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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav povodňové ochrany hl. m. 

Prahy, jak je hl. m. Praha připravena ochránit obyvatele a majetek občanů hl. m. 

Prahy před povodněmi a jaký bude další rozvoj povodňových opatření na území hl. 

m. Prahy. Práce je teoreticko – empirického charakteru, je využito literárních zdrojů 

a praktických zkušeností, získaných za povodní hlavně v roce 2002 a v roce 2013  

a společným cvičením složek integrovaného záchranného systému  

se zainteresovanými organizacemi a subjekty.  

V teoretické části je definována odborná terminologie týkající se povodní  

a povodňových opatření. Součástí je popis povodňových opatření, která se na území 

hl. m. Prahy využívají. Zaměřím se zde také na komparaci základních rozdílů 

povodňové ochrany před povodněmi v roce 2002 a v roce 2013. 

Praktická část analyzuje současný stav povodňové ochrany hl. m. Prahy  

za využití SWOT analýzy. Na základě zjištěných výsledků budou navržena opatření  

na zlepšení povodňové ochrany hl. m. Prahy. Součástí praktické části je i komparace 

systému povodňové ochrany hl. m. Prahy s několika jinými městy Evropy. 

Klíčová slova 

Povodně; povodňová opatření; povodňová ochrana; mobilní protipovodňové 

bariéry; stacionární protipovodňové bariéry; poldry; nivy.  



 

Abstract 

The goal of this diploma thesis is to evaluate the current state of flood protection 

of the capital city of Prague, how is the capital city of Prague prepared to protect the 

inhabitants and property of citizens of the capital city of Prague from floods and 

what will be further development of flood control measures in the territory of the 

capital city of Prague. The thesis has a theoretical and empirical character, it uses 

literary sources and practical experiences, acquired during the flood mainly in 2002 

and 2003 and a common exercise of the components of the emergency service with 

interested organisations and subjects. 

The technical terminology relating to floods and flood control measures is defined 

in the theoretical part. Part of this is a description of the flood control measures, 

which are used on the territory of the capital city of Prague. I will also focus on the 

comparison of the fundamental differences of the flood protection before the floods 

in 2002 and 2013. 

The practical part analyses the current state of the flood protection of the capital 

city of Prague using SWOT analysis. The measures will be proposed to improve the 

flood protection of the capital city of Prague on the basis of the ascertained results. 

The part of the practical part is also the comparison of the flood protection system 

of the capital city of Prague with several other cities of Europe. 

Keywords 

Floods; flood control measures; flood protection; mobile anti-flood barriers; 

stationary anti-flood barriers; polders; floodplains.    
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1 ÚVOD 

Bez vody by na naší planetě neexistoval život. Lidské tělo je více jak z poloviny 

hmotnosti složené z vody. Voda je složkou nesmírně důležitou pro život. Je však 

složkou, která lidskou populaci dokáže ohrozit. Při větším množství vody, než které 

je pro danou oblast typické, se voda může začít rozlévat mimo svá typická koryta 

vodních toků a vzniká povodeň.  Povodně ohrožují lidskou populaci od nepaměti. 

V našich geografických podmínkách patří povodně mezi naturogenní neboli 

přírodní rizika, která značnou měrou ohrožují lidskou populaci. 

V posledních desetiletích zasáhlo Českou republiku několik velkých povodní 

(v krátké době) a vždy si vyžádaly desítky obětí a způsobily velké materiální škody. 

Je mnoho důvodů, proč se proti povodním chránit. Zkušenosti ukázaly, že proti 

povodním lidi neochrání jen přehrady, které jsou na vodních tocích vybudovány, 

ale že je třeba najít jiné řešení, jak se ochránit před povodněmi většího rozsahu, které 

ohrožovaly velké množství lidí a majetku. V zabydlených oblastech okolo velkých 

řek se začaly budovat stacionární a mobilní zábrany. V okolí menších řek se začalo 

více využívat rozlivového území a začaly se budovat poldry a nivy.  

 Největším městem v České republice je hlavní město Praha ležící na největší  

ze svých toků, Vltavě. K menším tokům patří Berounka dále především Botič, 

Rokytka, Kunratický potok, Dalejský potok, Motolský potok atd. Proto můžeme na 

území Prahy najít povodňová opatření různého druhu, funkce a provedení.  

Největší materiální škody, které způsobily povodně na území České republiky, 

vznikly v hlavním městě Praze. Jedná se o oblast s největším počtem obyvatel  

na km2 a zároveň o oblast, ze které bylo nejvíce osob kvůli povodním evakuováno. 
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Problematika povodňových opatření a technologií na území Prahy zatím nebyly 

komplexně zpracovány, proto jsem si vybral téma diplomové práce Analýza složení, 

funkcí a účinnosti systému povodňové ochrany Prahy.  
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2 POJEM POVODNĚ 

2.1 Základní pojmy 

Povodeň můžeme definovat podle Meteorologického slovníku výkladového  

a terminologického jako „výrazné přechodné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým 

nárůstem průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta, přičemž může dojít 

k rozlivu vody mimo koryto“ (Meteorologický slovník výkladový a terminologický 

(eMS), web, 2017). 

Povodeň můžeme také definovat podle § 64 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, 

jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého 

území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok  

je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod.  

Povodně dělíme na: 

1) přirozená povodeň – je způsobena přírodními jevy, zejména táním (sněhová 

povodeň), táním a uvolňováním ledů (ledová povodeň), nebo dešťovými 

srážkami (dešťová povodeň), která může být způsobena trvalým deštěm nebo 

přívalovým deštěm, 

2) zvláštní povodeň – je způsobena jinými vlivy, zejména poruchou vodního 

díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovém řešení 

kritické situace na vodním díle. 
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Přirozené povodně lze rozdělit na zimní a jarní povodně způsobené táním 

sněhové pokrývky, letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, 

letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často přesahující 

i 100 mm srážek za několik málo hodin) a zimní povodňové situace způsobené 

ledovými jevy. (Kolář, 2004, s. 13) 

Za nebezpečí povodně se považují zejména situace, kdy dojde k dosažení 

stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stávající 

tendenci nebo při déletrvajících vydatných dešťových srážkách či prognóze 

nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání sněhu, 

nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů 

nebo při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho 

poruchy. (Šín et al., 2017, s. 29) 

Povodně podle povodňové aktivity dělíme podle § 70 zákona č. 254/2001 Sb., 

vodního zákona, na tři stupně povodňové aktivity (SPA). Stupně povodňové 

aktivity se rozdělují podle míry nebezpečí vázaného na směrodatné limity, případně 

na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeného v příslušném povodňovém 

plánu. Stupně povodňové aktivity dělíme na: 

První stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené 

povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vydáním výstražné 

informace předpovědní povodňové služby; zahajuje činnost hlásná a hlídková 

služba; při dosažení mezní hodnoty sledovaných jevů a skutečností z hlediska 

bezpečnosti na vodních dílech; při zajištění mimořádných okolností, jež by mohly 

vést ke vzniku zvláštní povodně, 
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Druhý stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když 

přirozená povodeň přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám 

mimo koryto; při překročení mezní hodnoty sledovaných jevů a skutečností 

z hlediska bezpečnosti na vodních dílech; aktivují se povodňové orgány a další 

účastníci ochrany před povodněmi, zahajují se úkony podle povodňového plánu, 

Třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním 

nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku 

v záplavovém území; při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností 

z hlediska bezpečnosti na vodních dílech; provádějí se povodňová zabezpečovací 

práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

Povodňové orgány ve svém územním obvodu vyhlašují II. a III. stupeň 

povodňové aktivity podle dosažených nebo podle předpovědi dosažení 

směrodatných limitů uvedených v povodňových plánech. 

O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen 

informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 

Povodeň začíná vyhlášením II. a III. stupně povodňové aktivity a končí 

odvoláním III. stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání III. stupně 

povodňové aktivity vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí 

povodeň odvoláním II. stupně povodňové aktivity.  

Následky povodní můžeme rozdělit podle kritérií: 

1. přímé účinky působení vodního toku: 

a) rychlost proudu toku – eroze a vymílání půdy; unášení předmětů, 
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b) síla a nápor proudu tuku – tlak proudu, množství plovoucích 

předmětů; stržení osob a zvířectva do vodního proudu; únik toxických 

látek z provozů a skladů, 

c) tlak vodního sloupce – působení značné síly, 

d) fyzikálně – chemické vlastnosti vody – znehodnocení kvality  

a znečištění vody; nízká teplota vody, 

2. následné dopady na okolí (projeví se po opadnutí vody): 

a) biologické zamoření – rozklad uhynulých organismů; rozklad 

rozmočených potravin; tlení zemědělských produktů; dlouhodobá 

kontaminace podloží naplaveninami, nánosy a stojící vodou, 

b) zdravotnické a veterinární dopady – široké spektrum onemocnění. 

(Dymák, 2014, s. 518-519)  

c) dopady na infrastrukturu 

Ochrana před povodněmi „jsou opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdravé, 

životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů  

a při vyhlášení krizové situace krizovými plány“. (Kolář, 2003, s. 4) 

Povodňové riziko „znamená kombinaci pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich 

možných nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví  

a hospodářskou činnost.“ (Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, 2015, s. 61) 

Opatření k vyhlášení stupně povodňové aktivity vychází z podkladů, informací 

a dokumentace obce. Vychází se zejména ze stupně povodňové aktivity, 

směrodatných limitů, hlásných profilů, pomocných hlásných profilů, předpovědní 

povodňové služby, hlásné povodňové služby, lokálních výstražných systémů, 
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stanovených záplavových území a omezeních v záplavových územích. V souvislosti 

s možností vyhlášení stupňů povodňové aktivity je potřeba provést další související 

opatření vyplývající z vodního zákona. (Cempírková a kol., 2015, s. 30) 

Záplavové území je definováno v § 66 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, jako 

administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 

zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovuje vodoprávní úřad na návrh správce 

vodního toku.  

Aktivní zóna záplavového území definována ve vyhlášce Ministerstva životního 

prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovaní 

záplavových území, je území v zastavěných územích obcí a v územích určených 

k zástavě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového 

průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. 

Povodně se označují podle periodicity na N-leté povodně, což znamená, jak častý 

výskyt povodně odpovídá konkrétní kulminační výši dané povodně. Jedná  

se o označení Q5, Q20, Q100, Q500. K označení extrémních povodní v roce 2002  

se také používá označení Q2002. Významnou úlohu v předpovědi a v průběhu 

povodně sehrává předpovědní a hlásná služba.  

Q5, Q20, Q100 je periodická povodeň, jejíž výskyt je dosažen nebo překročen 

průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let. Neznamená to však, že by 100letá povodeň 

nastala jednou za 100 let, ale 100krát za 10000 let. 

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně další 

účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně a o jejím 
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nebezpečném vývoji. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuj Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správci povodí. 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům  

pro varování obyvatelstva před povodněmi, informuje povodňové orgány o jejich 

povodňové situaci a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení  

a k řízení opatření ochrany před povodněmi. V případě potřeby je hlásná 

povodňová služba organizována a zabezpečována povodňovými orgány obcí 

hlídkovou službou podle § 78 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona. 

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností organizují a řídí hlásnou 

povodňovou službu na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

podle § 79 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona. 

Významná pro vznik a průběh povodně je retenční schopnost neboli kapacita 

zadrženého množství vody. Ke zvýšení retenční kapacity přispívají zejména poldry 

a nivy. 

Retenční schopnost (kapacita) je množství vody, které je schopno zadržet vodní 

dílo, záplavové území, půda atd. Mezi prvky s významnou retenční schopností 

můžeme zařadit poldry a nivy.  

Poldry jsou ohrazené prostory schopné zadržet část povodňových průtoků. Dělí 

se na suché a polosuché poldry. Suché poldry nemají žádné stálé nádržní vody  

a celý jejich objem je určen pro zachycení vody z povodní. Polosuché poldry na 

rozdíl od suchých poldrů mají trvalé částečné nádržní vody, které udržuje paty 

hráze ve vlhkém stavu a plní ekologické funkce menší vodní plochy. (Finanční 

nástroje péče o přírodu a krajinu, web, 2018)     
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Nivy jsou ploché části údolí, které bývají při povodni zaplavovány,  

kde se vyskytují lesy, louky i orná půda. Z hlediska povodňové ochrany je potřeba 

na nivu pohlížet samostatně jako na fenomén těsně svázaný s vodním tokem. 

Opatření uplatněná v nivě patří mezi ta nejúčinnější, často výrazně přesahují účinky 

mohutných vodohospodářských staveb. (Simon, Sucharda, 2004, s. 18) 

Pro potřeby naší práce je také zapotřebí vysvětlit pojem povodňová opatření  

a uvést, co mezi povodňová opatření nepatří.  

Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí 

povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.  

Mezi přípravná opatření patří stanovení záplavových území, vymezení 

směrodatných limitů a stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové 

prohlídky, příprava předpovědní hlásné povodňové služby, organizační a technická 

příprava, vytváření hmotných povodňových rezerv, příprava účastníků povodňové 

ochrany. 

Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou činnost předpovědní 

povodňové služby, činnost hlásné povodňové služby, varování při nebezpečí 

povodně, zřízení a činnost hlídkové služby, vyklízení záplavových území, řízení 

ovlivňování odtokových poměrů, povodňové zabezpečovací práce, zabezpečení 

náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 

Opatření po povodni jsou evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení 

povodňové studie včetně vzniklých povodňových škod, odstranění povodňových 

škod a obnova území po povodni. 
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Povodňová opatření nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních 

zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané 

povodněmi. 

Protipovodňovou ochranu v povodích tvoří předběžná ochrana – 

zpomalování průběhu povodní v korytech vodních toků a podpora přirozených 

tlumivých rozlivů povodí; technická protipovodňová opatření – ochranné hráze  

a stěny, kapacitní koryta, poldry; organizační opatření – spočívající zejména  

ve vymezování záplavových území a jejich ochraně před zástavbou a jiným 

nevhodným užíváním. (Just, 2005, s. 148) 

Průběh povodně ovlivňují vodozádržné schopnosti krajiny, přirozené rozlivy 

v nivách potoků a řek. Mezi faktory ovlivňující povodeň patří počasí, intercepce, 

vsak, povrchový odtok. Intercepce znamená zachycení části srážek na povrchu 

vegetačního krytu. Je ovlivněna druhovou skladbou biotopu, podnebím, roční 

dobou, druhem srážek a dalšími meteorologickými faktory. Nejvyšší intercepce 

dosahuje les, zejména se smrkovým porostem. Vsak lze rozdělit podle intenzity 

neboli rychlosti vsaku a retenční kapacity půdy. Povrchový odtok vzniká, když 

voda, která není zachycena vegetačním krytem ani se nevsákne do půdy,  

se po vyplnění terénních nerovností dává do pohybu po svahu dolů. (Simon, 

Sucharda, 2004, s. 9-10) 

2.2 Právní základ problematiky povodní 

V této kapitole se zmíním o nejdůležitějších právních předpisech, které se týkají 

problematiky povodní. Zmíněné právní předpisy jsou zároveň důležité  

pro zpracování povodňového plánu. Právní předpisy budou řazeny v následujícím 
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pořadí: nejprve bude uvedena právní legislativa EU, poté zákonné normy, nařízení 

vlády, vyhlášky ministerstev a na závěr odvětvové normy a metodické pokyny. 

2.2.1 Právní úprava EU 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007  

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 

2.2.2 Zákonné normy 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  

ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje povodňová opatření, záplavová 

území, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, 

předpovědní a hlásnou povodňovou službu, povodňové záchranné a zabezpečovací 

práce, dokumentace a vyhodnocení povodní, povodňové orgány, ostatní účastníci 

ochrany před povodněmi, náklady na opatření na ochranu před povodněmi. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stanovuje působnost orgánů 

státní správy. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), stanovuje působnost orgánů 

státní správy. 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, stanovuje působnost orgánů státní 

správy. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, stanovuje práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného 

zdraví pro případy mimořádných událostí. 
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Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postižené živelní nebo 

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), stanovuje poskytování státní 

podpory při živelních pohromách. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanovuje opatření 

na ochranu života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách, nasazení 

jednotek požární ochrany a jejich součinnost.  

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, stanovuje 

vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů, použití vojenské techniky při 

mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí, 

spolupráce armádních složek při povodňových situacích. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový 

zákon), stanovuje definice krizových situací, orgány krizového řízení, finanční 

zabezpečení krizových situací. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, stanovuje součinnost jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému, úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů 

v integrovaném záchranném systému. 
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Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky  

a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). 

2.2.3 Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů (krizový zákon), stanovuje obsah činnosti a složení 

krizových orgánů, způsob zpracování krizových plánů. 

2.2.4 Vyhlášky ministerstev 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním 

dohledu nad vodními díly, stanovuje výkon odborného technickobezpečnostního 

dohledu, kategorizace vodohospodářských děl. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam 

významných vodních toků a způsob provádění činnosti souvisejících se správou 

vodních toků, stanovuje činnost správců vodních toků. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu a stanovení záplavových území, stanovuje způsob a rozsah 

zpracování návrhu záplavového území, způsob a rozsah stanovení záplavových 

území. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, stanovuje územní plánování. 
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Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech  

pro zvládání povodňových rizik. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních 

řádů a provozních řádů vodních děl, stanovuje obsahy manipulačních a provozních 

řádů. 

2.2.5 Odvětvové normy a metodické pokyny 

Odvětvová norma TNV 75 2931 Povodňové plány, stanovuje skladbu a obsah 

povodňových plánů, druhy povodňových plánů, stupně povodňové aktivity, 

podklady pro vypracování povodňových plánů. 

Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011), 

stanovuje vymezení hlavních pojmů, hlásnou povodňovou službu, předpovědní 

povodňovou službu, schémata přenosu informací. 

Odvětvová norma TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl  

na vodních tocích (Zpravodaj MŽP č. 2/1998), stanovuje skladbu a obsah 

manipulačních řádů, podklady pro vypracování manipulačních řádů, manipulace 

za povodní. 

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999), stanovuje 

skladbu a obsah posudku, zajištění podkladů pro posudek, třídění vodních děl 

z hlediska bezpečnosti, okolnosti ovlivňující bezpečnost vodního díla za povodní. 
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Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových 

plánů (Věstník MŽP č. 7/2000), stanovuje kvantifikace typů zvláštních povodní, 

stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně, stanovení 

rozsahu území ohroženého zvláštní povodní. 

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 

(Věstník MŽP č. 9/2005), stanovuje vymezení hlavních pojmů, vodní díla, pro která 

se plán zpracovává, postup při zpracování plánu. 

Metodický pokyn č. 1/2010, č. j. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství 

k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, stanovuje v kapitole  

A zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska 

technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu, 

v kapitole B provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých 

vodních nádrží IV. kategorie, v kapitole C ošetřování, údržbu a ochranu vegetace na 

sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách 

a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu, v kapitole D 

technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany, 

v kapitole E ustanovení společní a závěrečná. 

2.3 Vývoj povodňové ochrany 

Abychom si mohli představit, co je povodňová ochrana, jak vznikala a proč  

se o povodňové ochraně vůbec začalo uvažovat, zmíním se nejdříve stručně  

o historii některých povodní na území Čech a České republiky, se zaměřením  

na území Prahy. 
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Historicky nejstarší povodeň v Praze, kterou lze hodnověrně doložit, je povodeň 

z roku 1118. Dřívější údaje o povodních nejsou příliš věrohodné. Jedná se většinou  

o zdroje z různých legend např. zmínka o povodni v nejstarších rukopisech legend 

o sv. Václavu při popisu převzetí světcových ostatků ze Staré Boleslavi do Prahy tři 

roky po jeho smrti (932 nebo spíše 938), jedná se o typický motiv opakovaný 

v různých legendách a pramenech tohoto druhu. Zmínky o povodních do 11. století 

jsou v Kronice Václava Hájka z Libočan z roku 1541, ale je známo, že autor 

nepřistupoval ke svým pramenům dostatečně kriticky a s odstupem. 

Velkou vodu na Vltavě a Labi a jejich přítocích v září toku 1118 zaznamenal 

kronikář Kosmas. Povodeň byla způsobena dešti. Kosmas ji považoval za největší 

povodeň po povodni popisované v Bibli. Kosmas zmiňuje, že voda strhla mnoho 

domů i kostelů v pražském podhradí a dosahovala 10 loktů nad podlahu mostu,  

což odpovídá výšce hladiny 8-9 metrů nad průměrem. Sice není známá tehdejší 

výška mostovky dřevěného mostu, ale můžeme usuzovat, že by se mohlo jednat  

o největší povodeň v historii. (Státníková, 2012, s. 8-9)   

Smíšená povodeň 12. 3. 1272 strhla tehdy necelých sto let starý Juditin most 

uprostřed řeky, způsobila velké škody na majetku a pravděpodobně i velké ztráty 

na životech. Trvající deště zapříčinily povodeň na řece Vltavě 18. srpna 1273. 

Povodeň způsobila velké škody na majetku a ztráty na lidských životech. Obě tyto 

povodně mají podle dostupných zdrojů podobný dosah. Voda dosahovala  

ke kostelům sv. Jiljí a sv. Mikuláše.  

Ve dnech 31. 1. – 1. 2. 1342 nastala smíšená a ledová povodeň, která způsobila 

značné škody na majetku, oběti na životech a strhla Juditin most, který byl nahrazen 

mostem novým, založeným v roce 1357 Karlem IV., známým dnes jako Karlův most. 

(Kozák, 2007, s. 37) 
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Povodně z července 1432 nastaly po velkém suchu, které trvalo od 23. 3. 1432  

do 19. 7. 1432. Dlouhotrvající sucho ukončil třídenní déšť, který trval od 19. 7.  

do 22. 7. 1432. Povodeň postihla Prahu v noci 21. 7. 1432 a trvala celý následující den. 

V Praze byl nejprve ucpán a následně protržen Karlův most. Voda se přiblížila 

k hornímu okraji Staroměstského náměstí. Hladina Vltavy s největší 

pravděpodobností přesáhla úroveň 650 cm, tedy i úroveň povodně v roce 2002. 

(Langhammer, 2007, s. 60-61) 

Po nepřetržitých pět dní trvajících deštích nastala povodeň 15. až 18. 8. 1501, která 

způsobila velké škody na majetku i oběti na lidských životech. Vlivem velkých dešťů 

došlo také k protržení několika rybníků v horní části povodí Vltavy, což neúměrně 

navýšilo hladinu Vltavy v Praze, kde patřila povodeň k největším vodním 

katastrofám v historii. Voda dosahovala až ke kostelu sv. Jiljí a sv. Mikuláše  

a přiblížila se až k Dlouhé ulici. (Státníková, 2012, s. 10-11)  

V roce 1598 přišla povodeň hned dva krát. Nejprve smíšená povodeň 13. až 15. 3. 

1598 na řekách Vltavě a na jejím přítoku Berounce, dále na Labi a Ohři nastala 

smíšená povodeň s následnými velkými škodami na majetku. Po pouhých  

5 měsících přišla další velká povodeň na Vltavě a Labi a to 17. až 18. srpna 1598,  

kdy v jednom měsíci napršelo velké množství srážek. Obě povodně jsou řazeny 

k největším vltavským vodám v dějinách. V obou případech sahala hladina Vltavy 

1,5 lokte, co je zhruba 89 cm, nad hlavu Bradáče. 

