
Báječný masopust
Na letošní masopustní sobotu jsme se obzvláště těšili,  
vždyť naposledy průvod do ďáblických uliček vyrazil v únoru 2020. 
Na fotografie, kterak jsme si ho užili, se podívejte na stranách 8 a 9.
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Mezinárodní den žen
Díky tomu, jak bylo v minulosti připomíná-
no, až zneužíváno toto výročí později uko-
tvené jako mezinárodně uznávaný svátek, 
jsem v minulosti často neměl moc chuti se 
jeho oslav účastnit.

Díky událostem posledních dní ale vidím 
tento svátek úplně z jiného úhlu a jeho při-
pomenutí i na tomto místě mi dává velký 
smysl. Neznám totiž ženy-politické diktá-
torky, ženy vzývající války a těšící se na to, 
až své děti pošlou na smrt pro krátkodobé 
nasycení svých psychických, duševních 
i duchovních úchylek.

S velkou úctou přeji  
všem ženám jen vše  
dobré, pevné zdraví, 
klid, sílu a lásku.

Participace – co to je  
za divné slovo?
Možná divné, ale v posledních letech i mód-
ní slovo. Přináší však pro dnešní dobu velmi 
užitečnou aktuální myšlenku a návod na zlep-

šování místní pospolitosti, vzájemné spolu-
práce a spoluúčasti.

Více se o financování a výběru vašich nej-
lepších nápadů i o vyhlášení výzvy pro rok 
2022 dozvíte na str. 6.

Masopust: 7 let od založení 
ďáblické tradice
Vzpomínám na začátek roku 2016. Tehdy se 
podařilo uskutečnit naše přání a jeden ze 
slibů v oblasti kulturního života v Ďáblicích: 
masopustní průvod a oslavu. Je to pro mne 
již neuvěřitelných sedm let. Začátek průvo-
du se přesunul na náměstí stejně jako úřad, 
změnila se trasa průvodu, ale hlavně přibylo 
krásných masek, zážitků, setkání…
Děkuji radní Simoně Dvořákové, kulturní 
komisi a týmu KC Vlna, děkuji všem, kteří se 
na zdaru těchto akcí podíleli a stále podíle-
jí. Poděkování patří také vám všem souse-
dům, kteří svou účastí děláte tuto akci rok 
od roku veselejší, pestřejší a zajímavější. Le-
tos prý byla vaše účast největší. Více na str. 8.
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Slovo 
starosty
Miloš Růžička

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé,
prožíváme dobu plnou změn a nových, často nečekaných výzev  
i úkolů. Už dlouho nebylo tak zřejmé jako nyní, jak důležité je naučit se 
žít mnohem více v souladu s přírodou a s respektem k jejím zákonům. 
A stejně tak naučit se žít s respektem, pochopením a v míru člověk 
s člověkem, soused se sousedem. 
Důvod je podle mého osobního názoru jednoduchý: s odstupem času  
se vždy nakonec ukázalo, že není jiné cesty ke zdraví a smysluplnému 
životu na naší planetě, že násilím a negací všeho druhu škodíme  
nakonec nejvíce sami sobě.

První novodobý Masopust 2016

Pomozme Ukrajině! Každá pomoc je vítána, ale měla by být účinná a cílená!
Finanční sbírky na pomoc Ukrajině:
— ADRA: č. ú. 66888866/0300, variabilní symbol 500
— Český červený kříž: č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502; DMS cervenykriz.eu/darcovska-sms
— Člověk v tísni: č. ú. 0093209320/0300
— Lékaři bez hranic: č. ú. 111333/2700, variabilní symbol 224001
— Charita Česká republika: č. ú. 55660022/0800, variabilní symbol 104
— Velvyslanectví Ukrajiny v ČR: č. ú. 304452700/0300
— Potravinové banky v ČR: č. ú. 2801541770/2010
Na celou řadu z uvedených i dalších charitativních účtů pro Ukrajinu lze přispět online prostřednictvím portálu Darujme.cz
Máte-li volné ubytovací kapacity, nabídněte je prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV ČR. Informace o volných kapacitách pošlete  
e-mailem ubytovaniukrajina@suz.cz nebo zadejte na www.pomahejukrajine.cz
Nevydávejte se na hranice na vlastní pěst. Chcete-li pomoci s odvozem uprchlíků jako jednotlivci, obraťte se např. na platformu  
Drive For Refugees – dobrovolnická organizace Pomáháme lidem na útěku: bit.ly/DFR_Ukrajina
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Stovky milionů  
do vodovodních  
a kanalizačních sítí
Pamatuji si, jak se v devadesátých letech mi-
nulého století (mj. v souvislosti s otevřením 
skládky) stavěla v ulicích Ďáblic kompletní 
kanalizace. Na dlouhou dobu to asi byla nej-
větší stavební akce Ďáblic, všech se nějak do-
týkala, všichni ji viděli a hodnotili.

Ale i v současné době, i když potichu 
(mimo pozornost občanů) probíhají nové 
a technicky mnohem složitější stavební akce 
v hodnotě stovek milionů korun. Zajímavé in-
formace k těmto investicím najdete na str. 4.

Fakta o rozvoji a odvodnění
V tomto čísle je na stranách 10, 11 a 12 opět 
připomínána prezentace výsledků jsme pro 
všechny zastupitele a ostatní občany zorga-
nizovali dne 30. 11. 2021. A tak je na místě 
všem, kteří se zajímají o současnost i bu-
doucnost Ďáblic, připomenout, že kompletní 
informace ve srozumitelné obrazové for-
mě se slovním doprovodem starosty, mís-
tostarosty, práv ního zástupce křižovníků 
a přizvaných odborníků je stále k dispozici 
na webových stránkách městské části. Celý 
videozáznam najdete na ďáblickém webu – 
Zprávy z radnice – Beseda dne 30. 11. 2021 
(bit.ly/video_beseda)

Pohodlně si můžete v plné kvalitě prohléd-
nout obrázky a grafy použité v tomto Zpravo-
daji, poslechnout si k nim vysvětlení odbor-
ných specialistů a seznámit se s:
— mapou aktuálních problémových míst – asi 

vás překvapí, kolik vážných problémů je 
a kde všude;

— základními principy urbanistického rozvoje 
Ďáblic a harmonogramem přípravy nového 
metropolitního územního plánu;

— pilotním projektem komplexní ochrany 
Ďáblic před přívalovými dešti, který vzniká 
ve spolupráci vlastníků pozemků, vedení 
MČ a odborníků několika organizací Prahy 
(včetně přehledu a zdůvodnění našich 
požadavků);

— nabídkou Rytířského řádu Křižovníků s čer-
venou hvězdou – dozvíte se, kolik a které 
pozemky nabízí Ďáblicím k řešení mnoha 
problémů, ke zlepšení ochrany a rozšíření 
veřejně přístupné zeleně.

Další informace najdete na str. 12

Více než stoletý lijavec
Jak si jistě všichni všímáme, poslední roky 
jsou plné mimořádných událostí včetně těch 
klimatických (dešťových). A jsou stále častěj-
ší. Pro zajímavost proto z videozáznamu vybí-
rám popis velmi zvláštní události – přívalový 
déšť 14. 8. 2020:

Zatímco převážná většina bouřek dříve „spořádaně“ přicházela cca od západu, tento rekordní 
déšť přišel přesně z opačného směru (od východu) a přesně v ose Mírovice – Ďáblice – Troja 
Podhoří – Nebušice. V tento den bouří a dešťů probíhajících po celé zemi byl ten „náš“ největší 
v Praze a druhý největší v celé ČR! Za 60 minut spadlo na 1 m2 skoro sedm cm vody (6,6 cm). 
Pro představu: na čtverec 4x4 m žuchla krychle vody o rozměrech 1x1x1 m! To je v našich 
podmínkách něco zcela ojedinělého.

Pozor 
na šmejdy!
Miloš Růžička

Na celém území hlavního města Prahy již 
několik let platí zákaz podomního prodeje. 
Za po domní prodej se pokládá takový pro-
dej, kdy je bez předchozí objednávky dům 
od domu nebo byt od bytu nabízeno a pro-
dáváno zboží. Zákaz podomního prodeje 
platí i na prodej energií.

V současné době je možná ještě větší 
problém nevyžádané telefonování nic netu-
šícím lidem. Narůstá totiž množství i agresi-
vita telefonních operátorů, a to hlavně smě-
rem k seniorům, kteří ve spěchu ani netuší, 
kdo jim volá a že s ním nevědomky už možná 
uzavírají ústní (telefonickou) smlouvu. Tako-
vý telefonní hovor s nabídkou nového doda-
vatele energií, pojištění či investic absolvo-
val téměř každý. Snad se blíží konec těmto 
nepříjemnostem i díky úpravám zákona.

