
 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 

 
 

 

Analýza protipovodňové ochrany a komparace protipovodňových 

opatření v objektu Zoologické zahrady Praha při povodních v letech 

2002 a 2013 

 

 

Analysis of Flood Protection and Comparison of Flood Protection 

Measures of Zoo Prague at Floods in Year 2002 and 2013 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program:   Ochrana obyvatelstva 

Studijní obor:    Civilní nouzové plánování 

 

Autor diplomové práce: Bc. Miroslava Čejpová 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ing. René Mildorf 

Kladno 2021 

  



 

 



 

 

  



 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem  diplomovou práci s názvem Analýza protipovodňové 

ochrany a komparace protipovodňových opatření v objektu Zoologické zahrady 

Praha při povodních v letech 2002 a 2013 vypracovala  samostatně pouze 

s použitím pramenů, které uvádím v seznamu bibliografických odkazů. 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V Kladně dne 11.05.2021 

………………………. 

Bc. Miroslava Čejpová 



 

PODĚKOVÁNÍ 

Mé poděkování patří vedoucímu diplomové práce PhDr. Ing. René Mildorfovi, 

za odborné vedení, cenné rady, za trpělivost a ochotu, kterou mi věnoval 

při zpracování diplomové práce. Dále tímto děkuji své rodině za trpělivost, 

oporu a toleranci, která mi byla poskytnuta během celého studia a při zpracování 

diplomové práce.  

  



 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá komparací povodní v roce 2002 a v roce 2013 

v objektu Zoologické zahrady Praha, se zaměřením na protipovodňová opatření 

v daném objektu. Zájmový objekt se nachází na území správního obvodu 

městské části Praha 7, která je jednou z nejohroženějších částí hlavního města 

Prahy při povodni, neboť se na jejím území nachází nejdelší část záplavového 

území. 

Teoretická část popisuje základní pojmy v oblasti povodní, ochranná opatření, 

činnosti orgánů a analýzu povodňového plánu městské části Praha-Troja 

s orientací na objekt Zoologické zahrady Praha.  

V praktické části je provedena modelace rozlivů v oblasti Zoologické zahrady 

Praha, dále je provedena komparace protipovodňových opatření v letech 2002 

a 2013. S využitím SWOT analýzy je analyzován současný stav povodňové 

ochrany v objektu Zoologické zahrady Praha. Součástí praktické části je analýza 

What if, kterou je na možný typ ohrožení stanoven dopad. Výstupem práce 

je zhodnocení povodňové připravenosti vybraného území. 

Klíčová slova 

Povodně; protipovodňová opatření; povodňová ochrana; záplavové území; 

povodňové orgány; povodňový plán.  

  



 

ABSTRACT 

The subject of the diploma thesis is comparison of the floods in 2002 

and in 2013 on the site of the Prague Zoo with focus on flood control measures 

applied on this site. The site is located on the territory of the Municipal District 

Prague 7, which is one of the most exposed parts of the Capital City of Prague 

during floods, as the longest part of the flood area is located on its territory. 

The theoretical part describes the basic flood-related terminology, protective 

measures, activities of the authorities, and analysis of the flood readiness plans 

of Municipal City of Prague – Troja with focus on the site of Prague Zoo.  

The practical part concerns the overflow modeling of the Prague Zoo area 

and comparison of flood control measures in 2002 and 2013. The current state 

of the anti-flood measures are analyzed using the SWOT analysis methodology. 

The impact of potential types of threats is analyzed using the What-if Analysis. 

The output of the work is evaluation of flood readiness of the selected area. 

Keywords 

Floods; flood protection measures; flood protection; floodplains; flood 

authorities; flood readiness plan.  
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1 ÚVOD 

Povodně jsou přírodní jev, který nelze eliminovat, ale je možné nastavit taková 

opatření, která budou chránit zasažené území a v dostupné míře minimalizovat 

následky. 

Po katastrofálních povodních v roce 1997 a zejména po povodních v roce 2002, 

které zasáhly hlavní město Prahu (dále jen „hl. m. Praha“) byla spuštěna realizace 

protipovodňových opatření (dále jen „PPO“) v zájmových oblastech na toku řeky 

Vltavy, zejména pak ve vnitřní části města se soustředěním na historické 

centrum.   

Intenzita a ničivé následky povodní upozornily na nutnost úpravy legislativy, 

orgánů krizového řízení, na zajištění PPO a propracovanost plánů záplavových 

území.  

Téma diplomové práce analýza protipovodňové ochrany a komparace PPO 

v objektu Zoologické zahrady hlavního města Prahy (dále jen „Zoo Praha“) 

při povodních v letech 2002 a 2013 jsem si vybrala z důvodu, že povodně v letech 

2002 a 2013 byly ničivé pro spodní část Zoo Praha, přesto však otázka PPO 

v objektu Zoo Praha nebyla dostatečně projednávána. 

Při povodních v roce 2002 došlo k významným škodám na majetku a úhynu 

některých chovaných zvířat. Osud lachtana Gastona zůstal ve všeobecném 

podvědomí, kdy se Gaston při povodni dostal na tok a absolvoval cestu 

do Spolkové republiky Německo, kde se podařil jeho odchyt, ale vysílen 

již nepřežil cestu zpět. Po těchto povodních byly v hl. m. Praze rozplánovány 

jednotlivé etapy výstavby PPO, které mimo jiné zahrnovaly oblast Praha Troja, 

ovšem bez ochrany objektu Zoo Praha. Po opětovném zaplavení spodní části Zoo 

Praha se ukázala otázka ochrany objektu Zoo Praha žádoucí. 
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Cílem diplomové práce je analyzovat PPO při povodních v letech 2002 a 2013, 

analyzovat současnou ochranu Zoo Praha před povodněmi a navrhnout možné 

zvýšení dosavadní protipovodňové ochrany. Diplomová práce popisuje typy 

povodní a jejich příčiny, organizaci a řízení ochrany před povodněmi, možnosti 

PPO, vymezení povodňových orgánů a využití povodňových plánů pro zvládání 

povodní. Dále je provedena komparace PPO při povodních v letech 2002 a 2013 

a analýza současné ochrany objektu Zoo Praha s odkazem na možnosti zlepšení. 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce je komparace PPO využitých při povodních v letech 

2002 a 2013 v objektu Zoo Praha, který se nachází ve správním obvodu městské 

části Praha 7 a následné zhodnocení současného stavu PPO v objektu Zoo Praha.  

Diplomová práce vytváří ucelený náhled na téma povodně a ochrana před 

povodněmi. V práci je provedena komparace PPO při povodních, které zasáhly 

Zoo Praha, následně je analyzován současný stav protipovodňové ochrany 

a navrhnuta možná doporučení pro další rozvoj nebo návrhy na zlepšení.  

Zoo Praha je příspěvkovou organizací zřizovanou Magistrátem hl. m. Prahy. 

Povodně v letech 2002 a 2013 měly pro Zoo Praha ničivé účinky, došlo k úhynu 

mnoha chovaných zvířat, rovněž došlo k rozsáhlým materiálním škodám. Cílem 

práce je zhodnocení připravenosti Zoo Praha na další povodně. 

Hypotézy: 

Hypotéza 1: V současné době je Zoo Praha dostatečně připravena zvládnout 

povodňovou situaci. 

Hypotéza 2: Systém povodňové ochrany, který je v současné době využíván 

na území městské části Praha-Troja je dostatečný k ochraně objektu Zoo Praha. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Povodně 

Povodně jsou jednou z přírodních katastrof, která je pro Českou republiku 

(dále jen „ČR“) s ohledem na geografické poměry, nejzávažnější. Jedná 

se o ničivý přírodní jev ohrožující lidské životy, životní prostředí a způsobuje 

značné materiální škody.  

Pojem povodeň je definován Meteorologickým slovníkem výkladovým 

a terminologickým jako: „výrazné přechodné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým 

nárůstem průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta, přičemž může dojít 

k rozlivu vody mimo koryto“ [1].  

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní 

zákon“) v § 64 definuje povodeň 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 [2]. 

Povodeň představuje výrazné stoupnutí hladiny na vodním toku na takové 

množství, které vodní tok není schopen odvádět v přirozeném korytu. Voda, 

která se z koryta vylévá, způsobuje zaplavení přilehlého okolí vodního toku. 

Jedná se o přírodní, cyklicky se opakující jev, kterému nelze zabránit, proto 

lze předpokládat, že jednou za určité období bude na určitém vodním toku 

povodeň o určité velikosti [3; 4].  
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Vodní zákon stanoví, že povodeň začíná vyhlášením druhého a třetího stupně 

povodňové aktivity (dále jen „SPA“) a končí odvoláním třetího SPA, pokud není 

vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA [2].  

Pro řeky se vypočítávají n-leté povodně, ty vyjadřují v dlouhodobém průměru 

kulminační průtok dosažený za určité období, tedy jak častý výskyt povodně 

odpovídá konkrétní kulminační výši dané povodně. Nejčastěji se používá 

označení Q5, Q20, Q100, jenž udává povodeň, která se vyskytuje dosažením nebo 

překročením kulminačního průtoku jedenkrát za 5, 20 a 100 let. Pro tyto povodně 

se s využitím hydraulických modelů a topografie zabezpečují hranice 

záplavových území [3; 5].  

3.1.1  Rozdělení povodní 

Česká legislativa rozlišuje dva typy povodní, a to povodně přirozené 

a zvláštní.  

Přirozené povodně jsou způsobeny přírodními jevy, zejména táním ledů 

a sněhové pokrývky, chodem ledů a dešťovými srážkami. Hydrologické 

kauzální jevy jsou rozhodující pro vznik přirozených povodní. Přirozené 

povodně lze dále rozdělit podle ročních období, resp. podle příčiny na zimní, 

jarní a letní. Zimní povodňové situace jsou způsobené ledovými jevy na tocích, 

jarní povodně jsou převážně způsobené táním sněhové pokrývky a v neposlední 

řadě letní povodně způsobené dlouhotrvajícími nebo přívalovými dešti [6]. 

Zvláštní povodně mohou vzniknout jinými jevy, které vznikají lidskou 

činností, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k havárii vodního 

díla např. protržení hráze, nouzovým řešením krizové situace na vodním díle 

jako je mimořádné vypuštění vody z nádrže, je třeba zmínit, že zvláštní povodeň 

může vzniknout v důsledku terorismu nebo vojenského napadení [6]. 
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Povodně dále dělíme na: 

Bleskové (přívalové) povodně jsou způsobeny krátkými přívalovými dešti, 

jež jsou charakteristické pro suché oblasti. V ČR jsou typické v horských 

a podhorských oblastech nebo v regionech, kde se projevuje nedostatečné 

vsakování vody do půdy [3]. 

Jednoduché povodně mají jeden vrchol a vznikající při krátkodobých, 

vydatných deštích s několika sty milimetry za několik dnů [3].  

Složité povodně s více vrcholy trvají několik dnů i týdnů, nastávají, pokud 

srážky trvají delší dobu a mění se jejich intenzita [3]. 

Povodně sezónní souvisejí s pravidelnými změnami meteorologických 

podmínek např. tání sněhu, ucpáním řečiště ledovými jevy na tocích, 

monzunovými dešti atd. [3]. 

 Velikost a doba trvání povodně závisí na: 

• tvaru povodí – povodeň na protáhlém povodí nebývá tak velká jako 

u povodí vějířovitého; 

• velikosti povodí – u většího povodí s menším specifickým odtokem 

je předpokladem, že povodeň bude menší; 

• intenzitě a době trvání deště – nebezpečnější jsou krátké přívalové 

srážky než mírné dlouhotrvající deště; 

• propustnosti půdy – propustnější půda infiltruje více vody; 

• rozsahu a druhu porostu – hustá vegetace zadrží více vody; 

• velikosti zátopového území – pokud se řeka může rozlít po údolní 

nivě, zadrží tak část vody; 

• přítomnosti přirozených a umělých nádrží – zachycují a zmenšují 

povodňovou vlnu [3]. 
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3.1.2 Příčiny povodní 

Přirozené povodně jsou způsobené kombinací hydrologických 

a meteorologických extrémů, kdy v důsledku extrémních srážek dochází 

k dosažení limitu průtoku ve vodním toku a následném zvýšeném průtoku. 

Přirozené povodně jsou v letních měsících způsobeny intenzivními dešťovými 

srážkami a v zimních a jarních měsících náhlým táním, nebezpečném chodu ledů 

a při vzniku ledových nápěchů a zácp. Jsou to situace, kdy voda dočasně nemůže 

přirozeným způsobem odtékat a dochází k nedostatečnému průtoku přirozeným 

korytem nebo snížení průtočného profilu mostů, způsobeným náplavou křovin 

a stromů či trosek budov, nebo také sesuvem půdy [7]. 

Vedle meteorologických jevů je dalším faktorem pro povodňové situace 

i způsob využití a nakládání s pozemky při povodích [9]. 

Zvláštní povodně jsou povodně způsobené umělými vlivy jako jsou poruchy 

a havárie na vodním díle, při narušení vzdouvacího tělesa, při poruše hradících 

konstrukcí a bývají často spojeny s výskytem přirozené povodně, kdy vlivem 

přirozené povodně dojde k poruše nebo havárii na zemních hrázích malých 

nádrží a rybníků [10]. 

3.2 Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Významnou úlohu v předpovědi a v průběhu povodně sehrává předpovědní 

a hlásná služba. 

Hydrologické předpovědi se na tehdejším území Československa začala 

vyvíjet kolem roku 1890 pro potřeby protipovodňové ochrany, k nimž 

se přidružily i další požadavky na informace ze strany vodní dopravy, 

hydroenergetiky, zásobování vodou aj. Na úroveň celostátně fungující 

hydrologické předpovědní služby se hydrologické předpovědi dostaly zejména 
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po extrémní povodňové události na Slovensku v roce 1960, které vyústili v nové 

uspořádání předpovědní služby [11]. 

Hlásnou a předpovědní službu zabezpečuje Český hydrometeorologický 

ústav (dále jen „ČHMÚ“), ten zajišťuje přípravu hydrologických předpovědí, 

monitorování aktuální situace v povodí a vydává pravidelné zprávy a výstrahy 

v případě hrozící povodně. Zajišťuje informační podporu povodňovým 

orgánům, které vydáním výstrahy aktivuje a v průběhu povodně informuje 

o aktuální situaci a jejím dalším vývoji [12]. 

Hlásná povodňová služba je organizována podle § 73 vodního zákona 

povodňovými orgány obcí a obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), 

podílejí se na ní i ostatní účastníci ochrany před povodněmi, doplňují ji další 

účastníci systému ochrany před povodněmi jako je ČHMÚ a státní podniky 

Povodí, jenž provozují vodoměrné profily. Zabezpečuje informace od počátku 

nebezpečí povodní, jejím průběhu a vývoji. Zpracovává informace z terénu 

zejména o stavu na vodních tocích a hlásných profilech, pro něž jsou uvedeny 

limity pro vyhlášení SPA v povodňových plánech. Informační tok je směřován 

podél vodního toku a nižších lokalit směrem k nadřízeným povodňovým 

orgánům [2; 12].  

