
Protipovodňová opatření Dolní 

Šárka

Povodně: 

2002 - 42 domů zaplaveno až po střechy

2013 - 22 domů až do výše 2 metrů



Koncepce protipovodňové ochrany dolní části Šáreckého údolí

uzavření viaduktu

Uzavření Lysolajského potoka a 
jeho převedení do nivy

Uzavření nivy a vytvoření 
retenčního objemu pro 
případné čerpání

Uzavření Šárecko-Litoveckého 
potoka a jeho tížný přepad do 
tunelu. Tížný přepad 
Lysolajského potoka

3

2
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Využití protipovodňového tunelu pro pěší a cyklisty

Bezpečná (bezmotorová) cyklistická a pěší cesta  spojující nejvýznamnější městské parky a přírodní plochy.

Rozvoj aktivní - pěší a cyklistické dopravy je součástí strategie 

rozvoje udržitelné dopravy.

Bezpečná pěší a cyklistická stezka je vedena samostatně mimo 

motorovou dopravu.

Podbabská spojka a 

protipovodňový tunel



Rozdělovací objekt - přepad do tunelu a Vltavy
vzor objekt na Bílé Nise v Loučné nad Nisou

max. hladina vzdutí  187m.n.m

nejnižší hrana pod přepadem 183 m.n.m

max. hladina v nivě do přelivu (Lysolajský potok) je 185 m.n.m.
Při vzedmutí Vltavy nad 185m.n.m. je nutné Lysolajský potok z 
retenční nádrže v nivě čerpat

Pasivní poldrové řešení bleskové 
povodně na Šárecko-Litoveckém 
potoce (Do ul. V Podbabě možný 
jen bezpečný průtok potoka max. 
Q20)

Vstup - vtok do tunelu -
Podbabská spojka
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1. Protipovodňová opatření u lomu v Šáreckém údolí

Turbulentní turbína - hydroelektrárna



Šoupě pro uzávěr Šárecko-Litoveckého potoka

Hradidlo pod mostkem

2

nátok cca 183,2 m.n.m

max. hladina Lysolajského potoka do 
přelivu je  185m.n.m.

max. hladina retence v nivě 
do přelivu je  185m.n.m.stnd. retence - 183,2 - 184,7 m.n.m.

2. Protipovodňová opatření u Břetislavky



Úprava viaduktu - piaceta a protipovodňová opatření

Mobilní stěny - uzavření viaduktu
(vzor Trojský zámek)

Mobilní uzávěr koryta potoka
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Výška na úroveň cca 187 m.n.m.
Výška hrazení cca 5,8 m

3. Protipovodňová opatření u viaduktu u ul. Podbabská



lom - Šárecké 

údolí

Baba

(Podbabská spojka)
Podbabský

bulvár

a Dejvická 

riviéra

Císařský 

ostrov
ZOO

Vltava Vltava
Šárecko-Litovecký 

potok

Green Route ZOO - Šárecké údolí



Green Route – vyústění u lomu v Šáreckém údolí



ZOO
Šárka

Green Route – vyústění tunelu u Vltavy



https://dabpraha.rozhlas.cz/nejrychlejsi-cesta-z-zizkova-do-karlina-zizkovsky-tunel-

7756458#&gid=1&pid=2

Žižkovský tunel

délka 303 metry, šířka tunelu se pohybuje mezi 4,4 a 4,8 

metry, maximální výška činí 3,40 metru

Green Route - Podbabská spojka



https://everybodyhatesatourist.net/a-visit-to-
st-annas-tunnel-in-antwerp-belgium/

https://www.slimnaa

rantwerpen.be/en/bi

ke/pedestrian-and-

bicycle-tunnel-

under-the-river-

scheldt

Antwerpy - tunel pod řekou
Vítkovský tunel Praha - cyklostezka v místě 

zrušené trati

Tunely pro pěší a cyklisty - tradiční infrastruktura městská i rekreační



Londýn – vize. Reakce na problém provozování integrované motorové a bezmotorové 

dopravy



Koncepce protipovodňové ochrany v Dolní Šárce

● Technicky dosažitelné řešení

● Minimální ovlivnění krajinného rázu

● Využití pro zkvalitnění veřejných ploch

● Technicky zajímavé dílo

● Synergie s potřebami rozvoje rekreačně oddechových funkcí

● Rozvoj bezpečné aktivní udržitelné dopravy



Odkazy protipovodňové opatření z PDF odevzdání územní studie

7. Zelená a modrá infrastruktura

7.3. Protipovodňová opatření

https://sarudoli.axiohm.cz/vue-pdf-viewer/

● 7.3.1. Q100 Vltava.pdf

● 7.3.3. Q5 Vltava.pdf

● 7.3.4. Q20 Šárecko - Litovecký potok.pdf

● 7.3. Protipovodňová opatření - návrh - 3.pdf

● 7.3. Protipovodňová opatření - návrh - 2.pdf

● 7.3. Protipovodňová opatření - návrh - 1.pdf

● 7.3. Protipovodňová opatření - návrh - úvod.pdf

● 7.3.5. Q50 Šárecko - Litovecký potok.pdf

● 7.3. Protipovodňová opatření - návrh text - Piny _ ÚS.pdf

● 7.3.2. Q50 Vltava.pdf

https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.1.%20Q100%20Vltava.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.3.%20Q5%20Vltava.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.4.%20Q20%20%C5%A0%C3%A1recko%20-%20Litoveck%C3%BD%20potok.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20n%C3%A1vrh%20-%203.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20n%C3%A1vrh%20-%202.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20n%C3%A1vrh%20-%201.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20n%C3%A1vrh%20-%20%C3%BAvod.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.5.%20Q50%20%C5%A0%C3%A1recko%20-%20Litoveck%C3%BD%20potok.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20n%C3%A1vrh%20text%20-%20Piny%20_%20%C3%9AS.pdf
https://sarudoli.axiohm.cz/result-pdfs/1.Draft%20-%20koncept/3.%20N%C3%A1vrh%20%20/7.%20Zelen%C3%A1%20a%20modr%C3%A1%20infrastruktura/7.3.%20Protipovod%C5%88ov%C3%A1%20opat%C5%99en%C3%AD/7.3.2.%20Q50%20Vltava.pdf