V loňském roce přišel krach několika 
dodavatelů energií, na který si jistě všichni 
dobře pamatujete. Zasáhlo to mnohé z nás. 
Bohužel se v nastalé situaci velmi rychle zori-
entovali tzv. „šmejdi“, kteří obyvatele obchá-
zeli nebo kontaktovali telefonicky a nabízeli 
výhodnou cenu za dodávky energií, když jim 
podepíšete smlouvu. Mnozí lidé byli ve velké 
tísni, linky dodavatelů energií byly obsazené, 
nikam se nedalo dovolat, z médií na nás vy-
skakovaly zprávy, o kolik desítek procent se 
energie u nových dodavatelů zvednou. Tato 
situace nahrávala manipulantům, kteří vy-
užívali toho, že lidé byli pod velkým tlakem 
a výsledkem pak bylo často podepsání „vý-
hodných“ smluv s podomním prodejcem 
energií. Kdo uvěřil a podlehl, často až pozdě 
zjistil, že podepsaná smlouva není až tak 
výhodná, jak to původně vypadalo, a mnozí 
si až zpětně uvědomili, že o takovou pomoc 
vlastně nestáli a že k podpisu byli chytře do-
tlačeni. Ale to už bylo pozdě.

Aby hlavní město Praha ochránilo své 
obyvatele před tzv. „energošmejdy“, kteří 
často cílí na seniory, matky samoživitelky 
i další velmi zranitelné skupiny obyvatel, 
Rada hl. m. Prahy schválila nařízení, kte-
rým se od 1. 3. 2022 zakazují na celém 
území hl. m. Prahy některé formy prodeje 
zboží a poskytování služeb v energetic-
kých odvětvích. Podstatou nařízení je zákaz 
podomního prodeje zboží, pochůzkového 
prodeje zboží nebo zákaz nabízení a po-
skytování služeb mimo obchodní prostory. 
Za porušení hrozí pokuta do výše 100 000 
korun.

Buďte prosím v dnešní vypjaté době 
opatrní, pozorní a obezřetní. Jste svobod-
ní občané a nikdo nemá právo vás někam 
a do něčeho „tlačit“. A nebojte se také 
na takové jednání upozornit.

Přepojovací šachta vodovodních řadů K Ovčínu
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Čerpací stanice ďáblických 
odpadních vod
Rozšíření kapacity ČSOV Chřibská
Jednou z nejméně nápadných, ale o to více 
důležitých staveb pro život v Ďáblicích, je sou-
bor staveb, který má zajistit rozšíření kapa-
city stávající čerpací stanice odpadních vod 
Chřibská (ČSOV Chřibská). Splaškové odpad-
ní vody z Ďáblic jsou po dokončení výstavby 
stokové sítě „obecní kanalizace“ v devadesá-
tých letech likvidovány tak, že jsou z celého 
území Ďáblic (mimo Blata a část katastru při-
léhající Březiněvsi) gravitačně (samospádem) 
sváděny k Mratínskému potoku. Odtud jsou 
čerpány do kapacitní čerpací stanice v Čako-
vicích za Globusem, dále tlačeny dvěma vý-
tlačnými řady 2x DN 400 „přes kopec“ okolo 
zahradnictví a velkého Ďáblického hřbitova 
do gravitační stokové sítě směrem na čistič-
ku v Troji. Tento způsob odkanalizování Ďáblic 
zůstává zachován. Mění se ale kapacity a tra-
sa nového výtlačného potrubí ze samotné 
přečerpávací stanice. Celá úprava by měla 
zamezit stávajícím komplikacím při přeplnění 
splaškových vod v kanalizaci v oblasti U Cha-

loupek a Chřibská, a umožní připojení dalších 
objektů na kanalizační síť v Ďáblicích.

Projekt rekonstrukce ČSOV Chřibská sestá-
vá ze tří hlavních velkých částí:
1. vybudování retenční stoky na přítoku 
do ČSOV Chřibská o průměru DN 2000, ka-
pacita cca 250 m3, pro posílení výkonu, vyš-
ší spolehlivosti, akumulace přívalových vod 
před ČSOV a plynulého rozložení nadměrných 
přítoků;
2. rekonstrukce a zkapacitnění samotné 
ČSOV Chřibská – její stavební, strojní i vzdu-
chotechnické části;
3. vybudování výtlačného kanalizačního 
potrubí DN 350 délky 1060 m pod pozemky 
v majetku hl. m. Prahy (Chřibská, Kostelecká) 
včetně devíti šachet po trase potrubí. Napo-
jení nového výtlačného řadu na stávající vý-
tlačné potrubí je navrženo v „desáté“ šachtě 
u ulice Na Pramenech.

Nový výtlačný řad kříží kromě dálniční 
komunikace Cínovecká a potoku U topolů 
desítky stávajících vedení inženýrských sítí, 
mnohé celopražského významu, mj. přivaděč 
pitné vody z Káraného, což náročnost projed-
nání a vlastního budování ještě více komplikuje.

Součástí stavby je i soubor dalších sta-
vebních objektů, dočasných komunikací 
a pře ložek sítí v trase budovaných objektů (viz 
schematická situace).

Samotná výstavba probíhá od jara 2021 
a měla by být dokončena a zprovozněna 
v roce 2022.

Rozpočet stavby převyšuje 100 milionů 
korun. Investorem celého projektu je Pražská 
vodohospodářská společnost, a. s., a je hra-
zen z rozpočtu hl. m. Prahy.

Původní výtlačný řad DN 200 bude až 
do zaústění v ulici U Červeného mlýnku za-
chován ve správě PVK jako záložní.

V roce 2021 byla dokončena téměř kom-
pletní trasa výtlačného potrubí pod komuni-
kacemi Chřibská, Kostelecká a s náročným 
prostupem pod dálnicí Cínovecká.

V roce 2022 se již naplno rozeběhly sta-
vební práce za Mratínským potokem (retenční 
stoka, budova ČSOV – viz obrázek), pokračují 
práce na budování šachty u ulice Na Pra-
menech (vše pod hladinou podzemní vody 
a v sousedství mnoha podzemních nepláno-
vaných kabelových vedení, což komplikovalo 
jak vlastní konečné umístění šachty, tak i re-
alizaci) a postupně budou zahajovány práce 
na zbývajících přípojkách a přeložkách inže-
nýrských sítí.

Plánovaná realizace propojení vybudova-
ných úseků výtlačného potrubí DN 350 přes 
křižovatku Kostelecká–Chřibská, která si 
vynutí uzavření komunikace Kostelecká, 

Investice hlavního města Prahy  
do naší kanalizační sítě
Jan Hrdlička, foto autor
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ČSOV Chřibská: situace  
(projektant D Plus projektová 
a inženýrská, a. s.)

Situace trasy nového výtlačného
 řadu od ČSOV Chřibská.

byla posunuta po diskusi s odborem dopra-
vy hl. m. Prahy a TSK Praha až na červenec 
2022, aby dopad na dopravu v Ďáblicích byl 
co nejmenší. Poté by měly být také dokonče-
ny finální povrchy komunikace Chřibská (de-
tailní časový plán pro tyto práce bude s před-
stihem oznámen).

Během výstavby takto náročného díla 
vzniklo mnoho neočekávaných problémů. 
Na jejich rychlém dořešení, zejména majet-
koprávním, jsme usilovně a aktivně spolu-
pracovali s pracovníky investora PVS, a. s., 
Magistrátu hl. m. Prahy a Rytířskému řádu Kři-
žovníků s červenou hvězdou, za což jim velice 

děkujeme. Pochopitelně přejeme i zhotoviteli, 
společnosti Česká voda – Czech Water, a. s., 
i jejím subdodavatelům co nejméně nových 
překvapení a zdárné dokončení všech částí 
tohoto rozsáhlého díla.

Přepojovací šachta u Ovčínu
Investice PVS v Ďáblicích
V loňském roce byla dokončena plánovaná 
výstavba přepojovací šachty vodovodních 
řadů 125 – Květnová, včetně nové historizu-
jící dlážděné komunikace K Ovčínu (viz foto). 
Tím byla zcela ukončena naše oprava horního 
a dolního chodníku kolem hvězdárny.

Vodovod  
v ulici Ďáblická
V roce 2022 má PVS, a. s., v plánu provedení 
rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Ďáb-
lická (většina trasy na katastru Kobylisy). Tato 
stavba je důležitá pro Ďáblice zejména tím, že 
až po jejím dokončení bude moci investor TSK 
hl. m. Prahy, a. s., zahájit dlouho plánovanou 
„souvislou opravu“ komunikace Ďáblická 
v úseku Střelničná–Hřenská. 
A pokud PVS, a. s., získá včas stavební povo-
lení, mělo by dojít i k realizaci propojení stok 
v ulici U Parkánu.

Plánovaná aktuální omezení provozu  
na pozemních komunikacích  
v Ďáblicích
Do 30. 4. uzavírka ulic Květnová a K Náměstí z důvodu realizace přípojek sítí. V případě pří-
znivých klimatických podmínek a rychlejšího postupu prací budou omezení ukončena dříve.
1. 3. – 30. 4. by měla být v úseku cca 10 m částečně uzavřena komunikace Květnová v jed-
né polovině (v křižovatce Květnová – Pod Prodejnou). Průjezd po druhé polovině šířky komu-
nikace bude možný.
V období mezi 23. 3. – 15. 4. by mělo dojít k pokládce živičného povrchu v ulicích Kučerové 
a K Náměstí.
V období mezi 2.–14. 5. by měly být obnoveny povrchy v ulici Květnová. Tyto termíny jsou 
předmětem schválení úřadem Prahy 8.
Podrobné informace včetně plánků DIO (dopravních opatření) naleznete na elektronické 
úřední desce MČ (dablice.cz/uredni-deska) a jsou vyvěšeny na úřední desce vedle vcho-
du do úřadu.

