
24. Námitka 

Protipovodňová opatření proti vzedmuté Vltavě a bleskovým povodním na 
Šárecko-Litovickém potoce  
Text: 
Požadujeme doplnit do veřejně prospěšných staveb a opatření protipovodňovou ochranu 
nemovitostí v ul. V Podbabě a na začátku ul. V Šáreckém údolí proti vzedmuté vodě Vltavy a 
Šárecko-Litovického i Lysolajského potoka.  
Zpracovávaná územní studie Šárecké údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka vyhodnotila již zpracované 
varianty řešení a navrhla konkrétní způsob ochrany obyvatel a nemovitostí, který byl schválen MČ 
Praha 6 a předán magistrátu hl. m. Praze k dalšímu rozpracování.  Požadujeme do individuálních 
regulativů doplnit informaci odkazující na řešení v územní studii.  

 
Odůvodnění:  
Za posledních 20 let bylo území 2x zaplaveno vzedmutím Vltavy - v roce 2002 a 2013. V listopadu 2002 
se magistrát usnesením zastupitelstva zavázal chránit obyvatele Prahy před povodněmi na úrovni 
pětisetleté vody a následně byl postupně budován systém protipovodňových opatření, ale k ochraně 
obyvatel ulice V Podbabě a začátku ul. V Šáreckém údolí nedošlo. V roce 2013 bylo proto území 
postiženo vzedmutou Vltavou podruhé. Obyvatelé postižené oblasti ve spolupráci s MČ Prahou 6 
dlouhodobě požadují zajištění ochrany života a majetku. Absence protipovodňových opatření má za 
následek obtížnost či nemožnost pojistit ohrožené nemovitosti. Každá taková událost nepoškozuje jen 
majitele objektů, ale díky potřebě následných oprav vede k dlouhodobé uzávěře vjezdu do údolí, které 
omezuje spojení obyvatel Lysolaj a Šáreckého údolí s územím hl.m. Prahy. Řešení protipovodňové 
ochrany bylo jedním z cílů zpracovávané územní studie Šárecké údolí - Tichá-Horní-Dolní Šárka. Řešení 
je projednané s místními občany. Umožňuje 100% pasivní ochranu před rozlivem Šárecko-Litovického 
potoka i aktivní ochranu proti vzedmuté Vltavě na úroveň 500 leté vody. Řešení je výsledkem 
zvažování mnoha variant. Při vážení nebyla zohledněna pouze pořizovací cena, ale i celkové dopady na 
charakter historické krajiny jako významné kulturní hodnoty celospolečenského významu. Řešení má 
umožnit zachování genia loci a území dále je rozvíjet. Vzhledem k probíhající klimatické změně je 
doložen zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů mimo jiné i povodní. Řešení rada MČ Prahy 6 
usnesením č. 3210/22 ze dne 7.2. 2022 předala hl.m. Praze a požaduje další rozpracování. Vymezením 
potřebné ochrany se naplňuje jak závazek hl. m. Prahy z roku 2002, tak i požadavek na konkrétní 
řešení z roku 2022.  

 
Řešení v případě povodní převádí jednoduchými uzávěry mostků, hradily a šoupaty Šárecko-Litovický i 
Lysolajský potok do tunelu k Vltavě. Ten je navržen tak, že zároveň slouží pro rychlé pěší, ale zejména 
cyklistické spojení Dolní Šárky s nábřežím Vltavy a následně lávkou do ZOO. Jedná se o součást „zelené 
linky“ cest, které bezkolizně a bezpečně propojí oddechové plochy hl. m. Prahy. Opatření, které 
umožní uzavření viaduktu jsou spojena s úpravou prostoru na vstupu do údolí, kdy dochází zároveň ke 
změně dopravního uspořádání, které umožňuje zásadně zklidnit a zkvalitnit prostor za viaduktem. 
Umožňuje vytvořit piacetu pro pěší včetně plochy pro opětovné doplnění zeleně a posílení kulturně 
historického rázu území. Navržené řešení tedy nepřináší jen samotnou ochranu obyvatel, ale i zvyšuje 
kvalitu veřejného prostoru a rozšiřuje potenciál využití rekreačně oddechových ploch. Vytvářením 
přímých a bezpečných vazeb podporuje aktivní mobilitu a snižuje poptávku po individuální 
automobilové dopravě.     

 
Příloha : Prezentace  
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