Povodním v únoru 1784 (obrázek 4 v příloze) předcházela dlouhá zima, která byla 

bohatá na sníh. Ta začala 11. 11. 1783 a přetrvávala až do 23. 2. 1784, kdy přišlo oteplení 

a silné deště. Došlo k rozlámání ledové pokrývky a vzestupu hladiny řek. Na Vltavě 

pod Prahou zaniklo několik vesnic. Dne 28. 2. se šestý pilíř Karlova mostu pod 

tlakem ledu a nánosy dřeva zřítil do Vltavy. Dalších pět pilířů bylo poškozeno. 
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Hadina řeky sahala do výšky 575 cm nad průměr. Byl velký počet obětí na životech. 

Škody na majetku byly obrovské.  

V roce 1799 kolísaly mrazy v prvních měsících roku, což způsobilo promrzání 

některých řek často až na samé dno, jinde ledovou zácpu. Obavy ze vzniku povodní, 

obdobných z roku 1784, pravděpodobně inspirovaly na konci ledna roku 1799 vznik 

protipovodňových nařízení, mj. vyhlášky s instrukcemi pro pražské obyvatele,  

jak si počínat za povodně v průběhu velké vody. Jedná se o nejstarší dochovaný 

dokument tohoto druhu v Čechách. (Kozák, 2007, s. 43-44) 

Včasná informace pro obyvatele žijících podél řeky mohla mít obrovský význam. 

Roku 1799 byly vydány instrukce o znamení pomocí ran z děla, střelbou  

a bubnováním. „Podle úmluvy c. k. královským berounským krajským úřadem dostávala 

Praha znamení pomocí střelby z hmoždířů (děl s krátkou hlavní) do Zbraslavi, přes Modřany 

a Malou Chuchli, dále i prostřednictvím poslů. Nejvýše na Vltavě v Praze, tedy na Vyšehradě 

či Výtoni se střílela jedna rána při větším vystoupení vody a jejím opuštění koryta, dvě  

při zacpání koryta ledem a tři při velkém přibývání vody a jejím opuštění koryta. Dále  

se bubnovalo, pískalo a střílelo, a navíc se postižená místa ve tmě osvětlovala, aby bylo možno 

učinit příslušná opatření před příchodem velké vody.“. (Státníková, 2012, s. 13) 

Bubnováním a ránami z děl byli obyvatelé Prahy varováni před povodněmi  

28. 3. 1845, kdy přicházela rozsáhlá smíšená a sněhová povodeň. 29. 3. 1845 výška 

hladiny Vltavy překročila výšku hladiny řeky z povodní roku 1784. Údaje o povodni 

zaznamenal historik a spisovatel Václav Krolmus, který byl jejím očitým svědkem. 

Uvedl, že voda zatopila 946 pražských domů, 114 ulic a náměstí, 7553 osob z 1657 

rodin muselo opustit byty. Povodeň způsobila velké materiální škody.  
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Největší přívalovou povodní byla povodeň z května 1872. Byla způsobena 

extrémně intenzivními přívalovými dešti s prudkými bouřkami. Povodní byla 

nejvíce postižena Berounka a Ohře. Povodeň přišla náhle a nečekaně, lidé neměli 

téměř žádný čas na záchranu vlastního života, natož varování ostatních obyvatel. 

Rychlost, s jakou povodeň přišla, znamenala i velký počet obětí na životech.  

Dešťová povodeň z 3. až 6. 9. 1890 (obrázek 5 v příloze) postihla Vltavu i Labe. 

Povodeň byla zapříčiněna dlouhotrvajícími srážkami a vlhkým létem s velkou 

nasyceností povodí. Povodeň zapříčinila desítky obětí na životech a obrovské 

materiální škody. Naplavené předměty na rozvodněné řece způsobily zřícení 

pražského mostu (Karlova mostu).  Na základě povodně byly vydány nové 

instrukce k opatření proti povodním a jejich následkům. V instrukcích byla přesně 

určená místa pro skladování lodí, pramic, pontonů, nářadí a náčiní k likvidaci 

následků velké vody a byly ustanoveny úkoly pro jejich majitele. Byly definovány 

pokyny pro úředníky a představitele města. Byly jmenovány povodňové komise  

a jejich úkoly při povodni i při likvidaci jejich následků a pomoci postiženým. 

(Státníková, 2012, s. 17) 

Již v roce 1891 vyšel návod povodňovým komisím královského hlavního města 

Prahy. Návod byl rozdělen do osmi částí:  

− sestavení povodňových komisí, 

− o zprávách telegrafických (z 60. let 19. století jsou dochovány telegrafické 

výstrahy, jimiž se z míst po proudu předávali Praze informace o nebezpečí 

hrozící velké vody), 

− o oznámení střelbou, 

− činnost povodňových komisí, 

− o náčiních potřebných při povodních, 
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− o povinnostech majitelů zaplavených bytů, vorů, dřevních ohrad, mlýnů  

a obchodníků potravinami, 

− osvětlení ulic, 

− výpomocné síly při povodni. 

Ve 20. století již Prahu nezasáhly tak velké povodně jako ve stoletích 

předcházejících.  První větší povodní ve 20. století byla v Praze padesátiletá povodeň 

v roce 1940. Povodeň byla způsobena silnými mrazy od poloviny prosince  

až do konce února, kdy napadlo i velké množství sněhu. Začátkem března 

dosahovala tloušťka ledu ve Vraném 50 až 80 cm. V polovině března přišla rychlá 

obleva. Zem byla promrzlá a voda se nedokázala do země vsakovat, proto došlo 

k rychlému rozvodnění toků. Povodeň v Praze protrhla Helmovský jez a byla 

stržena lávka pro pěší z Riegrova nábřeží na Slovanský ostrov. 

V důsledku třídenních trvalých dešťů od 7. do 9. 6. 1954 vznikla letní dešťová 

povodeň na Vltavě, která byla výrazně ovlivněna rozestavěným vodním dílem 

Slapy. Volný prostor na nedostavěném vodním díle Slapy snížil průběh kulminace 

asi o 700 m3/s. Vliv prostoru v nedostavěném vodním díle Slapy naznačil význam 

funkce retenční nádrže. Vznikl však mýtus, že povodňové nebezpečí bude vyřešeno 

pomocí Vltavské kaskády. Díky naplnění Slapské přehrady se v Praze jednalo pouze 

o deseti letou vodu. 

Koncem 20. století, od 5. do 29. července 1997, vznikly na území České republiky 

rozsáhlé povodně, které byly zapříčiněny dlouhotrvajícími dešti. Tyto povodně 

zasáhly území Moravy a Slezska. Praha nebyla těmito povodněmi nijak zasažena. 

Na řekách Odře a Moravě dosahovala hladina řeky až k úrovni pětisetleté vody. 

Nejvíce byla zasažena vesnice Troubky, ve které přišlo o život 9 obyvatel a zničeno 

bylo 150 domů. Během povodní v roce 1997 celkem zahynulo 49 lidí, zničeno bylo 
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2152 domů, 26 mostů bylo strženo. (ČT24, web, 2012). Rozloha postiženého území 

jako suma výměr zaplavených území u postižených obcí byla 11 tis. km2. Povodní 

bylo postiženo 558 obcí, bylo 8 dotčených krajů, 34 dotčených okresů, ve kterých 

bylo postiženo 2,9 mil. obyvatel, což představovalo 63 % obyvatel žijících 

v dotčených okresech. Přímé majetkové škody byly ve výši 62,6 mld. Kč. 

(Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002, 2005, s. 61). Bylo hlášeno  

50 až 60 obětí. 

 Přelom 20. a 21. století byl na povodně velmi bohatý. Již v srpnu 2002, pět let  

po velkých povodních na Moravě a Slezsku, přišla další velká povodeň. Jednalo se 

o jednu z největších přírodních katastrof na území České republiky za posledních 

několik staletí. Povodeň postihla zejména povodí Vltavy a tok Labe pod ústím 

Vltavy. Příčinou povodní byly dvě po sobě jdoucí vydatné srážkové vlny, které 

přišly v období 6. až 8. 8. 2002 a 12. až 15. 8. 2002 (obrázek 6 v příloze). Povodeň 

v Praze dosahovala výšky hladiny pětiset leté vody. Jednalo se s největší 

pravděpodobností o největší povodeň od roku 1432. V 18 hodin dne 12. 8. 2002 

vyhlásil předseda vlády České republiky nouzový stav pro kraje Středočeský, 

Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a pro hl. m. Prahu. 13. srpna 2002 byl nouzový stav 

rozšířen i o Ústecký kraj. Vyhlášení nouzového stavu vláda schválila. Probíhala 

evakuace osob. V centru Prahy byla přerušena dodávka elektrického proudu. Voda 

pronikla do pražského metra, kde způsobila škodu přes 6 miliard korun. Nejvyšší 

průtok Vltavy v Praze dosáhl 5300 m3/s.  Nouzový stav byl původně vyhlášen  

do 22. 8. 2002 do 24:00 hodin. Jelikož se nepodařilo odvrátit následky povodní, vláda 

nouzový stav prodloužila do 31. 8. 2002 do 24:00 hodin. Na základě doporučení 

krizového štábu rozhodl primátor hl. m. Prahy o vyhlášení stavu nebezpečí. Stav 

nebezpečí byl vyhlášen vyhláškou hl. m. Prahy č. 14/2002 ze dne 31. 8. 2002 

s účinností od 1. 9. 2002 od 00:00 hodin do 20. 9. 2002 do 24:00 hodin pro území 
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městských částí Prahy 1, Prahy 7, Prahy 8, Prahy 12, Praha – Radotín, Praha – 

Zbraslav, Praha – Velká Chuchle, Praha – Lipence, Praha – Troja, Praha – Suchdol  

a Praha – Lysolaje. V důsledku povodní bylo hlášeno 17 až 19 obětí. Celkové škody 

na majetku dosahovaly 73,1 mld. Kč. V Praze bylo evakuováno přes 48000 obyvatel, 

voda zaplavila území o rozloze přes 21 km2 a celkové škody přesáhly 27 mld. Kč. 

Povodeň v srpnu 2002 postihla 27 nejvýznamnějších přehradních nádrží I. až III. 

kategorie. 15 z nich bylo velmi extrémně postiženo silou velké vody, z toho 7 nebylo 

nijak výrazně poškozeno a zbylých 8 bylo značně poškozeno, avšak bez narušení 

stability a provozuschopnosti. (Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 

2002, 2005, s. 64). 

Na přelomu března a dubna 2006 přišly další povodně, které byly způsobené 

dlouhotrvající zimou s bohatými sněhovými přeháňkami. V nižších polohách 

dosáhla sněhová pokrývka 10 až 30 cm a na hřebenech hor 160 až 220 cm. Koncem 

března 2006 s příchodem teplého vzduchu a velkým úhrnem srážek došlo 

k rozsáhlému tání sněhové pokrývky ve všech nadmořských výškách především  

ve dnech 25. 3 až 30. 3. 2006. Na Labi byla kulminace dosažena v období 28. 3.  

až 9. 4. 2006, kde bylo dosaženo 3. stupně povodňové aktivity. Na Vltavě v Praze 

nebyl překročen limit 3. stupně povodňové aktivity. Vodní stav v Praze – Chuchli 

byl 295 cm. Bylo hlášeno 9 obětí. Celkové škody na majetku dosahovaly 6 mld. Kč. 

V srpnu 2010 byl vznik povodně podobný povodni z roku 2002. Stejně jako v roce 

2002, také v srpnu 2010 přišly dešťové přeháňky dvoufázově. Nejprve v období  

6. až 8. 8. 2010 a následně v období 9. až 16. 8. 2010. Nebývale silné krupobití zasáhlo 

Prahu dne 15. 8. 2010. Povodně v roce 2010 naštěstí nebyly tak rozsáhlé a nezpůsobily 

tak velké škody jako povodně v roce 2002. Povodně v srpnu 2010 se vyskytly  

na Liberecku, Českolipsku a Děčínsku. Plošné rozsáhlé regionální srážky postihly 
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zejména povodí Lužické Nisy a Snědé, kde překonaly hodnoty stoleté vody. Nejvíce 

byly postiženy kraje Liberecký a Ústecký. V obou krajích byl vyhlášen stav 

nebezpečí, celkem na území 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Bylo 

hlášeno 5 obětí. Celkové škody byly vyčísleny na více než 10,1 mld. Kč.  

V červnu 2013 přišly další velké povodně, které byly srovnatelné s povodněmi 

v roce 2002, neboť šlo o povodně stejného typu, které zasáhly především povodí 

Vltavy a dolní Labe. Povodně v roce 2013 však byly mírnější a způsobily méně škod 

než v roce 2002. V Praze kulminační průtok dosahoval pouze 60 % kulminačního 

průtoku v roce 2002. Povodně v červnu 2013 byly způsobeny třemi po sobě jsoucími 

vlnami vydatných srážek, které zasáhly zejména Čechy a část Moravy. V té době 

byla půda již dost nasycena vodou (obrázek 7 v příloze). První vydatná srážková 

vlna přišla ve dnech 1. až 2. 6., druhá ve dnech 8. až 10. 6. a třetí ve dnech 24. až 25. 

6. 2013. Vltava v Praze – Chuchli kulminovala 4. 6. 2013 v ranních hodinách (obrázek 

8 v příloze). Velké problémy v Praze zapříčinilo rozvodnění toků Botiče a Rokytky. 

Zejména na Botiči byl nástup povodňové vlny velmi rychlý. Dne 2. 6. 2013 v 9:45 

hodin byl v Praze vyhlášen stav nebezpečí, který byl ukončen 2. 6. 2013 v 21:00 hodin 

vyhlášením nouzového stavu nařízením vlády č. 140/2013 Sb. Nouzový stav  

byl v Praze ukončen dne 19. 6. 2013 v 24:00 hodin nařízením vlády č. 171/2013. V Praze 

hladina Vltavy dosáhla dvaceti až padesáti leté vody. Povodní bylo zasaženo 1400 

obcí v 10 krajích, včetně hl. m. Prahy. Bylo hlášeno 16 obětí. Celkové škody byly 

vyčísleny na 15,4 mld. Kč.  

Porovnání kulminačních průtoků a vodních stavů povodní v roce 2002 a v roce 

2013 je zobrazen na obrázku 9 v příloze. Obrázek 10 v příloze ukazuje porovnání 

průběhu povodně na Vltavě v Praze v letech 1890, 2002 a 2013.   
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3 POVODŇOVÁ OCHRANA PRAHY PŘED 

POVODNĚMI V ROCE 2002 A V ROCE 2013 

Praha, hlavní město České republiky, se rozkládá na rozloze 496 km2. K 31. 12. 

2016 žilo na území hl. m. Prahy 1280508 osob. (Český statistický úřad, web, 2018) 

 „Povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. Jejich nepravidelný výskyt  

a variabilní rozsah nepříznivě ovlivňují vnímání rizik, které přinášejí, což komplikuje 

systematickou realizaci preventivních opatření.“ (CHALOUPKA, ŘÍHA, 2009, s. 36).  

V roce 1997 se začal připravovat protipovodňový systém, který má sloužit 

k ochraně Prahy proti škodám způsobenými povodněmi na historických budovách, 

na majetku, zdraví a životech obyvatel. Protipovodňová opatření mají zabránit 

Vltavě a Berounce, aby se při povodni vylily mimo koryto do zástavby města,  

kde by mohly způsobit škody. V centrálních částech města se jedná zejména  

o mobilní protipovodňové bariéry, v ostatních úsecích i stálé protipovodňové zemní 

hráze nebo železobetonové stěny. Liniová opatření jsou doplněna o uzávěry  

na kanalizační síti v místech, kudy by mohla povodní vzdutá voda pronikat zpět  

do chráněného území, a také o přečerpávací stanice některých drobných vodních 

toků a vodních kanálů. Na kanalizační síti je dále zajištěno přečerpávání vod mimo 

chráněné území.  

Výstavba protipovodňových opatření byla rozdělena do osmi etap: 

Etapa 0001 – Staré Město a Josefov, 

Etapa 0002 – Malá Strana a Kampa, 

Etapa 0003 – Karlín a Libeň, 

Etapa 0004 – Holešovice a Stromovka, 
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Etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov, 

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín, 

Etapa 0007 – Troja, 

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřan. 

Povodeň v srpnu 2002 v Praze napáchala značné škody také proto, že byla 

dokončena pouze Etapa 0001 – Staré Město a Josefov (obrázek 11 v příloze).  

Tato etapa byla dokončena v roce 2000 a pomohla odvrátit značné škody na Starém 

Městě. Celkové náklady na výstavbu byly ve výši 46,77 mil. Kč. Výška hrazení od 0,4 

m do 5,2 m. Mobilní hrazení bylo o celkové délce 909,4 m. Byla také dokončena Etapa 

0008 – Protipovodňová ochrana Modřan na výšku Q100. 

Původním záměrem bylo chránit území podle povodně z roku 1890 

s bezpečnostní rezervou 40-60 cm. Na základě zkušeností z povodně v srpnu 2002 

byl návrh protipovodňové ochrany proti původnímu řešení upraven a nyní  

je navržen tak, aby chránila město před účinky srovnatelných povodní na Vltavě  

o průtoku Q2002, což je 5160 m3s-1 vztaženo k limnigrafu Malá Chuchle, tedy 782 

cm, s bezpečnostní rezervou 30 cm.  

Pro srovnání můžeme uvést, že průměrná výška hladiny ve Vltavě, vztaženo 

k limnigrafu Malá Chuchle, je 77 cm, výška hladiny ve Vltavě při stoleté vodě je 647 

cm a výška hladiny při povodni v srpnu 2002 byla 782 cm (obrázek 12 v příloze). 

Jak je vidět na obrázku 12 v příloze, povodeň v červnu 2013 nebyla takového 

rozsahu jako povodeň v srpnu 2002. Při povodni v červnu 2013 dosahovala hladina 

Vltavy v Praze výšky Q50, kdy kulminovala na průtoku 3040 m3s-1.  
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V roce 2013 již byly končeny zbylé etapy protipovodňové ochrany. Celkový stav 

výstavby byl k 12. 4. 2013 po dobudování celé protipovodňové ochrany cca v délce 

12460 metrů pevné protipovodňové ochrany, 6795 metrů mobilní protipovodňové 

ochrany, z toho 130 metrů mobilní těžké protipovodňové ochrany. Celková délka 

pevné a mobilní protipovodňové ochrany byla 19255 metrů (obrázek 13 v příloze). 

Celkové náklady na výstavbu činily 3,7 mld. Kč, z toho ze státních fondů 0,6 mld. 

Kč. Mimo tato mobilní a pevná opatření se v místech, kde bylo potřeba zajistit pouze 

výškovou rezervu 40 cm na návrhovou hladinu Q2002, je počítáno se stěnami 

z protipovodňových pytlů s pískem v celkové délce 1480 metrů. 

Etapa 0002 – Malá Strana a Kampa (obrázek 14 v příloze) byla dokončena 

začátkem roku 2005. Mobilní hrazení celkem v délce 1060,8 metru, výška hrazení  

od 1,3 metru do 3,8 metru. Celkové náklady na výstavbu činily 396,74 mil. Kč. Z toho 

uzávěr Čertovky 98,43 mil. Kč, což jsou ocelová posuvná vrata, jejichž délka je 23,5 

metrů, výška 4,9 metrů, hmotnost 45 tun. Na vrata se montuje mobilní hrazení  

o výšce 3 metry. 

Etapa 0003 – Karlín a Libeň (obrázek 15 v příloze) byla dokončena v roce 2006. 

Mobilní hrazení celkem v délce 506,9 metru, výška hrazení od 0,8 metru do 3,8 

metru. Celkové náklady na výstavbu činily 684 mil. Kč. Z toho unikátní přečerpávací 

stanice a protipovodňový uzávěr Rokytka a Libeňských přístavů 301,72 mil. Kč. 

Etapa 0004 – Holešovice, Stromovka (obrázek 16 v příloze) byla dokončena v roce 

2005. Mobilní hrazení hliníková celkem v délce 2508,9 metru, výška hrazení od 0,8 

metru do 5,6 metru. Mobilní hrazení těžká (Varhulíkové a Za Elektrárnou) celkem 

v délce 38 metru, výška od 4 metru do 5,2 metru. Celkové náklady na výstavbu činily 

721 mil. Kč. 
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Etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov (obrázek 17 v příloze) byla dokončena 

v roce 2005. Mobilní hrazení celkem v délce 330,9 metru, výška hrazení od 0,2 metru 

do 3,3 metru. Celkové náklady na výstavbu činily 56,63 mil. Kč. 

 

Etapa 0006 – Zbraslav, Radotín, Chuchle (obrázek 18 v příloze) byla dokončena 

30. 8. 2010 v úsecích Zbraslavi a Radotína. Mobilní hrazení celkem v délce 816,6 

metru, výška hrazení od 0,31 metru do 6,2 metru. Protipovodňová opatření 

v Radotíně a Chuchli jsou zbudována na Q2002 s rezervou 30 cm. Jako jediný úsek 

má soubor protipovodňové ochrany na Zbraslavi jinou, menší, návrhovou hladinu, 

než bylo rozhodnuto v roce 2003 usnesením Rady hl. m. Prahy k protipovodňové 

ochraně. Jedná se o Q100 s navýšením 30 cm, po výpočtu podle nově stanovené 

hodnoty stoleté vody, kterou určil ČHMÚ v roce 2005. Celkové náklady na výstavbu 

činily 640,1 mil. Kč. Dokončena jsou také opatření na kanalizační síti  

a na provizorním odvodnění Vrutického potoka. Mobilní hrazení v celkové délce 

262 metru, výška od 0,30 metru do 1,65 metru. Celkové náklady na výstavbu činily 

219 mil. Kč. 

Etapa 0007 – Troja (obrázek 19 v příloze) byla dokončena v roce 2010. V roce 2013 

v souvislosti s budováním tunelu Blanka přibyly další části ochrany, a tím se etapa 

0007 uzavřela. Mobilní hrazení v celkové délce 269,1 metru, výška hrazení od 0,3 

metru do 6,27 metru. Mobilní hrazení těžká (Pod Paťankou) v délce 11,6 metru, výška 

5,18 metru. 

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřany (obrázek 20 v příloze) byla 

dokončena v roce 2001 na Q100, v roce 2004 byly dokončeny úpravy na Q2002. 

Mobilní hrazení těžká celkem 53 metru, výška hrazení 5 metru (podjezdy pod tratí), 

úpravy na železničním tělese v délce 760 metru. Celkové náklady na výstavbu činily 
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286,5 mil. Kč. Cca 87 % objemu finančních prostředků bylo využito na opatření  

na kanalizační síti. 

Projekt protipovodňové ochrany hl. m. Prahy započal v roce 1997 a byl dokončen 

koncem roku 2013. Se započtením doby od povodně v srpnu 2002, kdy bylo nutné 

projektovou dokumentaci přepracovat na parametry povodně v srpnu 2002, trvala 

realizace protipovodňové ochrany hl. m. Prahy 15 let.    

Rozloha povodní ohroženého území hl. m. Prahy je 57,2 km2, což je 11,6 % celkové 

rozlohy Prahy. Rozloha ochráněného, povodní ohroženého území Prahy je 51,3 km2 

(10,8 % celkové rozlohy hl. m. Prahy). Počet obyvatel Prahy ohrožených povodní  

je 70000, což je 5,5 % celkového počtu obyvatel. Počet obyvatel ohrožených povodní, 

kteří jsou protipovodňovou ochranou ochráněni je 69700, což je 5,2 % z celkového 

počtu obyvatel. (Povodně v Praze, web, 2014)  

Z uvedených údajů vyplývá, že pouze nějakých 300 osob, což je 0,3 % z celkového 

počtu obyvatel hl. m. Prahy, zůstává i při použití protipovodňové ochrany ohroženo 

povodní. Jedná se zejména o oblast na severu Prahy – Troja od parku Trojského 

zámku, Podhoří, Sedlec a na jihu Prahy – Lipence, Lahovice, Lahovičky, Dolní 

Černošice. 