Hlášení závad
1. závady na komunikacích: Ďáblická, Šenovská, Hřenská a Kostelecká jsou komunikace 
ve správě TSK Praha. Závady na nich – výtluky, propadlá vozovka, spadlé stromy, ulome-
né větve, závady na světelné signalizaci či dopravním značení můžete přímo hlásit na TSK:  
tsk-praha-zavady.cdsw.cz
2. závady veřejného osvětlení: veřejné osvětlení spravují THMP (Technologie hlavního měs-
ta Prahy). Poruchy, vypadlá dvířka atd. můžete hlásit na lince 800 404 060 nebo přímo 
na bit.ly/thmp_závady: Nová porucha. Při hlášení poruch a havárií VO uveďte identifi-
kační číslo lampy. Pokud neznáte číslo lampy, uveďte ulici a číslo popisné domu v přímé 
blízkosti lampy, případně nejbližší objekt identifikovatelný na mapě. -OVS-

Dláždění K Ovčínu je dokončeno



Zprávy z radnice | Ďáblický zpravodaj 

6 | 

Motivace
Rádi bychom v tomto roce navázali na zku-
šenosti z loňského roku, kdy bylo podáno 
celkem 15 návrhů, z nichž sedm bylo realizo-
váno během podzimu 2021. I letos bychom 
chtěli věnovat čas podpoře kreativity zájemců 
v rámci participativního rozpočtu z minulého 
roku. Přivítali bychom co nejvíce návrhů. Ze-
jména bychom chtěli upozornit, že pokud ná-
vrh nebude splňovat některá z kritérií a bude 
přínosem pro Ďáblice, jsme připraveni jej za-
pojit do plánu a financovat z rozpočtu obce.

Oblast
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše 
nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy 
lavičky či koše v parku, zřízení bezbariérové-
ho přístupu, realizace divadla či přednášky 
až například po zasazení stromu, vylepšení 
webových stránek. Mohou být znovu podány 
i návrhy, které v loňském roce v hlasování těs-
ně neuspěly.

Podobně jako v loňském roce nejsou vhod-
né návrhy na stavební úpravy či instalace 
vyžadující povolení majitelů sítí, komunikací, 
veřejného osvětlení apod.

Cena
Celkový objem financí alokovaných na 
participativní rozpočet pro rok 2022 je 
300 000 Kč. Náklady na jeden projekt by 
neměly přesáhnout 50 000 Kč, a to včetně 
DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. 
náklady na zpracování projektové dokumen-
tace, bude-li to povaha investice vyžadovat, 
apod.). Prosíme navrhovatele, aby se nene-
chali odradit těmito finančními limity. Jak bylo 
uvedeno výše, vhodné návrhy bychom rádi re-
alizovali v rámci běžného rozpočtového plánu 
pro příští období. 

Majetkoprávní vazba
Předpokládá se, že návrh bude realizován 
na území MČ Praha-Ďáblice. Toto samozřej-
mě platí pouze pro územně vázané návrhy. 
U návrhů pro úpravu virtuálního prostoru se 
analogicky předpokládá přínos pro občany 
Ďáblic. Jedná-li se o technickou realizaci či 
úpravu prostor, je vhodné též posoudit ma-
jetkoprávní vztahy k pozemku. Je vhodné, aby 
byl návrh umístěn buď přímo na pozemcích 
ve správě městské části Praha-Ďáblice (inter-
aktivní mapu k nahlížení do katastru nemovi-
tostí naleznete na: app.gisonline.cz/praha-
-dablice, nebo by měl být zajištěn předběžný 
souhlas majitele pozemku s umístěním prvku 
alespoň na pět let.

Proveditelnost
Návrh by měl obsahovat podklady/informa-
ce pro posouzení možnosti realizace.

Prosíme o použití přiloženého formuláře. 
Součástí by měl být i jednoduchý návrh rozpoč-
tu. V případě návrhů vázaných na místo prosí-
me o co nejpřesnější lokalizaci a zhodnocení 
prostorových požadavků na realizaci, případně 
o fotodokumentaci stávajícího stavu. Vhodnou 
(nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické 
podklady (výkresy, vizualizace, typy navrho-
vaných prvků aj.). Odhad ročních provozních, 
resp. udržovacích nákladů poslouží k posouze-
ní zatížení rozpočtu MČ v budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout bu-
doucí finanční situaci městské části, musíme 
si vyhradit právo realizaci projektů posunout, 
nebo zastavit.

Délka realizace
V rámci návrhu projektu bychom poprosili, 
aby navrhovatelé zohlednili nutnost realizace 
do 30. října roku 2022 včetně vyúčtování.
Využitelnost pro širší veřejnost

Vzhledem k tomu, že návrh by měl být pří-
nosem pro naši městskou část, zařadili jsme 
požadavek na podporu každého návrhu ales-
poň 15 podpisy obyvatel městské části Pra-
ha-Ďáblice starších 15 let.

Jak se bude hlasovat?
Bude se hlasovat podobně jako v roce 2021 
po internetu s ověřením přes telefonní číslo 
hlasujícího. Podrobnosti o hlasování budou 
zveřejněny před jeho zahájením.

Jak se bude vyhodnocovat 
výsledek hlasování?
Po ukončení hlasování se projekty seřadí 
podle toho, kolik dostaly hlasů, a vybere se 
prvních „x“ projektů, tak aby cena vybraných 
projektů v součtu nepřesáhla 300 000 Kč.
Rozhodující bude počet hlasů ďáblických 
rezidentů starších 15 let. Hlasy všech, kteří 

nemají v Ďáblicích trvalé bydliště, budou roz-
hodovat v případě rovnosti hlasů z Ďáblic.
Ostatní projekty „pod čarou“ nebudou zapo-
menuty!

Časový plán
Březen 2022 – vyhlášení
Duben 2022 – shromažďování návrhů  
(cca do 15. 4. 2022)
– prezentace návrhů na dubnovém ZMČ
Červen 2022 – výběr kandidátů formou  
hlasování
Červenec–říjen 2022 – realizace

Role navrhovatele
Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry proce-
su. Bude žádoucí, aby aktivně spolupracova-
li s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných 
projednání budou navrhovatelé sami účast-
níkům představovat své náměty a návrhy ře-
šení, nakonec budou realizaci projektu zajiš-
ťovat. Úřad by měl plnit pouze roli odborného 
konzultanta v rámci dopracovávání došlých 
návrhů, organizátora veřejných projednává-
ní. Veškeré náklady spojené s realizovaným 
projektem bude nutné zaúčtovat přes úřad 
městské části v souladu s pravidly závaznými 
pro úřad (např. finanční, kontrolní, autorizační 
apod.). Zde se pracovnice úřadu budou snažit 
vyjít maximálně vstříc navrhovatelům s vy-
světlením a naplněním těchto pravidel.

Představte svůj návrh  
ostatním!
Prosíme, aby navrhovatelé mluvili o svých ná-
padech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, 
kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hla-
sování rozhodovat sami obyvatelé MČ Pra-
ha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro 
svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše 
návrhy zveřejníme na webu a dostanou pro-
stor i během veřejné diskuse, ale to pro jejich 
úspěch nemusí stačit.

Využijte různých možností, jak dát ostat-
ním obyvatelům vědět, proč by měli hlaso-
vat právě pro váš nápad – mluvte o něm, 
přesvědčujte, využijte sociální média i sou-
sedské vztahy!

Jak návrh podat?
— Navrhovatelem může být obyvatel měst-

ské části Praha-Ďáblice starší 15 let, 
který je občanem České republiky nebo má 
trvalý pobyt na území ČR.

— Svůj návrh musí navrhovatel podpořit 
podpisy alespoň 15 obyvatel MČ Praha- 
Ďáblice starších 15 let.

— Prosíme, použijte návrhový formulář 
(ke stažení z webu), který je vhodnou po-
můckou a vodítkem k tomu, co je vhodné 
do návrhu napsat.

— Je potřeba připojit podpisový arch pro vyjá-
dření podpory 15 obyvatel MČ Praha-Ďáb-
lice, rovněž je ke stažení na dablice.cz.

Těšíme se na vaše návrhy do 15. 4. 2022.
Vedení MČ Praha-Ďáblice a úřadu MČ

Participativní rozpočet –  
Ďáblice 2022 

První sněženky na "participativnim"  
záhonku před radnicí 
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87. jednání 24. 1. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— výběrem firmy TD SERVIS, spol. s r. o., 

na výměnu plynového kotle vč. úpravy 
spalinových cest.