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány a obyvatelstvo 

o možnosti vzniku povodně, o dalším nebezpečném vývoji povodňové situace, 

vydává výstrahy o rozhodných hydrometeorologických jevech, vydává 

předpovědi vodních stavů a průtoků ve vybraných předpovědních profilech. 

Službu zajišťuje ČHMÚ společně se správci povodí [3; 12]. 

Informace poskytované hlásnou povodňovou službou využívají povodňové 

orgány pro plnění úkolů v průběhu povodní, jedná se zejména o varování 

obyvatelstva, vyhlašování SPA, či řízení PPO.  Hlásná povodňová služba 
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je v případě potřeby zabezpečována hlídkovou službou organizovanou 

povodňovými orgány [3; 13]. 

Prostřednictvím Operačního a informačního střediska integrovaného 

záchranného systému se předávají informace hlásné a předpovědní povodňové 

služby. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), jako ústřední 

povodňový orgán ČR, metodicky řídí organizaci hlásné a předpovědní 

povodňové služby. MŽP je garantem povodňového informačního systému (dále 

jen POVIS), který shromažďuje data nezbytná k tvorbě povodňových plánů 

krajů, ORP a obcí. Účelem POVIS je přístup k informacím, jejich sdílení 

a aktualizace, proces přenosu informací je zobrazen na obrázku 1. 

Administrátorem je ČHMÚ, který je zároveň centrálním předpovědním 

pracovištěm [14].  

 

Obrázek 1: Schéma přenosu výstražných informací [14] 
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3.2.1 Hlásné profily 

Na vodních tocích jsou umístěné vodoměrné stanice sloužící k monitoringu 

vodních stavů a vyhodnocení průtoků. Hlásný profil povodňové služby slouží 

ke sledování průběhu povodně, kdy jsou na hlásné profily navázány směrodatné 

limity vodních stavů pro vyhlášení SPA [13]. 

Podle významu se hlásné profily dělí do tří kategorií, základní hlásné profily 

kategorie A, doplňkové hlásné profily kategorie B a pomocné hlásné profily 

kategorie C. Hlásné profily kategorie A a kategorie B se zřizují na tocích splňující 

kritéria, kdy při ústí toku je Q100> 100 m3/s nebo při ústí toku je plocha povodí P> 

150 km2 a Q100> 50 m2/s, tyto hlásné profily tvoří celostátní systém hlásné služby 

a jsou evidovány v POVIS [15]. 

Základní hlásné profily kategorie A jsou zřízeny na významných vodních 

tocích a informace z těchto profilů jsou potřebné na národní nebo regionální 

úrovni pro řízení opatření k ochraně před povodněmi. Jsou využívány 

pro předpovědní povodňovou službu. Stát zřizuje a provozuje tyto profily 

prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí Regionální pracoviště ČHMÚ 

a správci povodí v kooperaci s MŽP provádějí výběr významných hlásných 

profilů [13].  

Pro hlásné profily kategorie A je doporučené vybavení stabilizovaný 

vodoměrný profil, vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem, 

automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště ČHMÚ 

nebo vodohospodářský dispečink správce povodí), automatické zasílání SMS 

zprávy při překročení nastaveného limitu na určeného pracovníka povodňové 

služby obce, v jejímž územním obvodu se profil nachází, měrná křivka průtoků 

ověřená ČHMÚ [13, str. 4]. 
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Podle velikosti povodí se provádí výběr orientačního počtu hlásných profilů 

kategorie A na toku takto: 

• toky s plochou povodí 300–1000 km2        jeden profil na 300 km2; 

• toky s plochou povodí 1000–2500 km2      jeden profil na 500 km2; 

• toky s plochou povodí nad 2500 km2           individuální posouzení 

[15]. 

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňují hlásné profily kategorie A, 

jsou to profily na vodních tocích zřízené tak, aby byla poměrně rovnoměrně 

pokryta síť vodních toků. Jsou potřebné pro řízení opatření k ochraně před 

povodněmi na krajské úrovní. Krajské úřady zřizují tyto hlásné profily a jejich 

výběr provádí na základně doporučení regionálních pracovišť ČHMÚ nebo 

správců povodí, kdy je tento výběr projednáván s místně příslušnými obcemi 

[13]. 

Pro hlásné profily kategorie B, které je zřízené v místě vodoměrné stanice 

ČHMÚ nebo správce povodí, je doporučené vybavení shodné jako u hlásného 

profilu kategorie A. V opačném případě je minimálním vybavení doporučená 

vodočetná lať a orientační měrná křivka průtoků. Manuální odečítání vodních 

stavů musí být zajištěno u profilů, které nejsou vybavené automatickým 

přenosem dat [13]. 

Aby účelně doplňovaly hlásné profily kategorie B profily kategorie A, provádí 

se výběr profilů na toku takto: 

• toky s plochou povodí do 300 km2              jeden profil na 100 km2; 

• toky s plochou povodí 300–1000 km2        jeden profil na 150–200 

km2; 

• toky s plochou povodí 1000–2500 km2      jeden profil na 300–400 

km2; 
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• toky s plochou povodí nad 2500 km2           individuální posouzení 

[15]. 

Pomocné hlásné profily kategorie C nejsou centrálně evidované, zřizují 

se individuálně a účelově na vodních tocích na místní úrovni obcí nebo vlastníků 

ohrožených nemovitostí. Doporučené minimální vybavení hlásných profilů 

kategorie C zajišťují provozovatelé, kterými jsou obce nebo vlastníci ohrožených 

nemovitostí. Minimální vybavení je vodočetná lať nebo nejméně tři značky 

vodních stavů odpovídající směrodatným limitům pro SPA s rozlišením pomocí 

barev nebo římských číslic [13]. 

3.2.2 Stupně povodňové aktivity 

SPA určují míru povodňového nebezpečí, jsou vázány na směrodatné limity, 

kterými jsou u přirozených povodní většinou vodní stavy nebo průtoku 

v hlásných profilech. U zvláštních povodní jsou směrodatnými limity kritické 

hodnoty jiného jevu na vodním díle nebo na území pod ním. Směrodatné limity 

stanovené pro stav bdělosti, pohotovosti a ohrožení jsou zahrnuté 

v povodňových plánech [2]. 

Rozsah prováděných opatření pro ochranu před povodněmi se určuje podle 

nebezpečí nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA: 

I. SPA – stav bdělosti, ten nastává, pokud hrozí vznik přirozené povodně 

a zaniká tehdy, když pominou příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti také 

nastává vydáním výstražné informace ČHMÚ, kdy je některým ze SPA označena 

očekávaná situace a je vymezena určitá oblast nebo vodní toky. Svoji činnost 

zahajuje hlásná a hlídková služba. Při dosažení mezních hodnot sledovaných 

jevů se zřetelem na bezpečnosti vodního díla nebo zjištění mimořádných 
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okolností, které by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně, je vyhlášen I. SPA 

na vodním díle [2]. 

II. SPA – stav pohotovosti, se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené 

povodně přerůstá v povodeň, pokud ještě nedochází k větším rozlivům 

a škodám mimo koryto. Na vodních dílech se vyhlašuje při překročení mezních 

hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivují 

se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi. Provádějí 

se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu 

a v pohotovost se uvádějí prostředky na zabezpečovací práce [2]. 

III. SPA – stav ohrožení se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo 

při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém 

území. Na vodních dílech se vyhlašuje při dosažení mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska jeho bezpečnosti zároveň se zahájením nouzových 

opatření. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových 

plánů, popřípadě záchranné práce a evakuace [2]. 

 

Obrázek 2: Stupně povodňové aktivity [12]. 
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3.2.3 Stanovení směrodatných limitů pro vyhlášení SPA 

Hlásné profily jsou přiřazené k určité části vodního toku, na které 

jsou navázané směrodatné limity. Na základě dosažení směrodatných limitů 

jsou vyhlášeny SPA. Směrodatné limity jsou stanoveny povodňovými orgány 

a jsou zahrnuty v povodňových plánech. Po každé významné povodni 

je žádoucí posoudit zaznamenané dosažení směrodatných limitů SPA 

v komparaci s charakterem situace v povodňovém úseku a eventuálně 

směrodatné limity upravit [13].  

Doporučený postup pro zpracování návrhu směrodatných limitů SPA závisí 

na množství a kvalitě podkladů, které jsou pro daný hlásný profil k dispozici. 

Zahrnuje několik kroků:  

• stanovení úseku toku, pro který směrodatné limity budou platit 

(povodňový úsek), většinou jde o úsek toku po proudu k následujícímu 

hlásnému profilu, může však být přiřazena i část úseku proti proudu; 

• v povodňovém úseku se vybere jedno nebo více kritických míst, 

ve kterých podle zkušenosti dochází nejdříve ke vzniku povodňových 

škod; 

• odhadnou se (případně hydraulickým modelem spočítají) průtoky, 

při kterých v daném kritickém místě je identifikovatelný nástup 

povodně, povodeň zůstává v korytě, a ještě nepůsobí významnější 

škody, voda se rozlévá a prokazatelně začíná způsobovat škody většího 

rozsahu nebo ohrožovat životy; 

• podle velikosti průtoků, odpovídajících jednotlivým SPA v kritických 

místech povodňového úseku, se určí směrodatné vodní stavy 

v hlásném profilu [15, str. 16].  
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Postup stanovení směrodatných limitů SPA je náročný proces závisející 

na množství a kvalitě podkladů a pracovníků. Vzhledem k tomu, že při postupu 

stanovení směrodatných limitů SPA vychází najevo množství nepřesností, 

nastavují se směrodatné limity s rozlišovací úrovní 5 cm na vodočetné lati [13].  

Směrodatné limity pro hlásné profily kategorie A stanovuje MŽP na návrh 

příslušného krajského úřadu po projednání s regionálním pracovištěm ČHMÚ, 

správcem povodí a s dotčenými ORP včetně obcí, kde se nachází hlásné profily, 

popřípadě s dalšími dotčenými kraji. Směrodatné limity SPA jsou vždy uvedeny 

v Povodňovém plánu ČR a dále jsou zařazeny do povodňových plánů 

příslušných krajů a nižších úrovní [15]. 

Směrodatné limity pro hlásné profily kategorie B stanovuje povodňový orgán 

kraje po projednání s regionálním pracovištěm ČHMÚ, správcem povodí 

a s dotčenými ORP včetně obcí, kde se nachází hlásné profily. Směrodatné limity 

SPA jsou uvedeny v povodňových plánech kraje a jsou zařazeny 

do Povodňového plánu ČR a dále jsou zařazeny do povodňových plánů 

na nižších úrovních [15]. 

Směrodatné limity pro hlásné profily kategorie C stanovuje povodňový orgán 

obce nebo vlastník ohrožené nemovitost, hodnoty jsou zařazeny do vlastních 

povodňových plánů a jsou oznámeny povodňovým orgánům ORP a správcům 

toku [15]. 

Stanovení směrodatných limitů pro SPA podle hodnot dešťových srážek 

se většinou zřizuje na tocích, kde nejsou umístěny hlásné profily. Jedná se o malé 

vodní toky a horní části povodí s krátkodobou koncentrací povodně. Protože 

je v těchto případech možné odhadnout vznik povodně pouze orientačně, jsou 

směrodatné limity navázány na denní úhrny naměřených srážek 

ve srážkoměrných stanicích na daném území. Možnost vzniku povodně 
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je ovlivněna podmínkami na vodním toku jako je velikost, tvar a sklon povodí, 

nasycenost povodí, okolní vegetace či plocha území zasažená dešťovými 

srážkami. Tento přibližný odhad dopadu spadlých srážek na povodí je určen 

pouze pro dešťové srážky v letním období a orientační limity jsou uvedeny 

v tabulce 1 [13]. 

Tabulka 1 - Orientační limity úhrnu srážek [15, str. 21] 

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek různé doby trvání (mm) 

 24 hodin 6–12 hodin 3 hodiny 1 hodina 

1. SPA – bdělost 50 40 30 20 

2. SPA – pohotovost 70 60 50 30 

 

3.3 Ochrana před povodněmi  

V průběhu 90. let zasáhly ČR rozsáhlé povodně, které vedly k obratu 

ve vnímání významu povodňové ochrany, což se potvrdilo i při dalších 

povodních v roce 2002. Díky finančním prostředkům vydaným především 

z veřejných rozpočtů, došlo ke zdokonalení povodňové ochrany a k odstranění 

povodňových škod [16]. 

Ochrana před povodněmi není absolutní, je však možné částečně omezovat 

povodňové kulminační průtoky a ovlivňovat časové průběhy povodní. Ochrana 

před povodněmi je soubor opatření a činností k předcházení a zvládnutí 

povodňového rizika v ohroženém území [2, 17].   

Ochrana před povodněmi se zabezpečuje systematickou prevencí 

a operativními opatřeními, která jsou zajišťována podle povodňových plánů 

a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů [18]. 
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3.3.1 Právní předpisy 

Základním právním předpisem, kterým se řídí ochrana před povodněmi 

je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ten vymezuje povodňové orgány a ostatní 

účastníky ochrany před povodněmi a jejich povinnosti, dále se zabývá 

opatřeními k předcházení a minimalizaci škod při povodních [9].  

Vodní zákon je provázen celou řadou vyhlášek a nařízení, zde jsou uvedeny 

ty, které se týkají ochrany před povodněmi. 

Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu 

a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vymezuje způsob 

a rozsah zpracovávání návrhu záplavového území správcem vodního toku, 

způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území vodoprávním úřadem 

[19]. 

Vyhláška č. 178/2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků 

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, vymezuje 

seznam významných vodních toků a další činnosti související se správou 

vodního toku [20]. 

Vyhláška č. 24/2011 Sb., vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání 

povodňových rizik, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje 

obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, obsah základních 

a doplňkových opatření pro ochranu vod a další podrobnosti pro zvládání, 

vyhodnocení a zpracování podkladů potřebných pro zvládání povodňových 

rizik, dále upravuje způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů 

povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení 

uživatelů vody a veřejnosti [21]. 
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Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady 

škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům 

povodní, upravuje podmínky pro uplatnění náhrady škody způsobené řízeným 

rozlivem povodně [22]. 

V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále 

jen „zákon o IZS“) a v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (dále jen „krizový 

zákon“) je stanoven postup a odpovědnost během záchranných pracích. 

Vzhledem k tomu, že v případě povodní se jedná o krizovou situaci, která 

nesouvisí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením, lze vyhlásit 

dle krizového zákona stav nebezpečí, nouzový stav a stav ohrožení státu. Orgány 

krizového řízení, které řeší vzniklou krizovou situaci s použitím krizových 

opatření, které jsou vymezeny krizovým zákonem [9, 14].  

V zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní 

nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., a v navazující prováděcí 

vyhláška č. 186/2002 Sb., je zakotveno odstraňování povodňových škod 

a možnosti jejich financování [9].  

 Ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva je zakotveno informování o charakteru možného ohrožení, 

připravovaných opatření a způsobu jejich provedení, postupy při zřizování 

zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, jednotným 

systémem varování a vyrozumění, jeho technickým, provozním a organizačním 

zabezpečením, způsoby provádění evakuace a jejího zabezpečení, postupy 

při poskytování úkrytů, kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva, 

požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické 

požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany [23].  
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Základním úkolem hasičského záchranného sboru dle zákon 320/2015 Sb. 

O Hasičském záchranném sboru je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 

před požáry a také účinně chránit a pomáhat během jiných mimořádných 

událostí [24].  

Pro řešení povodní a ochranu před povodněmi bylo přijato několik strategií 

a koncepcí. Strategie prevence před povodněmi pro území ČR, Koncepce řešení 

problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě 

blízkých opatření, Plán hlavních povodí ČR, Politika územního rozvoje ČR, 

Strategie udržitelného rozvoje ČR a Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

[9].  

Jako reakce na výskyt extrémních povodní v celé Evropě od 90. let, byla přijata 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik neboli „povodňová směrnice EU“, která vymezuje 

oblasti s významným rizikem, pořizuje mapy rizika a navrhuje plány opatření 

[16].  

V oblasti evropské vodní politiky byla přijata Rámcová směrnice o vodách 

2000/60/ES, jejíž účelem je mimo jiné přispět ke zmírnění účinků povodní [9]. 

3.3.2 Povodňová opatření 

Ochrana před povodněmi je soubor opatření k předcházení a zamezení 

ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí při povodních. Zejména 

se jedná o systematickou prevenci, zvyšování retenční schopnosti povodí, 

ovlivňování průběhu povodní, zalesňování svahů nebo budování poldrů 

a přehrad [25].   

V rámci ochrany před povodněmi jsou řešeny následující povodňová 

opatření:  
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Přípravná opatření 

• stanovení záplavových území a jejich vyklizení; 

• vymezení směrodatných limitů SPA;  

• povodňové plány; 

• povodňové prohlídky; 

• příprava předpovědní a hlásné povodňové služby; 

• organizační a technická příprava; 

• vytváření hmotných povodňových rezerv; 

• příprava účastníků povodňové ochrany [2, 26]. 

Opaření při nebezpečí povodně a za povodně 

• činnost předpovědní povodňové služby; 

• činnost hlásné povodňové služby; 

• varování při nebezpečí povodně; 

• zřízení a činnost hlídkové služby; 

• vyklízení záplavových území; 

• řízené ovlivňování odtokových poměrů; 

• povodňové zabezpečovací práce, záchranné práce, zabezpečení 

náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní [2, 26]. 

Opatření prováděná po povodni 

• evidenční a dokumentační práce; 

• vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod; 

• odstranění povodňových škod a obnova území po povodni [2, 26]. 



31 

 

3.3.3 Záplavová území 

Podle § 66 odst. 1 vodního zákona jsou jako záplavová území označována 

administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 

zaplavena vodou. Jedná se o preventivní opatření, stanovuje je vodoprávní úřad 

na návrh správce vodního toku, který také podle nebezpečnosti povodňových 

průtoků na základě map povodňového ohrožení vymezí v zastavěných územích 

aktivní zónu záplavového území, kde se nesmí umísťovat, povolovat 

ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 

tok a zlepšují odtokové poměry, dále nezbytných staveb dopravní a technické 

infrastruktury. V aktivní zóně je zakázáno těžit nerosty, zeminu a provádět 

terénní úpravy způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, dále je zakázáno 

skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení a jiné 

podobné překážky, zřizovat dočasná ubytovací zařízení jako jsou kempy, tábory 

a jiné. V záplavovém území mimo aktivní zónu může vodoprávní úřad 

opatřením obecné povahy stanovit omezující podmínky. Záplavová území 

se stanovují podél všech významných vodních toků a po posouzení nezbytnosti 

na ostatních vodních tocích. Vymezují se hydraulickým výpočtem nejvyšších 

hladin vody pro průtoky s různou dobou opakování. Záplavová území jsou 

evidována v POVIS, vedení a evidenci dokumentace zjišťuje MŽP [2, 27]. 

3.3.4 Mapy povodňového nebezpečí a rizik  

Dle směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou 

v mapách povodňového nebezpečí zahrnuty zeměpisné oblasti, jež by mohly být 

zaplaveny podle těchto scénářů: 

• povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (pravděpodobná doba 

opakování 500 let) nebo extrémní povodňové scénáře; 
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• povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu 

(pravděpodobná doba opakování 100 let); 

• povodně s vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobná doba 

opakování 20 let [10, 28]. 

Mapy povodňového nebezpečí v ČR jsou zpracovávány pro povodňové 

scénáře Q500, Q100, Q20 a Q5. U každého scénáře je uveden rozsah povodně, 

hloubka vody nebo případně výška vodní hladiny, případně rychlost proudu 

nebo odpovídající průtok vody. Mapy povodňového nebezpečí jsou podkladem 

pro zpracování map povodňových rizik [29]. 

Na mapách povodňových rizik se vyznačí hodnocení povodňových rizik 

a dle uvedených scénářů zahrnují potenciální nepříznivé následky spojené 

s povodněmi podle: 

• orientačního počtu potenciálně zasažených obyvatel; 

• druhu hospodářské činnosti potenciálně zasažené oblasti; 

• zařízení, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní 

znečištění; 

• potenciálně zasažených chráněných a zájmových oblastí; 

• potenciálně zasažených kulturních památek, památkových rezervací 

a památkových zón [10].  

3.3.5 Technická protipovodňová opatření  

Technická PPO jsou určena ke zmírnění působení povodně zachycením části 

jejího objemu, tím se sníží kulminační průtok nebo se zabrání rozlivům do širšího 

okolí. Technická PPO mají za cíl zajistit dostatečnou kapacitu koryt toků, stabilitu 

dna a břehu, zvýšit retenční schopnost území a snížit kulminační průtoky, 

tím pozitivně ovlivňují protipovodňovou ochranu na určitém úseku toku 

a nezhoršují tak situaci v níže položených oblastech [17]. 
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Za technická PPO lze považovat úpravu toku a jeho řádnou údržbu, ochranné 

nádrže, opatření na stokové sítí, ochranné hráze a opatření na budovách. Většina 

PPO je lokálního rozsahu, volba opatření je založena na využití matematických 

modelů, rizikových analýz, posouzení vlivu na dané území a na životní 

prostředí. Tato opatření jsou provázena vysokými investičními náklady, proto 

je vždy nezbytné zvážit účinnost a efektivnost vynaložených prostředků 

s ohledem na ochranu, kterou představují. Další náklady jsou spojené s jejich 

provozováním a udržováním ve funkčním stavu [17]. 

 Relevantními faktory pro posouzení účinnosti současných PPO obsahuje 

SWOT analýza z roku 2006 zobrazena na obrázku 4, která obsahuje výčet silných 

a slabých stránek protipovodňové ochrany v ČR [30].  

Mezi silné a slabé stránky protipovodňové ochrany v ČR můžeme zařadit:  

• v ČR došlo k oslabení respektu vůči povodním v důsledku 

nepravidelného výskytu katastrofálních povodní v uplynulých 100 

letech; 

• ČR nemá dostatečné zkušenosti s optimalizací protipovodňové 

ochrany; 

• slabý systém spolupráce a koordinace v rámci protipovodňové ochrany 

mezi ústředními orgány a orgány samospráv; 

• nízká odpovědnost obcí za využití záplavového území; 

• obyvatelstvo při řešení následků povodní spíše pasivně přijímá pomoc 

státu a nereflektuje ve svém chování individuální ochranu; 

• příznivá poloha ČR na hlavním evropském rozvodí, což zajišťuje, 

že nemůže být nečekaně zasažena povodní přecházející hranice území; 

• naopak je ČR odpovědná za maximální snížení intenzity povodňových 

průtoků přesahujících její území [30]  



34 

 

 

Obrázek 3: Výstup SWOT analýzy protipovodňové ochrany v ČR [30, str. 56] 

 

Úprava toku a jeho řádná údržba je v rámci ochrany před povodněmi stejně 

důležité jako výstavba nových PPO. Vhodný tvar průtočného profilu zajišťuje 

požadovanou kapacitu koryta toku, údržba průtočnosti profilu koryta zahrnuje 

údržbu opevnění, odstraňování nánosů a překážek proudu, ošetřování opevnění 

koryta včetně odstranění poškození.  Pro zvýšení průtočného profilu 

se ve městech využívá zešikmení svahů koryta nebo liniových prvků jako jsou 

snížená nábřeží či cyklistické stezky. Tato opatření lze kombinovat s kamennými 

nebo betonovými nábřežními zdmi vhodné výšky. Úprava a údržba toku slouží 

k zabezpečení funkčnosti a prodloužení životnosti PPO a k udržení kapacity 

a stability koryta [8, 30]  
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Břehová opevnění a nábřežní zdi slouží zejména ke stabilizaci břehů a jsou 

zpravidla využívána v zastavěném území, při velkém zatížení břehů 

či ve stísněných podmínkách [30]. 

Ochranné hráze doplňují vodní toky v úsecích, kde není koryto schopno 

pojmout maximální návrhový průtok, zvýší se tak kapacita koryta a tím i ochrana 

okolního území. Podle vodního zákona jsou ochranné hráze vodním dílem. 

Ochranné hráze se budují, co nejdále od přirozeného koryta, aby neomezovaly 

kapacitu toku, a aby byla ochrana objektů co možná největší [31].  

Ochranné hráze mohou být trvalé, jako jsou zemní valy nebo dočasné, mobilní, 

jako jsou hráze z pytlů s pískem, pryžotextilní vaky či mobilně stacionární 

systémy hrazení [32]. 

Mobilní PPO jsou využívána jako ochranné hráze, v ČR se nejčastěji využívají 

pytle s pískem. Při stavění pytlových hrází je důležité správné naskládání pytlů, 

pytle by neměly být přeplněné, aby nedocházelo k propouštění vody. Dále 

se používají pryžotextilní vaky, jenž zadržují a usměrňují záplavové vody, jejich 

výhodou je skladování, neboť zabírají málo místa, lze je rychle a snadno 

přesunout do ohrožených lokalit.  Nejpoužívanější mobilní PPO jsou hliníkové 

hradidlové profily označované jako DPS 2000, mohou se použít i při zamezení 

úniku nebezpečných chemických látek a přípravků. DPS 2000 jsou vysoce účinné, 

jejich předností je nízká hmotnost, která zaručuje lepší manipulaci, 

kdy se hradidlové profily vkládají mezi pevné sloupy. [32].  

Protipovodňové zpětné klapky účinně brání průnikům vzduté vody. Zpětné 

klapky musí být v ohrožených místech zabudovány před povodněmi. Zpětné 

klapky chrání proti zaplavení nízko položených míst, které je vyvoláno zpětným 

proudem v kanalizační síti, také chrání proti hlodavcům a nepříjemnému 

zápachu [32]. 
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Ochranné vodní nádrže jsou základní vodohospodářská opatření určená 

k ochraně krajiny, lesů, staveb a zařízení před účinky povodní. Účelem vodních 

nádrží je zachycení vrcholu povodňové vlny a náplavů v retenčním prostoru 

nádrže a jejich redukci na přijatelnou hodnotu [33]. 

Suché poldry jsou ochranné suché nádrže, jedná se o účelové, hydrotechnické 

objekty, které slouží k řízenému rozlivu povodní. Prostor suchých poldrů 

se může využívat k lesnickým účelům, popřípadě zemědělským účelům [34].  

Suché ochranné nádrže se dělí na průtočné a postranní, průtoční poldr 

je ohraničený prostor protékaný vodním tokem a postranní poldr je ohraničený 

prostor v nivě, ale není protékán vodním tokem. Můžeme je též rozdělit na suché 

a polosuché poldry z hlediska zavodnění [34]. 

Přehrady reprezentují při povodních zásadní prostředek povodňové ochrany. 

Jedná se o uměle vybudovaná vodní tělesa, která přehrazením vodního toku 

způsobí zatopení údolí nad hrází. Přehrady mohou sloužit k výrobě elektrického 

proudu, zásobování pitnou vodou, využívány jsou i k rekreaci. Efektivní využití 

přehrady při povodních je možné, pokud je povodeň včas předpovězena. 

K využití přehrady pro ochranu před povodněmi je nejideálnější mít hladinu 

co možná nejníže, ale pro výrobu elektrického proudu a zásobování pitnou 

vodou je vyžadováno, aby hladina byla nejvýše. Ve většině případů je v nádrži 

vymezený prostor, který zachytí menší povodeň [34]. 

Opatření na budovách zabrání větším škodám v budovách. Jedná 

se o vhodně zvolené stavební technologie s ohledem na riziko zaplavení, jako 

je volba odolných stavebních materiálů, či protipovodňové dveře a okna [31]. 
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3.3.6 Opatření blízká přírodě 

Opatření blízká přírodě jsou přirozeným mechanismem omezování 

nežádoucího dopadu povodní. Zejména se jedná o změny využívání pozemků 

v rámci územního plánování, záměrnému umisťování rostlinného pokryvu, 

vegetačních pásů, zatravňování břehů, zvýšení přirozeného zaplavení, opatření 

zajišťující zachycení vody v krajině a zpomalení jejího odtoku [17]. 

Základním opatřením je zachování a obnova přirozených retenčních 

a akumulačních funkcí krajiny, údolních niv a toků, vhodné využití území 

pro řízení rozliv povodně, které umožňuje rozliv toku v místech, kde nehrozí 

ohrožení osob a majetku [17]. 

Revitalizace vodních toků je přírodě blízké opatření povzbuzující retenční 

a transformační účinek krajiny, jejímž účelem je obnovení hodnot vodních toků 

a niv z krajinářského hlediska. Revitalizace by měla přinášet zvětšení 

zavodněného povrchu, obnovení členitosti podélného profilu a tím ekologické 

hodnoty toku, zvětšení aktuální zásoby vody v korytě, posílení zásob nivní 

podzemní vody, tlumení průběhu povodní rozlivem v nivě, a tím zpomalování 

jejich postupu, obnovení přirozeného odvodňování nivy, obnovení přirozené 

stability koryta či zlepšení celkového vzhledu koryt a niv [34]. 