Již po vypracování prvních studií hl. m. Praha rozhodlo o tom, že oblasti Troji  

od zámeckého parku, Podhoří, Sedlec a Lahovice nebudou chráněny. Složitost  

a finanční náročnost protipovodňové ochrany hl. m. Prahy byla neadekvátní 

k hodnotě ochráněného majetku, ať již ve vlastnictví města nebo fyzických osob. 

Jednotlivé městské části mají vypracovány povodňové plány, ve kterých jsou 

přijímána opatření na zmírnění povodňových škod, např. pytle s pískem a zejména 



38 

 

evakuační plány s místy pro nouzové ubytování, aby byly ochráněny životy a zdraví 

lidí. 

Trochu jiná situace je v oblasti Lipenců a Dolních Černošic. I když se zde  

ze stejných důvodů jako u ostatních nechráněných oblastí nepočítá s plnohodnotnou 

protipovodňovou ochranou, kterou je Q2002, hl. m. Praha hledá řešení, které by bylo 

pro obyvatele v této oblasti přínosem s tím, že vynaložené prostředky budou 

v přímé úměře k ochráněným hodnotám. Jedinou možnou variantou se jeví 

skloubení protipovodňové ochrany s vyřešením dopravní situace v lokalitě, např. 

navýšením nivelety komunikace.  

Oblast Lahovic a Lahoviček nebude ochráněna ani v budoucnu. Jedná se  

o rozlivovou zónou. 

Běžný stav hladiny Vltavy znázorňuje obrázek 21 v příloze. Obrázek 22 v příloze 

znázorňuje srovnání rozlivu povodní v roce 2002 (označeno světle modrou barvou) 

a rozliv povodní 2013 (označeno tmavě modrou barvou). Rozlivové území  

při povodních v roce 2013 kopíruje linii protipovodňové ochrany na území hl. m. 

Prahy. 

Výše popsaný stav v oblasti dobudování protipovodňové ochrany hlavního 

města Prahy, byť odpovídá všem ustanovením Rady a Zastupitelstva hlavního 

města Prahy, není konečný. Ukázalo se, že protipovodňová ochrana nemůže 

ustrnout, neboť musí být řešeny zásadní problémy, které budou mít vliv  

na odtokové poměry v území. 

Prvním takovýmto zásadním vlivem je generální přestavba Ústřední čistírny 

odpadních vod na Císařském ostrově. Výstavba nové vodní linky Ústřední čistírny 
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odpadních vod je koncipována tak, že bude zabudována pod terénem Císařského 

ostrova. Překryvný zásyp se zeminou způsobí navýšení nivelety území ostrova. 

Tímto bude docházet ke zvýšenému vzdutí vody Vltavy v území městské části Praha 

6 a Praha-Troja. Dojde k rozšíření záplavových území v těchto oblastech a tím 

k ohrožení povodní některých objektů, které povodní dosud ohroženy nebyly.  

Vzniklá situace vyžaduje provedení kompenzačních opatření, která spočívají 

v rozšíření linie protipovodňových opatření hlavního města Prahy. Aby 

kompenzační opatření měla dostatečný účinek, nechalo hlavní město Praha 

realizovat tři dílčí fyzikální modely zasažených území. Výsledky měření na těchto 

fyzikálních modelech byly využity pro zpracování matematického modelu území, 

které bylo pro účely realizace rozšíření protipovodňových opatření nazváno 

Trojskou kotlinou. V současné době jsou na základě výsledků jak měření  

na fyzikálních modelech, tak výstupů z matematického modelu, zpracovávány 

studie realizace kompenzačních opatření, které posoudí nejefektivnější 

realizovatelnost kompenzačních opatření na jednotlivé N-leté vody.  

Dalším záměrem hlavního města Prahy, úzce souvisejícím s řešením 

kompenzačních opatření v Trojské kotlině, je rozšíření protipovodňové ochrany  

do oblasti Zoologické zahrady Praha. Vzhledem k umístění zoologické zahrady 

vyvstal problém, jak zajistit její přiměřený rozvoj, a jak realizovat vymístění 

některých pavilonů vzácných živočichů ze záplavového území. Při povodních 

v roce 2002 a 2013 byli tito živočichové velmi složitě evakuováni. Zoologická zahrada 

Praha je zařazena do celosvětových záchovných programů.  

Jako jediné možné řešení je vybudování protipovodňové ochrany zoologické 

zahrady. Připravované studie posoudí nejefektivnější realizovatelnost 

kompenzačních opatření na jednotlivé N-leté vody.  
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4 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY  

V diplomové práci bude provedena analýza dostatečnosti a přiměřenosti 

současného povodňového systému na území hl. m. Prahy vzhledem k historickým 

povodním, které byly na území České republiky, především na území hl. m. Prahy.   

V práci bude analyzován současný stav protipovodňové ochrany, její úroveň, 

finanční náročnost výstavby protipovodňové ochrany, organizační opatření  

při výstavbě protipovodňové ochrany a včasnost výstavby protipovodňové mobilní 

liniové ochrany.  

Diplomová práce je zaměřena na doporučení pro další rozvoj povodňového 

systému na území hl. m. Prahy ve vztahu k rozvoji města a ochraně zdraví a života 

obyvatel a majetku, jak ve vlastnictví hl. m. Prahy, tak soukromých vlastníků.  

Pro zhodnocení doporučení pro další rozvoj povodňového systému v hl. m. Praze 

budou využity mimo jiné poznatky ze systémů povodňové ochrany využívané  

v zahraničí, které budou v této práci komparovány.   

Hypotéza č. 1 

Povodňový systém, který se v současné době na území hl. m. Prahy využívá,  

je přiměřený vzhledem k ochraně životů, zdraví a majetku, ve vztahu k investicím, 

které byly do systému povodňové ochrany investovány. 
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Hypotéza č. 2 

Vzhledem k rozvoji městské infrastruktury a nutnosti chránit v ní životy, zdraví 

a majetek je zapotřebí rozšíření povodňového systému v některých úsecích, které 

zatím zůstávaly bez této ochrany. 
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5 METODIKA 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které slouží pro potřeby krizového řízení 

a tvoří podklady pro rozhodovací proces, přičemž prioritní ochrana je věnována 

základním zájmům státu, tj. ochraně životů a zdraví osob, majetku, životního 

prostředí, technologií a kritické infrastruktury. Jedná se o strukturovaný proces, 

spočívající v definování hrozeb, pravděpodobnosti uskutečnění a jejich závažnost. 

Analýza rizik pro své provedení obvykle vyžaduje multidisciplinární přístup. 

V diplomové práci bude využita metoda multikriteriální analýzy rizik 

prostřednictvím SWOT analýzy. Jedná se o univerzální analytickou techniku 

používanou pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů. Výsledky analýzy budou 

sumarizovány do tabulky. 

Dále bude provedena analýza povodňové ochrany na území hl. m. Prahy, která 

bude porovnávána s jinými evropskými městy. Bude provedena syntéza 

technických prostředků s lidským faktorem, kde se bude posuzovat čas potřebný  

na výstavbu protipovodňové bariéry s počtem potřebných sil.  

K získání adekvátních podkladů pro tuto diplomovou práci bude využito 

studium dokumentů potřebných pro přípravu i samotnou výstavbu povodňové 

ochrany. Budou využity dostupné statistické údaje. 

Poznatky budou také získávány při sledování výstavby protipovodňové bariéry 

během cvičení stavby mobilní liniové povodňové ochrany na území hl. m. Prahy.  

Ke zpracování práce budou také využity strukturované rozhovory s odborníky 

v oblasti povodňové ochrany. V neposlední řadě bude v práci provedena 
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komparace povodní z roku 2002 s povodněmi z roku 2013. Budou také navržena 

opatření pro další rozvoj protipovodňové ochrany na území Prahy. 
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6 VYPRACOVÁNÍ: STRUKTURA A FUNKCE 

POVODŇOVÉ OCHRANY V PRAZE 

V této kapitole budu analyzovat a hodnotit technické vlastnosti různorodého 

systému povodňové ochrany, který se na území hl. m. Prahy využívá, včetně 

ochrany kanalizační soustavy nezbytné k ochraně chráněného území  

před zaplavením. 

Území hl. m. Prahy je velmi členité, kopcovité, nacházejí se zde jak velké toky 

(Vltava, Berounka), tak menší toky (Botič, Rokytka, Dalejský potok, Drahaňský 

potok, Kunratický potok, Motolský potok atd.). Územím Prahy protéká celkem  

99 potoků. Celková délka potoků činí téměř 374 km toků (obrázek 1). Na velkých 

tocích je průběh povodně odlišný od povodní na malých tocích, a tudíž je odlišný  

i způsob ochrany před povodněmi. 

 

Obrázek 1 Potoky na území Prahy. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy, web, 2018 
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6.1 Povodňová ochrana Vltavy 

Začněme systémem povodňové ochrany záplavových území Vltavy a Berounky, 

kde v minulosti povodně napáchaly největší škody na životech, zdraví a majetku. 

Jak již bylo uvedeno, na systému povodňové ochrany se začalo pracovat v roce 1997. 

Práce byly rozvrženy do osmi etap. Povodňová ochrana v centrální části města  

a na kříženích s komunikacemi se skládá zejména z mobilní protipovodňové 

bariéry, v ostatních úsecích existují i stálé protipovodňové zemní hráze nebo 

železobetonové stěny. Liniová opatření jsou doplněna o uzávěry na kanalizační síti 

v místech, kudy by mohla povodní vzdutá voda pronikat zpět do chráněného 

území, a o přečerpávací stanice některých drobných vodních toků a vodních kanálů. 

Na kanalizační síti je dále zajištěno přečerpávání vnitřních vod mimo chráněná 

území.  

Pro protipovodňové zdi i mobilní hrazení byla vybudována rozsáhlá podzemní 

stavba, která plní jednak funkci statickou, ale musí také zamezit tomu, aby 

prouděním podzemních vod nedošlo k nadměrným průsakům, které by narušily 

stabilitu podloží. Současně však musí být zachováno proudění podzemních vod 

v době mimo povodňové události. Podle místních podmínek jsou využívány 

železobetonové a jílocementové stěny, převrtávané pilotové stěny, ocelové 

štětovnice i trysková injektáž. Pro zajištění stability jsou pak v některých místech 

provedeny tlačené či tažené mikropiloty. Tam, kde je ochrana zajišťována mobilním 

hrazením, jsou k podzemní konstrukci přivařeny prvky pro jeho ukotvení. V období 

mimo povodně je v terénu patrný pouze nenápadný sedací práh s ocelovými 

kotevními deskami. Na ty se v případě potřeby přimontují ocelové sloupky, 

takzvané slupice, které jsou při výšce hrazení nad 170 cm opatřeny podpěrami. Mezi 

slupice se osazují hliníková hradidla, která následně zajistí stahovací tyče. Celková 

délka protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní 
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hrazení) je cca 19,255 km, z toho mobilní opatření 6,795 km. Pod všemi 

protipovodňovými opatřeními jsou vybudovány vodotěsné železobetonové, 

štětovnicové či jílocementové stěny do hloubky nepropustného podlaží, v některých 

místech jsou až 12 metrů hluboké. 

Na území hl. m. Prahy je připraveno k výstavbě 15060 m2 mobilního hrazení EKO-

SYSTEM, který je schopný zadržet povodňovou vlnu. Protipovodňovou stěnu tvoří 

dvě části. Pevné, trvale zabudované základy a vlastní mobilní hrazení. Zabudované 

základy chrání území proti spodní vodě, která se při povodni zvedá současně 

s hladinou vodního toku. K armatuře podzemní stěny jsou uchyceny trvale usazené 

díly mobilního hrazení vyrobené z kvalitní nerezové oceli. Jedná se o boční vedení, 

kotevní desky a variantně spodní dosedací prahy. K napojení na zídky a trvalé 

stavby slouží boční vedení. Kotevní desky slouží k uchycení slupic.  Mobilní 

protipovodňovou stěnu tvoří slupice, hradidla a stahovací zařízení. Slupice jsou  

ve tvaru H, do nich se zasouvají hradidla. K pevným kotevním deskám se upevňují 

šrouby. Hradidla jsou duté protlačované profily ze slitiny hliníku. Ve spodní části 

jsou opatřeny profilovým těsněním. K zajištění dobré těsnosti hradidel se na slupice 

a boční vedení montuje stahovací zařízení, jehož pomocí jsou jednotlivá hradidla 

stažena. Mobilní hrazení zaručuje maximální těsnost a spolehlivost. Trvale osazené 

díly jsou téměř neviditelné, jelikož jsou zasazeny do terénu. Montáž mobilních dílů 

je jednoduchá a rychlá (EKO-SYSTEM, web, 2010).   

Montáž mobilních prvků je zahájena na pokyn primátora hl. m. Prahy a řídí se 

harmonogramem výstavby. K výstavbě jsou určeny vyškolené a vycvičené osoby. 

Jedná se zejména o hasiče Jednotného sboru dobrovolných hasičů, vojáky aktivních 

záloh Armády ČR, lehce odsouzené vězně od Vězeňské služby ČR, pracovníky 

Českého červeného kříže, pracovníky Správy služeb hl. m. Prahy a osoby 
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soukromých firem s jeřáby pro montáž těžkých hrazení. Když se začínalo 

s výstavbou mobilních prvků protipovodňové ochrany, na některých úsecích 

výstavby byl nedostatek nářadí pro stavbu daného úseku. Zjistilo se však, že nářadí 

pro výstavbu daného úseku je ve správném počtu, ale nebyl dodržen správný 

postup výstavby podle přiložené dokumentace. Osoby podílející se na výstavbě 

mobilní protipovodňové ochrany byly poučeny a problém s nedostatkem nářadí  

se již nevyskytl. Úseky mobilní protipovodňové ochrany se daří postavit v kratším 

čase, než je uvedeno v časovém harmonogramu výstavby.  

Další výhodou mobilního hrazení je vysoká pevnost, lehká hliníková konstrukce, 

nízká váha mobilních prvků, vysoká životnost, minimální údržba, snadné 

skladování, opakovatelné použití a v praxi ověřená funkčnost. 

Systém hliníkových hradidlových profilů označovaný DPS 2000 od společnosti 

Alu König Frankstahl s. r. o., je patentovaný ochranný systém, jehož největší 

předností je nízká hmotnost. Tento systém je použit např. k ochraně stanice metra 

Palmovka, Křižíkova a Vltavská. Hliníkové hradidlové profily se vkládají mezi dva 

hliníkové sloupky, pod kterými jsou nerezové nebo žárově zinkované ocelové 

kotevní desky. Hliníkové hradidlové profily jsou opatřeny speciálním „esovitým“ 

zámkem, který napomáhá zvýšení odolnosti systému proti průsaku vody a společně 

s těsněním zaručuje maximální bezpečnost proti mechanickému porušení, které 

může být způsobeno např. nárazem kmenů. Těsnění je v případě potřeby velice 

jednoduše vyměnitelné. Těsnění se skládá z tuhé a mechovkové části. Tuhá část 

těsnění se zatlačí do drážek v hliníkových profilech, čímž se zajistí pevná poloha. 

Mechové těsnění díky své elastičnosti nepodléhá vlivům působení kamínků a píku, 

a nedochází tak k jeho poškození. Mobilní hrazení lze postavit do neomezeně 

dlouhých zábran a zároveň jako ochranu malých prostorů, jako jsou okenní a dveřní 
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prostory, výlohy, vjezdy, šachty apod. Mobilní hrazení začíná plnit svou funkci 

ihned po uložení prvního hradidlového profilu a následná dostavba do konečné 

výšky může probíhat i při stoupající vodní hladině. Hmotnost hradidlových profilů 

je 7 kg/m, hmotnost hliníkových sloupků je 17 kg/m. Dosedací těsnící práh je vyroben 

ze svaru tvaru T o rozměrech 120 x 60 milimetrů a jeho příruba, horní vodorovná 

část, je potažena nerezovým plechem tloušťky 3 milimetry. 100 metrů dlouhá stěna 

o výšce 2 metry může být 5 osobami postavena za zhruba 3 hodiny. (Juráň, Matějka, 

2010, s. 85–88)   

Zde je nutné zmínit, že protipovodňová opatření k ochraně jednotlivých stanic 

metra nejsou součástí linie protipovodňových opatření hl. m. Prahy. Jedná se  

o individuální doplňková opatření v již ochráněných záplavových územích a slouží 

k zajištění ochrany metra před zatopením v případě selhání protipovodňových 

opatření hl. m. Prahy. 

Protipovodňová opatření jsou budována na úroveň hladiny kulminačního 

průtoku ze srpna 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm. V návrhu bylo zohledněno  

i ovlivnění výšky hladiny dokončenou stavbou protipovodňové ochrany. 

Protipovodňová ochrana je v délce 12460 metrů pevné protipovodňové ochrany, 

6795 metrů mobilní protipovodňové ochrany, z toho 130 metrů mobilní těžké 

protipovodňové ochrany. Celková délka pevné a mobilní protipovodňové ochrany 

ční 19255 metrů (stav k 12. 4. 2013 po dobudování všech 8 etap výstavby).   

V Karlině a Libni, nejhůře postižených čtvrtích povodněmi, odděluje linie 

ochrany i bývalé Libeňské přístavy. V prostoru Libeňských přístavů byly v roce 2006 

vybudovány tři části protipovodňové ochrany, které chrání záplavové území Libně, 

ohraničené od Libeňského ostrova Zenklovou ulicí, Palmovkou, Nad Kotlaskou,  

u Libeňského pivovaru a ulicí Stejskalovou, které byly v roce 2002 zaplavené. Tato 
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opatření v současnosti chrání cca 8000 obyvatel Libně. Od Libeňského mostu  

je vybudovaná protipovodňová ochrana ve formě mobilního hrazení, zemních valů 

a pevných zídek až k vjezdu do Libeňských přístavů. Na jeho druhé straně, v oblasti 

Thomayerových sadů, pokračuje jako mobilní hrazení osazené do železobetonových 

pilířů výšky 5 metru, překonává komunikaci U českých loděnic a zavazuje se  

do zvýšeného terénu v Thomayerových sadech. 

Pro uzavření jejich vjezdu a ústí Rokytky zde byla vybudována dvojice vzpěrných 

vrat světlé výšky 10 metru a 12 metru a hrazené výšky 10,9 metru a 9,1 metru. 

Uzavření vrat umožní uzavření ústí Rokytky a Libeňských přístavů (obrázek 23  

v příloze). Součástí objektu je také vakový jez, který umožňuje převedení vody 

z Rokytky do přístavního bazénu a dál k přečerpávání do Vltavy. Po uzavření vrat 

je třeba z chráněného území přečerpávat vodu Rokytky, a proto zde byla 

vybudována čerpací stanice osazena 6 mohutnými čerpadly o celkovém výkonu  

20 m3s-1, které umožní vodu Rokytky i dešťové přítoky, přečerpat do povodní vzduté 

Vltavy. Čerpací stanice je připojena na rozvodnou síť. Pro případ výpadku této sítě 

se na Libeňské straně osadí motorgenerátory, které zajistí provoz čerpadel. Celkový 

výkon motorgenerátorů je 2 MW. Součástí objektu je přemostění vzpěrných vrat 

vjezdu do přístavů i Rokytky pro cyklostezku, která spojuje Libeňský ostrov 

s Thomayerovými sady. 

Technicky náročným místem bylo také ústí Čertovky od nábřežní zdi pod mostem 

Legií až po Karlův most na levém břehu Vltavy. Základová deska je zakotvena  

do skalního podloží podzemní stěnou a systémem pilot. Pro zahrazení Čertovky 

byla v ochranné jímce sestavena 23,5 metru dlouhá a 4,9 metru vysoká posuvná 

vrata. Posuvná vrata lze navýšit 3 metry vysokým mobilním hrazením V klidové 

poloze jsou vrata schována za nábřežní zdí směrem ke Karlovu mostu. V případě 
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potřeby jsou 40 tun vážící vrata vytažena po kolejnicích umístěných na dně Vltavy. 

Jelikož těsnost výsuvných vrat je zajištěna pouze za předpokladu stanoveného 

rozdílu hladin ve Vltavě a ve vodním kanále Čertovka, je vtokový objekt kanálu 

opatřen šoupětem, které se při povodni zavře. Čertovka je vybavena čerpací stanicí 

vnitřních a průsakových vod. Při zvýšených průtocích se uzávěr Čertovky 

několikrát využil.  

První cvičení k prověření funkčnosti protipovodňových zábran proběhlo v létě 

2005 na území Smíchova, Malé Strany, Holešovic a Stromovky, Modřan, Výtoně, 

Starého Města, Karlína a Libně. Ke stavbě bylo použito 49 kontejnerů materiálu  

o celkové hmotnosti 250 tun mobilních zábran. Stavby mobilních protipovodňových 

zábran se účastnilo 300 dobrovolných hasičů. Předpokládaná doba výstavby byla  

15 hodin. Mobilní protipovodňové zábrany však byly postaveny za 11 hodin.  

Následovala výstavba dalších částí protipovodňové ochrany. Na Zbraslavi, kde 

jsou opatření realizována na úroveň hladiny Q100 s navýšením o 30 cm, prochází 

linie ochrany podél ulice K Přehradám. Pro urychlení výstavby byly do vytěžené 

rýhy osazovány železobetonové prefabrikáty, tvořící současně podzemní  

i nadzemní část protipovodňové zdi. Spáry mezi panely byly následně dotěsněny  

a konstrukce byla z části obložena kamenem.  

Velkou proměnou prošla i Trója, kde je protipovodňová ochrana zajišťována 

ochranou zemní hrází dosahující výšky až 8,9 metru. U Trojské lávky, kde již není 

dostatek prostoru, přechází v železobetonovou zeď se zemním přísypem. V místě 

křížení ulice Pod Havránkou je použito nejvyšší mobilní hrazení na území hl. m. 

Prahy. Je vysoké až 627 cm. Hliníková hradidla se vkládají i mezi pilíře 

protipovodňové zdi.  
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Samostatnou problematiku tvoří ochrana kanalizační soustavy. Do řeky jsou 

zaústěny dešťové stoky odvádějící srážkové vody. Do toků vedou i výusti 

z odlehčovacích komor na kanalizaci jednotné, kterými při přívalových deštích 

odtéká přebytečná voda. Těmito odvodněními by se voda dostala do chráněného 

území. V blízkosti linie byly proto na stokách vybudovány hradidlové komory,  

ve kterých jsou osazeny armatury, jejichž funkcí je oddělit zaplavované území  

od území chráněného. Ve většině případů k tomu slouží kombinace automaticky 

fungujících zpětných klapek a mechanicky uzavíraných šoupat. 

