř.km 15,07 – Rostoucí kmen stromu (průměr kmene cca 12 cm) uprostřed potoka, zábrana toku! 
ř.km 15,00 – Uhnilý kmen stromu nad korytem potoka! 
ř.km 14,95 – Spadlý kmen stromu v ohybu potoka! 
ř.km 14,90 – Spadlý strom přes potok! 

ř.km 14,80 – Betonový mostek cesty k ČSOV Chřibská – tok potoka provizorně veden skrz propustek 2x 
cca 80 cm. Most rozšířen o provizorní přejezd. 
Veškeré úpravy schváleny v souvislosti s výstavbou nového výtlačného kanalizačního řadu a 
rozvířením kapacity čerpací stanice odpadních vod ČSOV Chřibská.   

ř.km 14,70 – Přítok do multifunkčního objektu Cínovecká  

ř.km 14,70 -14,60 – Multifunkční objekt pod Cínoveckou  
Objekt vybudován v devadesátých letech v rámci investice hl. m. Praha (součást odvodnění 
prosecké radiály, tč. Cínovecké ulice, včetně trubního obchvatu Blat) v období, kdy bylo koryto 
potoka převedeno do správy VIS Praha. Objekt má plnit několik funkcí – sedimentační, retenční, 
nátokovou (přítoky z DUN podél Cínovecké), rozdělovací část. Z rozdělovací části je vedeno 
potrubí (2x1400mm – změřeno na výtoku) oddělené česly odsazenými od vtoku do potrubí. 
Objekt byl zkolaudován v roce 1994, ale nepřeveden do správy žádné organizace.  
Po zaměření objektu odborem majetku MHMP probíhají kroky vedoucí k převodu objektu do 
správy HMP či některé z jejích příspěvkových organizací.  

Základní čištění objektu zajišťují i v roce 2021 provizorně členové JSDH Ďáblice z důvodu nutnosti 
zachování základní funkce obtokové trasy v případě zvýšeného průtoku korytem potoka.   

ř.km 14.60 – Sedimenty a nánosy naplavenin za rozdělovací částí objektu odstraněny Povodím Labe, a.s., 
v létě 2021.  

ř.km 14,50 – Koryto potoka mezi multifunkčním objektem a ulicí Řepnou zahloubené, levý břeh zasažen 
zemědělskou činností, nory nutrií. 

ř.km 14,45 – Betonový mostek Řepná ulice - stavba mostku i dno bez viditelných závad. Vyčištěno od 
keřových porostů v bezprostřední blízkosti založení mostu.  

ř.km 14,38 – Nové přehrazení rozlivové oblasti potoka- oplocení z narovnaných větví na pravém břehu. 
Odplavitelný materiál také na levém břehu potoka.  

ř.km 14,33 – Nepovolený odběr vody pro účely zalévání k pozemku na levém břehu potoka.  

ř.km. 14,32 – Soutok s pravostranným přítokem V topolech.  
V blízkosti soutoku umístěn v rozlivovém území hustý živý plot.   

ř.km 14,30-14,25 – Průtočný profil potoka za soutokem zúžen násypem na levý břeh potoka tak, aby byl 
uměle vytvořen prostor pro vysazení okrasných tújí podél potoka.  

Vodoprávní úřad Praha 8 vede řízení s majiteli pozemku a nemovitosti na pravém břehu potoka 
k zajištění nápravě. Závadný stav v době povodňové prohlídky trvá. Majitel pozemku (levého 
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břehu a koryta potoka), St. statek Praha v likvidaci, o změnách nebyl informován a ani k nim nedal 
souhlas.  
Majitelé, kteří úpravy provedli, se prohlídky nezúčastnili.  

ř.km 14, 19 – Průtočné koryto, udržované mezi zahradami. Zjištěno umístění odplavitelného materiálu 
v záplavové zóně. 

ř.km. 14,05 – Nepovolený odběr a hrázka na potoce z důvodu zadržení vody. Pod lávkou vedena i trubka, 
o kterou se může zachytit odplavitelný materiál umístěný výše po toku. Majitel se prohlídky 
neúčastnil.    