Základními prvky revitalizace vodních toků je odstranění migračních 

překážek nebo jejich nahrazení přírodě bližšími a prostupnějšími prvky, 

nahrazení upraveného nedostatečně členěného dna koryta vodního toku 

kamenitým dnem, rozvolnění koryta do přírodě blízkých tvarů, estetičtější 

provedení břehů, zdí a protipovodňových stěn či rozsáhlejší parkové úpravy, 

povodňové parky [34]. 
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Renaturace vodních toků, tedy samovolná obnova přirozených tvarů a funkcí 

toků a niv, je pozvolná nebo povodňová. Renaturace působí pozitivně pokud 

nedochází k nadměrnému hloubkovému vymílání. Renaturace není příliš 

vhodná v zastavěném území, spíše se využívá ve volné krajině [34].  

Víceúčelové území v blízkosti vodního toku je vhodné vybudovat v místech 

vodního toku, kde to místní podmínky umožňují. Jedná se o budování 

cyklistických i pěších stezek, parků a prvků přibližujících vodní tok lidem. 

V přídě povodně zde může dojít k rozlivu s minimálním dopadem na životy, 

zdraví a majetek [34].  

Ochranná povodňová koryta a průlehy odlehčují povodňovým průtokům 

mimo zastavěná území, které má být před následky povodně chráněno. Další 

variantou je vybudování povodňového, za běžných podmínek neprotékaného 

průlehu, nebo kombinovaného typu, který představuje průleh s tůněmi 

a mokřady [34]. 

Přírodě blízkými opatřeními lze částečně vyvažovat negativní dopady 

technických opatření, která ovšem hrají významnou úlohu v protipovodňové 

ochraně, ale na druhou stranu narušují přírodní prostředí vodních toků a jejich 

niv a omezují přirozený rozsah území pro rozlévání povodní. Lze říct, že přírodě 

blízká opatření jsou jakési náhradní opatření za újmy na přírodním prostředí 

nebo v území přirozených rozlivů vzniklých budováním technických opatření. 

Například vytvářením náhradních potočních, říčních, mokřadních a jiných 

nivních biotopů [34]. 
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3.4 Povodňové orgány a ostatní účastnici ochrany před 

povodněmi 

Povodňové orgány jsou zákonem definované instituty oprávněné k řízení, 

organizaci a kontrole opatření k ochraně před povodněmi [2].  

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi jsou správci povodí a správci 

vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb ohrožených 

povodněmi [2]. 

3.4.1 Povodňové orgány 

Povodňové orgány řídí ochranu před povodněmi ve své územní působnosti, 

dle vodního zákona [2]. 

Tabulka 2 - Struktura povodňových orgánů [2]. 

Povodňové orgány 

Území Období mimo povodeň Období trvání povodně 

Obce 
Orgány obce / v hl. m. Praze 

orgány městských částí 

Povodňové komise obcí / v hl. m. 

Praze povodňové komise 

městských částí 

ORP 

Obecní úřady ORP / v hl. m. 

Praze orgány městských částí 

stanovené Statutem hl. m. 

Prahy 

Povodňové komise ORP / v hl. m. 

Praze povodňové komise 

městských částí stanovené 

Statutem hl. m. Prahy 
Kraje Krajské úřady Povodňové komise kraje 

Ústřední 
MŽP / příprava záchranných 

prací Ministerstvo vnitra 

Ústřední povodňová komise 
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Povodňové orgány jsou v období mimo povodeň obecní úřady, obecní úřady 

ORP, krajské úřady, které jsou podřízeny povodňovým orgánům vyšší instance. 

Ústředním povodňovým orgánem je MŽP.  V rámci zabezpečení úkolů 

při ochraně před povodněmi provádějí ve své územní působnosti řadu úkolů 

stanovených vodním zákonem [14]. 

Povodňovými orgány v období povodně jsou povodňová komise obce, ORP, 

kraje a Ústřední povodňová komise. Povodňová komise má zpravidla zřízen 

pracovní štáb povodňové komise. Povodňová komise se řídí povodňovým 

plánem a k zabezpečení ochrany před povodněmi může vydávat operativní 

příkazy a provádět opatření, která se zapisují do povodňové knihy. Pravomoci 

povodňové komise začínají vyhlášením druhého nebo třetího SPA a končí 

odvoláním SPA [14]. 

3.4.2 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi 

Správci vodních toků jsou povinni v rámci ochrany před povodněmi 

zpracovat odborná hlediska k povodňovým plánům obcí, v kooperaci 

s povodňovými orgány ORP provádět povodňové prohlídky na tocích, zajistit 

pracovní síly a věcné prostředky k provádění zabezpečovacích prací, zúčastnit 

se hlásné povodňové služby a informovat o nebezpečí a průběhu povodně 

příslušné správce povodí, povodňové orgány, pracoviště ČHMÚ a Hasičský 

záchranný sbor kraje a další [10]. 

Vlastníci vodních děl jsou povinni zabezpečovat úkoly v rámci ochranně před 

povodněmi, neboť vodní díla mohou výrazně ovlivnit průběh povodně. Vodní 

dála jsou nedílnou součástí protipovodňové ochrany, jako prevence před 

vznikem zvláštních povodní jsou vlastnící vodních děl zařazených do I. až IV. 

kategorie povinni provádět na vlastní náklad u vodního díla 

technickobezpečnostní dohled u vodního díla. Vlastníci vodních děl jsou dále 
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povinni například zajišťovat pracovní síly a věcné prostředky na provádění 

zabezpečovacích prací na vodních dílech, sledovat jevy na vodních dílech 

pro bezpečné odvedení povodně, účastnit se hlásné povodňové služby, 

dokumentovat průběh povodně na vodním díle a další [10]. 

Vlastnící pozemků a staveb v záplavovém území, které zhoršují průběh 

povodně, jsou povinni zpracovávat povodňové plány, na příkaz povodňového 

orgánu musí plnit činnosti, aby nedošlo ke zhoršení průběhu povodně. 

Například jsou povinni na příkaz povodňového orgánu odstranit své předměty 

a zařízení, které mohou zhoršit odtok nebo ucpat koryta, zajišťují případnou 

předčasnou sklizeň, záchranu osob a svého majetku, účastní se hlásné 

povodňové služby [10]. 

3.5 Záchranné práce při povodních 

Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření, která 

se provádí za účelem ochrany životů a majetku při povodni v ohrožených nebo 

již zaplavených územích. Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové 

orgány v kooperaci se složkami integrovaného záchranného systému (dále 

jen IZS) [35]. 

Záchranné práce při povodních provádí Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen 

„HZS ČR“) a jednotky požární ochrany. HZS ČR je hlavní základní složkou IZS, 

která působí při povodních [35].   

Příslušníci HZS ČR během záchranných prací musí varovat a evakuovat 

obyvatelstvo z ohrožených oblastí, kdy toto vykonávají v součinnosti s Policií ČR 

a obecní policií. S využitím lodí, automobilů či vrtulníků zachraňují osoby, 

poskytují předlékařskou pomoc, zachraňují a ochraňují majetek, zachraňují 

zvířata, vyhledávají osoby ve zřícených budovách, odčerpávají vodu 
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ze zatopených objektů, likvidují havárie způsobené povodní s únikem 

nebezpečných chemických látek, v rámci techniky napomáhají zdravotnické 

záchranné službě [9].   

V rámci záchranných pracích vykonávají příslušníci HZS ČR zabezpečovací 

práce, během kterých provádějí mimo jiné průzkumy povodňové situace, 

vodních děl a toků, varují obyvatele, vyrozumívají příslušné orgány, zabezpečují 

kooperaci s dalšími složkami IZS, spolupracují při zřizování a provozování 

evakuačních středisek, uzavírají přívody vody, elektrické energie a plynu, 

provizorně upravují důležitá zařízení. HZS ČR dále organizačně řídí koordinaci 

záchranných prací, organizuje a asistuje při distribuci humanitární pomoci, 

distribuuje vysoušeče budov, čerpadla a dezinfekční prostředky [6].   

3.6 Povodňové plány 

Povodňový plán je dokument upravený v § 71 vodního zákona, kterým se řeší 

ochrana určitého území. Povodňový plán upravuje způsob zajištění včasných 

a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového 

režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále pak způsob zajištění 

včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, 

zabezpečení ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací, zajištění 

základních funkcí v objektech a v území narušených povodní a obsahuje 

stanovené směrodatné limity SPA [2, 13]. 

Obsahově se povodňové plány dělí na věcnou, organizační a grafickou část. 

Věcná část zahrnuje údaje o zdrojích povodňového nebezpečí, opatření potřebná 

pro zajištění ochrany před povodněmi a směrodatné limity SPA. Organizační část 

obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení na účastníky ochrany před 

povodněmi a také vymezení jejich úkolů. V grafická část jsou obsaženy zpravidla 



43 

 

mapy nebo plány se zakreslením mimo jiné záplavových území, evakuačních 

tras, míst soustředění, hlásných profilů [2]. 

Povodňové plány lze rozdělit podle zpracování pro různé územní celky: 

• povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, jejichž územní 

obvod je ohrožen povodní; 

• povodňové plány ORP, které zpracovávají ORP; 

• povodňové plány krajů, které zpracovávají příslušné orgány krajů 

v přenesené působnosti v kooperaci se správci povodí; 

• povodňový plán ČR zpracovává MŽP [6]. 

Vlastníci staveb nebo území ohroženého povodní nacházející se v záplavovém 

území zpracovávají povodňový plán, pokud stavba, objekt či pozemek může 

zhoršit průběh povodně. Povodňové plány vlastníků staveb nebo území 

ohroženého povodní se zpracovávají pro vlastní potřebu a pro kooperaci 

s povodňovými orgány obcí [6]. 

3.6.1 Analýza povodňového plánu městské části Praha-Troja s orientací 

na objekt Zoo Praha  

Městská část Praha-Troja leží ve správním obvodu městské části Praha 7. 

městská část Praha-Troja leží na pravém dolním břehu řeky Vltavy, 

jak znázorňuje obrázek 4, většina území leží v přírodním parku Drahaň – Troja 

a obvyklou zástavbu tvoří zahradní vilky. Na území této městské části se nachází 

mimo jiné významný objekt Zoo Praha [37].  

Území je ohroženo zejména přirozenými povodněmi, Zoo Praha leží 

v záplavovém území, viz obrázek 5 a je ohrožena již při průtoku Q10. Areál Zoo 

Praha je v současné chvíli od koryta chráněn pouze hrází, která byla původně 

koncipována na ochranu Q50, ale při výstavbě byla omezena na úroveň Q20. 
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Opravou N-letých průtoků ze strany ČHMÚ je ochrana Zoo Praha menší 

než Q20, kdy při povodních v roce 2013 došlo k zaplavení Zoo Praha 

již při průtoku menším než Q20 [38].  

 

Obrázek 4: Území městské části Praha-Troja [37]. 

 

Obrázek 5: Rozliv Zoo Praha při Q20 [37]. 
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Po povodni v srpnu 2002 magistrát hl. m. Prahy přehodnotil dosavadní 

strategii ochrany před povodněmi.  Již v roce 1999 byl vytvořen protipovodňový 

systém vybudování PPO, tato výstavba byla rozdělena do osmi etap, kdy PPO 

byla projektována a dimenzována na průtok Vltavy hl. městem Prahou 

QN = 5160 m3/s (dále jen Q2002), s bezpečnostní rezervou 30 cm [37].  

Rozdělení etap: 

• Etapa 0001 – Staré Město a Josefov. 

• Etapa 0002 – Malá Strana a Kampa.  

• Etapa 0003 – Karlín a Libeň. 

• Etapa 0004 – Holešovice a Stromovka. 

• Etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov. 

• Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín. 

• Etapa 0007 – Troja. 

• Etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřan. 

Etapa 0007 – Troja byla zahájena v roce 2007 a dokončena v roce 2012. 

V souvislosti s budováním tunelu Blanka byly instalovány další části ochrany, 

a tím se etapa v roce 2013 uzavřela. Protipovodňová ochrana je aplikována 

od mostu Barikádníků k vyústění tunelu Blanka, liniově znázorněna na obrázku 

6. Tvoří ji původní hráz řeky, zvýšená o milánskou zeď na úroveň Q2002 + 30 cm. 

Byla užita mobilní hrazení v celkové délce 269,1 metru s výškou hrazení od 0,3 

metru do 6,27 metru, dále pak mobilní hrazení těžká v délce 11,6 metru s výškou 

5,18 metru, viz příloha č. 2.  
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Obrázek 6: Liniové zobrazení povodňové ochran Praha-Troja [37]. 

 

Z uvedeného je zřejmé, že ačkoliv byl areál Zoo Praha několikrát ničivě 

zasažen povodní a škody z těchto povodní bylo v řádech stovek milionů korun, 

nedostalo se zájmovému kulturnímu objektu Zoo Praha dostatečné pozornosti 

v rámci povodňové ochrany. Zoo Praha je významným kulturním místem, 

je ohrožena povodněmi již při průtoku Q10, přesto není zahrnuta ve výstavbě 

povodňové ochrany. Zhodnocením uvedených informací povodňového plánu 

městské části Praha-Troja bylo zjištěno, že areál Zoo Praha je chráněn pouze 

původní hrází, která je účinná do průtoku Q10 a jinou ochrannou nedisponuje.  
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4 METODIKA 

Zpracování diplomové práce je spojeno zejména se studiem odborné 

literatury, zákonů, vyhlášek a koncepcí týkajících se dané problematiky. Dále 

byla využita analýza dat ze získaných dokumentů. Byly zvoleny metody 

komparace, popisu, SWOT analýza, metoda What – If – Co se stane, když.  

Dále měl být využit modelovací program MIKE 11 a Operační mapy rozlivu, 

vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s šířením nového typu viru SARS-CoV-

2 způsobující onemocnění COVID-19 a s tím spojenými krizovými a ochrannými 

opatřeními vydávanými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, nebylo 

možné zpřístupnění programů oprávněnými institucemi. Z tohoto důvodu jsou 

v diplomové práci použity mapy rozlivu a území z internetového zdroje 

dpp.praha.eu, kde jsou tyto mapy k dispozici, a bylo ověřeno, že tyto mapy jsou 

aktuální, neboť prozatím nedošlo ke změnám. 

Komparace je srovnávací metoda, využitá ke zjištění shodnosti či rozdílnosti 

zkoumaných událostí, v tomto případě PPO při povodních v letech 2002 a 2013 

v objektu Zoo Praha. Při komparaci je vycházeno ze souboru informací 

získaných z dříve řešených situací, které jsou mezi sebou porovnány. 