Když v průběhu povodní dojde k uzavření šoupat na odtokové síti, nemohou 

odpadní vody volně odtékat. Aby nedošlo k zaplavení chráněného území 

takzvanými vnitřními vodami, je třeba dešťové a naředěné splaškové vody 

z chráněného území odčerpávat. K tonu slouží 25 čerpacích míst o celkové kapacitě 

přes 11000 l/s. Hradidlové komory pro přečerpávání větších objemů jsou vystrojeny 

stabilními výtlačnými čerpadly, pro jejichž pohon se přistavuje mobilní 

motorgenerátor ( 400 l/s). U méně exponovaných míst se využívají mobilní sací 

čerpadla ( 400 l/s). Hradidlové komory jsou rozděleny na dvě části. Do netlakové, 

kam přitékají odpadní vody z chráněného území, jsou spuštěny savice. Druhá část 

komory je propojena s řekou, aby za povodně umožnila vypouštění naředěných 

odpadních vod. Do této tlakové části jsou napojena výtlačná potrubí z čerpadel. Poté 

se uzavře šoupě a voda se začne přečerpávat. Problémem byly skryté kanalizační 

výpusti, které byly velmi staré a nebyly zakresleny do mapových podkladů. Nebylo 

možné zjistit, kam vedou. Při snížené hladině Vltavy se tyto skryté kanalizační 

výpusti odkryly a zabetonovaly se, aby se jimi nedostala voda z nechráněného 

území do území chráněného. 
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Systém ochrany odtokové sítě tvoří Ústřední čistírna odpadních vod, tzv. 

povodňová čerpací stanice; 133 hradidlových komor – 127 ks uzávěrů a 72 ks 

zpětných klapek; 4 stabilní povodňové čerpací stanice na stokové síti o celkovém 

výkonu 2600 l/s v centrálním stokovém systému; 7 stabilních povodňových 

čerpacích stanic na dešťové kanalizaci o celkovém výkonu 5500 l/s umístěných  

na území Zbraslavi; 12 čerpacích míst pro nasazení mobilních sacích čerpadel  

o celkovém výkonu 2800 l/s v centrálním stokovém systému; 6 čerpacích míst pro 

nasazení mobilních sacích čerpadel o celkovém výkonu 1100 l/s umístěných na území 

Zbraslavi a povodňová čerpací stanice Libeňské přístavy (obrázek 23 v příloze).  

Při povodních v roce 2013 došlo k poškození hradidlové komory v ulici 

K přehradám na Zbraslavi. V důsledku poškození hradidlové komory se voda 

dostala do chráněného území kanalizační sítí, odkud byla čerpadly přečerpávána 

z chráněného území do Vltavy.  

Tabulka 1 Čerpací místa centrálního stokového systému. Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace a.s. 
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Tabulka 2 Čerpací místa na dešťové kanalizaci MČ Zbraslav. Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace a.s. 

 

Na území hl. m. Prahy byla poprvé použita individuální ochrana významného 

objektu technologií membránového protipovodňového hrazení. Jedná se o kategorii 

mobilně stacionárních protipovodňových zábran hradidlového systému. Systém  

se skládá ze slupic a membránového hrazení. Membránové hrazení má vynikající 

těsnící vlastnosti. Membrána vyrobená z nerezové oceli, je velmi pružná a namáhána 

je pouze tahem, tím je zaručena její pevnost pří minimální tloušťce, která činí pouze 

1,5 milimetru. Čím větší tlak vody na membrány působí, tím lépe membrány 

doléhají ke slupici a tím lépe těsní. Na horním konci slupice je membrána zajištěna 

přítlačnou destičkou, která zabraňuje případnému vyháknutí. Na dolní části slupice 

je umístěno těsnění. Membrána má rozměry 3 x 2 metry. Pokud budeme pokládat 

membránu na šířku, bude hrazná výška 2 metry a slupice budou od sebe vzdáleny 

3 metry. Pokud bychom otočili membránu na výšku, umístíme slupice  

do vzdálenosti 2 metry. Hrazná výška v tomto případě bude navýšena na 3 metry. 

(Juráň, Matějka, 2010, s. 209-115)   
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Protipovodňová ochrana je umístěna v podzemních prostorech v areálu Žofína. 

Odpadá tím doprava z místa uskladnění na místo montáže. Může se začít stavět 

bezprostředně po vydání pokynu ke stavbě.  

K rozhodnutí o ochraně Žofína došlo po povodních v roce 2002, kdy byl palác 

Žofín vystaven po několik dnů přívalům povodňových vod, které jej zatopily  

do výšky 1,8 metru. Opravy si vyžádaly mnohaměsíční přerušení jeho provozu  

a náklady v objemu 43 mil. Kč. Povodeň vyplavila z podloží a okolí Žofína zeminu 

a na ostrově vzniklo mnoho nebezpečných kaveren. Díky tomuto oslabení půdního 

podloží byla na kritickou mez oslabena nepropustnost zeminy. Při sebemenším 

vzedmutí hladiny tak byly vodám Vltavy usnadněny průsaky do podzemí paláce, 

kde je umístěno jeho celé technologické zázemí v ceně desítek milionů Kč. Městskou 

částí Prahy 1 bylo proto rozhodnuto o zřízení komplexu protipovodňové ochrany 

paláce Žofín. Jedná se o první individuální protipovodňovou ochranu na území  

hl. m. Prahy.   

Vzhledem ke kompaktnosti chráněného území byl vybrán membránový systém 

sestávající ze stabilní podzemní jílocementové stěny o hloubce 12–15 metrů 

zakončené dosedacím prahem v úrovni terénu se zděřemi a nadzemních mobilních 

prvků skládajících se ze slupic a membrán z nerezového plechu s ochrannou výškou 

2 metry. Předností řešení je minimální počet těsnění a tím i větší spolehlivost. 

Zároveň se manipuluje s minimálním počtem dílů, což zrychluje montáž. Největší 

předností je skladnost mobilních prvků, které tak mohou být umístěny přímo  

na ostrově v podzemním skladu. Ochranná stěna obepínající palác je doplněna 

aktivními opatřeními spočívajícími v soustavě čerpadel ve 14 podzemních studních, 

kterými jsou odčerpávány průsaky a případné srážkové vody z chráněného území. 

Jejich provoz je zajištěn generátorem umístěným v 1. patře paláce. Při aktivaci 
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protipovodňových opatření jsou uzavřeny vzduchotechnické kanály vodotěsnými 

vraty v západní nábřežní zdi ostrova a ostrov je odpojen od elektrické sítě. Čerpadla 

v některých studních a dveře do paláce jsou obloženy pytli s pískem. Dodavatelem 

systému protipovodňových opatření v ceně 34 mil. Kč byla firma Podzimek a synové 

s. r. o.  

Aktivací protipovodňových opatření je pověřena povodňová hlídka sestávající se 

z pracovníků Agentra NKL Žofín s. r. o. s pomocí jednotky sboru dobrovolných 

hasičů městské části Praha 1 a pracovníků firmy Podzimek a synové s. r. o. Výstavbu 

nařizuje starosta městské části Praha 1 při dosažení kritických parametrů vzedmutí 

vltavských vod. Díky uložení všech prvků ochrany přímo na ostrově lze s výstavbou 

započít bezprostředně po jeho rozhodnutí. Práce zahajují členové povodňové 

hlídky. Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1 je schopna  

se do prací zapojit v řádu desítek minut. Do 1,5 hodiny jsou schopni se připojit 

pracovníci Podzimek a synové s. r. o.  Za těchto předpokladů je uvažovaný čas 

potřebný pro úplnou aktivaci systému protipovodňových opatření zhruba 5 hodin.  

Obvodová délka membránového hrazení paláce Žofín je 250,4 metru. K výstavbě 

protipovodňové ochrany je zapotřebí 84 slupic a 83 polí. Tloušťka membrán je 1,5 

milimetru. Ochranná výška hrazení je 2 metry. Rozloha skladu pro uložení 

mobilních částí je 8 x 2,5 x 3 metry. Mobilní hrazení se ze skladu umístěného 

v podzemí vyzdvihuje pomocí výtahu.  

Teoretická doba pro montáž 100 metrů protipovodňové stěny by 6 montážníkům 

trvala 15–23 minut. Při délce protipovodňové stěny v paláci Žofín 250 metrů  

by teoreticky montáž trvala 6 montážníkům 37–57 minut. 
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Protipovodňová ochrana paláce Žofín je individuální protipovodňovou 

ochranou, která nepatří do linie protipovodňových opatření hl. m. Prahy. Nachází 

se za linií protipovodňové ochrany hl. m. Prahy, na nechráněné straně záplavového 

území. 

Po dokončení výstavby celé linie protipovodňových opatření hl. m. Prahy 

přistoupili jednotliví majitelé objektů a pozemků k vyhodnocení skutečnosti, jaký 

vliv má protipovodňová ochrana hl. m. Prahy na jejich objekt. Konzultacemi 

s odpovědnými pracovníky krizového řízení dospěli k několika závěrům: 

1. Majitelé pozemků a objektů v ochráněných záplavových územích  

si uvědomili, že protipovodňová opatření hl. m. Prahy jsou technickými 

opatřeními, u nichž, i přes splnění všech povinností vyplývajících ze závěrů 

technickobezpečnostního dohledu, existuje promile nebezpečí jejich selhání. 

2. Majitelé pozemků a objektů v nechráněných záplavových územích zvážili, 

zda vzhledem k vynaloženým prostředkům bude realizace individuální 

protipovodňové ochrany efektivní k chráněným hodnotám. 

Jeden majitel pozemků a objektů v ochráněných záplavových územích, zde  

se jednalo výhradně o Dopravní podnik hl. m. Prahy, usoudil, že i přes velmi nízké 

riziko selhání protipovodňových opatření hl. m. Prahy a s přihlédnutím  

na sedmimiliardové škody na metru v roce 2002, se vyplatí realizace individuální 

protipovodňové ochrany jednotlivých stanic metra ohrožených povodní. 

Majitelé pozemků a objektů v neochráněných záplavových územích k realizaci 

individuálních protipovodňových opatření přistoupili velmi opatrně. Byli si vědomi 

nejen nutnosti vynaložení značných finančních prostředků na realizaci, ale také 

finanční náročnosti v rámci plnění zákonných povinností vlastníka vodního díla. 
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Přesto po každé, byť nevýznamné povodni, jednotlivě přistupovali k jejich realizaci. 

Jako příklady lze uvést již zmíněný palác Žofín na Praze 1, Galerii moderního umění 

Hedy Mládkové na Kampě, veslařský klub Univerzity Karlovy v Troji atd.  

6.2 Povodňová ochrana drobných toků 

Na menších tocích nelze zcela využít mobilní protipovodňovou ochranu 

využívanou na větších řekách, jelikož na menších tocích vznikají převážně přívalové 

povodně, které rychle přijdou a rychle odejdou. Mobilní protipovodňové bariéry  

by se nestihly postavit.  Přesto se můžeme setkat i na menších tocích  

s protipovodňovou zdí doplněnou mobilní protipovodňovou ochranou. Jedná se 

zejména o hustě osídlené oblasti, kde nelze využít přirozeného prostoru  

pro záplavová území nebo jinak přírodě blízké řešení. 

Vzhledem k množství drobných vodních toků nelze v této práci podrobně popsat 

všechna protipovodňová opatření, která byla na území hl. m. Prahy uskutečněna  

a která jsou do budoucna plánována. Tento popis by byl na celou knihu. Zmíním  

se jen velmi stručně o možnostech ochrany chráněného území před povodněmi  

na drobných tocích použitými na území hl. m. Prahy. 

Protipovodňová opatření na menších tocích by měla mít za cíl zajistit řekám větší 

prostor zachováním nebo obnovením záplavových území a opatřeními  

na minimalizaci škod na lidském zdraví, životním prostředí, kulturním dědictvím  

a ekonomické činnosti za využití zásady proporcionality a subsidiarity. 

Mezi protipovodňová opatření na drobných tocích, nejen na území hl. m. Prahy, 

patří zejména výstavba nových vodních nádrží či rybníků, výstavba nových suchých 

nádrží či poldrů, revitalizace toku nebo vodní nádrže, rekonstrukce vodních nádrží, 



58 

 

mezi které lze zařadit odbahnění, stavební úpravy hrází, výpustí, přepadu, liniová 

protipovodňová opatření, vegetační úpravy v blízkosti toku atd. Jako bezpečnostní 

přeliv slouží vypouštěcí zařízení na Hostivařské přehradě. V Kyjích na Rokytce  

se nachází největší suchý poldr v Praze. 

Jako příklad můžu uvést rok 2009, kdy v Podbabě byly uskutečněny úpravy 

Šáreckého potoka. Původní mostky a lávky, jejichž podpěry zmenšovaly průtočný 

profil, byly odstraněny a nahrazeny mostky průtočnými. Přípojky inženýrských sítí 

zavěšenými pod původními mostky byly přeloženy pod vyčištěné koryto potoka, 

čímž se zvětšila průtočnost potoka. Náklady na revitalizaci byly ve výši 10 mil. Kč.  

V roce 2013 přišly povodně, při kterých lokálně došlo k vybřežení přítoků Vltavy, 

zejména Rokytky a Botiče. Povodně ukázaly slabá místa na těchto tocích, která bylo 

nutné řešit. Bylo rozhodnuto o revitalizaci drobných toků, které do této doby nebyly 

středem zájmu protipovodňové ochrany hl. m. Prahy. Největší škody při povodních 

v roce 2013 napáchaly zmíněné toky Rokytka a Botič. Na těchto tocích se v krátké 

době připravilo velké množství revitalizačních záměrů. Revitalizace se nevyhnula 

ani ostatním drobnějším tokům.  

Zaměřím se na revitalizaci Rokytky, jelikož se jedná hned po Berounce o druhý 

největší přítok Vltavy. Pramení u Říčan v prostoru Říčanského lesa, mezi obcemi 

Tehov a Tehovec. Jejími hlavními přítoky jsou Říčanský, Běchovický, Svépravický  

a Hostavický potok. Z celkové délky 37,5 km se na území hl. m. Prahy nachází 30,6 

km. Plocha povodí dosahuje 134,85 km2. (Pražská příroda, web, 2013)  

Do konce roku 2016 bylo na území Rokytky celkem 29 projektů dokončených, 

v přípravě nebo ve fázi idea (záměry, které na konci roku 2016 nejsou aktivně 

připravovány a rozvíjeny, jsou ve stádiu nápadu, investičního záměru či studie, 
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případně pro ně byl v minulosti zpracován vyšší stupeň dokumentace). Jedná se  

o záměry týkající se povodňové problematiky, zejména suché nádrže, vodní nádrže, 

poldry, revitalizace toku, obnovy rybníků a protipovodňová opatření. Na projektech 

se podílí nejen Magistrát hl. m. Prahy, ale i jednotlivé městské části, kterými Rokytka 

protéká. Jedná se o projekty cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č. akce 2950110 

(v přípravě, předpokládané náklady 28 mil. Kč); stavba č. 42124 protipovodňová 

opatření 2013 – modernizace a rozšíření části protipovodňových opatřeních, 

Rokytka, ul. Čuprova (studie proveditelnosti); výstavba rybníka v parku Zahrádky 

(realizace 2016); stavba č. 0008268 „Rokytka – rozvoj území“, etapa 0006 park 

Zahrádky (v přípravě); úprava koryta toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. 

Hloubětín a Hrdlořezy, SO 01 (v přípravě); revitalizace koryta pod Hořejším 

rybníkem (realizace 2012 – 2014); Polifkův rybník (realizace 2015); rekonstrukce 

Hořejšího rybníka a úprava koryta podél něj (realizace 2012 – 2013, investiční 

náklady 12 mi. Kč); revitalizace nad Hořejším rybníkem (realizace 2014 – 2015); 

cyklostezka pod Smetankou (v přípravě); úprava koryta toku Rokytky v dílčích 

úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy, SO 02 (v přípravě); revitalizace koryta  

pod Smetankou (realizace 2013); úpravy toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. 

Hloubětín a Hrdlořezy, SO 03 (v přípravě); úpravy toku Rokytka v dílčích úsecích 

v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy, SO 04 (v přípravě); cyklotrasa podél Rokytky (idea); 

revitalizace břehů Kyjského rybníka (idea, předpokládané investiční náklady 51,7 

mil. Kč); využití pozemků při ulici Broumarská s polyfunkčním zařízením, k.ú. Kyje, 

Praha 14 (idea); protipovodňová opatření na vodním toku Rokytka v ř.km. 11,1 – 11,7 

(v přípravě); revitalizace suchého poldru Čihadla (realizace 2007 – 2008, investiční 

náklady 17,1 mil. Kč); V Pískovně (realizace 2009 – 2010, investiční náklady 3,5 mil. 

Kč); rekonstrukce zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část (v přípravě); 

revitalizace a ochrana historického cenného území zámeckého parku Dolní 

Počernice (realizace 2015, investiční náklady 44,5 mil. Kč); rekonstrukce Velkého 
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Počernického rybníka (realizace 2004 – 2006, investiční náklady 56,3 mil. Kč); slepé 

rameno Rokytky v Běchovicích (idea); revitalizace Rokytky a okolí v Kolodějích 

(idea, etapa 1 var. 1 – 7,8 mil. Kč, var. 2 – 9,4 mil. Kč, etapa 2 – 18,5 mil. Kč, etapa 3 – 

41,2 mil. Kč, etapa 4 – 6,5 mil. Kč); zpracování koncepce řešení nepříznivých 

odtokových poměrů v k.ú. Královice (v přípravě); suché poldry Královice (idea, 

stavební náklady 20 – 25 mil. Kč); Nedvězí, výstavba nové vodní nádrže Dolnice  

na Rokytce (idea); stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. 

Prahy“, etapa 0011 ostatní toky, část 21 Nedvězí (realizace 2016, investiční náklady 

18,3 mil. Kč). (PYTL, HÁNOVÁ, TOMEK, 2016, s. 6-52) 

Ve fázi studie jsou na Rokytce dva poldry v Královicích. Ve fázi studie jsou také 

poldry na Říčanském potoce. První poldr se nachází nad Dubčí, druhý poldr  

se nachází v Kolovratech.  

Obdobná situace je na všech tocích na území hl. m. Prahy. 

 

Obrázek 2 Rokytka (označena červeně). Zdroj: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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7 SOUČASNÝ STAV POVODŇOVÉ OCHRANY HL. M. 

PRAHY 

V kapitole Současný stav povodňové ochrany hl. m. Prahy popíšu systém 

zabezpečení ochrany před povodněmi, organizační náležitosti výstavby 

protipovodňové ochrany, způsob výstavby mobilní protipovodňové ochrany, kdo 

se na ní podílí, kde jsou mobilní protipovodňové zábrany uskladněny, jak probíhá 

jejich přeprava z místa uskladnění na místo určení a zpět do místa uskladnění. V této 

kapitole bude provedena SWOT analýza současného stavu povodňové ochrany  

hl. m. Prahy. 

7.1 Systém zabezpečení ochrany před povodněmi 

Ústředním povodňovým orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR, které 

je garantem Ústřední povodňové komise státu. Ministerstvo životního prostředí ČR 

však vykonává pouze řídící úlohu v oblasti přímé ochrany před povodněmi. 

Důležitou institucí při realizaci povodňové strategie ČR je Ministerstvo zemědělství. 

Povodňové komise existují na všech úrovních státní správy. V případě,  

že povodňové ohrožení přeroste správní území povodňové komise, přebírá řízení 

v přesně vymezeném rozsahu, nadřízená povodňová komise (povodňová komise 

obce –> obce s rozšířenou působností –> kraje –> Ústřední povodňová komise). 

V době povodně se jedná vždy o povodňové komise obcí (v hl. m. Praze městských 

částí), obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze městských částí stanovených 

Statutem hl. m. Prahy), krajů (v hl. m. Praze hlavního města Prahy) a Ústřední 

povodňové komisi. V případě povodňových orgánů mimo povodeň se vždy jedná 

o Úřady obcí (v hl. m. Praze Úřady městských částí), Úřady obcí s rozšířenou 

působností (v hl. m. Praze Úřady městských částí stanovených Statutem hl. m. 

Prahy), krajské úřady (v hl. m. Praze Magistrát hl. m. Prahy) a Ústřední povodňový 
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orgán MŽP ČR. Je nutné také zdůraznit, že převzetí řízení opatření k ochraně před 

povodní nadřízeným povodňovým orgánem nadřízenou povodňovou komisí  

je vždy v přesně vymezeném rozsahu a podřízené povodňové komise nadále plní 

veškeré povinnosti v souladu se svými povodňovými plány. Pokud je vyhlášen 

krizový stav, přebírá koordinaci státní správy v oblasti krizového řízení 

Ministerstvo vnitra a povodňové komise na všech úrovních státní správy jsou 

okamžitě začleněny do krizových štábů. Ministerstvo zemědělství ČR je důležité 

v oblasti plánování ochrany proti povodním. Je zřizovatelem podniků Povodí  

a působí jako ústřední vodoprávní úřad. 

Mezi hlavní funkce ochrany před povodněmi v ČR patří krizové řízení, ochrana 

před povodněmi a územní plánování v záplavových oblastech. Ochranu před 

povodněmi lze rozdělit do dvou etap, 1. v době ohrožení před vyhlášením krizového 

stavu a relevantní přípravu na zvládnutí povodně (povodňové komise, povodňové 

plány), 2. strategickou ochranu před povodněmi (opatření pro snížení povodňových 

škod). Mezi zainteresované skupiny patří vztah občané, obce, orgány státní správy 

a rozdělení pravomocí a odpovědnosti mezi tyto skupiny (obrázek 3). (ČÁMROVÁ, 

JÍLKOVÁ a kol., 2006, s. 37-38) 

Na území hl. m. Prahy dává pokyn ke stavbě mobilní protipovodňové ochrany 

primátor hl. m. Prahy na základě doporučení povodňové komise hl. m. Prahy. 

Nařízení stavby se musí vyhlásit včas, aby se protipovodňová ochrana stihla 

postavit a minimalizovaly se tak škody na zdraví obyvatel a na majetku, v souladu 

se schváleným Povodňovým plánem hl. m. Prahy. 
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Obrázek 3 Institucionální zabezpečení celkové ochrany před povodněmi v ČR. Zdroj: ČAMROVÁ, JÍLKOVÁ a kol., 2006, 

s. 38) 

7.2 Výstavba mobilní protipovodňové ochrany 

Na základě doporučení povodňové komise vydá primátor hl. m. Prahy 

rozhodnutí o stavbě mobilní protipovodňové ochrany. Při rozhodování o vyhlášení 

stavby protipovodňové mobilní ochrany na území hl. m. Prahy se vychází 

z předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ) a z meteorologické předpovědi a výstrahy, kterou vydává ČHMÚ  

a schváleného povodňového plánu. 
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ČHMÚ zabezpečuje podle vodního zákona předpovědní povodňovou službu 

ve spolupráci se správci povodí. Hydrologická předpovědní služba sleduje aktuální 

situaci v hlásné síti vodoměrných stanic na vodních tocích a přebírá od dispečinků 

správců povodí informace o stavu a manipulacích na vodních dílech, které ovlivňují 

průběh povodně. Na základě zjištěných údajů vydává hydrologickou předpověď 

pro vybrané předpovědní profily na vodních tocích. V Praze je předpovědní profil 

na Vltavě v Chuchli. Časový předstih předpovědí je limitován od 6 do 24 hodin. 

(Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2004, s. 42) 

Pro zahájení stavby protipovodňové mobilní ochrany na území hl. m. Prahy jsou 

důležité dva předpovědní profily na vodních tocích. Jedná se o předpovědní profil 

na řece Berounce, který se nachází v Berouně, pro čtyři úseky etap protipovodňové 

ochrany v Radotíně a o předpovědní profil na řece Vltavě, který se nachází v Praze 

v Malé Chuchli pro celou Prahu včetně Radotína. 

Pro každý úsek výstavby protipovodňové ochrany, kterých je stanoveno sto čtyři, 

je stanoven průtočný limit na předpovědním profilu vodního toku, při kterém  

by se měla zahájit výstavba protipovodňové ochrany v daném úseku, aby se stihla 

protipovodňová ochrana postavit včas, než dojde k zaplavení daného úseku. 