Rada MČ po projednání schválila:
— dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 

služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů se společností SMS-služby, s. r. o., 
kterým se navyšuje měsíční poplatek 
za pověřenecké služby o 100 Kč;

— finanční dary: Spolku Parkán; Českému 
svazu chovatelů, ZO Praha 8 – Ďáblice; ZO 
01/68 Českého svazu ochránců přírody, 
Ochrana herpetofauny; Hudebnímu sdru-
žení Ďáblík; Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska – SDH Praha-Ďáblice; Kroužku 
PP, z. s.;

— dohodu o vzájemném započtení závazků 
a pohledávek se společností M connecti-
ons, s. r. o., kterou se vypořádává chybně 
vystavená faktura;

— plán účetního odpisu majetku MČ Praha-
-Ďáblice do období 2022;

— dodatek č. 11 k nájemní smlouvě s Ch. T.;
— vnitřní předpis č. 1/2022 – dodatek 

ke směrnici č. 4/2015 k poskytování 
tuzemských cestovních náhrad, kterým se 
upravuje výše sazeb stravného;

— veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční účelové dotace pro S-O-K, z. s.;

— veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace pro TTC Praha 
– klub stolního tenisu, z. s.;

— žádost o investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy jako rezervu pro MČ.

Radní MČ informovali o:
— přípravě dalšího stavebního záměru Rytíř-

ského řádu Křižovníků s červenou hvězdou;
— žádosti o změnu územního plánu na Bla-

tech;
— konečném návrhu příspěvků developerů, 

který je předkládán k projednání na ZHMP;
— návrhu změny ÚP – Koňská louka – pro-

běhne vypořádání zaslaných připomínek 
MČ;

— předběžném termínu ZMČ: 2. nebo 9. 3. 
2022 (s ohledem na prázdniny Prahy 8);

— připravované úpravě odvodnění v okolí 
bývalého hřiště u ZŠ.

88. jednání 31. 1. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— ukončením smlouvy o nájmu nebytových 

prostor a pozemku s M. L. dohodou ke dni 
31. 1. 2022;

— uzavřením nájemní smlouvy s J. S., jejímž 
předmětem je pronájem části budovy čp. 
598/48 a přilehlého pozemku od 1. 2. 
2022 na dobu neurčitou za účelem provo-
zování hostinské činnosti.

Rada MČ po projednání schválila:
— smlouvu na pronájem komunikace 

a pozemku o výměře cca 300 m2 na dobu 
určitou do července 2022 k umístění sta-
vebních buněk pro EKVATOR-RN, s. r. o.

Radní MČ informovali o:
— zápisu z povodňové prohlídky provedené 

v roce 2021;
— vyvěšení opatření obecné povahy týkající 

se záplavového území Mratínského potoka 
na úřední desce;

— obsazení nebytových prostor po rekon-
strukci OD Ke Kinu;

— nápravě vlhnutí zdiva v hospodářských 
objektech U Parkánu 15/13, řešeno s ma-
jitelem objektu;

— problémech s umístěním a napojením 
radarů na stávající sloupy VO;

— aktualizovaném provozním řádu skládky, 
možnosti vyjádření a zaslání stanoviska 
MČ do 16. 2. 2022.

89. jednání 14. 2. 2022
Rada MČ po projednání souhlasila s:
— předloženým návrhem ceny vstupenek 

na kulturní akce konané do 7. 4. 2022;
— vyřazením majetku MČ Praha-Ďáblice 

uvedeným v protokolu o vyřazení majetku 
č. 1/2022;

— záměrem pronajmout pozemky v k. ú. 
Ďáblice za účelem zemědělského využití 
pro Agro Kmínek, spol. s r. o., na dobu 
neurčitou;

— zněním Zásad pro koordinaci a pro-
jednávání přípravy záměrů a návrhů pro vý-
znamné dopravní stavby, dopravní změny 
a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, 
TSK hl. m. Prahy, a. s. a městskými částmi.

Rada MČ po projednání schválila:
— rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ 

na rok 2022;
— smlouvu o provedení koncertu s agentu-

rou: Karel Plíhal;
— připojení MČ Praha-Ďáblice k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení 
tibetské vlajky dne 10. 3. 2022;

— smlouvu o zřízení zástavního práva k nemo-
vité věci se společností Pod Císařkou, 
s. r. o., v návaznosti na revokaci usnesení 
č. 829/21/RMČ;

— systematizaci dvou pracovních míst 
na Úřadu městské části Praha-Ďáblice;

— dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce progra-
mového vybavení značky DATACENTRUM 
a jeho servisu se společností DATACENT-
RUM systems & consulting, a. s.

Rada MČ po projednání vzala na vědomí:
— licenční smlouvu o veřejném provozování 

se společností OSA – Ochranný svaz autor-
ský pro práva k dílům hudebním, z. s. – 
koncert skupiny ABBA World Revival.

Radní MČ informovali o:
— proběhlém jednání se zástupci společnosti 

Agro Kmínek, spol. s r. o.;
— připravované rekonstrukci Ďáblické ulice;
— odeslání žádostí o investiční dotace 

na MHMP;
— Zastupitelstvem HMP schválené Metodice 

spoluúčasti investorů na rozvoji území 
hl. m. Prahy;

— přípravě čarodějnic dne 30. 4. 2022;
— změně záplavového území Mratínského 

potoka – bude navrženo, aby MHMP 
zadal zpracovateli přepočet úseku v k. ú. 
Ďáblice;

— žádosti o stanovisko MČ k dokumentaci 
změny stavu BD Kokořínská před jejím 
dokončením;

— zájemci o nebytové prostory ve OD Ke Kinu 
(MUDr. Kneifl – pronájem ordinací);

— žádosti ZŠ o schůzku v souvislosti s nárůs-
tem cen energií;

— jednání s organizací Rytmus-od klienta 
k občanovi, z. ú., o možném částečném 
úvazku pro jednoho klienta se zdravotním 
postižením na pomocné práce;

— přípravě oslav MDŽ dne 4. 3. 2022 
od 15.30 hod. v sále Obecního domu 
Ďáblice;

— přípravě Participativního rozpočtu 2022.

Kompletní zápisy najdete na dablice.cz – 
Samospráva – Zápisy a usnesení RMČ

O čem jednala rada městské části

Ilustrativní foto obrazovky SKYPE pro virtuální 
on-line jednání. Po celé období trvání 
protiepidemických opatření proti šíření 
COVID-19 jedná rada MČ virtuálně.
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Tradice, která byla v Ďáblicích obnovena v roce 2016, přilákala letos 
rekordní počet návštěvníků. V pátek odpoledne jsme se sešli v komu-
nitním centru Vlna a masopustně se naladili při výtvarné dílně určené 
především dětem. Pod vedením Báry Sládkové vznikla řada nápadi-
tých kašírovaných i papírových obličejových masek, se kterými mohly 
děti vyrazit do sobotního průvodu. V sobotu 19. 2. jsme se sešli před 
14. hodinou před budovou Obecního domu Ďáblice. Přišlo opravdu 
velké množství maškar všeho druhu z Ďáblic i širokého okolí. Do po-
chodu se průvod vydal za doprovodu kapely JJ Brass band.

Základ průvodu, jak už tomu pravidelně bývá, tvořila i letos ma-
sopustní „chasa“ vedená střapatým „Lauferem“, kobylou, medvědem, 
bábou s nůší, židem, jeptiškou, kominíkem a dalšími maskami, které 
si vyžádaly povolení k masopustnímu veselí od ďáblického rychtáře 
(pana starosty). Průvod doplnily postavy na vysokých chůdách, posta-
va smrtky a jezdkyně na bílém koni.

Trasa průvodu vedla letos starými Ďáblicemi se zastávkou v restau-
raci Červený mlýn a poté na prostranství před ďáblickou základní ško-
lou. Tam bylo pro maškary připraveno skvělé občerstvení a uskutečnilo 
se vystoupení Cirkusu Cecilka. Průvod poté dorazil ke KC Vlna, kde 
pokračovalo veselí, (nejen) děti se mohly vyřádit v kočovné herně Slád-
kovna a ochutnat nejednu zabijačkovou dobrotu.

Přípravy průvodu vždy tvoří parta nadšených lidí s velkým nasaze-
ním, kteří se pak aktivně samotné akce zúčastní. Patří se proto podě-
kovat zástupcům naší MČ, ochotnickým hercům z Ďáblic a Divadelní 
sekce Praha a jejich rodinným příslušníkům a přátelům, chase, klubu 
Ďáblických seniorů a kroužku Šikovné ruce, vedení i personálu ZŠ Ďáb-
lice, celému týmu KC Vlna a všem dalším dobrovolníkům, kteří se aktiv-
ně zapojili a vytvořili společně tuto radostnou událost.

Tak teď už pěkně střídmě až do Velikonoc a za rok zase, přátelé!

Masopust – tradiční, barevný a veselý
Míša Ničová, foto Pavel Veselý

Chasa 2022

Rychtář uděluje svolení k zábavě



Zveme rodiče dětí narozených  
v roce 2021 a 2022 na

slavnostní přivítání  
nových občánků Ďáblic,
které se uskuteční v červnu 2022.
Přihlásit se můžete e-mailem: socialni.komise@dablice.cz  
nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části. 
Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození,  
adresu trvalého bydliště a kontakt na rodiče. 
Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte  
na území Ďáblic. Těšíme se na setkání s vámi!

březen 2022 |  Život v Ďáblicích

| 9

Akce sociální komise  
v letošním roce
Simona Dvořáková, sociální komise, foto Pavel Veselý

I v letošním roce se budou konat vaše oblíbené akce.
Mezinárodní den žen slavíme nyní, oslava Mezinárodního dne 

seniorů nás čeká na přelomu září a října a Vánoční posezení s hud-
bou pak v prosinci.