Dále je v diplomové práci použita univerzální rozhodovací metoda analýzy 

rizik prostřednictvím SWOT analýzy. Při této metodě je zpracován přehled 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Analytická metoda What – If – Co se stane, když se používá zejména při řízení 

rizik. Hledají se možné dopady na negativní události a jejich vliv na předmět 

zájmu. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Povodně 2002 

Ničivá povodeň v srpnu roku 2002 postihla téměř všechny přítoky Vltavy, 

ovlivnila průtoky Labe a jeho přítoků od soutoku s Vltavou, povodeň za sebou, 

zanechala katastrofální následky. Pro tuto práci byl vybrán zájmový objekt Zoo 

Praha, který se nachází na území hl. m. Prahy konkrétně na území městské části 

Praha-Troja ve správním obvodu městské části Praha 7. V Zoo Praha byla při této 

povodni zaplavena celá spodní část, kde se v té době nacházely např. pavilony 

goril, šelem, velkých savců, vodních ptáků, byl zde umístěn sloninec, 

lachtani a další. Zaměstnanci evakuovali přes tisíc zvířat, několik zvířat bylo 

uspáno, čtyři zvířata musela být usmrcena [38, 39].  

Škody během povodně 2002 byly vyčísleny na 232 milionů korun. Bylo 

zničeno více než dvacet objektů a třináct bylo zásadně poškozeno. 

Z evakuovaných zvířat, kterých bylo 1029, v důsledku povodně nepřežilo 134 

[40].  

5.1.1 Meteorologické příčiny povodní 

Srpnové povodně 2002 způsobily dvě vlny srážek. První vlna srážek trvala 

v období 6. až 7. srpna, kdy silně a vytrvale pršelo v jižních Čechách a místy 

se vyskytovaly srážky přívalové. Následně v období od 8. do 10. srpna se srážky 

vyskytovaly lokálně. Druhá vlna srážek započala 11. srpna a trvala do 13. srpna, 

kdy srážky měly mimořádnou intenzitu. Úhrny srážek první a druhé etapy 

jsou vyobrazeny na obrázcích č. 7 až 9 [41]. 
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Obrázek 7: Úhrn srážek v období od 6. do 7. srpna 2002 [41]. 

 

 

Obrázek 8: Úhrn srážek v období od 11. do 13. srpna 2002 [41]. 
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Obrázek 9: Úhrn srážek v období od 6. do 15. srpna 2002 [41]. 

 

5.1.2 Protipovodňová opatření v Zoo Praha při povodni 2002 

Jak již bylo zmíněno, Zoo Praha je chráněna před povodní původní hrází, která 

chrání spodní část při průtoku Q20. Povodně 2002 měly místy průtok až tisící leté 

vody označovaný jako Q2002, je zřejmé, že zmíněná hráz byla zjevně 

nedostačující k ochraně před takovouto povodní. Zoo Praha nebyla v roce 2002 

zahrnuta do povodňového plánu městské části Praha-Troja, a naopak paradoxně 

byla vedena jako poldr k zaplavení. Jako opatření během povodně byla zvolena 

evakuace zvířat. Vzhledem k tomu, že povodeň měla rychlý nástup a Zoo Praha 

nebyla na takovou extrémní situaci připravena, probíhala evakuace v extrémně 

těžkých podmínkách, kdy během tří hodin se muselo evakuovat např. šestnáct 

tygrů, levhartů a jaguárů, čtyři gorily, nosorožci, sloni a mnoho dalších. Celkem 

bylo evakuováno 1003 vlastních a 26 soukromých zvířat. Z toho 127 savců, 750 

ptáků se čtrnácti vejci, 141 plazů s dvaceti vejci a 11 kaloňů. Dále bylo vypuštěno 

čtyřicet šest ptáků, dvě kajmanky a čtyři lachtani unikli, podařilo se tři lachtany, 
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dvacet šest ptáků a obě kajmanky zpět odchytit. Při evakuaci uhynulo celkem 

osm savců, čtyři museli být z různých důvodů utraceni a dalších šest savců bylo 

nalezeno utonulých po opadnutí vody. Celkem uhynulo sto dvacet ptáků, z toho 

osmdesát utonulo, osmnáct zhynulo na přímé následky a dvanáct na stresové 

a šokové stavy, deset následně uhynulo po odsunu do jiných zahrad. Celkem 

čtrnáct ptáků zůstalo neodchyceno. Do jiných zahrad bylo přesunuto třicet šest 

savců, sto šedesát šest ptáků a třicet sedm plazů [40].  

V rámci získávání podkladů bylo hovořeno s Odborným poradcem 

pro rozvojové projekty a engineering Zoo Praha. Ústním sdělením odborného 

poradce bylo zjištěno, že Zoo Praha nemělo povodňový plán a nebylo zahrnuto 

do povodňového plánu příslušné městské části. Z důvodu rychlého nástupu 

povodně a nepřipravenosti pracovníků, probíhala evakuace za extrémních 

podmínek. Evakuace zvířat, zejména velkých savců je komplikovaná a vyžaduje 

přípravy, je zapotřebí techniky, která umožní přesun zvířete, a především 

je nutné jednotlivá zvířata uspat, toto si vyžaduje dostatek času. Anestezie může 

být složitá v podmínkách skupinových chovů, kde by mělo ideálně dojít k uspání 

celé skupiny najednou, což ale není fakticky proveditelné. Protože nebyla spodní 

část Zoo Praha nijak chráněna před povodní takového rozsahu, došlo 

ke značným škodám na budovách, ve výbězích a funkční nebyly ani rozvodny 

sítí [42].   

5.1.3 Zhodnocení 

Zoo Praha byla v době povodně odkázána na svou vlastní činnost.  Evakuace 

zvířat byla prováděna za extrémních podmínek a ve velmi krátkém časovém 

úseku s ohledem na množství a druh zvířat, důsledkem čehož došlo k úhynu 

sto třiceti čtyř zvířat. Následek povodní byl ničivý, celá spodní část byla 

zamořena bahnem, troskami a naplaveninami, přes dvacet objektů bylo z ničeno 

a třináct značně poškozeno. Materiální škody byly vyčísleny na 232 milionů 
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korun. Samotné odklízení trvalo měsíce. Po povodni došlo k rozvoji spodní části 

zoo, k obnově pomohla i veřejnost, kdy se díky sbírce na pomoc Zoo Praha 

vybralo dvacet milionů korun, celkové náklady na odstranění povodňových 

škod dosáhly 66,2 milionu korun a z toho 43,8 milionu bylo pokryto zálohou 

pojistného plnění, příspěvkem ze státního rozpočtu, příspěvkem zřizovatele 

a změnou účelu dotace MŽP. Při obnově byl v rámci možností využíván 

odolnější materiál. Některé ohrožené výběhy byly postupně stěhovány do horní 

oblasti [40]. Z uvedeného bylo zjištěno, že Zoo Praha nebyla připravena 

na povodeň, PPO, které zahrnuje pouze původní hráz je zcela nedostatečné, 

přes to nebyla Zoo Praha zahrnuta do povodňového plánu, a ačkoliv se hovořilo 

o potřebě ochrany Zoo Praha před povodněmi, nebyl objekt zahrnut ani do plánu 

výstavby PPO etapa 0007 Troja, která započala v roce 2007.   

5.2 Povodně 2013 

Povodeň v červnu roku 2013 se řadí na třetí místo v kontextu svého rozsahu, 

intenzity a způsobenými důsledky.  Povodeň postihla ve třech vlnách celé území 

ČR. Povodně zasáhly především ČR, Slovensko, Německo, Polsko a Maďarsko. 

Povodně byly zejména následkem dlouhotrvajících silných dešťových srážek, 

které působily na již nasycených povodích.  V Zoo Praha byla opět při této 

povodni zaplavena celá spodní část. Díky předchozím zkušenost, již neměla 

tak tragické následky. Díky nasazení zaměstnanců a následně dobrovolných 

i profesionálních hasičů se podařilo evakuovat více než jeden tisíc pět set zvířat 

s minimálním úhynem a zároveň se podařilo zachránit podstatnou část 

přenosného majetku [43, 44].  

Škody, které způsobila povodeň v Zoo Praha roku 2013, byly vyčísleny na více 

než 160 milionů korun. Některé objekty byly značně poškozeny. V důsledku 

povodně, díky organizaci a včasné evakuaci uhynulo minimum zvířat, převážně 
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se jednalo o ptactvo, k dalším úhynům došlo v důsledku přesunů a tím 

způsobeným stresovým podmínkám [44].  

5.2.1 Meteorologické příčiny povodní 

Červnové povodně 2013 způsobily nadměrné srážky během května a června.  

V květnu bylo abnormální srážkové období, kdy spadlo 113 mm srážek, 

tedy 167 % normálu. Srážkami, které trvaly od 26. do 31. května byla nejvíce 

zasažena západní část území. I červnové srážky byly abnormální, srážky dosáhly 

146 mm, což je 174 % dlouhodobého průměru. Měsíční úhrny srážek a ukazatel 

nasycenosti území je zobrazen na obrázku 10 až 12. Vlivem nasycení území došlo 

ke třem vlnám povodní na území ČR. V hl. m. Praze povodně udeřily v první 

vlně od 2. do 13. června a v druhé vlně od 24. do 27. června [45, 46]. 

 

Obrázek 10: Měsíční úhrn srážek v květnu 2013 [45]. 
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Obrázek 11: Měsíční úhrn srážek v červnu 2013 [45]. 

 

 

Obrázek 12: Nasycení území k 1.6.2013 [45]. 
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5.2.2 Protipovodňová opatření v Zoo Praha při povodni 2013 

Jak již bylo výše uvedeno, Zoo Praha po povodni 2002 nebyla zahrnuta 

do povodňových plánů a nedošlo k žádné optimalizaci ochrany před 

povodněmi, přes to neměla povodeň v červnu 2013 takové následky, jako 

povodeň v roce 2002. Obrovským problémem se při této povodni stala nefunkční 

klapka na kanalizační síti, což způsobilo vyvěrání stoky přímo ve spodní části 

areálu zoo. Klíčová se ukázala organizace a včasná evakuace zvířat ze zasažené 

oblasti, toto opatření si vyžádalo maximální nasazení pracovníků zoo. Následně 

byli nápomocni dobrovolní i profesionální hasiči, kteří zajistili pomocí techniky 

odčerpávání vody ze zaplaveného areálu a následně, za pomoci dobrovolníků, 

pomáhali odstraňovat škody. Díky včasnému a organizovanému postupu 

nedošlo k výrazným ztrátám na zvířatech a podařilo se zachránit i značnou část 

přemístitelného majetku. Přes to došlo ke škodám, které byly vyčísleny na 160 

milionů korun, kdy došlo k zaplavení některých pavilonů a tím k jejich 

poškození [44].  

5.2.3 Zhodnocení 

Z uvedeného bylo zjištěno, že od povodní v roce 2002 nedošlo k výstavbě 

nových PPO, která by chránila spodní areál Zoo Praha, ačkoliv toto téma bylo 

diskutováno a je žádoucí. Ukázalo se, že díky zkušenostem z přechozích 

povodní, byla organizace realizovaných opatření účinná s minimálními ztrátami 

zvířat, ale škody na majetku byly opět výrazné.   
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5.3 Komparace protipovodňových opatření a povodňová 

ochrana při povodních 2002 a 2013  

V tabulce 3 jsou uvedena PPO použitá v areálu Zoo Praha při povodních 

v letech 2002 a 2013. 

Tabulka 3 - Protipovodňová opatření v letech 2002 a 2013. 

Protipovodňové 

opatření 

Povodeň 2002 Povodeň 2013 

Technická opatření Původní hráz na průtok 

Q20 

Původní hráz na průtok 

Q20 

Evakuace Evakuováno přes 1000 

zvířat z toho úhyn 134 

Evakuováno přes 1500 

zvířat, úhyn minimální 

Činnost Zoo Praha 

 

Neorganizovaná 

evakuace zvířat,  

přestěhování některých 

pavilonů, 

likvidace následků 

Organizovaná evakuace 

zvířat, 

ochrana přemístitelného 

majetku, 

likvidace následků, 

přestěhování některých 

pavilonů a výběhů, 

zadání k vypracování 

doporučení k ochraně a 

rozvoji protipovodňové 

ochrany 

Zasahující složky × Dobrovolní hasiči,  

HZS hl. m. Prahy 

 

Z tabulky 3 je zřejmé, že Zoo Praha není chráněna PPO a že během jedenácti 

let nedošlo k žádným úpravám, nebyla vybudována žádná protipovodňová 

ochrana objektu. Nutno podotknout, že v roce 2007 započala výstavba PPO etapa 

007 Troja viz kapitola 3.6.1, která ovšem nezahrnula ochranu před povodněmi 

areálu Zoo Praha. Kladem, po povodni 2013, je ze strany Zoo Praha zadání 

k vypracování doporučení k ochraně a rozvoji protipovodňové ochrany, která 

byla zpracována pro Zoo Praha a Magistrát hl. m. Prahy, následně byla v roce 

2014 vytvořena příprava fyzikálního modelu Trojské kotliny a návrhy 
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technických opatření na ochranu Zoo Praha, k ostatním opatřením se úřad 

postavil takřka stejně. V evakuaci zvířat byl rozdíl zejména ve zkušenostech 

a včasném přístupu, kdy při povodni v roce 2002 neměli pracovníci zoo dostatek 

zkušeností a museli jednat v časové tísni, při povodni v roce 2013 již zužitkovali 

získané zkušenosti a evakuace byla dopředu organizovaná. Povodně v roce 2013 

nezpůsobily v objektu Zoo Praha tak závažné škody, jako povodně roku 2002. 

Důvodem je nižší dosažená maximální výše hladiny a průtoku a také 

organizovaná evakuace a ochrana majetku. Povodňová ochrana objektu Zoo 

Praha je problematická, neboť se nachází v blízkosti Císařského ostrova a v této 

oblasti bylo prioritou rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod, což přineslo 

otázku zhoršených odtokových poměrů. Následně byl tento problém 

kompenzován převáděním průtoku plavebními komorami a současném zvětšení 

průtočného profilu plavebního kanálu.  

5.4 Deskriptivní explorace protipovodňových opatření 

na území Trojské kotliny 

Tato část práce se zabývá popisem území Trojské kotliny, jejíž součástí 

je zájmový objekt Zoo Praha. Terénním průzkumem byl sledován stav 

povodňové ochrany objektu Zoo Praha a přilehlého okolí.  

Trojská kotlina se rozkládá na území městských částí Praha 6, Praha 7, Praha 

8 a Praha Troja. Zoo Praha se nachází ve správním obvodu městské části Praha 7 

na katastrálním území Praha Troja. Zoo Praha je začleněna do lokality Trojské 

kotliny.  

Trojská kotlina není přesně vymezenou městskou částí hl. m. Prahy. Nachází 

se na severním okraji Prahy, kdy hranice území Trojské kotliny tvoří Holešovice, 

Bubeneč, Podbaba, Podhoří a Troja, ty se svažují do jednotného údolí k Vltavě, 

která je pomyslnou osou Trojské kotliny. Jedná se o významné území, na němž 
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se rozléhá řada vyhledávaných objektů, jako je Královská obora, 

k níž neodmyslitelně patří i Výstaviště a Planetárium. Císařský ostrov, trojský 

zámek, botanická a zoologická zahrada. Zachovala se zde rozlehlá území městské 

zeleně. Oblast je žádanou rekreační lokalitou, která nabízí řadu sportovního 

i volnočasového vyžití. Dalším významným místem je stará čistička odpadních 

vod v Bubenči, která se stala unikátní technickou památkou a dnes je veřejnosti 

přístupná jako muzeum. Technická infrastruktura je v Trojské kotlině 

zastoupena Ústřední čističkou odpadních vod, nacházející se na Císařském 

ostrově, ta má velký vliv na odtokové poměry zejména na povodňové průtoky. 