Samozřejmě je stanoven i průtok pro zaplavení daného úseku, do jaké etapy 

výstavby daný úsek spadá, kolik lidí je potřeba na stavbu daného úseku a jak dlouho 

trvá stavba daného úseku s daným počtem osob. V povodňovém plánu hl. m. Prahy 

je k tomuto účelu vytvořen Harmonogram činností povodňové komise  

a Harmonogram výstavby protipovodňových opatření. 

Pro názornost uvedu několik příkladů: 
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Stavba protipovodňové ochrany by měla být zahájena na úseku č. 41 Radotín – 

Věštínská Penny (etapa 6) při průtoku v Berouně 300 m3/s. Na výstavbu je potřeba 

20 osob. Předpokládaná doba výstavby 8 hodin. K zaplavení úseku dojde  

při průtoku v Berouně 800 m3/s. Jedná se o úsek, na kterém je stanoven nejnižší 

průtok pro stavbu protipovodňové ochrany na základě průtoku na řece Berounce 

na předpovědním profilu v Berouně. 

V úseku č. 60 Radotín – DUN Výpadová – Tachovská (etapa 6) by měla být 

zahájena stavba protipovodňové ochrany při průtoku v Berouně 400 m3/s.  

Na výstavbu je potřeba 20 osob. Předpokládaná doba výstavby 2 hodiny. 

K zaplavení úseku dojde při průtoku v Berouně 850 m3/s. Na stejném úseku  

by se měla začít stavět protipovodňová ochrana při průtoku v Praze Malé Chuchli 

2100 m3/s. K zaplavení úseku dojde při průtoku v Praze Malé Chuchli 4190 m3/s. 

Jedná se o stavbu stejného úseku, na stavbu je tedy potřeba 20 osob a předpokládaná 

doba výstavby je 2 hodiny. 

Při průtoku 400 m3/s v předpovědním profilu v Praze Malé Chuchli, by mělo 

povodí Vltavy uzavřít úsek č. 1 Čertovku na Malé Straně (etapa 2). K zaplavení úseku 

dojde při průtoku v Praze Malé Chuchli 500 m3/s. Jedná se o úsek, na kterém  

je stanoven nejnižší průtok pro uzavření úseku na základě průtoku na řece Vltavě 

na předpovědním profilu v Praze v Malé Chuchli. 

Na úseku č. 83 Malá Strana – Úřad vlády by měla být zahájena stavba 

protipovodňové ochrany při průtoku 3500 m3/s v předpovědním profilu v Praze 

Malé Chuchli. K zaplavení úseku dojde při průtoku v Praze Malé Chuchli 4210 m3/s. 

Na výstavbu je potřeba 10 osob. Předpokládaná doba výstavby 1 hodinu. 
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Musím však zdůraznit, že dané limity pro zahájení stavby jsou pouze 

předpokládané. Pokud dojde k naplnění limitu průtočnosti pro daný úsek, 

neznamená to, že by se nutně muselo zažít se stavbou protipovodňové ochrany 

v daném úseku. Pokyn k zahájení stavby protipovodňové ochrany závisí také  

na předpovědní službě vydané ČHMÚ. To znamená, že pokud hladina toku  

na daném profilu dosáhne dané hodnoty průtoku určeného úseku, ale ČHMÚ vydá 

předpověď, že se již nebude hladina toku nadále zvyšovat, není důvod stavět 

protipovodňové ochrany. Na druhou stranu je zapotřebí v rámci opatrnosti  

a předcházení vzniku možných škod na zdraví obyvatel a majetku postavit některé 

úseky protipovodňové ochrany navzdory pozitivní předpovědi ČHMÚ 

s předpokladem, že by se situace mohla změnit a již by nebyl dostatek času  

na stavbu protipovodňové ochrany. Taková situace nastala při povodních v roce 

2002, kdy nečekaně kulminovaly Berounka a Vltava ve stejnou chvíli. Hladina Vltavy 

se během velmi krátké doby (cca 2 hodiny) výrazně zvýšila a napáchala značné 

škody na majetku. Praha na povodeň takového rozsahu a v tak krátkém časovém 

úseku nebyla připravena z hlediska ochrany území.  

V úvahu musí být vzata skutečnost, že protipovodňová ochrana hl. m. Prahy 

dosahuje v průměru výšky více než 2,0 metru, nejvyšší úseky mají výšku přes  

6 metrů. Aby bylo při povodni v roce 2002 ochráněno záplavové území v rozsahu 

dnešní protipovodňové ochrany, musely by být vystavěny protipovodňové hráze 

z pytlů s pískem ve výše zmíněných výškách o celkové délce zhruba 10 kilometrů. 

Takový úkol byl zcela nereálný. Protipovodňová ochrana byla dokončena pouze 

v etapě 0001 Staré Město a Josefov, která v době povodně v srpnu 2002 zafungovala 

na sto procent. Škody na majetku v této oblasti byly způsobeny pouze spodními 

vodami. Byly zničeny suterény domů a zejména se vytvořily rozsáhlé kaverny  

pod komunikacemi a tramvajovými tělesy, které bylo nutno za velmi vysokých 
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nákladů neprodleně sanovat. Jediným reálným opatřením za povodně v srpnu 2002 

byla urychlená evakuace. Ta byla zvládnuta bezvadně, životy a zdraví ohrožených 

obyvatel byly ochráněny. V rekordně krátké době bylo evakuováno 48000 obyvatel. 

V přímé souvislosti s povodní nezemřel žádný člověk, jedno zaznamenané úmrtí 

bylo v souvislosti se stresem, a to zástavou srdce. 

Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy je rozsáhlý a technicky náročný systém. 

Muselo být rozhodnuto, kdo bude zajišťovat nejen jeho zpohotovění v době hrozící 

povodně a za povodně, ale také, kdo bude provádět v souladu s ustanovením § 84 

odst. 2 vodního zákona technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, zajišťovat 

uskladnění a údržbu protipovodňových opatření a v neposlední řadě i jejich vývoz 

ze skladu na místo výstavby.  

Jednoduchá volba byla u protipovodňové ochrany kanalizační sítě  

a u přečerpávání vodních toků. K těmto činnostem jsou odborně způsobilí správci 

kanalizační sítě a správci vodních toků. Z tohoto důvodu byly uzavřeny patřičné 

smlouvy s PVK a.s. a Povodím Vltavy s. p., závod Dolní Vltava. 

Složitější řešení si vyžádala pevná a mobilní protipovodňová opatření, byť  

ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) mají 

povinnost zajistit ochranu v hl. m. Praze na svém území městské části a městské části 

určené Statutem hl. m. Prahy. Nabízelo se tedy pro hl. m. Prahu nejjednodušší 

řešení, a sice předat jednotlivé etapy protipovodňové ochrany hl. m. Prahy 

příslušným městským částem do správy, a to se všemi povinnostmi vlastníka nebo 

provozovatele vodního díla. 

Toto řešení však naráželo na několik zásadních problémů. Tím nejzásadnějším  

je provádění technickobezpečnostního dohledu. Každá městská část, na jejímž 
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území se protipovodňová ochrana hl. m. Prahy nachází, by musela uzavřít 

samostatně smlouvu s odbornou firmou, vedenou na Ministerstvu životního 

prostředí ČR v seznamu firem oprávněných provádět technickobezpečnostní 

dohled. Každá městská část by musela zřídit úložiště protipovodňových opatření 

s patřičným zázemím pro jejich údržbu. Každá městská část by musela zajišťovat 

potřebný počet dopravních prostředků pro návoz na místo výstavby a další 

techniku potřebnou pro montáž mobilních hrazení. V neposlední řadě by musela 

zajišťovat desítky proškolených osob k montáži. 

Hl. m. Praze bylo jasné, že úplné svěření jednotlivých etap protipovodňových 

opatření jednotlivým městským částem je v mnoha ohledech nepraktické a zjevně 

též neekonomické. Vzhledem k personálnímu obsazení pracovišť krizového řízení 

na jednotlivých městských částech i nezvládnutelné. Na druhou stranu bylo 

hlavnímu městu zřejmé, že samo není schopno celou zátěž protipovodňových 

opatření zvládnout. Bylo přistoupeno, a to v rámci tvorby protipovodňového plánu 

hl. m. Prahy jako povodňového plánu kraje, k rozdělení jednotlivých činností tak, 

aby byly zvládnutelné jak finančně, tak i logisticky a personálně všemi, kteří ochranu 

před povodněmi ze zákona zajišťují a také těmi, kteří se na zajišťování ochrany před 

povodněmi podílejí. Současný stav plně vychází ze vzájemné dohody tehdejšího 

zastoupení hl. m. Prahy a tehdejšího zastoupení jednotlivých městských částí. 

Rozdělení povinností v oblasti protipovodňových opatření hl. m. Prahy: 

Protipovodňová opatření na kanalizační síti na základě smluvního ujednání 

zajišťuje PVK, a. s. 

Přečerpávání drobných vodních toků na základě ujednání zajišťuje Povodní 

Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava. 
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Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly (v celé linii protipovodňových 

opatření hl. m. Prahy) zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace 

Správy služeb hlavního města Prahy. 

Údržbu a opravy pevných částí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy zajišťuje  

hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace Správy služeb hlavního města 

Prahy. 

Skladování „lehkých“ mobilních částí protipovodňových opatření a veškeré 

potřebné techniky (mimo skladování těžkých naplavovacích trámců, které jsou 

trvale uloženy přímo v místech výstavby) zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím 

příspěvkové organizace Správy služeb hlavního města Prahy v centrálním skladu  

v Dubči. 

Údržba mobilní části protipovodňových opatření a veškeré potřebné techniky 

zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace Správy služeb 

hlavního města Prahy v centrálním skladu v Dubči a v místech uložení těžkých 

naplavovacích trámců. 

Zajištění vývozu „lehkých“ mobilních částí protipovodňové ochrany hl. m. Prahy 

a potřebné techniky na místa výstavby (těžké naplavovací trámce jsou trvale uloženy 

přímo v místech výstavby) zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové 

organizace Správy služeb hlavního města Prahy. 

Zajištění výstavby „lehkých“ mobilních protipovodňových opatření (mimo těžké 

naplavovací trámců) zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace 

Správy služeb hlavního města Prahy, Hasičského záchranného sboru, za využití 
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členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Českého červeného kříže, Aktivních 

záloh Armády České republiky, na základě smluvních ujednání. 

Zajištění výstavby mobilních protipovodňových opatření hl. m. Prahy, těžkých 

naplavovacích trámců, týká se městských částí Praha 4, Praha 6, Praha 7 a Praha 12, 

zajišťují uvedené městské části hl. m. Prahy. 

Zajištění výstavby protipovodňových opatření, hrází z pytlů s pískem, v linii 

protipovodňových opatření hl. m. Prahy zajišťují městské části hl. m. Prahy, 

v souladu s harmonogramem výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy. 

Na stavbě mobilní protipovodňové ochraně se podílí Hasičský záchranný sbor  

hl. m. Prahy, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, vojáci Armády ČR a předem 

proškolení a procvičení dobrovolníci z neziskové organizace a sdružení občanů, 

např. Český červený kříž. Pro zajištění výstavby protipovodňové ochrany hl. m. 

Prahy v plném rozsahu je nutné zajistit 940 osob. V době největšího rozsahu 

výstavby, mezi 2. stupněm povodňové aktivity a 3. stupněm povodňové aktivity 

pracuje najednou 520 osob. 

Všichni lidé podílející se na stavění protipovodňové ochrany musí být zacvičeni 

na výstavbu, jinak hrozí, že protipovodňová ochrana hl. m. Prahy nebude správně 

smontována. Ke školícím účelům slouží výcvikový polygon, který je vybudován 

v areálu Dubeč. 

7.3 Uskladnění a přeprava mobilní protipovodňové ochrany 

Tak rozsáhlá opatření, jako jsou protipovodňová opatření na území hl. m. Prahy, 

si vyžaduje velmi silnou logistickou základnu. Je nutné si uvědomit, že v případě 

povodně se vyskladňuje 1200 tun materiálu, z toho 771,2 tun prvků ocelových  
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a hliníkových, dále zvedací zařízení, mobilní plošiny, osvětlovačky pro noční 

montáž, čerpadla, náhradní zdroje elektrické energie (motorgenerátory) atd.  

Pro veškerý materiál je nezbytné centrální uložiště. Jako centrální uložiště 

protipovodňové ochrany hl. m. Prahy byl určen areál na území městské části Dubeč. 

Pro tyto účely došlo v areálu Dubeč k mnoha změnám. Byla zdemolována nefunkční 

vyhořelá hala, byly vybetonovány úložné plochy pro kontejnery s mobilními prvky 

protipovodňové ochrany, pro prvky volně ložené a příslušnou techniku. 

V současné době je v areálu Dubeč uložena většina mobilních prvků 

protipovodňové ochrany hl. m. Prahy ve 118 kontejnerech. Mobilní prvky 

protipovodňové ochrany pro Zbraslav, Radotín a Chuchli jsou uloženy ve 22 

kontejnerech v areálu Policie ČR Zbraslav – Baně.  

Vzhledem k množství skladovaných prvků bylo nutné areál Dubeč vybavit 

dalšími betonovými plochami s požadovanou únosností. Je rovněž nezbytné 

vybudovat v areálu temperovanou halu pro uložení mobilních čerpadel  

a motorgenerátorů. 

S pracemi na požadované rozšíření areálu Dubeč se započalo již v roce 2008. 

Dokončeny jsou skladové plochy, jejichž celková výměra betonových ploch  

je cca 13000 m2 se 720 m2 komunikací a cvičný polygon.  

Materiál protipovodňové ochrany se vyskladňuje z areálu Dubeč podle časového 

harmonogramu výstavby protipovodňové ochrany na daných úsecích. Materiál  

je uskladněn podle úseků v mobilních kontejnerech. V kontejneru je uložen veškerý 

materiál, který je potřeba pro stavbu daného úseku, včetně nářadí potřebného 

k výstavbě protipovodňové ochrany podle manipulačních plánů. Při vyskladnění  

se naloží jeden kontejner na nákladní vůz a jeden kontejner se naloží na přívěs. 
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Jedním vozem Správy služeb hl. m. Prahy jsou tak přepravovány dva kontejnery. 

Řidičem nákladního vozu je zaměstnanec Správy služeb hl. m. Prahy. Nákladní vůz 

s naloženými kontejnery doprovází služební vozidlo městské policie, které  

za využití zvláštního výstražného světla modré barvy (majáků) s právem přednosti 

v jízdě doprovodí nákladní vůz do místa určení. Na místě určení se vyloží náklad 

z kontejnerů za pomoci vysokozdvižných vozíků, které obsluhují vyškolení 

zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy. Po vyložení se nákladní vůz vrací zpět 

s prázdnými kontejnery do areálu Dubeč, kde prázdné kontejnery složí a naloží 

nové kontejnery pro další úsek, opět dle časového harmonogramu výstavby.    

Poté, co bude vydán příkaz k demontáži protipovodňové ochrany, provede  

se demontáž protipovodňové ochrany a za pomoci vysokozdvižných vozíků  

se naloží materiál zpět do přistavených kontejnerů na nákladních vozech. Materiál 

se vrací do areálu Dubeč, kde dojde k jeho očistě, inventarizaci, popřípadě doplnění 

chybějících či poškozených dílů a navrácení na své místo uložení.  

Technický servis, skladování, údržbu, vývoz a výstavbu mobilních částí 

protipovodňové ochrany hl. m. Prahy zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy. 

7.4 SWOT analýza 

Provedená SWOT analýza je rozdělena do čtyř kvadrantů na silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. Tabulka 3 zobrazuje výsledky SWOT analýzy. 

Následně jsou výsledky SWOT analýzy popsány.
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Tabulka 3 SWOT analýza povodňové ochrany na území hl. m. Prahy. Zdroj: vlastní 

Silné stránky Slabé stránky 

Ochrana životů a zdraví několika 

desítek tisíc obyvatel 

Vysoké investice na stavbu a pořízení 

protipovodňové ochrany 

Ochrana území s několika desítkami 

tisíc obyvatel před povodní 

Stavba vyžaduje velké množství 

zacvičených lidí 

Ochrana života a zdraví zvířat Velké prostory na uskladnění 

materiálu 

Ochrana majetku v řádu několika 

miliard korun 

Relativně vysoké náklady na 

uskladnění materiálu 

Snadná a rychlá stavba  Je třeba provádět cvičení 

Malé náklady na výstavbu a pořízení 

ve srovnání s ochráněnými hodnotami 

Relativně vysoké náklady na cvičení 

 

 Časová dispozice 

Příležitosti Hrozby 

Minimum evakuovaných lidí 

ohrožených povodní 

Nesprávné využití záplavových území 

ochráněných protipovodňovou 

ochranou hl. m. Prahy  

Minimalizace ochromení 

infrastruktury 

Přesunutí vody nezachycené 

v záplavovém území dále po proudu 

Minimalizace biologického zamoření Zrychlení proudu toku (minimalizace 

překážek) 

Daleko méně lidí potřebných na 

záchranné a likvidační práce  

Zahájení staveb v záplavových 

územích neochráněných 

protipovodňovou ochranou 

Snížení škod na infastruktuře Vlivem větší zástavby se méně vody 

vsákne do půdy a steče do řek 

7.4.1 SWOT analýza: silné stránky 

1. Ochrana životů a zdraví několika desítek tisíc obyvatel 

Při povodních v roce 2002 bylo evakuováno 48000 osob, při povodních v roce 

2013, kdy již byly dokončeny všechny etapy protipovodňové ochrany, bylo 

evakuováno „pouze“ 1279 osob. Výrazný rozdíl evakuovaných osob v roce 2002  



74 

 

a v roce 2013 vyjadřuje počet osob, které byly povodní přímo ohroženi na životech  

a zdraví. Nesmíme však zapomenout, že určitý počet lidí je ohrožen psychickými 

zdravotními problémy, které plynou z mimořádných událostí, kam spadají  

i povodně, které nepříznivě ovlivňují zdraví a život obyvatel nejen zasažených 

mimořádnou událostí, ale i jejich příbuzné, známé, svědky události atd.  

Mezi nejčastější syndrom spojený v souvislosti s dopady neštěstí a krizových 

událostí bývá posttraumatická stresová porucha, což je déletrvající reakce  

na významně traumatizující událost. Typickými dvěma skupinami příznaků, které 

se objevují, jsou:  

a) intruze, což je neodbytná, vtíravá tendence znovuprožívat událost a její 

konsekvence ve formě živých vzpomínek, obrazů, snů, 

b) symptomy, které zahrnují tendenci k popření a vyhýbání se situacím, lidem, 

místům nebo činnostem, které událost připomínají.  

K dalším prožívaným symptomům patří příznaky zvýšeného rozrušení, 

nadměrné aktivace – poruchy spánku, podrážděnost, a změny v emočním prožívání 

– lhostejnost, pocity bezmoci, emoční oploštělost, neschopnost prožívat radost  

a pozitivní emoce obecně (anhedonie). Mezi další kategorie reakcí a poruch patří 

akutní reakce na stres, porucha přizpůsobení, přetrvávající změna osobnosti  

po katastrofické zkušenosti a jiná či nespecifikovaná reakce na závažný stres. Mezi 

projevy stresové reakce můžeme zařadit šok, disociativní prožitky – jako by se jich 

nic z dění okolo nich netýkalo, zvýšená aktivace, neschopnost „vypnout se“ – 

připravenost k obraně na základě přehnané úlekové reakce. (Kohout, Čermák, 2009, 

s. 23-32) 

2. Ochrana území s několika desítkami tisíc obyvatel před povodní 
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Protipovodňová ochrana na území hl. m. Prahy výrazně zmenšila ohrožené 

území povodněmi. Protipovodňovou ochranou je ochráněno téměř celé území hl. m. 

Prahy. Je ochráněno nejenom území, ale zejména životy, zdraví a majetek osob, 

včetně cenných historických památek, infrastruktury, jsou snížena na minimum 

epidemiologická rizika atd. Pro srovnání můžu uvést poměr počtu evakuovaných 

osob při povodních v roce 2002, kdy bylo evakuována 48000 osob, oproti povodním 

v roce 2013, při kterých bylo evakuováno 1279 osob.  

3. Ochrana života a zdraví zvířat 

Povodně ovlivňují i chování zvířat. Na území hl. m. Prahy se jedná zejména  

o domácí mazlíčky. Při evakuaci osob je problém, co s jejich zvířaty. Do evakuačních 

středisek si lidé svá zvířata vzít nemohou. Musejí je umístit do útulků zřízených 

městy, ty však mají velmi omezenou kapacitu nebo zvířata umístit k příbuzným, 

známým, či lidem, kteří jsou ochotni se o zvířata postarat po nezbytně nutnou dobu. 

Pokud se nepodaří zajistit přechodné umístění zvířat, stává se, že zvířata musí zůstat 

ve svých domovech. Nastává problém, jak jim zajistit stravu. Po dohodě  

se záchranáři je můžou chodit krmit oni. V případě, že takto to nelze řešit, zvířata 

zůstávají napospas svému osudu.  

Čím méně evakuovaných lidí, tím méně evakuovaných zvířat, tím větší možnost 

jejich zabezpečení a řádného postarání se o zvířata.  

4. Ochrana majetku v řádu několika miliard korun 

Celkové škody na majetku v roce 2002 činily cca 27 miliard Kč, z toho téměř  

7 miliard Kč na metru. Při povodních v roce 2013, kdy bylo dokončeno všech 8 etap 

protipovodňové ochrany, činily škody na majetku cca 2 miliardy Kč. Ochrana 
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majetku ve srovnání s dobou před výstavbou protipovodňové ochrany  

a po výstavbě protipovodňové ochrany je velmi významná. Je také ochráněn 

historicky významný majetek s vysokou kulturní hodnotu.  

5. Snadná a rychlá stavba 

Protipovodňová ochrana se skládá z liniové ochrany, která je složena z mobilní 

protipovodňové bariéry, stálých protipovodňových zemních hrází, 

železobetonových stěn a na některých místech jsou využity železniční náspy  

a z uzávěrů na kanalizační a stokové síti, která se skládá ze zpětných klapek  

a přečerpávací stanice. 

Pracovní síly jsou potřeba pouze na stavbu mobilní protipovodňové bariéry  

a na zajištění kanalizační a stokové sítě. Kanalizační a stokovou síť zabezpečují 

Pražské vodovody a kanalizace svými zaměstnanci. Doba výstavby celé linie 

mobilní protipovodňové bariéry, pokud by se stavěla najednou, by činila 48 hodin. 

Pokud by se stavěla podle časové křivky nárůstu průtoků a výšek hladiny Vltavy  

za povodně v srpnu 2002, doba výstavby celé linie mobilní protipovodňové bariéry 

by činila 55 hodin. 

Při maximálním nasazení osob při povodni by bylo pro výstavbu celé linie 

protipovodňové ochrany k dispozici zhruba 540 osob. Bylo by využito zhruba 400 

hasičů Jednotného sboru dobrovolných hasičů, 40 osob aktivních záloh Armády ČR, 

25 lehkých odsouzených od Vězeňské služby ČR, 15 příslušníků Českého červeného 

kříže, 30 pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy a zhruba 30 osob z 5 firem s jeřáby 

pro montáž těžkých hrazení. 