Máme naplánované dva výlety pro seniory v červnu a v září. Ten 
podzimní bude vhodný i pro naše spoluobčany na vozíčku. Kromě 
toho pro vás připravujeme komentovanou procházku Prahou.

Dvakrát v letošním roce společně oslavíme životní jubilea ďáb-
lických seniorů.

Vítání občánků se bude předběžně konat v červnu.
Máme se tedy na co těšit. Zbývá jen si přát, aby nám pandemie 

zase nezhatila plány a aby se nám podařilo zrealizovat všechno, co 
jsme si naplánovali.

O přesných termínech všech naplánovaných akcí vás budeme 
informovat prostřednictvím webových stránek, Zpravodaje a mo-
bilního rozhlasu.

A ještě připomenutí: seniorům, kteří chodí plavat, i letos propla-
tíme plavenku do výše 500 Kč za rok. Ve stejné výši budeme opět 
proplácet pedikúru. Seniorům, kteří si nechávají obědy dovážet 
Diakonií, přispíváme 10 Kč na jeden oběd. I nadále nabízíme služ-
bu senior taxi, žádosti se posuzují individuálně.

Více fotografií z ďáblických akcí naleznete  
na dablice.cz/fotogalerie-z-dablic

Krampusák z Vršovic

Průvod vyráží do ulic
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Je nutno ocenit návrat odvodnění Ďáblic na jednací stůl i na stránky 
Ďáblického zpravodaje (ĎZ 1-2/2022, s.4-5). Dle starousedlíků „Te-
čou potoky ulicema, minimálně polovina té vody je z polí, v přívalo-
vých deštích máme vodotrysky na ulicích …“.

Kritický bývá již tzv. třicetiminutový desetiletý déšť (N10), kdy úhrn 
srážek za 30 minut U 30 min dosáhne 21,1 mm (na 100 m2 zastavěné 
plochy spadne 2,11 m3 a na 1 hektar plochy 211 m3 srážek). Mělo by 
k němu docházet jednou za deset let.  Z údajů srážkoměrné stanice 
D10 (Ládví) za období 2010-2021 plyne, že k těmto a ještě vydatnějším 
srážkovým událostem dochází v Ďáblicích v průměru jednou za rok.

Bylo vypracováno již několik návrhů řešení:

[1] GO 2007 
Generel odvodnění navrhuje rozdělení povodí Ďáblic na 3 samostatné 
části, odpojení uličních stok na západ od Květnové a jejich převedení 
přes Mysliveckou a novou stoku B do otevřené retenční nádrže RN B 
(2.940 m3) v pramenné oblasti Mratínského potoka (viz obr.1), obdob-
ně retenovat (zadržovat a regulovaně vypouštět do potoka) nové vý-
chodní povodí A (mezi intravilánem Ďáblic a Cínoveckou D8).

[2] VRV 2018 
Studie navrhuje 3 podzemní trubní retenční nádrže pod komunika-
cemi a pozemky HMP v intravilánu Ďáblic, z toho největší 62x5x2,5 m 
(473 m3) pod ul.Šenovská – modrá barva (viz obr. 2) a další opatření: 
nové stoky - zelená, přespádování stok - oranžová, přepojení, resp. od-
pojení sítě - červená. 

[3] Aqua Procon 2021 
(dále jen AP 2021)
Studie bere v úvahu celé hydrologické povodí Ďáblic zahrnující i deš-
ťové stoky z obou úseků D8 (viz obr. 3). Hodnotí zvažovaná opatření 
i na zatím největší extrémní návalovou srážku naměřenou na stanici 
D10 (Ládví) dne 14.8.2020: U60 min = 66 mm (U30 min = 50,2 mm). Kromě 
technických opatření na síti posuzuje i opatření v povodí vytvořená 
na povrchu ulic pomocí tzv. dešťových koridorů.

I když má studie AP 2021 ambice komplexního posouzení různých 
možných řešení odvodnění Ďáblic, chybí v ní: 
1. snaha o důsledné odlehčení stávající přetížené dešťové stoky za-
ústěné do potoka bez retence odpojením maximálního počtu uličních 
stok od stávající přetížené dešťové stoky a jejich převedení do nových 
stok A, B, zaústěných do potoka přes retenci,
2. snaha o důsledné zamezení protékání srážkových vod z extravilá-
nu přes ulice intravilánu (z Ládví přes Šenovskou, Květnovou, Ďáb-
lickou, …, ze Skřivánčí přes Šenovskou) umisťováním koridorů kolem 
intravilánu, případně umísťováním dalších poldrů i v horní časti extra-
vilánu Ďáblic. 
3. geodetické a hydrogeologické posouzení umístění navržených 
poldrů a ověření reálnosti nátoku z koridorů na Ďáblické a z DN 400 
(navržené k propojení u hasičárny s hlavní dešťovou stokou Ďáblic) 
do poldru 1.

Ústředním technickým opatřením scénáře doporučeného studií AP 
2021 jsou trubní retence dle VRV přesto, že jsou dimenzované pouze 
na srážku N10. Studie VRV 2018 přitom doporučila kromě navržených 
opatření „zaměřit se na oblast povodí ul.Květnová“ a upozornila, že 
„Celkový srážkový úhrn N14 (z 26.8.2016) je téměř dvojnásobný opro-
ti N10. … a ani navrhovaná opatření nevedou ke kýženému výsledku“.

Trubní retence pod Šenovskou měla své opodstatnění v době nevy-
pořádaných majetkoprávních vztahů k pozemkům v pramenné oblasti 
Mratínského potoka. Druhý a tentokrát (30. 11. 2021) i veřejně prokla-
movaný příslib pomoci Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou (dále jen RřK) s odvodněním Ďáblic, které jsou spojeny s RřK od  
13. století, otvírá prostor pro odpojení uličních stok na západ od Květ-
nové a jejich převedení přes Mysliveckou, případně Brigádnickou a no-
vou stoku B do otevřené retenční nádrže RN B (2.940 m3) dle GO 2007, 
resp. do poldru 1 (6.600 m3) dle AP 2021.

Dotační program SFŽP
I když předběžný odhad nákladů na scénář doporučený studií AP 2021 
je 84 mil. Kč, je možné požádat o dotaci v rámci výzvy č.10/2021 SFŽP 
na 100 % způsobilých nákladů (náklady na realizaci protipovodňových 
opatření … v urbanizovaném území, na projekt a nákup souvisejícího 
pozemku). Není potřebné dokladovat škody ze záplav, podmínkou je 
předčištění srážkových vod před retencí, … a stavební připravenost.

Odvodnění Ďáblic  
opět na jednacím stole
Radimír Rexa, Michael Vlach, Martin Tumpach,  
Marek Pěkný, David Prokeš

GO 2007 [1]: Výhledový stav

VRV 2018 [2]: Trubní retence

Aqua Procon 2021 [3]:Digitální model reliefu území
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Jednací stůl
Jelikož víc hlav víc ví a společnými silami toho lze více dosáhnout, do-
mníváme se, že by bylo vhodné, aby se jednání k odvodnění (s MHMP, 
PVS, RřK, …) mohli účastnit i jeho dlouholetí zastánci z řad opozičných 
zastupitelů. Dosud tomu tak nebylo:
• odvodnění Ďáblic pod vedením MČ v čele se starostou M. Růžičkou 

od r. 2010
— již 2 krát skončilo neúspěchem (v roce 2012 s Ďáblickými rezi-

dencemi (ĎZ 5/2012, s.4-5), v roce 2018 s trubními retencemi, 
ke kterým se vedení MČ do záplav 2020 nehlásilo přesto,  
že je iniciovalo),

— bylo sporným postojem (viz vyjádření radního T.Dvořáka a sta-
rosty M. Růžičky v ĎZ 7-8/2020, s.6-7) a nečinností dlouhodobě 
(do 2.návalové srážky roku 2020) spíše odmítáno,

— nebylo zařazeno na program jednání 12., 18. a 19. VZ ZMČ 
(k zařazení došlo na 20. VZ ZMČ pod bodem „Petice“  
(malá - dle § 8, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb.)),

• nedošlo ke zveřejnění dvou článků zastupitele na téma odvodnění 
v Ďáblickém zpravodaji v roce 2020 v rozporu s čl. VII.3. Pravidel 
pro vydávání ĎZ a

• nebyla zřízená tradiční Komise výstavby a investic (KVI), která se 
odvodnění věnovala.

Problematika odvodnění se vrátila na jednací stůl i díky aktivitě ďáblic-
kých občanů a zájmu, který vyjádřili:
• připomínkami v rámci zjišťovacího řízení EIA k záměru silničního 

okruhu kolem Prahy (SOKP 520) v listopadu 2020 (205 podpisů 
pod 58 připomínkami, které vypořádalo MŽP)

• peticí (velká – dle § 7, pism. c), f) zákona č. 131/2000 Sb.) 
v září-říjnu 2021 (285 podpisů pod peticí, kterou vypořádalo HMP), 
za což velice děkujeme. 