Ačkoliv je Trojská kotlina vyhledávaným územím občanů, nedošlo 

v posledních letech k výraznější revitalizaci území zejména v oblasti Císařského 

ostrova. V průběhu několika let vznikly různé projekty a studie, které zahrnovaly 

revitalizaci území se začleněním prvků protipovodňové ochrany, doposud 

ale nebyl žádný z projektů realizován a Císařský ostrov a jeho přilehlé okolí stále 

není chráněno před povodněmi.  

Na levém břehu Vltavy se rozléhá Královská obora a dále Šárecké údolí, 

obě lokality jsou nezastupitelnou částí zeleně v hl. m. Praze. Královská obora 

je chráněna protipovodňovým pevným opatřením, železničním násepem, 

který je v místech průjezdů doplněn o mobilní hliníkovou stěnou.  Mezi levým 

břehem a Císařským ostrovem se nachází plavební kanál. Plavební kanál 

má zpevněné břehy. Při případné povodni by měly být zhoršené odtokové 

poměry kompenzovány zvýšeným průtokem vody přes plavební kanál. 

Na samotném Císařském ostrově je umístěna již zmíněná Ústřední čistička 

odpadních vod, která zaujímá značnou část ostrova, před povodní je chráněna 

vybudovanou zdí na hrázi téměř po celém svém obvodu viz fotodokumentace 

v příloze č. 2. Dále leží přirozené meandrující koryto řeky. Oba pravé břehy řeky 

se jeví jako neupravené a nestabilizované, tedy se jedná o přírodní břehy koryta. 
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V rámci terénního průzkumu bylo zjištěno, že břeh lemující hranici se Zoo Praha, 

je značně zanedbaný, v některých místech jsou svalené kameny z původní hráze, 

z čehož je zřejmé, že hráz není stabilní. Z pozorování vyplynulo, že je nutné 

zpevnit původní hráz a upravit břehy a využít tak zanedbané plochy, které jsou 

pokryty minimální nebo žádnou vegetací, ke zvýšení ochrany před povodněmi. 

Na pravém břehu řeky nalezneme trojský zámek, Zoo Praha, Botanickou 

zahradu a další vyhledávané lokality. Na obou březích se nachází několik hojně 

využívaných sportovišť včetně cyklostezky. 

Objekt diplomové práce je Zoo Praha, která leží na pravém břehu řeky v dolní 

části pražské městské části Troja. Má celkovou rozlohu šedesát hektarů, přičemž 

hranice objektu s přilehlým břehem řeky se rozpíná na úseku cca jednoho a čtvrt 

kilometru. Objekt můžeme rozdělit na horní a spodní část, kdy právě spodní část 

objektu byla v minulosti několikrát zasažena povodněmi. V příloze č. 3 

je vyobrazen situační plán Zoo Praha, na němž je znázorněna spodní hranice zoo 

a zároveň hranice záplavových území pro Q20, Q50 a Q100. Podle vyobrazení 

je patrné, že převážná část plochy spodní části zoo je ohrožena povodněmi 

s průtokem Q20. 

Horní areál zoo leží na skalním masivu s převýšením 50 m v porovnání 

se záplavovým územím spodní části zoo. Ve spodním areálu je umístěno několik 

ohrožených pavilónů, jako je pavilon goril, pavilon šelem a plazů, pavilon 

lachtanů a pavilon tučňáků a také velemlokárium. Dále je ve spodním areálu 

umístěno především ptactvo, menší druhy opic a několik zástupců 

sudokopytníků. Na podzim roku 2019 začala stavba nového pavilonu goril, který 

je situován mimo záplavové území areálu v horní části zoo. Přemístění pavilonu 

goril je důležité, protože stávající pavilon leží v nejnižší části zoo, je tedy ohrožen 

povodní a případnou ochranou zvířat bylo jejich přestěhování do povodňové 

věže, případná evakuace je pro gorily stresující a je časově náročná a riziková. 
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V záplavovém území zoo jsou převážně umístěny lehké stavby s přírodních 

materiálů, nebo byly zvoleny železobetonové stavby s použitím nasáklivých 

materiálů, jako je minerální vata, které jsou v případě povodně odolnější.  

Ve spodní části zoo bylo v letech 2012 až 2014 vybudováno velemlokárium, jedná 

se o ekologickou stavbu začleněnou do území způsobem umožňujícím přelití 

vody při povodni přes stavbu, aby nedošlo k výrazným škodám. 

5.5 Modelování rozlivu 

Jak již bylo uvedeno v metodice práce, pro zpracování měli být využity 

modelovací program MIKE 11 a Operační mapy rozlivu. Vzhledem k nastalé 

situaci v souvislosti s šířením nového typu viru SARS-CoV-2 způsobující 

onemocnění COVID-19 a s tím spojenými krizovými a ochrannými opatřeními 

vydávanými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, nebylo možné 

zpřístupnění programů oprávněnými institucemi. Z tohoto důvodu jsou použity 

mapy rozlivu a území z internetového zdroje dpp.praha.eu, kde jsou tyto mapy 

k dispozici. 

Na obrázku 13 je znázorněno území rozlivu při povodni s průtokem Q20. 

Z obrázku vyplývá, že již při povodni s průtokem Q20 jsou potřebná PPO, neboť 

je zřejmé, že dojde k zaplavení celé dolní části Zoo Praha. Následně je na obrázku 

14 zachyceno ukončení PPO a je zjevná vzdálenost mezi ukončenou ochranou 

před povodní a Zoo Praha.  Obrázek 15 zachycuje území zasažené povodní 

s průtokem Q100 se současným vyobrazením Q20. 
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Obrázek 13: Mapa rozlivu při průtoku Q20. Zdroj: dpp.praha.eu 

 

 

Obrázek 14: Mapa rozlivu s hranicí území Zoo Praha a ukončením ochrany. Zdroj: dpp.praha.eu 
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Obrázek 15: Mapa rozlivu při průtoku Q100. Zdroj: dpp.praha.eu 

 

Z obrázku lze vyčíst že území zasažené povodní s průtokem Q20 je rozsáhlé 

a vzhledem k charakteru zájmového objektu je jisté, že při takové povodni 

dochází k výrazným škodám na majetku. Zoo Praha je významný objekt kulturní 

hodnoty a jeho ochrana opřed povodněmi by neměla být opomíjena. 
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5.6 SWOT analýza současného stavu protipovodňové ochrany  

Předmětem SWOT analýzy je současný stav protipovodňové ochrany objektu 

Zoo Praha, zabývá se jejími silnými a slabými stránkami, příležitostmi 

a hrozbami a ty jsou dále níže popsány. 

Tabulka 4 - SWOT analýza protipovodňové ochrany. Vlastní 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Organizovaná evakuace zvířat. 

• Zkušenosti s povodněmi. 

• Ochrana majetku a zvířat. 

• Zpracované doporučení k ochraně 

a rozvoji protipovodňové 

ochrany. 

• Pomoc dobrovolníků při povodni 

• Nálady na vybudování 

protipovodňové ochrany jsou 

nižší než hodnota chráněného 

majetku. 

• Není zpracován povodňový plán. 

• Objekt není zahrnut do 

povodňového plánu územně 

správního celku. 

• Protipovodňová ochrana – 

původní hráz dostačující na 

průtok Q10. 

• Vysoké pořizovací náklady 

systému protipovodňové ochrany. 

• Vynaložení nákladů na údržbu 

protipovodňové ochrany. 

• Ochrana území s ohledem 

na krajinný ráz. 

• Území v těsně blízkosti vodního 

toku. 

• Počet zasahujících při povodni. 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Úprava koryta a odtokových 

poměrů. 

• Vybudování protipovodňové 

ochrany. 

• Zainteresovanost hl. m. Prahy,  

• Pomoc dobrovolníků při 

povodni 

• Minimalizace škod na majetku. 

• Dostatečný počet zasahujících 

při povodni. 

• Výskyt povodní Q20 a výše. 

• Žádná technická, nebo mobilní 

protipovodňová ochrana. 

• Výstavba a chov zvířat 

v záplavovém území. 

• Ohrožení na životech a zdraví 

zvířat. 

• Kontaminace zaplaveného území. 

• Šíření chorob mezi zvířaty. 
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Tabulka 5: Vyhodnocení SWOT analýzy. Vlastní 

silné stránky váha hodnocení 

organizováná evakuace zvířat 0,3 5 1,5

zkušenosti s povodněmi 0,1 4 0,4

ochrana majetku a zvířat 0,2 3 0,6

zpracované doporučení k ochraně a rozvoji protipovodňové 

ochrany 0,2 3 0,6

pomoc dobrovolníků při povodni 0,1 2 0,2

náklady na vybudování protipovodňové ochrany jsou nižší 

než hodnota chráněného majetku 0,1 3 0,3

3,6

slabé stránky váha hodnocení 

není zpracován povodňový plán 0,2 -5 -1

objekt není zahrnut do povodňového plánu územně 

správního celku 0,1 -3 -0,3

nedostačující protipovodňová ochrana 0,2 -5 -0,5

vysoké pořizovací náklady systému protipovodňové ochrany 0,1 -4 -0,4

náklady na údržbu protipovodňové ochrany 0,1 -3 -0,3

území v těsné blízkosti vodního toku 0,1 -4 -0,4

ochrana území s ohledem na krajinný ráz 0,1 -3 -0,3

počet zasahujícíh při povodni 0,1 -1 -0,1

-3,3

příležitosti váha hodnocení 

úprava koryta a odtokových poměrů 0,2 4 0,8

vybudování protipovodňové ochran 0,4 5 2

zainteresovanost hl. m. Prahy 0,1 3 0,3

pomoc dobrovolníků při povodni 0,1 2 0,2

minimalizace škod na majetku 0,1 3 0,3

dostateční počet zasahujících při povodni 0,1 4 0,4

4

hrozby váha hodnocení 

výskyt povodní Q20 a vyšší 0,2 -5 -1

žádná technická nebo mobilní protipovodňová ochrana 0,3 -5 -1,5

výstavba a chov zvířat v záplavovém území 0,2 -4 -0,8

ohrožení na životech a zdraví zvířat 0,1 -3 -0,3

kontaminace zapalveného území 0,1 -3 -0,3

šíření chorob mezi zvířaty 0,1 -2 -0,2

-4,1

interní

externí

celkem

0,3

-0,1

0,2

součet 

součet 

součet 

součet 

výsledná bilance
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Silné stránky – Zoo Praha zužitkovala své zkušenosti z povodní v letech 2002 

a 2013, vytvořila si tak vlastní koncept ochrany v podobě organizované evakuace 

zvířat. Postupně budou vybudovány nové pavilony a výběhy ve vyšších 

polohách areálu, mimo záplavové území. Zoo Praha po povodních 2013 převzala 

iniciativu v otázce výstavby protipovodňové ochrany, nechala zpracovat 

doporučení k ochraně a rozvoji protipovodňové ochrany, jejíž výsledkem 

byl návrh na PPO, na základě kterého, byl následně zpracován matematický 

model, který prokázal, že ochrana zoo před povodněmi je možná 

bez výraznějších důsledků pro okolí. V roce 2014 byl zpracován i fyzikální model 

Trojské kotliny a návrh opatření na ochranu Zoo Praha. Ochrana Zoo Praha před 

povodněmi je stále ve fázi příprav a plánování.  

Slabé stránky – Zoo Praha je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy 

a je kulturně významným objektem. Přes to není zahrnuta do povodňového 

plánu příslušné městské části hl. m. Prahy a nemá vypracovaný svůj povodňový 

plán. V důsledku to značně komplikuje situaci při řešení povodně, kdy chybí 

jasně stanovený postup řízení PPO. S tím je spojena i otázka osob, které zasahují 

při povodni, Zoo Praha je odkázána na soběstačnost a dobrovolnickou pomoc.  

Zoo Praha je stále chráněna před povodní pouze původní hrází na povodeň 

s průtokem Q20, ačkoliv byla tato ochrana prokázána jako zcela nedostačující, 

neboť při průtoku Q20 je již spodní část areálu částečně zaplavena. Výstavba 

protipovodňové ochrany je spojena s vynaložením vysokých pořizovacích 

investic, které již byly vyhodnoceny ve zpracovaném fyzikálním modelu. 

Při míře ochrany na úrovni Q50 by činily pořizovací náklady na výstavbu 

protipovodňové ochrany 59 milionů korun a při míře ochrany na úrovni Q100 

by pořizovací náklady činily 82,6 milionu korun. Ačkoliv se částky mohou zdát 

vysoké, vzhledem k hodnotě chráněného majetku, kdy se v Zoo Praha stále 

buduje a vytváří přijatelné zázemí pro chovaná zvířata. S realizací 

protipovodňové ochrany jsou dále spojeny náklady na jejich údržbu, 



66 

 

ty lze považovat za účelně a efektivně vynaložené náklady. Problémem se může 

zdát poloha území v rámci výstavby protipovodňové ochrany, která by mohla 

narušit krajinný ráz. 

Příležitosti – Díky své reputaci má Zoo Praha mnoho příznivců, 

a to se ukázalo užitečné zejména v době po povodni. Proběhla veřejná sbírka, 

kterou se vybralo 20 milionu korun na podporu zoo po povodni, a při povodních 

2013 řada dobrovolníků pomáhala především s odklízením následků. Pokud 

se zřizovatel hl.  m. Praha rozhodne realizovat výstavbu protipovodňové 

ochrany, mohlo by dojít i k úpravě koryta, a tím k pozitivní úpravě odtokových 

poměrů.  

Hrozby – Pro Zoo Praha jsou hrozbou povodně s průtokem Q20 a vyšším. 

Protipovodňová ochrana je zcela nedostačující, zoo není chráněna žádnými 

technickými ani mobilními prvky protipovodňové ochrany. Ve spodní části Zoo, 

která leží v záplavovém území, jsou umístěny pavilony a různé jiné objekty 

a samozřejmě i chovaná zvířata, která musí být v případě povodně 

komplikovaně evakuována a vznikají významné škody na majetku. Při zaplavení 

území může dojít ke kontaminaci půdy, zejména při porušení funkčnosti 

kanalizační uzávěry a může tak dojít i k vyplavení stokových vod do areálu zoo. 

Toto s sebou přináší hrozbu šíření nemocí nejen mezi zvířaty.  

SWOT analýzou bylo vyhodnoceno, že PPO Zoo Praha jsou nedostatečná. 