6. Malé náklady na výstavbu a pořízení ve srovnání s ochráněnými hodnotami 
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Při povodních v roce 2002 vznikly škody na majetku ve výši zhruba 27 miliard 

Kč. V roce 2013 již byla dokončena stavba všech etap protipovodňové bariéry. Škody 

na majetku byly vyčísleny na 2 miliardy Kč. Rozdíl ve výši škod při povodních 

v roce 2002 a v roce 2013 činil zhruba 25 miliard Kč. Srovnání výše škod  

při povodních v roce 2002 a v roce 2013 není zcela objektivní, jelikož povodně v roce 

2013 nebyly tak rozsáhlé jako v roce 2002. Můžeme však předpokládat, že výše 

způsobených škod, které byly při povodních v roce 2013, kdy byla dokončena 

protipovodňová ochrana hl. m. Prahy, by byly při dalších velkých povodních 

srovnatelné se škodami způsobenými v při povodních v roce 2013. 

Náklady na výstavbu protipovodňové ochrany na území hl. m. Prahy byly  

v celkové výši 3,7 miliardy Kč (k 12. 4. 2013). Ze srovnání způsobených škod vyplývá, 

že náklady vynaložené na výstavbu protipovodňové ochrany, ve srovnání 

s ochráněným majetkem, byly výrazně menší než hrozící škody způsobené povodní 

bez protipovodňové ochrany. Protipovodňovou ochranu lze využít i do budoucna 

při dalších povodních, což zvýší efektivnost vynaložených prostředků na výstavbu 

protipovodňové ochrany ve srovnání s chráněnými hodnotami.  

7.4.2 SWOT analýza: slabé stránky 

1. Vysoké investice na stavbu a pořízení protipovodňové ochrany 

Náklady na výstavbu a pořízení protipovodňové ochrany byly ve výši  

3,7 miliardy Kč (k 12. 4. 2013).  Ze státních fondů z toho bylo proplaceno 0,6 miliardy 

Kč. Náklady spojené s výstavbou a pořízením protipovodňové ochrany byly téměř 

celé hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o náklady nezanedbatelné. I přesto, 

že ochráněný majetek je ve srovnání s náklady vynaloženými na výstavbu a pořízení 
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protipovodňové ochrany daleko vyšší, jsou náklady na stavbu a pořízení 

protipovodňové ochrany zařazeny mezi slabé stránky. 

2. Stavba vyžaduje velké množství zacvičených lidí 

Stavba protipovodňové ochrany je připravena, proto samotná montáž mobilních 

prvků protipovodňové ochrany je rychlá a není příliš náročná. Je však potřeba 

technika, na kterou musí mít obsluha kvalifikaci a dovednosti. Lidé, kteří staví 

protipovodňovou ochranu musí být zaškolení, jinak hrozí, že protipovodňová 

ochrana nebude řádně smontována. Při maximálním nasazení osob při povodni  

by bylo pro výstavbu celé linie protipovodňové ochrany potřeba k dispozici 940 

osob. 

3. Velké prostory na uskladnění materiálu 

Materiál potřebný pro výstavbu mobilní protipovodňové bariéry je uskladněn 

v areálu v městské části Dubeč a na Zbraslavi. V současné době je v reálu Policie ČR 

Zbraslav Baně uložena 22 kontejnerů s mobilními prvky protipovodňové bariéry, 

v areálu Dubeč je uskladněno 118 kontejnerů s mobilními prvky protipovodňové 

bariéry. V areálu Dubeč jsou dokončeny skladové plochy, jejichž celková výměra 

betonových ploch je zhruba 13000 m2 se 720 m2 komunikací a cvičný polygon.  

4. Relativně vysoké náklady na uskladnění materiálu 

Nevýhodou je, že na uskladnění veškerého materiálu potřebného ke stavbě  

a řádnému chodu protipovodňové ochrany je potřeba velkých skladovacích prostor, 

což s sebou nese vysoké náklady na uskladnění materiálu. Prostory na uskladnění 

musely být stavebně upraveny, aby vyhovovaly požadavkům skladování.  
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Se stavebními úpravami areálu Dubeč se započalo v roce 2008. Stavební úpravy, 

které se týkají zejména zpevnění ploch betonem, výstavby skladovacích hal, 

výstavby komunikací v areálu a výstavby cvičného polygonu, s sebou nesou také 

nemalé finanční investice.   

5. Je třeba provádět cvičení 

Aby byla zajištěna správná a rychlá výstavba mobilní protipovodňové ochrany, 

je zapotřebí dostatek zacvičených osob. Nejlepším způsobem, jak se naučit správně 

a efektivně stavět mobilní protipovodňovou bariéru, je provádět praktická cvičení. 

Lidé si cvičně vyzkouší stavbu protipovodňové bariéry a tím se nejlépe naučí 

správným postupům výstavby. Zároveň se při cvičení odhalí možné chyby  

a nedostatky nejen co se týče lidského faktoru, ale i materiálních prostředků. 

V roce 2005, 2011, 2012, 2015, 2016 a 2017 byla prováděna cvičení. V letech, kdy 

cvičení nebyla prováděna bylo hlavní město Praha zasaženo povodněmi různého 

rozsahu a cvičení bylo nahrazeno odstraňováním jejích následků nebo činnostmi 

souvisejícími s aktualizací povodňového plánu hlavního města Prahy na základě 

poznatků z poslední povodně. Cvičením nejlépe dosáhneme dostatku 

kvalifikovaných a schopných lidí k výstavbě mobilní protipovodňové ochrany 

v době hrozící povodně.  

6. Relativně vysoké náklady na cvičení 

Cvičení se účastní velké množství osob a techniky nejen na samotnou výstavbu 

protipovodňové ochrany, ale také na zajištění bezproblémového chodu celého 

cvičení, kam můžeme zařadit velící funkcionáře, kontrolní funkcionáře, dohlížející 
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funkcionáře, bezpečnostní zajištění prostor cvičení, který spočívá zejména 

v zakázání vstupu nepovolaným osobám na místo, kde probíhá cvičení atd. 

7. Časová dispozice 

Čas ve výstavbě mobilní protipovodňové bariéry hraje významnou roli. Důležitá 

je předpověď průběhu, rozsahu a vývoje hrozící povodně. Pokyn, který vydává 

primátor hl. m. Prahy k výstavbě protipovodňové ochrany musí být vydán 

dostatečně včas, aby se stihla výstavba protipovodňové ochrany. Nejedná  

se o jednoduché rozhodnutí. Významnou úlohu zde hraje předpovědní a hlásná 

služba, z jejichž údajů se vychází. Pro usnadnění rozhodování byl vypracován 

časový plán výstavby jednotlivých úseků, ve kterém je zároveň uvedeno, při jaké 

výši průtoku by se mělo začít stavět s mobilní protipovodňovou bariérou, jak 

dlouho trvá výstavba daného úseku při stanoveném počtu osob podílejících se  

na výstavbě mobilní protipovodňové bariéry na daném úseku. 

7.4.3 SWOT analýza: příležitosti 

1. Minimum evakuovaných lidí ohrožených povodní 

V roce 2002, kdy byla protipovodňová opatření pouze na Starém Městě a Josefově 

a v Modřanech (na Q100), bylo evakuováno 48000 osob. Byla zřízena evakuační 

střediska pro 52000 osob zejména ve školských zařízeních. Evakuačních středisek 

využilo pouze 6200 osob. Ostatní osoby využily ubytování u příbuzných a známých. 

Evakuovaná oblast byla nepřetržitě střežena. V roce 2013, kdy bylo dokončeno všech 

8 etap protipovodňové ochrany, bylo evakuováno 1279 osob. 

Zde je nutné uvést, že rozdíl mezi počtem evakuovaných osob při povodni 

v srpnu 2002, kdy nebyla vybudována protipovodňová ochrana hl. m. Prahy,  
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a nutností evakuace osob při řešení povodňové situace stejného rozsahu v současné 

době by se nezměnil. Při průtocích od stoleté povodně výše, je jednotlivými 

společnostmi dodávající média realizována ochrana přenosných soustav před 

povodní. Jsou tedy postupně vypínány jednotlivé trafostanice rozvodné soustavy 

elektrické energie, jsou postupně přerušovány dodávky plynu atd. Území se stává 

neobyvatelné a k evakuaci obyvatel dojít musí. 

Paradox je, že v případě, že k takovéto situaci dojde, bude evakuováno výrazně 

více obyvatel než v roce 2002. Tato situace je zapříčiněna necitlivým přístupem  

hl. m. Prahy k ochráněným územím. Byť zákonná ustanovení jasně říkají,  

že záplavová území ochráněná technickými opatřeními před povodní zůstávají 

záplavovými územími se všemi pravidly jejich využití. V dokumentech pro územní 

plánování hl. m. Prahy je používán, v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon, termín „Záplavová území určená k ochraně hlavním městem Prahou“.  

Na základě tohoto smyšleného termínu byla záplavová území z velké části 

zastavěna megalomanskými developerskými projekty pro bydlení. Ještě větším 

paradoxem je, že hl. m. Praha svoluje k výstavbě bytů i v neochráněných částech 

záplavových území, nejkřiklavější případ je zástavba na „kose“ Holešovického 

přístavu. Toto se děje na základě budování individuálních protipovodňových 

opatření jednotlivých objektů, nebo souboru objektů. 

Z hlediska zajištění ochrany před povodněmi to pro povodňové orgány všech 

úrovní v hl. m. Praze znamená, že v době neexistence protipovodňových opatření 

bylo evakuováno v roce 2002 celkem 48000 obyvatel, při srovnatelné povodni nyní 

bude muset být evakuováno již více než 60000 obyvatel.   

2. Minimalizace ochromení infrastruktury 
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Po postavení protipovodňové ochrany je území ochromené povodní daleko 

menší. Může lépe fungovat celá infrastruktura. Dopravní obslužnost pro obyvatele 

je výrazně méně omezena. Byly vytvořeny jízdní pruhy pro městskou hromadnou 

dopravu a vozidla IZS, byly vytyčeny náhradní trasy mimo záplavová území  

a v době povodní bude posílena příměstská vlaková doprava. Byla provedena 

opatření také na metru. Jedná se zejména o mobilní protipovodňovou bariéru  

u vstupů do metra ohrožených povodní, o opravu tlakových uzávěrů a o výměnu 

všech zhruba 12000 průchodek okolo kabelů procházejících tlakovou stěnou, aby 

bylo zamezeno průniku vody do prostor metra. 

3. Minimalizace biologického zamoření 

Dochází také ke snížení výpadků dodávek energie. Zároveň se minimalizuje 

množství biologicky zamořeného odpadu, který je kontaminovaný povodní 

(rozklad uhynulých organismů; rozklad rozmočených potravin; tlení zemědělských 

produktů; dlouhodobá kontaminace podloží naplaveninami, nánosy a stojící 

vodou). 

4. Daleko méně lidí potřebných na záchranné a likvidační práce 

Menší území zasažené povodní s sebou přináší potřebu provádění likvidačních  

a záchranných prací na menším území, evakuaci menšího počtu lidí, ochranu 

menšího území, kam je zakázán vstup z obavy o rabování na evakuovaném území. 

Z toho vyplývá, že je zároveň potřeba výrazně méně lidí na likvidační a záchranné 

práce ve srovnání s povodněmi před vybudováním protipovodňové ochrany  

na území hl. m. Prahy. 
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5. Snížení škod na infastruktuře 

Infrastruktura je po výstavbě protipovodňové ochrany daleko méně zasažena  

a tím vznikají daleko menší škody na infrastruktuře oproti povodním bez výstavby 

protipovodňové bariéry.  

7.4.4 SWOT analýza: hrozby 

1. Nesprávné využití záplavových území ochráněných protipovodňovou 

ochranou hl. m. Prahy 

Výstavba protipovodňové ochrany významně změnila poměry v záplavových 

územích. Nesprávné využití záplavových území ochráněných hl. m. Prahou 

způsobilo, že se masivně staví bytové komplexy. Povodní je ohrožen majetek daleko 

vyšší hodnoty a nutností evakuovat další, nikoliv zanedbatelný počet obyvatel  

se úměrně zvyšuje bezpečnostní riziko. 

Tato situace již nemá řešení, neboť pozemky byly developerům prodány  

a možnost výstavby je garantována. 

2. Přesunutí vody nezachycené v záplavovém území dále po proudu 

Voda teče v uměle vytvořeném korytu z protipovodňové ochrany. Vodě nestojí 

v cestě žádná překážka, tím dochází ke zrychlení toku vody. Všechna voda  

se přesune dále po proudu. K rozlití dochází až za protipovodňovou ochranou  

hl. m. Prahy, tedy ve Středočeském kraji, kam byl problém záplavového území 

přesunut. 
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3. Zrychlení proudu toku (minimalizace překážek) 

Jak je uvedeno výše, tím, že voda proudí v uměle vytvořeném korytu 

z protipovodňové ochrany, nestojí řece v cestě žádné přírodní ani umělé překážky 

(rozlivové území, nerovnosti terénu, zástavba atd.). Nedochází k rozmělnění toku 

vody, zpomalení o překážky. Voda nabírá na rychlosti a přesouvá se dále  

po proudu. 

4. Zahájení staveb v záplavových územích neochráněných protipovodňovou 

ochranou 

Na území hl. m. Prahy se v současné době velmi rozmohl stavební průmysl  

i v záplavových územích neochráněných protipovodňovou ochranou hl. m. Prahy. 

Byť jsou tyto objekty chráněny individuální protipovodňovou ochranou zajišťující 

ochranu před povodní úrovně stoleté vody, obyvatelé musí objekty opustit do doby 

zahájení výstavby linie protipovodňových opatření hl. m. Prahy. To vyžaduje zcela 

neúměrné zatížení pro povodňové orgány, neboť se velmi těžce obyvatelům 

vysvětluje, proč musí obydlí opustit již při úrovni dvacetileté povodně, když jim 

byla garantována bezpečnost v objektu do úrovně stoleté povodně.  

Zde je zvýšení bezpečnostního rizika nepoměrně vyšší než u staveb 

v ochráněných záplavových územích. 

5. Vlivem větší zástavby se méně vody vsákne do půdy a steče do řek 

Výstavbou v místech, kde dříve zástavba nebyla, se minimalizuje plocha  

pro přirozené vsakování dešťové vody do půdy a částečné zachycení dešťové vody 

půdou. Dešťová voda po zpevněném zemském povrchu steče do řeky v množství, 
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které napršelo.  V řekách je poté více vody než dříve a zvyšuje se hladina řek. To má 

za následek vyšší riziko vzniku povodně (obrázek 24 v příloze). 
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8 POVODŇOVÁ OCHRANA V ZAHRANIČÍ 

Přípravy protipovodňové ochrany hl. m. Prahy začaly v roce 1997. Inspirací  

pro vybudování protipovodňové ochrany na území Prahy bylo německé město 

Kolín nad Rýnem, ze kterého byl převzat systém výstavby protipovodňové ochrany.  

V kapitole nazvané Povodňová ochrana v zahraničí bude provedena komparace 

protipovodňové ochrany v různých částech Evropy. Aby byly patrné rozdíly 

v možnostech protipovodňové ochrany, vybral jsem si pro provedení komparace 

německé město Drážďany, které se nachází na Labi, řece protékající územím České 

republiky. V Drážďanech je systém protipovodňové ochrany podobný systému 

použitému v Praze. Druhým městem je Bratislava na Slovensku ležící na řece Dunaji, 

kde je využit jiný systém ochrany před povodněmi než v Praze. Třetím městem  

je Londýn ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (Spojené 

království) ležícího na řece Temži, kde je využit zcela odlišný a ojedinělý systém 

ochrany před povodněmi.  

8.1 Drážďany 

Drážďany se nacházejí v Německu, ve spolkové zemi Sasko. Drážďany mají přes 

530000 obyvatel. Rozloha města je zhruba 328 km2. V Drážďanech je kromě Labe asi 

480 menších řek o celkové délce přibližně 420 km, z toho 80 km prochází skrytě  

pod zemí. Dále je zde okolo 270 stojatých vod o celkové rozloze přibližně 1,6 km2. 

Povodně v roce 2002, které přišly z České republiky do Německa po proudu, 

způsobily zvýšení hladiny Labe. Zvýšení hladiny Labe a menších toků na území 

Drážďan přispěly vydatné deště, které se nevyhnuly ani území Německa. V srpnu 

2002 byl úhrn srážek v Drážďanech 233 mm. Hladina Labe v Drážďanech 

kulminovala dne 17. srpna 2002 na hodnotě 9,40 metru (obrázek 25 v příloze). Průtok 
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Labe byl na hodnotě 450 m3/s. Povodeň v Drážďanech způsobila škodu více jak  

1 miliardu eur. 

Problémem Drážďan byla také spodní voda, která poškodila několik budov. Bylo 

počítáno s padesátiletou vodou. Povodeň v srpnu 2002 byla na úrovni Q200  

(v německé terminologii označováno HQ200). Zvýšenou hladinou podzemních vod 

byla ohrožena plocha o velikosti 211 ha (obrázek 26 v příloze).  

Na základě zjištění nebezpečí podzemních vod vznikla interaktivní mapa 

podzemních vod a pramenů. Při povodních došlo k poškození kanalizační sítě, což 

mohlo vést ke znečištění podzemních vod. Podzemní voda vnikla do kanalizační 

sítě.  Byla proto provedena studie vlivu kanalizačního systému na extrémní 

povodně, která zahrnovala oblasti posouzení potenciálu poškození podzemních vod 

zvýšenou exfiltrací odpadní vody v důsledku povodňových příhod, stanovení 

drenážního výkonu kanalizace při extrémních povodňových událostech  

a implementace kanalizace jako životní vrstvy v modelu hydrodynamické 

podzemní vody. Byl realizován systém protipovodňové výstavby na kanalizačním 

systému, systém zajištění kanalizace a ochrana čistírny odpadních vod Kaditz. 

Povodně ukázaly významné nedostatky v prevenci před povodněmi. Již 

bezprostředně po povodni, kromě odstranění škod, začaly prakticky všechny oblasti 

řízení povodňových rizik zlepšovat preventivní protipovodňovou ochranu, aby se 

v budoucnu lépe vypořádaly s povodňovými hrozbami. K určení střednědobé  

až dlouhodobé potřeby opatření v oblasti preventivních protipovodňových opatření 

se městská rada v květnu 2004 rozhodla vypracovat plán protipovodňové ochrany 

Drážďan. V analýze povodňových rizik se uvedou nebezpečí pro danou oblast, 

stejně jako stávající a požadované stupně ochrany. Do konce roku 2010 bylo řešeno 
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asi 770 opatření ke snížení povodňových škod a zlepšení ochrany před povodněmi 

ve výši zhruba 363 milionů eur. 

Městská rada Drážďan rozhodla dne 12. srpna 2010 vytvořit Plán ochrany před 

povodněmi, ve snaze o další zlepšení preventivní protipovodňové ochrany města. 

V létě 2011 byla dokončen systém protipovodňové ochrany pro vnitřní město 

Drážďan a pro oblast Friedrichstadt. Tyto městské oblasti jsou chráněny před 

HQ100. Po dokončení systému protipovodňové ochrany na severní straně toku 

Kaditz v oblasti mezi Ballhaous Watzke a hřbitovem Kaditz (soutok povodňového 

žlabu Labe) jsou chráněny proti stoleté vodě oblasti Pieschen, Trachau, 

Trachenberge, Mickten a Kaditz. Tyto oblasti již nejsou součástí povodňové oblasti.  

V červnu 2013 postihly povodně nejen Českou republiku, ale i Rakousko, 

Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Německo. Postiženy 

byly i německé Drážďany.  

Povodně v červnu 2013 způsobily škody na vodách druhého řádu. Ukázalo se,  

že je potřeba se více zaměřit na vody druhého řádu v rámci protipovodňové 

ochrany. Průběh povodní v červnu 2013 zhruba odpovídal plánu prevence města 

Drážďany znázorněný pro HQ25 v mapách nebezpečí pro spolkovou zemi Sasko. 

Hladina Labe kulminovala dne 6. června 2013 na výšce 8,76 m. (Bericht zum 

Junihochwasser in Dresden, 2014, s. 10-32) 

Později byla upřesněna výška hladiny na 8,78 m. Na tuto výšku bylo stanoveno 

HQ50. Pro HQ100 byla stanovena výška hladiny na 9,24 m, pro HQ500 byla 

stanovena výška hladiny na 10,50 m.  
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Obrázek 27 v příloze znázorňuje porovnání rozlivu povodní v roce 2002 a v roce 

2013. 

Předchozí oblasti rozlivu řeky Labe určené z 25. října 2004 byly aktualizovány  

na základě dokončených protipovodňových opatření. První změna je účinná  

od 9. ledna 2012. Druhá změna je účinná od 27. června 2016. Další změna v označení 

záplavových oblastí se očekává v roce 2018.  

Protipovodňová ochrana Drážďan se skládá ze stacionárního liniového hrazení 

doplněného o mobilní liniové hrazení a o pytle s pískem (obrázek 28 v příloze). 

Chráněna je také stoková síť.  

8.2 Bratislava 

Bratislava je hlavním městem Slovenské republiky. Rozkládá se na ploše necelých 

368 km2. K 30. 6. 2016 žilo trvale na území Bratislavy téměř 425000 osob (Štatistický 

úrad Slovenskej republiky, web, 2017).  

Významnou úlohu v ochraně před povodněmi na území Slovenské republiky 

hraje vodní dílo Gabčíkovo – Nagymaros, jehož výstavba byla dohodnutá 

mezinárodní smlouvou mezi Československou socialistickou republikou  

a Maďarskou lidovou republikou 16. 9. 1977. V roce 1978 začala výstavba, ale v roce 

1989 maďarská strana jednostranně zastavila práce. Jelikož práce na československé 

straně byly z velké části už vybudované, rozhodla československá vláda uvést  

do provozu aspoň vodní dílo Gabčíkovo dočasným řešením známým jako Varianta 

C. Tok Dunaje byl odkloněn a na základě tohoto rozhodnutí došlo v říjnu 1992 

k přehrazení Dunaje a následně uvedení vodního díla Gabčíkovo do provozu. 
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Bratislava se rozkládá na obou březích Dunaje. Povodně, které v srpnu roku 2002 

zasáhly téměř celou střední Evropu, se nevyhnuly ani Slovenské republice. 