Vysoce si také vážíme reakcí náměstka primátora hl.m.Prahy pro in-
frastrukturu Ing. P. Hlubučka na všechny naše podněty v letech 2020-
2022. Naši důvěru má i po stránce znalosti problematiky, jelikož jako 
starosta řeší stejný problém zaplavování MČ Praha-Lysolaje.

AP 2021: Nouzové cesty odtoku – dešťové koridory Ďáblice

Dešťové koridory na Šenovské (možná realizace)

Dešťové koridory na Ďáblické ulici (možná realizace)

Rekapitulace umístění suchých poldrů

Extrémní návalové srážky v k.ú. Ďáblice za období 2010–2021
Rok Úhrn Datum         Třída čet.             Úhrn srážek              Intenzita  Čas maxima
 Urok  výskytu U30 min U24 hod                I max                   T

rok [mm] datum dle [x] [mm] [mm] [μm/s] HH:MM

2010 726 15. 8. 11 21,5 38,4 25,9 21:33

2011 508 4. 8. 14 29,4 31,0 68,8 16:23

  13. 7. 13 27,1 28,7 32,9 21:19

2013 681 29. 7. 14 32,5 37,0 46,5 19:31

  9. 6. 10 23,1 25,7 30,2 18:00

2014 585 23. 5. 9 26,1 39,5 42,0 16:08

2016 569 26. 7. 14 39,2 52,2 62,1 16:10

  27. 7. 10 21,1 21,9 35,4 16:06

2018 399 8. 8.  27,6 27,8 56,2 18:02

2019 477 31. 7.  22,0 29,6 46,1 11:33

2020 675 14. 8.  50,2 70,9 60,2 17:30

  14. 6.  25,4 39,0 35,9 19:06

2021 560 24. 6.  22,3 35,3 29,8 1:35

Srážka z 27. 7. 2016 byla stanovena [x] jako reprezentant třídy četnosti výskytu 
10 a je označována N10
[x] Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0005 odvodnění – studie proveditelnosti, 
Sweco Hydroprojekt, a.s., 11/2018

Odkazy:
[1] Generel odvodnění hl.m.Prahy – Sever, Současný a výhledový stav, Hydroprojekt a.s., 10/2007.
[2] Stavba č. 0133 TV Ďáblice, Etapa 0005 Odvodnění - Předprojektová příprava, VRV, a.s., 12/2018.
[3] Studie odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Ďáblice, Aqua Procon, spol. s r.o., 11/2021.
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Přívalové deště –  
nebojme se nových řešení!
Komentář členů Rady MČ k článku Odvodnění Ďáblic 

Pokračovat v technickém řešení odvodnění cestou navrhovanou v Generelu odvodnění Ďáb-
lic z roku 2007 a ve studii proveditelnosti VRV z roku 2018, zpracovanými pouze pro tzv. 
„jednoletý“ déšť, které neustále citují a prosazují autoři článku, by nebylo správné! Tyto 
studie navíc nerespektovaly soukromé vlastnictví pozemků, které v případě Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou v té době ani nebylo dořešené.

Realita posledních let, více než „stoletého“ přívalového deště ze 14. 8. 2020 a násled-
ných jednání s odborníky Pražské vodohospodářské společnosti, a. s., měly za následek 
přehodnocení přístupu k řešení odvodnění Ďáblic! Bez této změny postoje by prostředky 
byly vynaloženy mnohdy zbytečně – kapacitně by nedokázaly pojmout nebo převést vody 
z přívalových dešťů! A to zejména prostředky věnovanými na stavební úpravy v zastavěných 
částech Ďáblic. To bylo řečeno zcela jasně i během všech přípravných jednání roku 2020 
a znovu vysvětleno zastupitelům a účastníkům besedy v Ďáblicích 30. 11. 2021, s násled-
ným informováním ďáblické veřejnosti.

Díky naší iniciativě můžeme konstatovat, že jako první lokality, kde byl nový přístup ře-
šení přívalových srážek na území hl. m. Prahy implementován, byly vybrány Bohnice/Troja 
i Ďáblice!

Vedení MČ považuje za zavádějící, smyšlené až nepravdivé informace podsouvané po-
depsanými autory v odstavci Jednací stůl. Řešení problému je po technické, ekonomické 
i koordinační stránce velmi náročné, a právě proto se vedení MČ začalo více obracet a jed-
nat se skutečnými profesionály, nikoliv pouze s pány R. Rexou a M. Tumpachem.

O připravovaném postupu či částečných výsledcích informujeme pravidelně nikoliv pou-
ze jednotlivce, ale celou ďáblickou veřejnost! Během jednání zastupitelstva MČ, v infor-
macích radních, v diskusi nebo formou informativních článků ve Zpravodaji a na webových 
stránkách Ďáblic.

Několikaletá činnost začíná přinášet konkrétní výsledky. Jsme přesvědčeni, že budeme 
stále častěji přicházet s aktuálními novinkami o naplňování závěrů představené studie 
a jednotlivých kroků připravovaných s vedením a odbory hl. m. Prahy, se správcovskými 
organizacemi TSK hl. m. Prahy, a. s., PVS, a. s., a s Rytířským řádem Křižovníků s červenou 
hvězdou, jakožto vlastníkem většiny dotčených ďáblických pozemků. Děkujeme i touto ces-
tou za podporu všem spoluobčanům, kteří svým podpisem na peticích upřímně vyjádřili 
podporu požadavků městské části Praha-Ďáblice a jejího vedení v těchto jednáních.

Opakovaně vyzýváme: pokud mezi našimi spoluobčany jsou odborníci na problematiku 
s patřičnou odborností v oboru vodohospodářství a vodních staveb či v oboru silničních 
staveb, rádi s nimi budeme v případě jejich zájmu další kroky vzájemně konzultovat.

Velmi nás mrzí, že podepsaní autoři článku práci odborníků, ale i vedení MČ opět účelově 
přebírají, kopírují a vydávají ji za „výsledek svého tlaku na vedení“. I s tímto vědomím bude-
me dál pracovat na tomto inovativním a užitečném projektu.

dablice.cz/zivotni-prostredi/23877-odvodneni-dablic

Podpora budování 
nádrží na dešťovou 
vodu
Společný  
zájem i cíl občanů  
a městské části
Od roku 2020 naše městská část nabízí pod-
poru a finančně pomáhá majitelům nemovi-
tostí při zachycování srážkových vod v místě 
spadu na vlastním pozemku, tak aby nebyly 
vypouštěny na veřejné komunikace a do deš-
ťové kanalizace. 

Této možnosti využilo v letech 2020 a 2021 
celkem sedm ďáblických spoluobčanů. Byly 
vybudovány nové akumulační podzemní ná-
drže, ve dvou případech byly upraveny (vy-
čištěny, zaizolovány a vystrojeny) stávající 
podzemní septiky původně určené pro jímání 
splaškových vod.

Základní informace o podpoře ze strany 
městské části včetně celé schválené směr-
nice, formuláře pro podání žádosti a textu 
smlouvy o případném poskytnutí příspěvku 
naleznete na našich webových stránkách 
dablice.cz/stavebni-akce pod záložkou  
NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU.

Stručně o způsobu  
podpory projektů:
— mělo by se jednat o nově budované systé-

my pro zachycování dešťových vod;
— podzemní či nadzemní napevno vybudova-

né akumulační nádrže by měly mít objem 
min. 3 m3;

— k žádosti o podporu musí být podána kopie 
výpisu z katastru nemovitostí a zjednodu-
šená projektová dokumentace (nákres, 
schéma);

— po schválení záměru Radou MČ bude s ža-
datelem sepsána smlouva o poskytnutí pří-
spěvku ve výši 20 tisíc Kč. Tento příspěvek 
bude vyplacen po fyzické kontrole dokon-
čených stavebních a instalačních prací.
V případě dotazů se prosím obracejte 

nejlépe písemně přímo na Jana Hrdličku  
(jan.hrdlicka@dablice.cz). 

Po bouřce dne 17. 5. 2021. 
Tato bouřka přinesla pouze cca 1 mm srážek. 

Foto J. Brož
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Mnozí ďábličtí obyvatelé to vědí, ale větši-
ně už to nemusí být zřejmé. Vždyť ani pojem 
„spoje“ už se roky neužívá. Vychází z ruského 
„связ“ – tedy telekomunikace a pošta.

