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1. Prostorově-technické řešení 
 Zemní val (SO.03) bude zvýšen do úrovně nájezdu od letovského mostu, tzn. zvýšení o 1,8 m, současně 

dojde k rozšíření o cca 1,5m na stranu od řeky (vnější) 

 V úseku u rodinných domů naváže na val mobilní stěna (SO.02), tzn. sloupky a hliníková hradidla – 5 

pracovníků je postaví během 4 hodin  

 Kompenzační opatření mohou snížit hladinu (zkapacitnění koryta, retence vody) 

o v povodí není prostor 

o snížení břehu cca o 10cm uvnitř chráněného území? – zdá se nereálné 

o prohrábka – zřejmě nemá efekt 

o redukce křoví na umělém ostrově pod letovským mostem? to by šlo a snížilo by to úroveň hladiny o 

cca 15 cm 

o při kompenzacích formou kácení je problém s AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny), která 

kácení nepovoluje 

 Prostor mezi letovským mostem a ČOV? 

o je navržena betonová zeď, protože pro val zde není prostor 

 Jaká bude rychlost vody u Letovského mostu? Je to úzký profil, ve kterém se voda zrychlí a postihne další 

úsek 

o zpracovatel rychlost v tomto úseku prověří, vč. rychlostí i při vyšší vodě než Q100 (2002)  

 PPO versus cyklostezka budovaná z dotací? 

o „udržitelnost“ projektu cyklostezky končí letos   

 Na přítoku Kejná je navrženo protipovodňové čerpadlo – má to dopady na přilehlé pozemky (zatopení) 

 Železniční podjezd je navržen s protipovodňovým uzávěrem 

 

2. Koncepce 
 Při protipovodňové ochraně Prahy zůstává Poberouní ponecháno pro rozliv?  

o projektant: vše se posuzuje a projektuje na stoletou vodu (Q100), povodeň z roku 2002 byla větší. 

Při Q100 by však měla být ochráněna jak Praha, tak i Poberouní 

 Nedobré zkušenosti a vzpomínky z minulosti 

o po řadě povodní je nyní větší připravenost záchranných složek, riziko je bráno vážně 

 Na povodeň v rozsahu roku 2002 není PPO navržena – v posuzování efektivity (dotace) se bere jako 

relevantní Q100 

 Kromě vody někdy při povodni kry, klády – podnět na zpevnění a zvýšení valu, který vydrží na rozdíl od 

mobilního hrazení 

o zimní povodeň je horší – ve výpočtu PPO se zohledňuje posilujícím koeficientem 



o v dokumentaci pro územní rozhodnutí lze změnit mobilní hrazení (současně je to nejdražší řešení) 

na val (levnější), otázkou je dostatečný prostor a pozemky pro val   

 Časový plán? 

o záleží na inciativě města – extrémy délky realizace z různých obcí od 2,5 do 10 let 

o klíčová je shoda mezi Řevnicemi a Lety  

 Pojištění? – dnes domy v záplavovém území nepojistitelné 

o po provedení PPO se změní mapa rizik a pojištění bude možné 

 

3. Dopad PPO v Letech 
 Na levém břehu dojde výpočtově ke zvýšení hladiny o 10-12cm 

 Rychlost se zvýší max. o 0,4m/s 

 Škody zatím nejsou vyčísleny – lze těžko vyčíslit (nejsou přesné podklady, i zvýšení hladiny o 10cm je 

s určitou nepřesností), projektant: návrh PPO by bylo třeba v další fázi posoudit 2D modelem, z toho by se 

daly škody na levém břehu přesněji vyhodnotit 

 Povodí požaduje u novostaveb v zápl. území hlavní podlaží nad hladinou Q100 

 Územní rozhodnutí může „narazit“ na vlastníky pozemků 

o není jich moc dotčených (většinově jsou úpravy navrženy na pozemcích Povodí Vltavy) 
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