Od povodní 2002 neproběhla realizace žádných PPO a objekt je tak nechráněn. 

V případě povodně je Zoo Praha závislá zejména na činnost svých pracovníků 

a pomoc dobrovolníků. Výsledek SWOT analýzy ukazuje, že je nutné zlepšení. 

Největší potenciál ke zlepšení je zapracovat na slabých stránkách, čímž 

se eliminují i hrozby. Optimálním řešením je realizace PPO, která povedou 

k ochraně Zoo Praha před povodněmi.  
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5.7 Metoda What – If 

Komparací a SWOT analýzou bylo vyhodnoceno, že Zoo Praha nemá účinná 

PPO. Metodou What – If jsou v tabulce 5 shrnuty dopady při výskytu povodně 

s průtokem Q20 a vyšším.  

Tabulka 6 - Dopady povodně metodou What – If. Vlastní 

Dopad na Konkrétní dopad 

Na životy a draví  

• Úrazy, ztráty na životech personálu 

a dalších osob při provádění evakuace 

zvířat, odklízení následků. 

• Možná kontaminace osob 

ze zamořeného území ze stokové sítě. 

• Stižené hygienické podmínky. 

• Možnost šíření infekce. 

Na bezpečnost • Výskyt rabování. 

Na životní prostředí 

• Poškození či zničení flóry.  

• Poškození prohozeného koryta.  

• Kontaminace půdy.  

Na majetku 

• Zničení a poškození pavilónů, výběhů, 

budov a dalších objektů. 

• Poškození a zničení movitého majetku. 

Na životy a zdraví zvířat 

• Utonutí, nebo utracení z důvodu 

nemožnosti evakuace. 

• Poranění při evakuaci. 

• Uhynutí následkem stresové situace po 

evakuaci. 

•  

Dopady na systém dodávek 

energií a vody 

• Přerušení dodávek elektrické energie – 

nemožnost udržet v provozu potřebná 

zařízení (například světla, terária, 

čerpadla, vysoušeče). 

• Přerušení dodávek plynu – omezení 

dodávek tepla. 

• Přerušení dodávek pitné vody k zajištění 

pitného režimu. 

Přerušení dodávek užitkové vody ke 

smývání zanešení. 

Dopady kanalizační síť 

• Vyplavení stokových vod na povrch. 

• Zanesení kanalizační sítě. 

• Porušení kanalizační sítě. 
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Z popsaných dopadů na jednotlivé oblasti je opět prokázána potřeba realizace 

protipovodňové ochrany Zoo Praha.  

5.8 Protipovodňová ochrana v zahraničí 

Při prostudování protipovodňových opatření a výskytu povodní ve světě, 

bylo zjištěno, že zaplavená Zoo Praha je ojedinělým jevem. Dle dostupných 

materiálů bylo zjištěno, že většina zoo je situována mimo záplavové oblasti. 

Je tomu tak i v ČR, jedná se například o zoo v Ústí nad Labem nebo brněnskou 

zoo. Byly nalezeny informace o zatopené zoo v hl. m. Gruzie Tbilisi, kam byli 

vysláni na pomoc i chovatelé z pražské, ústecké a zlínské zoo. Dále bude popsána 

protipovodňová ochrana města Bratislavy ke srovnání protipovodňové ochrany 

Prahy. 

5.8.1 Zoo v Tbilisi 

Zoo v Tbilisi byla zaplavena v roce 2015. Příčinou byl silný déšť v období 

od 13. do 14. června, kdy došlo k nasycení vodního toku v krátkém časovém 

úseku. Povodně vyvolaly obrovskou paniku, došlo k úmrtí několika pracovníků 

zoo, některá zvířata se dostala ven z výběhů, jako například hroch, medvědi, vlci 

či tygr. Na místo byla povolána tamní policie, která záchrannou akci pojala 

s ohledem na hrozící nebezpečí pro obyvatelstvo a namísto uspávání zvířat 

je usmrcovala. Na místo se dostavili aktivisté, kterým se podařilo přesvědčit 

tamní policii, aby zvířata nebyla usmrcována. Zoo v Tbilisi byla zničena, a přes 

to se podařilo provoz zoo obnovit. V rámci ochrany před povodněmi 

je zamýšleno zoo přestěhovat mimo záplavovou zónu, ale vzhledem k tamním 

politickým poměrům nedošlo k úplnému přestěhování zoo, neboť výstavba nové 

zoo je finančně náročná, a právě politická situace negativně ovlivňuje dokončení 

výstavby. Byla zachována horní část původní zoo, která tak bude přístupná 

do doby, než dojde k celkovému přestěhování na nové místo.  
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Zoo v Tbilisi, stejně jako pražská zoo, není v současné době dostatečně 

chráněna před povodněmi. Plánování v oblasti protipovodňové ochrany 

Zoo v Tbilisi je podobné fázi, jako plánování v tomto směru pro Zoo Praha. 

Národní agentura pro životní prostředí ve spolupráci s městskou radou v Tbilisi 

navýšila rozpočet pro financování protipovodňové ochrany města. V tomto 

ohledu je hl. m. Praha výrazně napřed, neboť disponuje funkční 

protipovodňovou ochranou zejména centra města a dalších lokalit přiléhajících 

k vodnímu toku. Město Tbilisi má prozatím zadán projekt k vylepšené plánování 

v regionu, jako je aktualizace hlavních plánů a plánů reakce na mimořádné 

události, včetně rizik změny klimatu a k vytvoření povodňových map [47, 48]. 

5.8.2 Bratislava 

Bratislava je hl. m. Slovenské republiky, rozkládá se na ploše 368 km2   a leží 

na vodním toku Dunaj. Tak jako téměř celou střední Evropu, postihly povodně 

v roce 2002 i Bratislavu a jednalo se o třetí největší povodně, které Bratislavu 

zasáhly. Po těchto povodních se Bratislava, stejně jako další jiná zasažená města, 

začala věnovat ochraně před povodní. V roce 2004 vnikla projektová příprava 

PPO, kdy cílem projektu bylo zejména posouzení existující dokumentace a studií, 

vypracování nové studie a vypracování projektové dokumentace pro území. 

Výstavba protipovodňové ochrany byla započata 2007 a trvala do roku 2010, byla 

rozdělena do sedmi etap. Pro ochranu Bratislavy před povodní byly vybudovány 

podzemní konstrukční a těsnící stěny, protipovodňová zeď, zemní hráz, mobilní 

hrazení, uzavírací objekty, čerpací stanice a mobilní čerpací jednotky. 

Protipovodňová opatření prověřila povodeň v roce 2013, která ukázala, 

že protipovodňové opatření jsou účinná, díky přijatým PPO byly materiální škody 

minimální.  Protipovodňová ochrana Bratislavy je dlouhá 15 km s náklady 

na výstavbu 30 milionů eur [49]. 
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5.8.3 Komparace protipovodňových opatření  

Pro Zoo v Tbilisi je prioritou úplné přestěhování zoo do nově budovaného, 

moderního areálu. Je zcela nepochybné, že takovéto opatření v ochraně před 

povodněmi bude nejúčinnějším řešením, ale vybudování nového areálu 

je spojeno s vysokými náklady, které gruzínská zoo získává zejména 

ze sponzorských darů různých organizací a nadací. Takový krok by mohla 

zvažovat i Zoo Praha, po povodních již došlo k částečnému přestěhování 

zejména zvířat, která se složitě evakuují, jedná se o pavilonu slonů a pavilonu 

hrochů do vyšších poloh areálu zoo. V současné době dochází i k výstavbě 

nového pavilonu goril, který je taktéž situován do horní poloviny areálu. 

Zoo Praha by tak mohla zvážit úplné přestěhování pavilonů do horní části areálu 

a ve spodní části by mohla být vybudována rekreační a relaxační zóny situované 

do prostřední parků.  

Pro ochranu hl. m. Prahy byla protipovodňová ochrana budována v letech 

2004 až 2013, výstavba byla rozdělena do 8 etap. V rámci ochrany před 

povodněmi byly budovány rozsáhlé podzemní stavby, která slouží staticky 

pro povodňové zdi a úchyty mobilního hrazení, zároveň plní ochrannou funkci 

před prouděním podzemních vod. Dále byly použity železobetonové 

a jílocementové stěny, které jsou až 12 m hluboké, převrtávané pilotové stěny, 

ocelové štětovnice i trysková injektáž, úchyty pro mobilní hrazení. 

Protipovodňová ochrana Prahy je dlouhá 19,255 km, z toho jsou 6,795 km dlouhá 

mobilní opatření. Celkové náklady na vybudování protipovodňové ochrany jsou 

3,7 miliardy českých korun.  V porovnání s protipovodňovou ochranou 

Bratislavy byly náklady, na ochranu hl. m. Prahy před povodní, více než čtyřikrát 

větší. Bez ohledu na ochranu Zoo Praha, lze konstatovat, že vybudovaná 

protipovodňová ochrana Prahy a Bratislavy plní svůj účel a dostatečně chrání 

města před povodněmi. 
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6 DISKUZE 

Cílem této práce byla komparace PPO využitých při povodni v letech 2002 

a 2013 v objektu Zoo Praha a následné zhodnocení současného stravu PPO 

chránící Zoo Praha. V kapitole 5 jsou pospány meteorologické příčiny povodní, 

PPO a zhodnocení povodní v letech 2002 a 2013, které zasáhly Zoo Praha, taktéž 

je provedena komparace využitých PPO. Následně byl uskutečněn terénní 

průzkum, který byl využit k vypracována deskriptivní explorace 

protipovodňové ochrany na území Trojské kotliny. Následně je vyobrazen rozliv 

při průtoku Q20, Q50 a Q100 v areálu Zoo Praha. Pomocí SWOT analýzy 

je zhodnocen současný stav protipovodňové ochrany v Zoo Praha a metodou 

What-If jsou zhodnoceny dopady povodní na Zoo Praha.  

Komparací PPO využitých při povodni v letech 2002 a 2013 v objektu 

Zoo Praha, bylo zjištěno, že Zoo Praha je do současnosti chráněna před povodní 

pouze původní hrází, která je ovšem nedostačující a Zoo Praha je ohrožena 

povodní s průtokem již Q10. Příčiny porovnávaných povodní byly abnormální 

srážky v krátkém časovém úseku, obě povodně měly rychlý nástup. Zatímco 

průtok povodní v roce 2002 byl stanoven na Q2002, tedy průtok místy až tisíci 

leté vody, povodně v roce 2013 měly průtok až Q100. Při obou povodních byla 

zaplavena téměř celá spodní část zoo, ačkoliv v roce 2013 nedosahovala voda 

takové výšky jako při povodni v roce 2002, byly způsobeny mnohamilionové 

škody na majetku a došlo i ke ztrátám na zvířatech. Při povodních v hl. m. Praze 

hraje podstatou úlohu hlásná povodňová služba, problematické je, 

že hl. m. Praha je samostatným krajem, leží na poměrně krátkém úseku vodního 

toku a přenos informací neprobíhá dostatečně rychle zejména při povodni 

s rychlým nástupem. V porovnání s ostatním členěním územím na povodí, leží 

hl. m. Praha na krátkém úseku toku a v případě vzdutí vody je nutné okamžitě 

aktivovat protipovodňovou ochranu na celém území kraje. Právě i přenos 
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informací měl při komparovaných povodních významný vliv na zvládnutí 

povodní v Zoo Praha. Pracovníci zoo neměli včasné informace a v podstatě 

je povodeň zaskočila. Primární byla evakuace zvířat, která ale probíhala 

neorganizovaně a ve stresových podmínkách nejen pro zaměstnance, 

ale i pro samotná zvířata. Při povodních v roce 2013 již měla Zoo Praha 

zkušenosti z přechozích let, které při této povodni zužitkovala. Při zpracování 

práce bylo zjištěno, že pracovníci již nečekali na informace a sami situaci 

vyhodnotili, proběhla organizovaná evakuace většiny zvířat a nedošlo 

k takovým ztrátám na zvířatech jako při povodni v roce 2002. Majetkové škody 

byly v obou případech mnohamilionové. Zoo Praha byla a je při povodni 

odkázána zejména na svou vlastní činnost a na pomoc dobrovolníků, kteří 

se podílejí především na likvidačních pracích.  

Zoo Praha však do dnešního dne není chráněna před povodněmi jinak 

než původní hrází, která se ukázala jako neúčinná již při průtoku Q10. Hl. m. 

Praha již po povodních v roce 1997 začalo plánovat a připravovat PPO a fáze 

vybudování byly rozděleny na jednotlivé etapy. Ačkoliv etapa 0007 – Troja, byla 

realizována v letech 2007 až 2012, nebyla do této etapy zahrnuta ochrana 

Zoo Praha. Ze zdrojů použitých při vypracování práce, zejména z prověření 

možnosti nových PPO v trojské kotlině na fyzikálním modelu, byla zjištěna výše 

investic potřebných k ochraně Zoo Praha před povodněmi a je zřejmé, 

že investice vynaložené na výstavbu protipovodňové ochrany, by byly nižší 

než škody, které povodeň způsobí. Jednalo by se o účelně, efektivně vynaložené 

investice k ochraně před povodněmi. Vybudovaná PPO na území hl. m. Prahy 

se ukázala jako efektivní investice, neboť byla nižší než škody, které do té doby 

povodně na území města napáchaly.   

Hl. m. Praha celkově vyvíjí značné úsilí v oblasti ochrany obyvatel 

v záplavovém území, přes to nedošlo k pokroku povodňové ochrany Trojské 



73 

 

kotliny, zejména pak v ochraně samotné Zoo Praha. V rámci přípravné fáze bylo 

vytvořeno několik studií a koncepcí, které se zabývají tématem ochrany Trojské 

kotliny a Zoo Praha před povodněmi, ale v tomto směru prozatím nedošlo 

k potřebnému posunu a samotné výstavbě protipovodňové ochrany.  

Významný vliv na budování protipovodňové ochrany má rozšíření Ústřední 

čističky odpadních vod na Císařském ostrově. Nová vodní linka je budována pod 

zemí, čímž dojde k půdním změnám na Císařském ostrově, proto bude, jako 

kompenzace zhoršených odtokových poměrů průtok směřován přes plavební 

kanál.  

Budovaní ochrany před povodněmi v zastavěné oblasti s sebou přináší 

i problematiku určení míst k rozlivu povodně. V případě výstavby povodňové 

ochrany dochází ke zrychlení průtoku vody, neboť se voda přirozeně nerozlévá, 

množství vody se nezmenšuje, protože se voda nemá kam rozlévat a vsakovat. 

Protipovodňová ochrana vytváří umělé koryto, kterým voda protéká a k rozlivu 

dojde až za hranicí protipovodňové ochrany dále po proudu. I tento fakt je třeba 

zohlednit, při plánovaní protipovodňové ochrany pro Zoo Praha.    