Dunajské povodně v srpnu 2002 se řadí mezi historické povodně. Maximální průtok 

povodně podle oficiálně platných údajů o kulminačním průtoku povodně je 10390 

m3s-1, který vyhodnotila hydrologická služba SHMÚ. Jedná se o třetí největší 

kulminační průtok v Bratislavě od začátku oficiálního regulérního 

hydrometeorologického pozorování, tedy od roku 1876. První dva největší 

kulminační průtoky na Dunaji v Bratislavě se datují k 19. 9. 1899, kdy byl průtok 

10870 m3s-1 a k datu 15. 7. 1954, kdy byl průtok 10401m3s-1.  Při kulminaci povodně 

v noci z 15. na 16. 8. 2002 v čase mezi 23 hodinou a 2 hodinou ranní byla výška 

hladiny na Dunaji v Bratislavě 991 cm. Od října 1992, kdy začala výstavba na vodním 

díle Gabčikovo, přehradilo vodní dílo Dunaj a hladina řeky v Bratislavě  

je ovlivňována manipulací na vodním díle. Ústradná povodňová komisia vyhlásila 

dne 14. 8. 2002 v 6 hodin III. stupeň povodňové aktivity na všech dotknutých úsecích 

Dunaje, Moravy a Váhu. Vedoucí Technického štábu Ústrednej povodňovej komisie 

svolal dne 14. 8. 2002 na 11 hodinu zasedání, na kterém mimo jiné přijali opatření, 

aby v Bratislavě a Komárně byla zahrazená povodňová linie a byly uzavřené otvory 

v protipovodňové zdi. Vzhledem k předpokládanému vodnímu stavu v Devíne 

1050 cm se navýšily protipovodňové zdi v Bratislavě na levém břehu Dunaje pytli 

s pískem a linie se utěsnila geotextílií a zpevnila přísypem. Obdobně byla zvýšena  

i pravobřežní hráz Dunaje – Vídeňská cesta zhutněným přísypem. Všechny čerpací 

stanice vnitřních vod v oblasti Moravy a Dunaje nepřetržitě přečerpávaly vnitřní 

vody. V městské části Bratislavy Devínska Nová ves zaplavila voda 78 rodinných 

domů a 590 ha půdy a v městské části Devín 29 rodinných domů, 105 chat a 48 ha 

půdy. V dalších oblastech došlo jen k podmáčení polnohospodářské půdy a zahrad 

vnitřními vodami, které byly nepřetržitě přečerpávány čerpacími stanicemi. 
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(Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Dunaja, 2011,  

s. 66-69) 

Doba vzniku povodňové ochrany v Bratislavě se datuje k dubnu 2004, kdy začala 

vznikat projektová a předprojektová příprava pod názvem „Odborná pomoc  

při príprave prioritních preventivnych opatrení v SR, intravilány miest Bratislava, 

Banská Bystrica a Prešov“. Projekt se vztahoval na posouzení existující dokumentace 

a studií, vypracování studie, záměr EIA, vypracování projektové dokumentace  

pro územní rozhodnutí a tendrové dokumentaci, vrácené rozhodnutí Evropské 

komise o poskytnutí pomoci pro protipovodňovou ochranu Bratislavy, zabezpečení 

územního rozhodnutí. Začátek prací byl v únoru 2007 a ukončení prací v roce 2010. 

Na protipovodňovou ochranu Bratislavy byly postaveny podzemní těsnící stěny, 

podzemní konstrukční stěna, protipovodňová zeď, zemní hráz, mobilní hrazení, 

uzavírací objekty, čerpací stanice a mobilní čerpací jednotky. Výstavba 

protipovodňové ochrany Bratislavy byla rozdělena do 7 etap.  

Etapa 1 v úseku rkm 1866,400 až 1869,300 v městské části Ružinov v úseku 

Prístavný most až most Apollo, levý břeh Dunaje. Navrhnutá ochrana  

je na povodňový průtok v Dunaji Q1000 = 13500 m3s-1 + 0,50 m převýšení. Celková 

délka ochranné linie je 683 m. Ochranná linie je tvořena protipovodňovou zdí výšky 

zhruba 1,3 m s podzemní těsnící stěnou. Linie kopíruje ulici Prístavní  

a je integrovaná s cyklistickou stezkou. Její součástí je i oplocení areálu 

bratislavského přístavu. 

Etapa 2 v úseku rkm 1868,140 až 1869,100 v městské části Staré Mesto v úseku Starý 

most až Nový most, levý břeh Dunaje. Ochrana je navrhnutá na povodňový přítok 

Dunaje Q1000 = 13500 m3s-1 + 0,50 m převýšení. Celková délka ochranné linie je 1016 m. 
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Ochranná linie je navrhnutá ve dvou výškových úrovních. Konstrukci ochrany tvoří 

nábřežní protipovodňová zeď výšky zhruba 1,0 m nad úrovní promenádního 

chodníku. Zeď obsahuje kotvící prvky na osazení mobilního hrazení výšky zhruba 

1,4 m. Podloží zdi je zabezpečené konstrukční podzemní stěnou. Úsek navazuje  

pod Starým mostem na ochrannou linii vybudovanou investorem komplexu 

Eurovea. 

Etapa 3 v úseku rkm 1871,346 až 1872,446 v městské části Karlova Ves v úseku 

zaústění Vydrice a Černeho potoka, levý břeh Dunaje, je rozdělen na dvě části.  

V první části v úseku zaústění Vydrice do Dunaje je ochrana navrhnutá  

na povodňový průtok v Dunaji Q100 = 11000 m3s-1 + 0,50 m převýšení. Celková délka 

ochranné linie je 462 m. Ochranná linie je tvořena protipovodňovou zdí délky 462 

m, z toho v délce 163 m nastavitelným mobilním hrazením. Podloží protipovodňové 

ochranné linie je těsněné podzemním prvkem. Druhá část v úseku zaústění 

Čierneho potoka do ramene Dunaje je ochrana pro Uzavírací objekt navrhnutá  

na povodňový přítok Dunaje Q1000 = 13500 m3s-1 + 0,50 m převýšení. Na zabránění 

zpětného vzdutí vody do Čiernoho potoka po dobu povodňové situace na Dunaji  

je na vyústění Čierneho potoka navrhnutý uzavírací objekt s mobilní čerpací stanicí. 

Pro objekt Bratislavké vodárny je ochrana navrhnutá na povodňový průtok v Dunaji 

Q100 = 11000 m3s-1 + 0,50 m převýšení. Na ochranu objektu čerpací stanice vodárny 

v Karlovej Vsi je navrhnutá nízká zeď v délce 124 m a mobilním hrazením výšky 

zhruba 1,4 m. Podloží protipovodňové linie je těsněné podzemním těsnícím prvkem. 

Etapa 4 v úseku rkm 1878,640 až 1880,140 v městské části Devín v úseku Slovanské 

nábřeží. Ochrana je navrhnutá na povodňový průtok v Dunaji Q100 = 11000 m3s-1 + 0,50 

m převýšení. Celková délka ochranné linie je 798,6 m. Ochranná linie podél 

Devínskej cesty je z prostorových důvodů tvořená konstrukcí protipovodňové zdi 
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výšky zhruba 1,3 m v délce 290 m. V této části je zeď integrovaná s cyklistickou 

stezkou nad ramenem Sedláčkovho ostrova. V pokračování zdi je navrhnutá zemní 

hráz s výškou 1,3 až 1,8 m, dlouhá 384 m s mobilním hrazením výšky 1,4 m. 

V pokračování hráze až do konce úseku je navrhnutá protipovodňová zeď délky 124 

m na celou výšku ochrany. Podloží protipovodňové linie je zabezpečené 

podzemním těsnícím prvkem. Protipovodňová linie podél Slovanského nábřeží 

tvoří základ pro vytvoření nové nábřežní promenády.  

Etapa 5 v úseku Moravy rkm 0,150 až 0,950 v městské části Devín, levý břeh 

Moravy pod hradem Devín. Ochrana je navrhnutá na průtok Q30 = 1040 m3s-1  

na Moravě při vlivu vzdutí povodňového přítoku v Dunaji Q100 = 11000 m3s-1 + 0,50 m 

převýšení. Celková délka ochranné linie je 713 m. Ochranná linie je tvořená 

protipovodňovou zdí v délce 24,4 m, zeď s mobilním hrazením v délce 152,2 m, hráz 

s mobilním hrazením v délce 180,0 m a hráz v délce 356,3 m. Podloží 

protipovodňové linie je těsněné podzemním těsnícím prvkem. Ochranná linie chrání 

území pod úpatím hradní brány a na obou svých koncích je zavázána do vyššího 

terénu.  

Etapa 6 v úseku Moravy rkm 3,200 až 6,000 v městské části Devínska Nová Ves, 

levý břeh Moravy, která je rozdělena na dva úseky. První úsek v říčním kilometru 

3,200 až 3,850 v části Slovinec, je navrhnutá ochrana na povodňový průtok Q30 = 1040 

m3s-1 na Moravě při vlivu vzdutí povodňového přítoku v Dunaji Q100 = 11000 m3s-1  

+ 0,50 m převýšení. Celková délka linie je 463 m. Ochranná linie je navrhnutá jako 

nízká protipovodňová zeď s mobilním hrazením výšky zhruba 1 m. Šířka v koruně 

zdi je 60 cm. Ochranná linie je na obou koncích zavázaná do vyššího terénu. Podloží 

pod ochranou linii je těsněné na podzemním těsnícím prvkem. Druhá část v úseku 

rkm 3,850 až 6,000 při rybníku je navrhnutá ochrana na povodňový průtok Q30 = 1040 
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m3s-1 na Moravě při vlivu vzdutí povodňového přítoku v Dunaji Q100 = 11000 m3s-1  

+ 0,50 m převýšení. Celková délka ochrany je 1427 m. Protipovodňová ochrana  

je navrhnutá jako zemní hráz na celou výšku ochrany (výška hráze 1,15 až 4 m).  

Na začátku je napojená na skalní masiv, pokračuje křížením potoka Mláka, napojuje 

se na zvýšenou stávající zpevněnou komunikaci pro cyklisty a pokračuje podél 

místní komunikace až do konce úseku napojením do vyššího terénu. V místě křížení 

hráze s potokem Mláka je navrhnutý uzavírací objekt s čerpací stanicí s kapacitou 

4,0 m3s-1. Podloží pod protipovodňovou linii je těsněné podzemním těsnícím 

prvkem.   

Etapa 7 v úseku rkm 1868,100 až 1868,200 v městské části Petržalka v úseku Starý 

most až ochranná hráz Petrželka-Wollfsthal, pravý břeh Dunaje. Ochrana  

je navrhnutá na povodňový průtok v Dunaji Q100 = 11000 m3s-1 bez převýšení, 

s možností provizorního navýšení s požadovanou bezpečností. Celková délka 

ochranné linie je 1210 m. Ochranná linie je tvořena protipovodňovou nábřežní zdí 

převyšující současný terén (koruna hráze pod Viedenskou cestou) o 1,0 m. U Divadla 

Aréna, kde tvoří zároveň i opornou zeď je výška zhruba 2,0 m. Šířka zdi je 0,40 m. 

Současnou protipovodňovou linii jsou i mobilní protipovodňové zábrany, které 

budou instalovány v komunikací přerušených zdí v délce zhruba 269,28 m.  

Realizací etap č. 1, 2, 3 a 7 byla zabezpečená přiměřená ochrana území Bratislavy 

na levém břehu Dunaje o rozloze zhruba 70 km2 intravilánu a zhruba 2000 km2 

extravilánu a přiměřená ochrana území Bratislavy na pravém břehu Dunaje  

o rozloze zhruba 30 km2 intravilánu před tisíciletou vodou. Pro etapu č. 3 byla 

zabezpečena ochrana před stoletou vodou. Realizací etapy č. 4, 5 a 6 byla 

zabezpečená primárně ochrana území Bratislavy městských částí Devín a Devínska 
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Nová Ves situovaných na levém břehu Dunaje a levém břehu Moravy před stoletou 

vodou. (Dúcz, 2018, s. 1-4) 

Slovenská republika implementovala Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2007/60/ES z 23. října 2007 o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik, která 

nabyla účinnosti dne 26. 11. 2007, do zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane před povodňami, 

schváleného 2. 12. 2009, který nabyl účinnosti 1. 2. 2010.  Na základě tohoto zákona 

vydala Slovenská republika mapu povodňového ohrožení a mapu povodňových 

rizik. V roce 2011, kdy byla zpracovávána povodňová rizika, nebyla na dílčím povodí 

Dunaje identifikována existence významného povodňového rizika, protože 

spolehlivou ochranu před povodněmi vytváří vodní dílo Gabčíkovo, objekty sytému 

objektu protipovodňové ochrany intervilánu Bratislavi a ochranná opatření vodního 

díla Nagymaros na území Slovenské republiky, která zahrnují i dolní úseky Váhu, 

Hrona a Ipľa. (MŽP SK, web, 2018) 

V červnu 2013, po dostavbě protipovodňové ochrany Bratislavy, přišla povodeň 

ještě větší než v roce 2002. Hladina Dunaje kulminovala dne 6. 6. 2013 v 17:30 hodin 

na maximálním průtoku 10641 m3s, výška hladiny byla 1034 cm. Kulminace trvala  

6 hodin, na rozdíl od roku 2002, kdy trvala kulminace 4 hodiny. Byl vyhlášen  

3. stupeň povodňové aktivity. Jedná se o nejvyšší vodní stav od roku 1899, kdy byl 

maximální průtok 10870 m3s. Povodeň se vytvořila na přelomu května a června roku 

2013 v německé a rakouské části povodí Dunaje vlivem vydatných dešťů  

a významným způsobem ovlivnila hydrologický režim slovenského úseku Dunaje 

a dolních úseků jeho hlavních přítoků, a to hlavně na začátku června. Povodeň 

zhruba odpovídala sto leté povodni. 

Povodeň prověřila protipovodňovou ochranu a zároveň odhalila její nedostatky. 

Navzdory významnosti povodňové situace a vysokým materiálním škodám  
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na německé straně části povodí Dunaje byly na slovenském úseku Dunaje, díky 

přijatým protipovodňovým opatřením minimální materiální škody. To potvrzuje 

vysokou efektivnost vynaložených prostředků na protipovodňovou ochranu 

v porovnání s možnými škodami, které by bez protipovodňové ochrany vznikly.  

Výdaje na opatření na ochranu před povodněmi na Dunaji v červnu 2013 byly 

vyčísleny za povodňové zabezpečovací práce na 1805443,61 €, povodňové záchranné 

práce 1579298,07 €, celkem 3384741,68 €. Povodňové škody při povodních v červnu 

2013 na Dunaji fyzické osoby nehlásily. Právnické osoby vyčíslily škodu na 42222,50 

€, obce na 22067,84 €, dohromady byly vyčísleny škody na 64290,34 €.  Celkové 

náklady vynaložené na povodňové škody, povodňové zabezpečovací práce  

a záchranné práce v letech 2000 až 2012 byly 961630558 €. (Stratégia protipovodňovej 

ochrany do roku 2020, web, 2013) 

Po dobu povodně v červnu 2013 byly nasazeny v Bratislavském kraji pracovní síly 

v celkovém počtu 1319 osob. Jedná se o 435 fyzických osob (občanů), 8 zaměstnanců 

orgánů ochrany před povodněmi, 21 členů povodňových komisí (okresní a krajské), 

172 členů krizových štábů (obcí, okresů, krajů), 75 příslušníků Hasičského 

záchranného zboru, 187 příslušníků ostatních hasičských sborů, 209 příslušníků 

Policajného zboru, 6 příslušníků ostatních složek integrovaného záchranného 

systému, 25 příslušníků ozbrojených sil SR, 131 zaměstnanců jiných subjektů 

vykonávajících povodňové práce a 50 jiných pracovních sil. (Stratégia 

protipovodňovej ochrany do roku 2020, web, 2013) 

8.3 Londýn 

Rozloha Londýna je 1572 km2. Podle posledního sčítání obyvatel žilo v Londýně 

v roce 2011 téměř 8174000 obyvatel. Londýnem protéká řeka Temže.  
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Temže je až po jez a zdymadlo v Teddingtonu na jihozápadě Londýna přelivová, 

to znamená, že v době přílivu se mořská voda tlačí proti proudu. Řeka se v době 

přílivu v některých částech města vylije z koryta. Nebezpečí nárůstu hladiny Temže 

nastává při dlouhodobých deštích, kdy je v korytě řeky velké množství vody. Pokud 

navíc nastane příliv, výrazně se začne zvedat hladina řeky Temže.   

Londýn nebyl téměř nijak chráněn proti zvýšené hladině Temže. V roce 1974  

se proto začaly stavět protipovodňové bariéry, které se tyčí na východě Londýna  

u Woolwich, v místě, kde má Temže šířku 520 m. Bariéry chrání 1,25 milionu lidí 

žijících v záplavové oblasti a centrální části Londýna o rozloze zhruba 125 km2. 

Protipovodňovou bariéru tvoří ocelová vrata umístěná na dně řeky Temže, která 

mohou být zvednuta napříč přes řeku.  Každá hlavní brána váží 3300 tun a celkem 

dokáží zadržet 90000 tun vody. Brány jsou duté a vyrobeny z 1,6 palce tlusté oceli. 

Jedná se o půlkruhy, které se otáčejí a dosahují výšky až 15 m. Bariéry na Temži jsou 

druhé největší na světě, vyšší jsou jen bariéry v Oosterscheldekeringu v ústí 

východního ramene řeky Šelda v Nizozemsku. 

Bariéry se skládají z 10 ocelových bran, 6 zvedacích a 4 padacích. Největší 4 brány 

dosahují průměru 61,5 m. Jednotlivé brány lze uzavřít za 10 minut, v případě celého 

systému se jedná o zhruba 1,5 hodiny. (100+1, web, 2014) 

Bariéry se uzavřou krátce po odlivu, aby chránily Londýn před záplavami z moře. 

K uzavření bariér může dojít také v době zvýšené hladiny řeky vlivem vydatných 

srážek, kdy se sníží riziko povodní v některých oblastech západního Londýna 

včetně Richmondu a Twickenhamu. Bariéry Temže pak zůstanou uzavřené  

nad vysokou vodou, dokud se hladina vody pod bariérou přes Temži nesníží  

na stejnou úroveň, jako je proti proudu. Jedná se o řízený proces, který trvá asi  



98 

 

5 hodin. Bariéry na Temži se pak otevřou, což umožňuje, aby voda proudila do moře 

s vnějším odlivem.  

 V případě, že by podle předpovědi britské národní hydrologické služby měla 

hladina v centru města přesáhnout úroveň 4.87 m, jsou aktivovány procesy  

ke vztyčení bariér. Bariéry chrání Londýn tak, že krátce po odlivu se ocelová vrata 

vztyčí. Jelikož je hladina v tu chvíli díky odlivu nízko, dosáhne se tak co největší 

rezervy pro vodu, která směrem k bariérám teče po proudu. Když pak nastane 

příliv, voda z moře se už za vrata nedostane. Z druhé strany pochopitelně voda 

přibývá a hromadí se, nicméně podle vodohospodářů, kteří pracují na bariérách 

nehrozí její přelití, vzniklé prostory jsou dostatečné. V okamžiku, kdy příliv začne 

opadat, vrata se opět otevírají. (Kimlová, web, 2014). Na obrázek 29 v příloze  

je znázorněna funkce bariér na Temži v Londýně. 

Životnost bariér byla původně naplánována do roku 2030. Nejnovější analýzy 

tvrdí, že bariéry by mohly fungovat až do roku 2060 nebo 2070. V době životnosti  

se počítá i s očekávaným růstem hladiny moří vlivem globálního oteplování. 

(iDnes.cz, web, 2014).  

Znázornění rizika možného zaplavení nízko položených oblastí v Londýně, 

pokud by nebyla postavena bariéra na Temži, ukazuje obrázek 30 v příloze. 

V polovině 20. století vznikla ve Velké Británii nepsaná dohoda zvaná 

„Gentlemen’s agreement“ neboli „gentlemanská dohoda“ mezi vládou  

a soukromými pojišťovacími společnostmi týkající se financování protipovodňové 

ochrany. Vláda na základě této dohody neposkytuje kompenzace obětem 

postiženým povodněmi, ale na zajištění škod způsobených povodněmi se podílejí 

pojišťovny. Pojišťovnám bylo garantováno právo zajišťovat pojištění proti 
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povodním. Pojištění však muselo být nabízeno všem ohroženým obyvatelům  

za přijatelnou cenu bez ohledu na míru rizika. Pojišťovny vytvořily 2 pojistné 

programy. První pojistný program pokrýval všechny přírodní katastrofy včetně 

povodní. Druhý pojistný program je zaměřen na připojištění proti povodním, který 

zaručuje případní pokrytí všech škod. Druhý pojistný program je povinný  

pro obyvatele v rizikových oblastech, kteří si vzali hypotéku na bydlení  

a pro všechny ostatní obyvatele je dobrovolné. Vláda přislíbila, že bude vynakládat 

přiměřenou výši prostředků na ochranu před povodněmi a bude dbát na udržitelný 

rozvoj záplavových oblastí, aby nedocházelo k nadměrnému nárůstu potencionálně 

ohrožených obyvatel a majetku. Technická opatření protipovodňové ochrany jsou 

hrazena prostřednictvím rozpočtu DEFRA (Department for Environment, Food  

and Rural Affairs) a přispívá se na protipovodňovou ochranu realizovanou 

jednotlivými obcemi. V letech 1998 a 2000 postihly Velkou Británii rozsáhlé záplavy. 

Analýzou rizik bylo zjištěno, že se zvyšuje nebezpečí opakování extrémních 

povodňových událostí, což má významný dopad především na pojišťovací 

společnosti, které nesou velkou část škod. V roce 2002 bylo rozhodnuto, že systém 

protipovodňové ochrany ve Velké Británii bude zachován v nezměněné podobě, ale 

zvýší se výdaje na preventivní opatření prostřednictvím rozpočtu DEFRA. Tím by 

měla být zajištěna vyšší ochrana rizikových oblastí před povodněmi. (Čamrová, 

Jílková, 2006, s. 34-35)  

V březnu 2016 vláda oznámila dodatečné navýšení na protipovodňovou ochranu 

ve výši 700 milionů liber, které budou rozloženy do roku 2021. Rozpočet v roce 

2017/2018 pro financování centrální vlády pro management povodňových  

a pobřežních erozních rizik (FCERM) je ve výši 692,4 milionů liber. V předchozích 

letech 2016/2017 byl rozpočet FCERM ve výši 794,6 milionů liber a o rok dříve v roce 
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2015/2016 byl rozpočet FCERM ve výši 710,8 milionů liber. (Funding for Flood  

and Coastal Erosion Risk Management in England, 2017, s. 6) 

8.4 Komparace protipovodňové ochrany 

V této kapitole provedu srovnání výstavby protipovodňové ochrany Prahy 

Drážďan, Bratislavy a Londýna. Komparován bude zejména počet obyvatel žijících 

v daném městě, rozloha města, etapy výstavby protipovodňové ochrany, časové 

období výstavby protipovodňové ochrany, délka protipovodňové ochrany  

a náklady na výstavbu protipovodňové ochrany. Data pro přehlednost zapracuji  

do tabulky.  

Tabulka 4 Komparace Drážďan, Bratislavy, Londýna a Prahy. Zdroj: vlastní 

 Drážďany Bratislava Londýn Praha 

Počet obyvatel 530000 425000 8174000 1280508 

Rozloha města 328 km2 368 km2 1572 km2 496 km2 

Etapy 

protipovodňové 

ochrany 

770 opatření 7 etap 

výstavby 

Protipovodňová 

bariéra na řece 

Temži 

8 etap 

výstavby 

Období výstavby 

protipovodňové 

ochrany 

2002–2011  2007–2010  70. – 80. léta  

19. století 

1997–2013  

Délka 

protipovodňové 

ochrany 

8,5 km 15 km 520 m 19,255 km 

Náklady na 

výstavbu 

protipovodňové 

ochrany 

363 milionů 

eur 

30 milionů 

eur 

500 milionů 

liber 

3,7 miliardy 

korun 

českých 
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9 DISKUZE 

V kapitole číslo 4 Cíl práce a hypotézy jsou uvedeny dvě hypotézy. V této kapitole 

se budu snažit potvrdit nebo vyvrátit hypotézy, které jsem před zpracováním 

diplomové práce stanovil. Zmíním nedostatky a problémy, které v rámci povodně  

a výstavby protipovodňové ochrana vznikají.  

Hypotéza č. 1 

Povodňový systém, který se v současné době na území hl. m. Prahy využívá,  

je přiměřený, vzhledem k ochraně životů, zdraví a majetku a ve vztahu k investicím, 

které byly do systému povodňové ochrany investovány. 