ř.km 14,03 – Levostranný přítok z trubního obtoku Blata. 
Samotný úsek koryta cca 90 m mezi výtokovým objektem trubního obchvatu Blat (2x1400) je silně 
neudržovaný. Úsek v majetku MČ Praha Ďáblice v okolí výtokového objektu vyčištěn.  
Navazující část koryta leží na pozemcích v majetku PRAGIS a.s. je silně znečištěná, zarostlá, spadlé 
stromy přes koryto.  

ř.km 13,90 – Pravostranný přítok z RN Blata – bez závad. V sousedství nádrže na pravém břehu 
skladován odplavitelný materiál.  

ř.km 13,90 – 13,75 - Úsek kapacitní koryto, břehy zpevněny keřovým porostem, bez viditelných závad. 

ř.km 13,75 – Betonový most ulice U Červeného mlýnku – bez zjištěných závad. 

Za mostem Mratínský potok opouští katastrální území Ďáblice. 

 

Během prohlídky pracovníci Povodí Labe, a.s., zástupci správce vodního toku, několikrát upozornili na 

obecné nedostatky, které byly zjištěny i během povodňové prohlídky:  

- Bylo zjištěno několik „černých odběrů“ vody z potoka. Pracovníci správce toku, tj. Povodí Labe, 

upozornili, že o bezplatný odběr vody z potoka technickými prostředky, např. čerpadly, musí i 

soukromá osoba požádat vodoprávní úřad. Jinak je považován za černý odběr a může být 

sankcionován pro fyzické osoby až do výše 50.000 Kč. 

- Majitelé nepovolených odběrů v jednom případě vybudovali poměrně vysokou hrázku na 

potoce. Budou vyzváni k jejímu odstranění (nebyli přítomni osobně), protože taková hráz brání 

odtoku vody a zhoršuje podmínky v záplavovém území nad hrází! 

- Na mnoha místech podél toku byla zjištěna existence příčných překážek (plotů) v blízkosti 

samotného koryta. Připomínáme všem majitelům, že v záplavovém území, zejména v tzv. zóně 

aktivního toku, podle Vodního zákona (viz § 67, odst. 2 b) a c)): není dovoleno skladovat 

odplavitelný materiál, látky a předměty a zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky! 

Čerstvě vytvořené překážky musí být majiteli odstraněny a budou vyzýváni individuálně.  

- Při této příležitosti bylo potvrzeno, že má být schválena přepočítaná plocha záplavového území 

včetně aktivní zóny toku Mratínského potoka na území Ďáblic. V době provádění povodňové 

prohlídky jsou stále platné údaje o rozsahu záplavových území, jak se nacházejí v mapových 

podkladech na stránkách městské části Praha-Ďáblice či jiných organizací Hl. m. Prahy.   
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3. Zjištěné závady 

2020001

 

 ř.km 15,12  
Závada: neznámý výtok z areálu Policie ČR 

Řešení: Vyzvat Polici ČR – vysvětlit původ kanalizační 
trubky, co je do potoka svedeno napřímo 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: Vyjádření PČR ze dne 10.3.2021 – nefunkční 
dešťové potrubí z přepadu nádrže na zálivku zem. 
půdy, možno demontovat. (vypouští se)  

 

2020002

 
 

 
 

 
 

ř.km 15,20 – 14,80  
Závada:  silně zarostlé břehy a koryto potoka 
 
Řešení:   Povodí Labe, jako správce toku a majitel 
pozemků, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 
budou vyzvání k vyčištění koryta a břehů o spadaných 
větví, odstranění spadlých i rostoucích stromů v korytu 
potoka.  
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice  
Stav 2021: došlo k částečnému vyčištění ze strany 
Povodí Labe. Během povodňové prohlídky došlo 
k předběžné dohodě o společném postupu a vyčištění 
této části toku mezi majitelem pozemku (a stromů na 
březích i v korytě potoka) a správcem toku. 