Historie spojů v Ďáblicích začala v roce 
1958, kdy Montážní podnik spojů Praha 
(MPSP), jehož původ sahá až do dvacátých 
let, dostal toto jméno. Právě v tomto roce byly 
nakoupeny pozemky bývalých cihelen v Ďáb-
licích, Zlonicích, Bořanovicích a Úvalech 
za účelem skladových ploch pro tento podnik, 

působící tehdy jako monopolní dodavatel te-
lekomunikačních technologií na celém území 
Čech a Moravy. A byly to v té době technologie 
opravdu dřevní, alespoň z dnešního pohledu: 
pokládka olověných mnohožilových kabelů 
ve městech, první dálkové kabely mezi městy, 
rovněž olověné, a v tzv. vnitřních montážích 
pak pracné telefonní ústředny první generace 
i malé pobočkové podnikové telefonní ústřed-
ny. Kromě techniků a dělníků pracujících 
na stavbách telekomunikací po celém území 
státu, někdy i v zahraničí, měla „montážka“ 
také početný personál zabývající se řídicí, 
správní, zásobovací či obslužnou činností. 
Do roku 1967 měl podnik své sídlo v Karlíně 
za Invalidovnou. Odtamtud však dostal výpo-
věď kvůli přípravě výstavby sídliště, a tak síd-
lo svých dvou největších závodů přestěhoval 
v roce 1968 do Ďáblic. Postupem času tak 
vznikl veliký areál zahrnující nejen kanceláře, 
ale i sklady, parkoviště mechanismů, příprav-
né prostory aj. 

Po převedení dalších složek i zbytku pod-
nikové správy do ďáblického areálu nastou-
pilo do zaměstnání u tohoto podniku mnoho 
ďáblických obyvatel. Tehdy byly totiž Ďáblice 
přece jen na okraji Prahy a dopravní dostup-
nost byla bídná. Tak se uvolnila spousta míst 
pro místní do správních i obslužných činností. 

Technicky byla „montážka“ v oborech své čin-
nosti vždy na vrcholu technického pokroku, 
k zaměstnancům byla přátelská. Nebylo vzác-
ností, že zde pracovaly celé rodiny, mnoh-
dy po dobu více generací. Tenhle technický 
„kádr“ byl podle mne největší hodnotou, nej-
větším pokladem.

V době přechodného oslabení stranického 
řízení státu mění MPSP na čtyři roky název 
na Telekomunikační montáže Praha (TMP), 
k tomuto názvu se vrací i po roce 1989. Mon-

tážní podnik spojů Praha postupně rozšířil 
obory své činnosti o další. Kromě základních 
závodů (Závod 01 – výstavba dálkových sítí 
a přenosových zařízení na kabelech a radi-
ových spojích, Závod 02 – výstavba místních 
sítí, veřejných telefonních ústředen a z počát-
ku i kabelovodů, Závod 03 – výstavba velkých 
podnikových sítí včetně menších pobočko-
vých ústředen a později i montáž požárních 
a zabezpečovacích zařízení). Ve Zlíně (tehdy 
Gottwaldově) byl ustaven Závod 04, který 
měl v náplni výstavbu dálkových a místních 
sítí na Moravě, roku 1964 byl ve Zruči nad 
Sázavou založen Závod 05 – vyráběl velko-
prostorové laminátové obaly a kryty tech-
nologií (domky pro malé telefonní ústředny, 
domky pro zabezpečovací technologie ČSD 
i „bunkry“ pro umístění vysokofrekvenčních 
systémů). V roce 1975 byl zřízen Provoz vý-
stavby kabelovodů, který zajišťoval výstavbu 
kabelovodů v Praze i v dalších velkých měs-
tech republiky. Posledním rozšířením činností 
Montážky bylo zřízení Závodu 06, který vznikl 
v roce 1985 ve Vizovicích a zabýval se výro-
bou zářezových konektorů, kleští na spojování 
kabelových žil, kabelových stojanů a nástrojů 
k odizolování žil.

V té době vyvrcholila doba překotného 
rozvoje telekomunikací a radiokomunikací, 

přicházely stále nové a nové technologie, za-
čala doba automatického meziměstského 
telefonního styku – vedení resortu telekomu-
nikací investovalo do jeho rozvoje stále vyšší 
finanční prostředky. A Montážka nabírala další 
a další zaměstnance, aby všestranné tlaky 
na výstavbu dokázala ve snesitelných lhůtách 
uspokojit. Podnik zaměstnával přes 3 000 
zaměstnanců, ale ani ti nestačili. Vypomáhal 
si tedy objednáváním menších subdodávek 
od krajských spojových organizací, snažil se 
o nábor učňů, maturantů odborných škol i vy-
sokoškoláků z oboru telekomunikací, jen aby 
dokázal snesitelně uřídit „dodavatelsko-odbě-
ratelské vztahy“. Monopolní pozice jediného 
technologického dodavatele dodávala Mon-
tážce do roku 1989 jistotu, že je další rozvoj 
jejích kapacit bezpečný a potřebný.

Po změně společenských poměrů v ČSSR 
(ČSFR) ale tato výsada rychle padla. Kvalitní 
a podnikaví machři od Montážky odcházeli, 
zakládali si vlastní firmy, do kterých přeta-
hovali své někdejší kolegy-odborníky. Kromě 
toho přestaly do resortu proudit tak masivní 
investiční prostředky.

A přišla kuponová privatizace – v roce 
1992 po získání většinového balíku akcií se 
majitelem podniku stává skupina PPF. Roku 
1999 je podnik přejmenován na Vegacom, 
a. s. V roce 2008 měl Vegacom 630 pracov-
níků, pak byl dokončen prodej firmě ELTODO, 
a. s., a v roce 2015 byla zahájena demolice 
budov sídla podniku v Ďáblicích. 

Dnes se na ploše bývalé Montážky dokon-
čuje výstavba bytového komplexu. Ze „spojů“ 
zbyly už jen tři bytové domy, které podnik vy-
stavěl pro své nadějné zaměstnance.

Účelem tohoto článku je těm starším připo-
menout historii podniku, v němž třeba praco-
vali sami či jejich rodiče, příbuzní nebo známí. 
Také novým obyvatelům Ďáblic mohou tyto 
informace přiblížit historii jejich bydliště, kde 
v místě někdejšího hliniště jedné z ďáblických 
cihelen téměř 50 let působil podnik, po němž 
zůstalo už jen jméno zastávky MHD v ulici Še-
novská.

Zdroj: www.montazka.cz

Proč se zastávka na Šenovské 
jmenuje „U Spojů“
Slavomír Říman, foto www.dveprahy.cz

Původní areál "spojů" v roce 1996... ...a počátek nové výstavby v roce 2021
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POTEX je ekologicko-charitativní projekt, 
který spočívá ve sběru, redistribuci a násled-
ném zpracování použitého a stále použitel-
ného oblečení, obuvi, textilu apod. Textil se 
recykluje a znovu používá. 

„V loňském roce se podařilo nezlikvidovat 
a využít 2 830 000 kg textilu a příznivě tak 
ovlivnit životní prostředí. 

V Ďáblicích to bylo konkrétně 11 817 kg tex-
tilu. Co se se sesbíraným textilem následně 
děje? 

Z kontejnerů je sesbírané oblečení převeze-
no do skladu, kde se dále zpracovává. Každý 
týden připravujeme oblečení na míru pro šest 
organizací. Vždy jim dodáváme jen to, co v da-
nou chvíli potřebují. Od organizací dostáváme 
pravidelně zpětnou vazbu k darovanému tex-
tilu a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu 
vytříděného oblečení.

Oblečení připravujeme pro tyto organizace: 
Naděje (stará se o osamělé a lidi bez domo-
va), Centrum sociálních služeb Praha (stará 
se o osamělé a lidi bez domova), Progressive 
(pracuje s drogově závislými a zabývá se pre-
vencí drog), Společná cesta (poskytují služby 
a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které 
se ocitly v tíživé životní situaci), Sananim (pra-
cuje s drogově závislými a zabývá se prevencí 
drog).

Celkově jsme těmto organizacím, se kte-
rými úspěšně spolupracujeme již několik  
let, poskytli více než 140 000 kg vytříděného 
textilu.

Týdně vytřídíme cca 1 000 kg oblečení. 
Oděvy třídíme ve třech lidech, ve svém volném 
čase, bez nároku na odměnu.

Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, 
dodáváme zpracovatelům, kteří umějí zre-
cyklovat téměř vše, co se do kontejnerů do-
stane. 

Je důležité mít partnery na zpracování 
opravdu všech složek textilního odpadu. Jen 
tak nic neskončí na skládkách.

Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlou-
hodobě podporujeme další organizace, které 
ke své činnosti potřebují více peníze než pou-
žité oblečení. Patří mezi ně například: Kloká-
nek Chabařovická (péče o děti a mladistvé, 
Pomocné Tlapky (výcvik asistenčních psů pro 
nevidomé nebo tělesně postižené), Linka bez-
pečí (pomoc dětem a mladistvým v obtížných 
chvílích jejich života), Kapka Naděje a další.

Celkově jsme přispěli nadacím a našim 

partnerským organizacím dary v hodnotě 
1 400 000 Kč.

Na závěr bychom vám tedy ještě jednou 
rádi poděkovali, protože bez vaší pomoci ne-
lze v tomto projektu pokračovat. A velmi se 
těšíme na další spolupráci.“

Až budete opět přemýšlet nad kouskem ob-
lečení, pro který již nemáte využití, zamyslete 
se, prosím, že i pro vás nepotřebné kousky 
mohou ještě přinést užitek.