Pomocí SWOT analýzy byl hodnocen současný stav protipovodňové ochrany 

Zoo Praha, z níž bylo zjištěno, že objekt je chráněn pouze původní hrází, kdy tato 

ochrana se při povodních ukázala jako zcela nedostatečná. Pro Zoo Praha jsou 

klíčové zkušenosti získané při minulých povodních a pomoci zejména 

dobrovolníků. Analýzou bylo prokázáno, že Zoo Praha není dostatečně chráněna 

před povodní. Pomocí metody What – If byly zjištěny dopady na Zoo Praha 

způsobené povodní s průtokem Q20 a vyšším a nelze než konstatovat, že byla 

prokázaná potřeba realizace PPO k ochraně objektu Zoo Praha.  

Dále byl práce proveden terénní průzkum, na jehož základě je zpracována 

deskriptivní explorace protipovodňové ochrany v Trojské kotlině. Na levém 
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břehu Vltavy se rozléhá Královská obora a Šárecké údolí, levý břeh je chráněn 

protipovodňovým pevným opatřením, pro něž byl zvolen železničním násep 

doplněný o mobilní protipovodňovou ochrannou tvořené hliníkovou stěnou.  

Mezi levým břehem a Císařským ostrovem se nachází plavební kanál, 

ten by měl při povodni využit pro odklonění průtoku. Na samotném Císařském 

ostrově je umístěna Ústřední čistička odpadních vod, před povodní je chráněna 

vybudovanou zdí na hrázi téměř po celém svém obvodu. Na pravém břehu řeky 

nalezneme trojský zámek, Zoo Praha, Botanickou zahradu a další vyhledávané 

lokality. Dále bylo pozorováno, že pravý břeh přiléhající k hranici Zoo Praha, 

je značně zanedbaný, v některých místech jsou svalené kameny z původní hráze, 

z čehož je zřejmé, že hráz není stabilní, doporučením je zpevnit původní hráz. 

Zanedbané plochy břehu by měly být upraveny a využity jako součást 

protipovodňové ochrany.  

S ohledem na zjištěná data nelze jinak než konstatovat, že hypotézy stanovené 

v kapitole 2 nebyly potvrzeny.  

Hypotéza 1: V současné době je Zoo Praha dostatečně připravena zvládnout 

povodňovou situaci.  

Výsledky výzkumu jasně ukazují, že Zoo Praha není dostatečně připravena 

zvládnout povodňovou situaci. Jak je uvedeno výše, nejenže Zoo Praha 

nedisponuje dostatečnou ochranou před povodní, ale v případě povodně 

je odkázána na soběstačnost a pomoc dobrovolníků, kdy v minulých letech byli 

nenahraditelně nápomoci dobrovolní hasiči i příslušníci HZS hl. m. Prahy. Díky 

získaným zkušenostem z předchozích povodní je Zoo Praha připravena 

na evakuaci a ochranu zvířat a v omezené míře je připravena i na ochranu 

majetku.  
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Pomocí SWOT analýzy byly zjištěny slabé stránky v oblasti ochrany Zoo Praha 

před povodněmi. Z uvedených slabých stránek můžeme jako nejvýznamnější 

uvést, že není zpracován povodňový plán, objekt není zahrnut do povodňového 

plánu územně správního celku a nedostačující protipovodňová ochrana 

dostačující na průtok Q10. Slabé stránky mají potenciál ke zlepšení, pokud bude 

zapracováno na slabých stránkách eliminují se tak i hrozby, 

Hypotéza 2: Systém povodňové ochrany, který je v současné době využíván 

na území městské části Praha-Troja je dostatečný k ochraně objektu Zoo Praha. 

Zoo Praha je neodmyslitelnou součástí Trojské kotliny. Na pravém břehu 

disponuje Trojská kotlina vybudovanou protipovodňovou ochranou od mostu 

Barikádníků k trojské lávce poblíž trojského zámku. Další protipovodňová 

ochrana se nachází na levém břehu, kde je železničním násepem chráněna 

Královská obora a další okolí. Na Císařském ostrově je chráněna Ústřední čistička 

odpadních vod, kde je na hrázi postavena povodňová stěna. Z uvedeného je zcela 

zřejmé, že Zoo Praha není chráněna před povodněmi a systém povodňové 

ochrany na území Trojské kotliny není vybudován pro ochranu Zoo Praha. 

Pro účely posouzení protipovodňových opatření byla provedena komparace 

protipovodňové ochrany Zoo Praha a Zoo v Tbilisi, též hl. m. Prahy a Bratislavy. 

Při zpracování komparace bylo zjištěno, že zaplavení zoo je ojedinělým jevem, 

neboť se většina zoo nachází mimo záplavové území, a to i v ČR.  Podařilo 

se provést komparaci se zaplavenou gruzínskou Zoo v Tbilisi, zaplavenou v roce 

2015. Povodeň měla ničivé následky a zničila téměř celou zoo, přes to se podařilo 

obnovit horní část zoo. Situace v řešení protipovodňové ochrany objektu 

je podobná, jako je tomu u Zoo Praha. Prozatím jsou vypracované studie a plány 

k vybudování ochrany celého města před povodněmi. Pro ochranu Zoo v Tbilisi 

bylo rozhodnuto o přestěhování zoo mimo záplavové území, s čímž je spojen 
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i rozkvět zoo. Prozatím se nepodařilo přestěhovat celou zoo, neboť Zoo v Tbilisi 

je závislá především na financování od různých nadačních organizací a situaci 

komplikuje i politická situace v Gruzii. Ačkoliv je přestěhování takového objektu 

finančně náročné, jeví se tato možnost jako nejúčinnějším řešením v oblasti 

ochrany před povodněmi. Zoo Praha by mohla taktéž uvažovat o této možnosti, 

některé pavilony a výběhy byly po povodních přestěhovány do vyšších poloh 

areálu, přes to zůstává ve spodní části zoo několik ohrožených pavilonů. Pokud 

by byly výběhy a pavilony přestěhovány mimo záplavové území, mohla 

by být spodní část areálu využita k vybudování rekreačním a relaxačním 

účelům, vytvořených v souladu s přírodou.  

V práci byla provedena komparace protipovodňové ochrany města Bratislavy 

a Prahy bez ohledu na ochranu Zoo Praha před povodní. V obou městech došlo 

k výraznému vývoji protipovodňové ochrany zejména po povodních v roce 

2002, které postihly téměř celou střední Evropu. Protipovodňová ochrana 

Bratislavy byla vybudována v celkové délce 15 km, jednalo se o podzemní 

konstrukční a těsnící stěny, protipovodňová zeď, zemní hráz, mobilní hrazení, 

uzavírací objekty, čerpací stanice a mobilní čerpací jednotky, náklady na výstavbu 

činili 30 milionů eur. V porovnání s protipovodňovou ochranou Bratislavy byly 

náklady, na ochranu hl. m. Prahy před povodní ve výši 3, 7 miliardy korun 

českých. V Praze byly budovány rozsáhlé podzemní stavby, která slouží staticky 

pro povodňové zdi a úchyty mobilního hrazení, dále byly vybudovány 

železobetonové a jílocementové stěny, převrtávané pilotové stěny, ocelové 

štětovnice i trysková injektáž a úchyty pro mobilní hrazení. Protipovodňová 

ochrana v Praze je dlouhá 19,225 km. Vybudovaná protipovodňová ochrana 

Prahy a Bratislavy plní svůj účel a dostatečně chrání města před povodněmi. 

Na základě získaných poznatků byl zpracován návrh na zlepšení 

protipovodňové ochrany Zoo Praha. Nákres byl proveden pouze grafickým 
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počítačovým softwarem. Pro vybudování ochrany Zoo Praha je potřeba vycházet 

z matematickofyzikálních modelů a přesných výpočtů průtoků při povodních.  

Dále je nutné zvážit zhoršení odtokových poměrů dále po proudu toku, které 

budou působit na přilehlé území. Vzhledem k tomu, že Zoo Praha je chráněna 

před povodní pouze původní hrází, bylo by vhodné minimálně zpevnit a navýšit 

tuto hráz, to by vedlo ke zmírnění následků způsobené povodní, protože 

by nedošlo k tak výraznému zaplavení spodní části objektu Zoo Praha.  

Analýzou protipovodňové ochrany bylo v práci zjištěno, že Zoo Praha 

nedisponuje žádnými prvky protipovodňové ochrany. Návrh na zlepšení 

je realizace PPO, které jsou obsaženy ve studii „Prověření možností nových PPO 

v trojské kotlině na fyzikálním modelu“. Navrhovaná PPO jsou zpevnění původní 

hráze a osazení opravené hráze úchyty na mobilní protipovodňovou stěnu 

o výšce nejméně 260 cm a provést úpravu koryta Vltavy pro zvýšení odtoku [38].  

Vzhledem k tomu, že na části záplavového území jsou stále umístěny pavilony 

zvířat, které se komplikovaně evakuují, doporučuje se tyto pavilony adaptovat 

na úroveň povodně Q100 a případnou další výstavbu situovat do vyšších poloh 

areálu.  

Při zpracování této práce bylo prostudováno několik plánovacích koncepcí 

pro úpravu Císařského ostrova a přilehlého okolí. Byly vypracovány studie 

a matematickofyzikální modely zabývající se možnou ochranou Zoo Praha, 

ale doposud nedošlo k posunu v této problematice. V současnosti je zadána 

zakázka na zpracování „Architektonicko – krajinářská koncepční studie, začlenění 

protipovodňové ochrany ZOO Praha do nivní krajiny Trojské kotliny a řešení 

navazujících veřejných prostranství“, která by měla přinést konkrétní návrhy 

na řešení a výstavbu protipovodňové ochrany pro Zoo Praha a přilehlého okolí.  
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V rámci zpracování této práce byla navržena protipovodňová ochrana spojená 

s úpravou břehů a v kombinaci technických i přírodě blízkých opatření 

s ohledem na ráz území, viz obrázek č. 16.  

 

Obrázek 16: Návrh protipovodňových opatření. Vlastní 

 

Na obrázku jsou zaznamenány prvky protipovodňové ochrany vhodné 

k ochraně Zoo Praha před povodněmi. První je znázornění vysazení upevnění 

pro mobilní povodňovou stenu o výšce průtoku Q100, tedy zhruba 130 cm 

na zpevněné hrázi. Jedná se o technický prvek protipovodňové ochrany, 

který může svým vzhledem narušovat ráz krajiny, a proto by bylo vhodné jej 

začlenit do území šetrným způsobem a v kombinaci s dalšími prvky 

protipovodňové ochrany, jako je úprava původní hráze zpevněním a vhodným 

zvolením stěny nebo úchytů pro mobilní hrazení. Dalším navrženým opatření 

je navýšení původní hráze na výšku průtoku Q100, tak jak je uvedeno na druhém 

řádku obrázku. Na posledním řádku obrázku je zachycena výraznější úprava 
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břehů s vytvořením suchého koryta, které by v případě povodně zlepšilo 

odtokové poměry a dále kaskádové zvýšení a zpevnění původní hráze. 

Upravená hráz by mohla být víceúčelově využita k vybudování stezky pro pěší 

vedle cyklostezky, k vytvoření odpočinkových zón ve formě parků, celkově 

by byl zanedbaný břeh revitalizován a vodní tok by tak byl přiblížen 

obyvatelstvu. Na obrázku uvedená protipovodňová ochrana by s ohledem 

na prostor a šíři břehu, mohla být kombinována. Navržená protipovodňová 

ochrana by byla dostačující k ochraně Zoo Praha před dalšími povodněmi, 

zabránilo by to dalšímu výraznému zaplavení spodní části areálu zoo, vzniku 

mnohamilionových škod na majetku a v neposlední řadě by navrhovaná 

protipovodňová ochrana ochránila životy zvířat umístěných ve spodní části zoo. 

Odtokové poměry by zlepšila celková revitalizace břehů na Císařském ostrově 

a úprava koryta řeky. Navržená protipovodňová ochrana znázorněná 

na obrázku by mohla být využita i na Císařském ostrově a navázat 

tak na ochranu Ústřední čističky odpadních vod. V případě povodně by měl být 

využit plavební kanál ke zlepšení odtokových poměrů.  

Cílem práce byla komparace PPO využitých při povodních v letech 2002 

a 2013 v objektu Zoo Praha. Při komparaci PPO využitých v objektu Zoo Praha 

při komparovaných povodních, bylo zjištěno, že právě objekt Zoo Praha není 

dostatečně chráněn před povodněmi a v tomto směru nedošlo od devadesátých 

let k žádnému pokroku, ačkoliv byla v hl. m. Praze výstavba protipovodňové 

ochrany rozplánována do několika etap. V práci bylo pomocí SWOT a What – If 

analýzy prokázána potřeba ochrany Zoo Praha před povodněmi. Stanovené 

hypotézy byly vyvráceny, čímž bylo opět potvrzeno, že ochrana Zoo Praha před 

povodní je nezbytná.  

Jak již bylo uvedeno výše, je vypracováno několik studií, které by měli vést 

k vybudování protipovodňové ochrany Zoo Praha a již byla zadána zakázka 
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na architektonicko – krajinářský návrh začlenění protipovodňové ochrany Zoo 

Praha do krajiny Trojské kotliny. Zoo Praha se tak snad v nejbližších letech dočká 

vybudování dostatečně protipovodňové ochrany. 

Pro budoucí vývoj protipovodňové ochrany je nezbytná další analýza stávající 

ochrany s ohledem na krajinářské změny v území povodí, na klimatické změny, 

které mohou mít vliv na průběh povodně.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce vytvořit ucelený náhled na téma povodně a ochrana 

před povodněmi, komparace PPO využitých při povodních v letech 2002 a 2013 

v objektu Zoo Praha a analýza současného stavu protipovodňové ochrany 

pro Zoo Praha, byl naplněn.  Pomocí komparace bylo zjištěno, že Zoo Praha 

nedisponuje potřebnou ochranou před povodněmi, přesto že již byla několikrát 

ničivě zasažena povodní. Provedené analýzy prokázaly, že Zoo Praha je územím, 

které protipovodňovou ochranu potřebuje s ohledem na následky, které 

povodeň způsobí.  

Stanovené hypotézy nebyly prokázány, což lze považovat za další ukazatel 

potřeby výstavby protipovodňové ochrany pro Zoo Praha. Na základě získaných 

poznatků byla nevržena opatření ke zlepšení protipovodňové ochrany 

Zoo Praha, která by případně mohla být využita k dalším návrhům a úpravám, 

potřebným před případnou úpravou původní hráze a břehů přilehajícím 

k objektu Zoo Praha.   
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČR   Česká republika 

Hl. m. Praha  Hlavní město Praha 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

POVIS  Povodňový informační systém 

PPO   Protipovodňová opatření 

SPA  Stupeň povodňové aktivity 

ZOO  Zoologická zahrada 

Zoo Praha  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
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