 

2020003 

 
 

 
 

ř.km 14,80  
Závada:  kaverna v pravém břehu za mostkem 

Řešení: Vyzvat majitele pozemku, Rytířský řád 
Křižovníků s červenou hvězdou, ke zpevnění břehu.  
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice  
Stav 2021: tok potoka veden v trubním propustku cca 
2x800, okolí zcela zasypáno a nahrazen provizorním 
přejezdem pro stavební techniku.  
Koryto bude obnoveno po dokončení stavby „rozšíření 
kapacity ČSOV Chřibská“ – předpoklad podzim 2022.  

 

2020004 

 

ř.km 14,70 
Závada: neurčen správce multifunkčního objektu pod 
Cínoveckou ulicí. 
 
Řešení: Pokračovat v započatých jednáních s vedením 
Magistrátu HMP o určení správce objektu. Výzva k vyčištění 
objektu a opravě zábradlí. 
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Odpovědnost: MČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: trvá. Objekt zaměřen, přípravy příslušných 
majetkoprávních smluv mezi HMP a majitelem pozemku. 
Správa objektu dosud nepředána.   

2020005 ř.km 14,65 
Závada: tábořiště bezdomovců na levém břehu 
 
Řešení: vyzvat majitele k odstranění 
 
Odpovědnost: výzva – ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: odstraněno (vypouští se) 

2020006 

 
 

 
 

ř.km 14,60 – 14, 45 
Závada: vyčištění koryta potoka v úseku mezi rozdělovacím 
objektem nádrže a mostkem v Řepné ulici od sedimentů a jiných 
naplavenin.  
 
Řešení: výzva na Povodí Labe - žádost o vyčištění tohoto úseku 
potoka. 
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice  
Stav 2021: Průběžně čištěno jednotkou SDH Ďáblice. Naposledy 
po provedení povodňové prohlídky – prosinec 2021. 

2020007

 

ř.km 14,45 
Závada: kmeny keřů v těsném kontaktu se základy mostku 
 
Řešení: vyčistit okolí mostku od náletových keřů. 
 
Odpovědnost: ÚMČ Praha-Ďáblice  
Stav 2021: odstraněno (vypouští se) 

2020008 ř.km 14,40  
Závada: zarostlý neoplocený pravostranný pozemek (zahrada 
Řepná - v majetku MČ Praha-Ďáblice) 
 
Řešení: odstranit keře, zaměřit hranice, oplotit (záměr 
k pronajmutí pozemku vyvěšen v létě 2020) 
 
Odpovědnost: ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: trvá, konzultován způsob ohrazení v záplavovém 
pásmu, tj. rozebíratelné ohrazení umožňující volný tok vody 
během rozlivu. 
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2021001

 
 

ř.km 14,38 
Závada: nové oplocení ze spadlého stromu a větví. Majitel 
pozemku o takové formě oplocení nebyl informován.  
 
Řešení: vyzvat majitele pozemku k odstranění 
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav: 

2021002 

 

ř.km 14,37- 14,34 
Závada: odplavitelný materiál na levém břehu potoka. Majitelé 
pozemků nepřítomni.  
 
Řešení: vyzvat majitele pozemku k odstranění 
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav: 

2021003 

 

ř.km 14,33 
Závada: nepovolený odběr vody. Majitelé pozemků nepřítomni.   
 
Řešení: vyzvat majitele pozemku k žádosti o povolení odběru 
vody na vodoprávní úřad Praha 8 
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav: 

2020009 

 