Sběr použitého textilu
Markéta Köhlerová

Většinu z nás při třídění staršího oblečení, které už nechceme nosit, 
napadne: Co s ním? Darovat, nebo „dotahat“ na chalupě? A co takhle 
vhodit je do kontejnerů POTEX? Požádala jsem paní Michaelu Fürsto-
vou, aby nám projekt představila a provedla nás zákulisím putování 
vašeho odloženého kousku oblečení.
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, 
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na březen 2022
Otevírací doba / pozorování oblohy 
dalekohledy
středa 13–21; pátek 13–17, 19–21; 
sobota a neděle 10–12, 13–17, 19–21.

Přednášky astronomické,  
přírodovědné a cestopisné 
ve středu od 18 hodin:
30. 3. Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.: Od obdi-
vu hvězd ke hvězdným válkám

Pořady (komponované večery s pozoro-
váním oblohy) ve středu od 18 hodin:
9., 16. a 23. 3. Slunce a stíny
V pátek od 19 hodin: Co se děje na ob-
loze?

Pohádky pro nejmenší (od tří let)
každou sobotu v 10.15 a 15.15 hodin:
Odkud svítí sluníčko
Každou neděli v 10.15 a 15.15 hodin:
O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi

Vstupné
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.

První letošní křtiny v kapli  
Nejsvětější Trojice a svatého  
Václava se konaly 20. února 2022, 
kdy byl P. Tomášem Gregůrkem 
z Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou pokřtěn malý 
Maxmilián Josef Myslivec. Malému 
Pepovi hodně štěstí, zdraví a Božího 
požehnání přejí místní farníci.

Vážení sousedé, obyvatelé Ďáblic,
obracím se na vás s prosbou o pomoc s lé-
čením nemocného člověka, který se rozhodl 
„zkrášlit“ naši hezkou čtvrť nedospělými ma-
lůvkami na naše domy. Prosím, pomozte nám 
najít tohoto nešťastníka a předat ho lékaři, 
aby ho mohl léčit. Rád bych tomuto jedinci 
osobně pomohl při řešení jeho problémů dří-
ve, než jeho choré jednání přeroste v závaž-
nější skutek, trestnou činnost. 

Tento jedinec se prezentuje podpisem, 
který je vyobrazen na přiložené fotografii. Za informaci, která povede k jeho nalezení a předání 
lékaři, bude vyplacena peněžní odměna. V případě, že duševní choroba u tohoto individua ještě 
úplně nezastínila jeho zdravé uvažování, může se sám přihlásit na Úřadu městské části Praha-
-Ďáblice, popřípadě na email starosty starosta@dablice.cz
Děkuji JUDr. Otakar Matějček

Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových stránkách  
dablice.cz, vlna.dablice.cz a na FB KC Vlna. Aktuální podmínky vstupu na akce sledujte  
na covid.gov.cz/situace/kultura

pátek 25. března od 19 hodin Fragment Band (jarní tančírna) –  
   sál Obecního domu Ďáblice
sobota 26. března od 16 hodin O Smolíčkovi (divadýlko pro děti) – KC Vlna
sobota    2. dubna od 9 hodin Úklid Ďáblického háje – Areál zdraví
sobota    2. dubna od 10 hodin Rodinné konstelace  
   s Mgr. Lenkou Sofií Smolíkovou – KC Vlna
čtvrtek    7. dubna od 19 hodin Trenér (divadlo Verze) – sál Obecního domu Ďáblice
sobota    9. dubna od 10 hodin Velikonoční tvořivá dílna s kroužkem Šikovné ruce  
   a Otevřeným ateliérem – KC Vlna
sobota    9. dubna od 10 hodin Sbírka oblečení, hraček a dětských potřeb  
   pro děti z Ukrajiny – KC Vlna
čtvrtek 21. dubna od 19 hodin Láska z Ďáblic (improvizační divadlo) – KC Vlna
sobota 23. dubna od 8 hodin Dětská liga TFA Praha (pořádá SDH Ďáblice) –  
   parkoviště Globus Čakovice
sobota 23. dubna od 14 hodin Zdravé vaření pro děti s PaPájou (workshop) –  
   KC Vlna
pátek 29. dubna od 17 hodin T. G. Masaryk a náboženství (přednáška) – KC Vlna
sobota 30. dubna od 17 hodin Čarodějnice
sobota 30. dubna od 17 hodin Petrana (divadýlko pro děti) – KC Vlna
čtvrtek    5. května od 20 hodin Music wave – KC Vlna
čtvrtek    9. června od 19.30 hodin Karel Plíhal (koncert) – sál Obecního domu Ďáblice
pátek 17. června od 17 hodin Dája Šimíčková & Shadde Yadda  
   (letní swingová tančírna) – sál OD Ďáblice
Změna programu vyhrazena.



25. 3. 19.00 hodin

Jarní tančírna s Fragment Band          Sál Obecního domu Ďáblice
V Ďáblicích se tančí po celý rok. Na jarní tančírně se můžete těšit na nejrůznější rytmy a styly, 
ale hlavně na plný taneční parket! Cena vstupného v předprodeji v KC Vlna 200 Kč/osoba; senioři, 
studenti a ZTP 150 Kč/osoba. Jednotná cena vstupného na místě před začátkem akce 200 Kč/osoba.

26. 3. 16.00 hodin
O Smolíčkovi  – divadýlko pro děti              KC Vlna
Veselá pohádka Vlastimila Pešky na známé motivy pro děti předškolního a mladšího školního věku, 
oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě. Vstupné – 50 Kč.

2. 4. 10.00 hodin

Rodinné konstelace s Mgr. Lenkou Sofií Smolíkovou              KC Vlna
Nedaří se vám pohnout z místa? Jste vyčerpaní ze stále stejných situací a stejných vztahů? Možná 
se snažíte vymyslet proč se některé věci dějí právě vám? Konstelace dávají jiný úhel pohledu. 
Vstupné – 1 500 Kč, bez postavení vlastní konstelace – 500 Kč.

7. 4. 19.00 hodin

Trenér – Divadlo Verze          Sál Obecního domu Ďáblice
Hra nejen o fotbale, ale i změnách, které s sebou přináší život. Více než dvacet let stál coby stratég 
stranou, býval při tréninku pes a během hry spasitel. Jeho klub se jmenuje Spartak Roudnice. Povo-
lání: fotbalový trenér. Jakmile je jednou v ráži, není k zastavení... 
Cena vstupného v předprodeji v KC Vlna 300 Kč/osoba; senioři, studenti a ZTP 200 Kč/osoba. 
Jednotná cena vstupného na místě před začátkem akce 350 Kč/osoba.

9. 4. 10.00 hodin
Veřejná velikonoční dílna Šikovných rukou a Otevřeného ateliéru              KC Vlna
Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci. Vstupné – dobrovolné.

9. 4. 10.00 hodin
Sbírka oblečení, hraček a dětských potřeb pro děti z Ukrajiny              KC Vlna
Na Facebooku a Instagramu budeme podle vývoje upřesňovat aktuálně vybírané věci.

21. 4. 19.00 hodin
Láska z Ďáblic – Improvizační divadlo              KC Vlna
Srdečně zveme na večer plný nečekaných situací, které překvapí jak diváky, tak samotné herce! 
Vstupné – 100 Kč/ 80 Kč.

23. 4. 14.00 hodin
Workshop zdravého vaření pro děti s PaPájou              KC Vlna
Zdravé vaření s PaPájou, kde si společně připravíme pomazánky a třípatrové sendviče. Děti se také 
dozví, co je to zdravý talíř a jak by takový talíř měl vypadat. Vstupné – 290 Kč.

29. 4. 17.00 hodin

Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství – přednáška              KC Vlna
Přednáška ThDr. Martina Chadimy ThD. autora knihy Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství (2021). 
TGM byl a je spojován s otázkami náboženskými, ale pochopení skutečného Masarykova nejintimnějšího 
spirituálního zaměření zůstává pro mnohé tajemstvím. Vstupné – dobrovolné.

30. 4. 17.00 hodin Čarodějnice              

30. 4. 17.00 hodin
Čarodějnický speciál! Petrana – divadýlko pro děti              KC Vlna
O trochu líné, ale hodné čarodějnici Petraně. Ta musí složit čarodějné zkoušky, jinak se stane smrtelnicí. 
Naštěstí má za kamaráda netopýra Raplta, který jí pomůže. Vstupné – 50 Kč.

5. 5. 20.00 hodin
Music wave              KC Vlna
Hudební výprava za jižními rytmy s dobrým jídlem a pitím. Vstupné – 200 Kč/ 150 Kč.

9. 6. 19.30 hodin
Koncert: Karel Plíhal             Sál Obecního domu Ďáblice
Recitál známého českého textaře, skladatele a kytaristy. 

17. 6. 17.00 hodin

Letní swingová tančírna: Dája Šimíčková & Shadde Yadda  Sál Obecního domu Ďáblice
Říkej mi to potichoučku,  Dívka v rytmu zrozená, Slunečnice a jiné nezapomenutelné písně z období 
raného českého swingu. Cena vstupného v předprodeji v KC Vlna 200 Kč/osoba; senioři, 
studenti a ZTP 150 Kč/osoba. Jednotná cena vstupného na místě před začátkem akce 200 Kč/osoba.
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