Systém povodňové ochrany se vyvíjí už několik set let. Nejstarší dochovaná 

městská protipovodňová instrukce v českých zemích byla vydána 28. ledna 1799  

pro Prahu, kdy vzniklo protipovodňové nařízení, mj. vyhlášky s instrukcemi  

pro pražské obyvatele, jak si počínat za povodně v průběhu velké vody. Od té doby 

do dnešního dne došlo k velkému pokroku v ochraně před povodněmi a nadále  

se vyvíjejí stále nové a dokonalejší systémy ochrany před povodněmi, aby došlo  

k významnému snížení ohrožení zdraví obyvatel a minimalizovaly se škody  

na majetku.  

Dle mé analýzy investice do povodňových opatření, které byly od roku 1997  

do současnosti vloženy do stavby povodňových opatření, jsou daleko nižší než 

škody, které od té doby napáchaly povodně na území hl. m. Prahy. Prostředky 

investované do povodňových opatření jsou tedy dobře vynaložené, jelikož dokáží 

ochránit majetek vyšší hodnoty, než kolik bylo investováno do povodňových 

opatření. Vynaložené finance na povodňová opatření na území hl. m. Prahy jsou 
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investovány efektivně s přihlédnutím k nákladům vynaloženým na stavbu 

povodňových opatření vs. ochrana zdraví obyvatel a majetku. 

Povodně, které postihly území hlavního města Prahy, zejména povodně v roce 

2002, ukázaly, jak nebezpečný živel je voda, jaké dokáže způsobit ztráty na lidských 

životech, na zdraví obyvatel, jaké dokáže způsobit škody na majetku a jak dokáže 

ochromit život v celém městě.  

Na základě negativních zkušeností se Praha chtěla připravit na případné další 

povodně. Již v roce 1997, po povodních, které zasáhly zejména území Moravy, začala 

Praha s přípravou protipovodňové ochrany na řece Vltavě a Berounce. Po dokončení 

etapy 0001 – Staré město a Josefov a etapy 0008 – Protipovodňová ochrany Modřan 

přišly velké povodně v roce 2002, který v Praze napáchaly obrovské škody  

a ochromily vekou část města. Voda se dostala i do metra, kde napáchala škody  

za téměř 7 miliard Kč. Dle mého zjištění voda poškodila všechny tři trasy metra,  

na kterých bylo zatopeno celkem 18 stanic. Příčin vniknutí vody do prostor metra 

bylo hned několik. Do stanice metra Nádraží Holešovice vnikla voda přes nově 

budovaný úsek trasy C do Ládví. Do stanice Invalidovna natekla voda přes vstup. 

Přes eskalátory se voda valila do vestibulu stanice metra a šířila se dále jak směrem 

ke stanici Palmovka, tak opačným směrem přes stanici Křižíkova až do stanice 

Florenc. Vysoký tlak vody vyrazil práh uzavřeného tlakového uzávěru před stanicí 

metra Náměstí Republiky a voda se dostala až do stanice Můstek. Následně  

se přelila i na trasu A. Voda vnikala do metra také přes průchodky okolo kabelů 

v místech, kde kabely procházejí tlakovou stěnou. Při uzavření tlakových uzávěrů 

byly průchodky pod vysokým tlakem vody vyraženy. Ve stanici Florenc zůstaly  

2 soupravy metra, které personál nestihl odvézt. Obě soupravy metra byly zatopeny 

vodou. Jedna zatopená souprava metra se vrátila do provozu v roce 2004 a druhá 
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souprava metra se vrátila zpět do provozu o rok později, v roce 2005. V polovině 

října 2002 se jako první otevřela stanice Florenc na trase C. Poslední otevřené stanice 

po povodních byly stanice Invalidovna a Křižíkova na konci března 2003. 

Zjistil jsem, že problém s průchodkami okolo kabelů v místě, kde kabely 

procházejí tlakovou stěnou vyřešil Dopravní podnik hl. m. Prahy tím, že všechny 

nechal vyměnit. Jedná se o zhruba 12000 průchodek. Každá nová průchodka  

má vlastní certifikát a vlastní číslo. Aby voda nevnikla do stanice metra přes vstupní 

dveře, byla u vchodů do metra, kde by hrozilo zaplavení, instalována mobilní 

protipovodňová stěna. Tlakové uzávěry byly opraveny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození vlivem tlaku vody a zabránilo se vniknutí vody do prostoru metra.  

Již zbudované úseky protipovodňové ochrany byly upraveny na výšku hladiny 

vody při povodních v roce 2002 s výškovou rezervou 30 cm. Úseky, které ještě 

nebyly v roce 2002 vybudovány, byly přepracovány a navýšeny na výšku hladiny 

vody při povodních v roce 2002 s rezervou 30 cm. Dříve se počítalo s výškou 

protipovodňové ochrany na hladinu vody Q100. Jediným úsekem, kde byla 

zachována původní výška protipovodňové ochrany na Q100 je Zbraslav. 

Nechráněné oblasti jsou na severu Prahy Troja od parku Trojského zámku, Podhoří 

a Sedlec, na jihu Prahy Lipence, Lahovice, Lahovičky a Dolní Černošice. 

Z analýzy vyplývá, že pokud se protipovodňová ochrana bude stavět podle 

časové křivky nárůstu průtoků a výšek hladiny Vltavy za povodně ze srpna 2002, 

doba výstavby celé linie protipovodňové ochrany bude činit 55 hodin. Pokud  

se protipovodňová ochrana nebude stavět podle časové křivky nárůstu průtoků  

a výšek hladiny Vltavy za povodně ze srpna 2002, ale bude se stavět najednou, doba 

výstavby celé linie protipovodňové ochrany bude činit 48 hodin. Pro výstavbu celé 

linie protipovodňové ochrany by bylo potřeba zhruba 540 osob. Bylo by využito 
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zhruba 400 hasičů Jednotného sboru dobrovolných hasičů, 40 osob aktivních záloh 

Armády ČR, 25 lehkých odsouzených od Vězeňské služby ČR, 15 příslušníků 

Českého červeného kříže, 30 pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy a zhruba  

30 osob z 5 firem s jeřáby pro montáž těžkých hrazení. 

Magistrát hl. m. Prahy spolu s městskými částmi se snaží učinit maximum  

pro ochranu obyvatel žijících v záplavovém území drobných toků nacházejících se 

na území Prahy. Dle mého zjištění bylo dokončeno již mnoho protipovodňových 

opatření na drobných tocích, mezi které patří zejména údržba koryt toků a jejich 

břehů, navýšení průtočnosti koryt toků, výstavba a rekonstrukce stávajících poldrů, 

niv, výstavba biotopů, stavba liniové protipovodňové ochrany stálé i mobilní atd. 

Praha ve své snaze o minimalizaci škod způsobených povodní na drobných tocích 

nadále pokračuje.  

Z výše uvedeného vyplývá, že Praha je dobře připravena na povodně, které 

mohou přijít kdykoliv. K ochraně před povodněmi také Praze napomáhá Vltavská 

kaskáda, která se nachází na Vltavě před Prahou. Náklady vynaložené  

na protipovodňová opatření jsou nižší než hodnoty protipovodňovými opatřeními 

chráněné. Je jen minimum obyvatel, kteří nejsou na území Prahy chráněni před 

povodněmi. Na ty se však vztahují povodňové plány, ve kterých je počítáno s jejich 

pomocí městskými částmi. Jedná se o ochranu pomocí pytlů s pískem, o evakuaci, 

zajištění náhradního ubytování atd. 

  Je zde však i několik negativních věcí. Pokud se postaví protipovodňová 

ochrana, při povodni se voda nerozleje do okolí. Nezpomalí svoji rychlost, nezmenší 

se množství vody vsakováním do okolní půdy. Naopak. Voda nabere větší rychlost, 

jelikož jí v cestě nestojí žádné překážky a valí se v uměle zbudovaném korytě 

protipovodňové ochrany dále po proudu. Voda se rozlije až za protipovodňovou 
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ochranou. Problém rozlivového území je tedy přesunut dále po proudu na území 

Středočeského kraje.  

Je také ještě potřeba zlepšit komunikaci mezi Magistrátem hl. m. Prahy  

a městskými částmi Prahy při nebezpečí vzniku povodně a při vzniklých povodních. 

Problém v komunikaci nastává zejména při nejednoznačnosti, zda daná událost  

či pravomoc spadá ještě do kompetence městské části, která vystupuje jako obec 

nebo ORP (podle správního členění), nebo do kompetence magistrátu, který 

vystupuje jako kraj.   

Po zvážení všech výše uvedených okolností můžu s hypotézou č. 1 souhlasit. 

Investice vynaložené na systém protipovodňové ochrany Prahy jsou přiměřené 

vzhledem k ochraně životů, zdraví a majetku. 

Hypotéza č. 2 

Vzhledem k rozvoji městské infrastruktury a nutnosti chránit v ní životy, zdraví 

a majetek je zapotřebí rozšířit povodňový systém v některých úsecích, které zatím 

zůstávaly bez této ochrany. 

Další navýšení hladiny Vltavy může způsobit výstavba nové vodní linky Ústřední 

čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze. Nová linka čistírny 

odpadních vod po dokončení bude umístěna pod zem. Hladina Vltavy se může 

zvýšit navýšením nivelety ostrova. Aby se zjistilo, jaký bude mít nová linka čistírny 

odpadních vod vliv na hladinu Vltavy, byla v roce 2016 zadána studie Výzkumnému 

ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka. Termín pro ukončení úkolu byl rok 

2017, ale ještě na začátku března 2018 úkol nebyl dokončen. Výzkum je prováděn  

na zmenšeném modelu řeky Vltavy. Předpokládá se však, že by se hladina Vltavy 
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v oblasti Císařského ostrova mohla zvýšit o zhruba 6 cm. Jako kompenzace  

by se v oblasti Císařského ostrova v Troji měla přijmout patřičná opatření. Zatím 

není rozhodnuto, zda budou přijata a v jaké podobě. 

Z výsledku výzkumu vlivu výstavby nové vodní linky Ústřední čistírny 

odpadních vod na Císařském ostrově v Praze na hladinu Vltavy v okolí Císařského 

ostrova by měla být velmi důkladně zvážena možnost přijatých protiopatření  

na protipovodňovou ochranu v oblasti, zejména s přihlédnutím k nákladům 

vynaloženým na opatření ve srovnání s jejich přínosem.  

Povodně v roce 2013 ukázaly, že přečerpávací stanice v Libeňských docích  

pro přečerpávání vody z Rokytky do Vltavy byla na své hranici možností. Bylo proto 

rozhodnuto, že se současný počet šesti čerpadel zvýší o další čtyři čerpadla  

na celkový počet deseti čerpadel. Měla by tak být zajištěna dostatečná kapacita 

čerpadel i při větších povodních, než které byly v roce 2013.  

V oblastech, které nejsou v současné době chráněny protipovodňovou ochranou, 

vzhledem k nepřiměřeně vysokým nákladům, by se mohlo uvažovat o individuální 

ochraně majetku obyvatel žijících na nechráněném území. Mohl by vzniknout 

dotační fond pro tyto obyvatele, kteří by po splnění zadaných podmínek dosáhli  

na přiměřenou finanční dotaci. Dotaci by mohlo poskytovat Ministerstvo životního 

prostředí v rámci svých dotačních fondů. Na dotaci by se mohl určitou měrou 

podílet i Magistrát hl. m. Prahy. Motivací pro obyvatele v nechráněné oblasti  

pro výstavbu individuální protipovodňové ochrany by mohla být zejména možnost 

pojištění nemovitosti, a hlavně ochrana jejich majetku. V současné době 

v povodňových oblastech pojišťovny odmítají sjednávat pojistné smlouvy  

na nemovitosti pro jejich nerentabilnost. V případě, že pojistná smlouva je uzavřena, 

tak za vysokou cenu pro pojištěného. Mohla by to být i motivace pro pojišťovny, kdy 
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by si výstavbu individuální protipovodňové ochrany mohly zahrnout do svých 

pojistných podmínek.  

Nastává však problém s uskladněním individuální protipovodňové ochrany. 

Všichni obyvatelé v nechráněné oblasti nemají možnost uskladnění protipovodňové 

ochrany na svém pozemku nebo ve svých skladovacích prostorech. Musel by se najít 

vhodný prostor pro uskladnění individuální protipovodňové ochrany. Někdo  

by musel uskladněný materiál kontrolovat a evidovat. V případě vyhlášení pokynu 

ke stavbě individuální protipovodňové ochrany na daném území by někdo musel 

protipovodňovou ochranu postavit. Ani v tomto případě nejsou všichni obyvatelé 

schopni zajistit stavbu protipovodňové ochrany vlastními silami. Musely by být 

vyčleněny osoby ke stavbě individuální protipovodňové ochrany podle předem 

daného plánu výstavby. Musela by být také zajištěna přeprava individuální 

protipovodňové ochrany z místa uskladnění na místo výstavby. K přepravě  

a výstavbě mobilních prvků individuální protipovodňové ochraně by mohli být 

určeni dobrovolní hasiči. Uskladnění a evidence mobilních prvků individuální 

protipovodňové ochrany by mohla být v gesci místě příslušných úřadů městských 

částí, které by zároveň měly k dispozici harmonogramy výstavby individuální 

protipovodňové ochrany. 

Individuální protipovodňovou ochranu nabízí v České republice několik firem. 

Jedná se o různé způsoby výstavby protipovodňové ochrany. Musela by být určena 

firma a druh individuální protipovodňové ochrany, která by zajistila dodání  

a výstavbu individuální protipovodňové ochrany na základě zadávacích podmínek 

výběrového řízení. Podmínkou získání dotací z dotačního fondu by byla výstavba 

individuální protipovodňové ochrany výhercem výběrového řízení, aby byl zajištěn 

jednotný způsob výstavby a použitých materiálů pro individuální protipovodňovou 
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ochranu. Důvod pro jednotnost individuální protipovodňové ochrany  

je jednoznačný. Výstavbu mobilních prvků individuální protipovodňové ochrany 

by zajišťovaly dobrovolní hasiči, po předem písemně sjednané dohodě s majitelem 

pozemku, ti musí být proškoleni a vycvičeni na výstavbu individuální 

protipovodňové ochrany. Pokud bude stejný systém, bude pro ně daleko jednoduší 

natrénovat výstavbu individuální protipovodňové ochrany.  

V případě, že by majitel nemovitosti chtěl vystavět jiný způsob individuální 

protipovodňové ochrany než vysoutěžený, tak by mohl. Musel by si však skladování 

a výstavbu individuální protipovodňové ochrany zajistit sám nebo po individuální 

dohodě s místně příslušnou městskou částí a s dobrovolnými hasiči, kteří by mu 

eventuálně mohli pomoci s výstavbou mobilních prvků individuální 

protipovodňové ochrany.  

Po zvážení všech výše uvedených okolností lze s hypotézu č 2 souhlasit. Největší 

vliv na rozvoj protipovodňové ochrany na území hl. m. Prahy má výstavba nové 

vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, kde budou 

provedena kompenzační protipovodňová opatření v okolí nové vodní linky 

Ústřední čistírny odpadních vod. Bude také zapotřebí zajistit ochranu Zoologické 

zahrady Praha. Jako jediné možné řešení je vybudování protipovodňové ochrany 

zoologické zahrady. Lze také uvažovat o individuální ochraně obyvatel 

nechráněných protipovodňovou ochranou 

Do budoucna je však potřeba vývoj protipovodňové ochrany analyzovat 

vzhledem k zastavování zástavbou dříve nezastavených ploch a zároveň efektivně 

obhospodařovat půdní fond, který má vliv na retenční vlastnosti povrchu, což 

ovlivňuje vznik a průběh povodní, a současně zohlednit vliv změn klimatických 

podmínek (globální oteplování), které mají také vliv na průběh a intenzitu povodní.  
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10 ZÁVĚR 

Systém protipovodňové ochrany ve střední Evropě je podobný. Rozdíly nastávají 

v oblastech, ve kterých ovlivňuje hladinu řek mořská voda. Zejména odlivy  

a přílivy. V těchto oblastech je vybudována individuální protipovodňová ochrana. 

Největší vodní díla protipovodňové ochrany na světě jsou 

bariéry Oosterscheldekering v ústí východního ramene řeky Šelda v Nizozemsku  

a na řece Temži v Londýně ve Velké Británii. 

Stát by do protipovodňové ochrany měl více zapojit občany a pojišťovny formou 

výstavby individuální protipovodňové ochrany v oblastech, které nejsou 

protipovodňovou ochranou chráněny z důvodu jejich nadměrných finanční 

nákladů. 

Systém protipovodňové ochrany na území hl. m. Prahy je efektivní a velmi dobře 

propracovaný. Efektivnost prověřily povodně v roce 2013, které mimo jiné postihly 

území hl. m. Prahy. Bylo zjištěno několik nedostatků, které se během povodní v roce 

2013 projevily. Většina ze zjištěných nedostatků již byla odstraněna. Na odstranění 

zbývajících se pracuje. Škody po výstavbě protipovodňové ochrany jsou daleko nižší 

než škody, které by byly způsobeny bez výstavby protipovodňové ochrany.  

To dokázalo efektivnost vynaložených financí na výstavbu protipovodňové 

ochrany.  

Důležité je nadále pokračovat v prověřovacích cvičení, jelikož jen tak se lze 

dostatečně připravit na případné další povodně. Cvičení zároveň pomohou odhalit 

případné nedostatky, které lze v období mimo povodeň odstranit bez časové tísně  

a bez stresu.  
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs 

FCERM - Flood and Coastal Erosion Risk Management Network 

IKSE  - Internationale Kommission zum Schutz der Elbe 

IZS  - integrovaný záchranný systém 

MKOL - Mezinárodní komise pro ochranu Labe 

MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV  - Ministerstvo vnitra 

MZe  - Ministerstvo zemědělství 

MŽP SK - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MŽP  - Ministerstvo životního prostředí 

ORP  - obec s rozšířenou působností 

PVK a. s. - Pražské vodovody a kanalizace a. s.  

rkm  - říční kilometr 

SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav 

SPA  - stupeň povodňové aktivity 

SR  - Slovenská republika  
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Příloha 1 – Povodeň 1784, mědirytina 

 

Obrázek 4 F. Erban, Povodeň 1784, mědirytina. Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy 
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Příloha 2 – Karlův most po povodni 1890 

 

Obrázek 5 Karlův most po povodni 1890, foto J. Ekert. Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy 
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Příloha 3 – Mapa úhrnů srážek za období od 6. do 15. srpna 2002 

 
Obrázek 6 Mapa úhrnů srážek za období od 6. do 15. srpna 2002. Zdroj: ČHMU 

voda.chmi.cz/pov02/1etapa/2kapitola.pdf 
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Příloha 4 – Ukazatel nasycení v ČR k 30. 5. 2013 v 08:00 hod SELČ 

 
Obrázek 7 Ukazatel nasycení v ČR k 30. 5. 2013 v 08:00 hod SELČ. Zdroj: Hydrologické vyhodnocení 

povodně v povodí Labe v červnu 2013 
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Příloha 5 – Dosažení Stupňů povodňové aktivity a průběh vodních stavů a 

průtoků na Vltavě v profilu Praha-Chuchle 

 

Obrázek 8 Dosažení Stupňů povodňové aktivity a průběh vodních stavů a průtoků na Vltavě v profilu 

Praha-Chuchle Zdroj: Hydrologické vyhodnocení povodně v povodí Labe v červnu 2013 
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Příloha 6 – Porovnání kulminačních průtoků a vodních stavů povodní 2002 a 

2013 

 

Obrázek 9 Porovnání kulminačních průtoků a vodních stavů povodní 2002 a 2013. Zdroj: Hydrologické 

vyhodnocení povodně v povodí Labe v červnu 2013 
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Příloha 7 – Porovnání průběhu povodně na Vltavě v Praze pod soutokem s 

Berounkou v letech 1890, 2002 a 2013 

 

Obrázek 10 Porovnání průběhu povodně na Vltavě v Praze pod soutokem s Berounkou v letech 1890, 2002 a 

2013. Zdroj: Povodně v České republice v červnu 2013 
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Příloha 8 – Etapa 0001 – Staré město a Josefov 

 

Obrázek 11 Etapa 0001 – Staré město a Josefov. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 9 – Kulminační průtoky historických povodní 

 

Obrázek 12 Kulminační průtoky historických povodní. Zdroj: Povodně v Praze, web, 2014. 
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Příloha 10 – Linie protipovodňové ochrany Prahy 

 

Obrázek 13 Linie protipovodňové ochrany Prahy. Zdroj: Geoportál hl. m. prahy, web, 2015. 
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Příloha 11 – Etapa 0002 – Malá strana a Kampa 

 

Obrázek 14 Etapa 0002 – Malá strana a Kampa. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 12 – Etapa 0003 – Karlín a Libeň 

 

Obrázek 15 Etapa 0003 – Karlín a Libeň. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 



137 

 

Příloha 13 – Etapa 0004 – Holešovice, Stromovka 

 

Obrázek 16 Etapa 0004 – Holešovice, Stromovka. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 14 – Etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov 

 

Obrázek 17 Etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 15 – Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín, Chuchle 

 

Obrázek 18 Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín, Chuchle. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 16 – Etapa 0007 – Troja 

 

Obrázek 19 Etapa 0007 – Troja. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 17 – Etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřany 

 

Obrázek 20 Etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřany. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy 
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Příloha 18 – Běžný stav hladiny Vltavy 

 

Obrázek 21 Běžný stav hladiny Vltavy. Zdroj: IKSE 



143 

 

Příloha 19 – Porovnání povodní v roce 2002 a v roce 2013 

 

Obrázek 22 Porovnání povodní v roce 2002 (světle modrá barva) a v roce 2013 (tmavě modrá barva). Zdroj: MKOL 
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Příloha 20 – Libeňské přístavy 

 

Obrázek 23 Libeňské přístavy. Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace a.s. 
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Příloha 21 – Zachycení srážkové vody 

 

Obrázek 24 Zachycení srážkové vody. Zdroj: ČAMROVÁ, 2007, s. 12 
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Příloha 22 – Předpověď vodních stavů pro Labe v Dřážďanech 

 

Obrázek 25 Předpověď vodních stavů pro Labe v Drážďanech. Zdroj: MKOL 
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Příloha 23 – Povodeň v srpnu 2002 v Drážďanech 

 

Obrázek 26 Povodeň v srpnu 2002 v Drážďanech. Zdroj: Plan Hochwasservorsorge Dresden, 2011, s. 5  

Modrá – rozliv Labe, fialová – řeky prvního řádu, okrová – řeky druhého řádu, zelená – oblasti s podzemní vodou  3 m  
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Příloha 24 – Porovnání povodní v roce 2002 a v roce 2013 

 

Obrázek 27 Porovnání povodní v roce 2002 a v roce 2013. Zdroj: Interaktivní mapa města Drážďan.  



149 

 

Příloha 25 – Úseky protipovodňová ochrany Drážďan 

 

Obrázek 28 Úseky protipovodňová ochrany Drážďan. Zdroj: Interaktivní mapa města Drážďan. 

Oranžová – v plánu, červená – ve výstavbě, zelená – dokončeno. 
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Příloha 26 – Protipovodňové bariéry na Temži v Londýně 

 

Obrázek 29 Protipovodňové bariéry na Temži v Londýně. Zdroj: Gunter, Oliver. 
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Příloha 27 – Znázornění možného rizika zaplavení nízko položených oblastí bez 

bariér na Temži 

 

Obrázek 30 Znázornění možného rizika zaplavení nízko položených oblastí bez bariér na Temži. Zdroj: Gunter, Oliver. 


