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Lokalita pro umístění řešené retenční nádrž (také suchá nádrž nebo poldr) se nachází 

v lokalitě V Cihelnách (mezi ulicemi V Cihelnách, V Úvoze a Kralupská). Retenční nádrž (dále 

RN) je vodní dílo, které tvoří sypaná hráz vybavená výpustným zařízením a bezpečnostním 

přelivem a oblast určené zátopy. Stavba slouží k transformaci povodňových vln (v tomto 

případě generovaných přívalovými dešti ve výše položeném území). Plocha zátopy (nádrž) je 

po většinu roku při běžném stavu nezaplavená, tak aby byla volná retenční kapacita pro 

zachycení povodňové vlny. V případě zvýšeného přítoku do RN dojde k plnění nádrže, voda 

z nádrže je regulovaně vypouštěna objektem v hrázi. Množství vody vypouštěné ze RN je 

navrženo tak, aby mohla voda bez poruch a havarijních stavů odtékat níže položenými 

odvodňovacími prvky do recipientu. Po skončení deště zachycená voda v nádrži postupně 

odtéká regulovaným odtokem, a tak dojde k úplnému vyprázdnění nádrže. 

Koncepce a umístění RN v této lokalitě je v souladu s „Generelem odvádění dešťových vod 

z obce Nelahozeves“. Generel uvádí, že RN by mohla transformovat na neškodný odtok přítok 

vody vyvolaný až stoletou srážkou (při realizaci dešťové kanalizace dle návrhu generelu). 

Suchá nádrž je v souladu s územním plánem obce (plocha TI02). Realizace RN je dle 

územního plánu podmínkou pro realizaci zástavby na zastavitelné ploše Z06/II. 

Obec zadala zpracování studie proveditelnosti této RN, která upřesní návrhové parametry 

stavby. Studie je nezbytné koordinovat s dokumentací „Chodník Nelahozeves - Lešany, 

Kralupská II., V Úvoze“, jejíž zpracování bylo také zadáno a v rámci které bude navržena 

dešťová kanalizace v ulicích Kralupská a V Úvoze. 

 

S ohledem na koncepci dešťové kanalizace v obci stanovenou v rámci generelu a v souladu 

s územním plánem je doporučeno realizovat navrhovanou retenční nádrž. Její realizací 

bude transformován přítok dešťové vody z výše položené části obce a dojde tak k odlehčení 

stávajícího nebo plánovaného systému pro odvádění dešťových vod v nižších částech obce. 

Obci je doporučeno provést potřebné kroky k realizaci retenční nádrže, tzn. především 

majetkoprávní projednání (případně odkoupení pozemků) v řešené lokalitě. Dále je doporučeno 

nechat v návaznosti na výsledky zadané studie zpracovat projektovou dokumentaci pro 

společné řízení (DUR+DSP) a zajistit stavební povolení pro stavbu. Projektová dokumentace 

musí být koordinována s ostatními záměry na rozvoj systému pro odvádění dešťové vody 

v obci. 
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