ř.km 14,30 
Závada: zúžené koryto potoka - levý břeh dosypán násypem 
s tújemi. Majitel pozemku, St. statek Praha v likvidaci, nebyl o 
provedené úpravě informován. Provedeno majiteli pozemku 
parc. č. 1672/4 údajně z důvodu odstínění hluku. 
Řešení: Vyzvat majitele pozemku parc. č. 1672/4 k odstranění 
nepovoleného zúžení koryta potoka a obnovení průtočného 
profilu v původní šíři.  
Vyzvat k součinnosti vodoprávní úřad Praha 8 k provedení 
místního šetření. Během místního šetření bude třeba prověřit 
původní stavební povolení na provedení oplocení pozemku – 
nyní provedeno pevné bez možnosti průtoku vody v době 
zaplavení. 
Odpovědnost: výzvy - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: Zúžení koryta trvá. Nebyly provedeny žádné úpravy 
ani koryta, ani opevnění břehu. Běží řízení vedené 
vodoprávním úřadem Praha 8 s majiteli výše uvedeného 
pozemku. 

2021004 

 

ř.km 14,19 
Závada: odplavitelný materiál na pravém břehu potoka. Majitelé 
pozemku vyzváni k přemístění na místě.    
 
 
Stav: 
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202105 

 

ř.km 14,18 
Závada: vypouštění dešťové vody do potoka.  
 
Řešení: vyzvat majitele k likvidaci dešťových vod na pozemku 
např. zasakováním, jímáním do nádrže apod.  
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav: 

202106 

 
 

 

ř.km. 14,05  
Závada: nepovolený odběr vody. před čerpadlem hráz cca 30cm 
vysoká! Pod mostkem umístěna v průtokovém profilu trubka. 
Majitelé pozemků nepřítomni.   
 
Řešení: vyzvat majitele pozemku k žádosti o povolení odběru 
vody na vodoprávní úřad Praha 8, odstranění hráze a upevnění 
trubky k mostku mimo průtokový profil.  
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav: 

2020010 

 

levostranný přítok koryta trubního obtoku – cca 20m od 
trubního vyústění  (soutok cca ř.km 13,93) 
 
Závada: zarostlé dno strouhy – pozemek v majetku hl.m. Praha 
(cca 20m od výtokového objektu) 
 
Řešení: zajistit odstranění sedimentů a vyčistit koryto strouhy od 
náletů a sedimentů.  
 
Odpovědnost: ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: odstraněno (vypouští se) 

2020011 

 
 

 

levostranný přítok koryta trubního obtoku – cca 50m od 
trubního vyústění  (soutok cca ř.km 13,93) 
 
Závada: břehy výtokové strouhy zarostlé, spadlý kmen stromu a 
větve do koryta – v úseku cca 20-80m od výtokového portálu 
jsou pozemky v majetku společnosti PRAGIS a.s.). 
 
Řešení: vyzvat majitele PRAGIS a.s. k nápravě a úklidu břehů 
strouhy.  
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: trvá, výzva odeslána. Bez reakce. 

202107 

 

ř.km.: 13,88 
Závada: odplavitelný materiál na pravém břehu potoka. Majitelé 
pozemků nepřítomni.  
 
Řešení: vyzvat majitele pozemku k odstranění 
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav: 
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2020012 ř.km 13,85 
Závada: černá skládka (plastový odpad, bezdomovci?), levý břeh 
 
Řešení: vyzvat majitele k odstranění 
 
Odpovědnost: výzva - ÚMČ Praha-Ďáblice 
Stav 2021: odstraněno (vypouští se) 

 

 

4. Závěr 

Povodňová prohlídka toku Mratínského potoka byla na území městské části Praha - Ďáblice provedena 
řádně a v plném rozsahu.  
Obou částí povodňové prohlídky se zúčastnili zástupci městské části Praha – Ďáblice, vlastníci 
souvisejících pozemků (viz prezenční listina) a zástupci správce toku. Zástupci příslušného správního 
orgánu se bohužel nemohli zúčastnit vzhledem ke COVID-19. 
   
Jednotlivé závady byly po vyhodnocení přiděleny jednotlivým zpracovatelům a jejich naplňování bude 
dále sledováno na úrovni Rady MČ.  
 
 
Termín příští povodňové prohlídky je předběžně stanoven na září/říjen 2022. 
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Příloha 1 – Prezenční listina ze dne 18.11.2021
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Příloha 2 – Fotodokumentace 20211118 
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