
LIPENCE
Letošní povodeň dosáhla co do rozsahu škod na majetku bezmála stejné úrovně jako v roce 2002. 
Na vině je beze vší pochybnosti i nevhodné osetí zemědělských ploch v současnosti tolik oblíbenou 
řepkou. Z polí v údolí Berounky se staly na mnoha místech nepropustné přehrady, které hnaly vodu do 
zastavěných částí Dolních Černošic, Kazína a také do objektu Lipenecké tržnice. Stejně jako Radotínští, 
sledovala i povodňová komise Lipenců spíše stavy na Berounce a jejích přítocích, nežli to, co se děje 
na Vltavě.
1. června v 18 hodin byl na Berounce vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity při průtoku v Berouně 
330 m3/s – členové místního Sboru dobrovolných hasičů začínají monitorovat stav řeky v kritických místech.
2. června v 6 hodin ráno byl při průtoku 460 m3/s vyhlášen 3. SPA a uzavřeny příjezdové komunikace do 
Dolních Černošic a chatové oblasti Kazín. Následně ve 21 hodin byl při průtoku 708 m3/s vyhlášen stav 
nouze a začala být připravována evakuační centra v mateřské a základní škole. Přestože bylo zaplaveno 
mnoho objektů, nikdo nepožadoval nouzové ubytování. Povodňová komise započala zajišťovat desinfekč-
ní a čisticí prostředky pro 80-100 objektů. Vlivem dlouhodobých dešťů se zřítila část lipenecké dominanty – 
kulisa z filmu Pupendo, Kazínská skála. Odhadovaný objem zřícené břidlice je okolo 200 m3.
3.6. ve 22 hodin, kdy již protékalo Berounkou 1150 m3/s, zajímal televizní štáby více osud několika desítek koní 
umístěných bez souhlasu patřičných úřadů v Dolních Černošicích, nežli trable a potřeby zdejších obyvatel.
O půlnoci ze 4. na 5. června bylo zjevně po kulminaci řeky a průtok klesl na 715 m3/s. Postižené oblasti 
a jejich okolí byly samozřejmě stále bez elektrického proudu. 
5.6. řeší již povodňová komise přistavování úklidových kontejnerů a kvalitu pitné vody ve veřejné síti.
6.6. ve večerních hodinách je stav již zpět na 1. SPA, jsou distribuovány čistící a desinfekční prostředky 
a potřebné nářadí.
Od 7.6. a v dalších dnech jsou přistavovány svozové kontejnery Pražských služeb, je postupně obnovována 
dodávka el. energie. Znaveným členům SDH Lipence přijíždějí na pomoc spřízněné sbory z dalších měst-
ských částí z okrajů Prahy, které povodně přestály bez úhony.
Ztráty jednotlivců na nemovitostech a dalším majetku lze jen těžko vyčíslit. Mnozí přišli o nenahraditelné 
předměty spojené se vzpomínkami, ale i o důležité dokumenty. Dokonce i o pojistné smlouvy. Škody na 
majetku městské části jsou odhadnuty zhruba ve výši 10 mil. korun.

VELKÁ CHUCHLE
Kdo by si toho děsivě deštivého dopoledne v sobotu 1. června pomyslel, že se o několik hodin později Malá 
a Velká Chuchle jakoby vrátí o jedenáct let zpátky a že se naší městskou částí provalí opět povodeň z Vltavy 
a Berounky? Předpovědi meteorologů ovšem varovaly, a tak chuchelští hasiči zrušili připravované dětské 
odpoledne v Chuchelském háji. Již od pátku byl totiž na Vltavě vyhlášen stav bdělosti, zastavena lodní 
doprava a uzavřeny náplavky. 
Brzy byla i u nás v Chuchli aktivována povodňová komise, na pražském magistrátu zasedal krizový štáb, 
došlo ke stavbě protipovodňových zábran a následné evakuaci obyvatel. Celou situaci shrnuje v rozhovoru 
starosta MČ Praha - Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar, který je současně předsedou povodňové komise 
a z této pozice je osobou, která má o dění v Chuchli v době povodně nejucelenější informace.
Co vše bylo v době kulminace Vltavy i Berounky zaplaveno?
Hřiště SK Čechoslovan Chuchle, ubytovny pana Pipoty, areál firmy Patraco, bytovky v Lahovičkách (ulice 
K Sádkám), ulice U Závodiště, areál Střední školy dostihového sportu a jezdectví, dostihové závodiště (od 
dolních stájí až k části horních stájí), Dostihová ulice (po č.p. 210), Radotínská ulice (na úroveň vjezdu 
k horním stájím). V našich obecních bytech 
byly domy zaplaveny po úroveň sklepů 
a garáží. Do Malé Chuchle se spodní voda 
dostala jenom do podjezdu pod železnič-
ním mostem, ale tu odčerpávali naši hasiči 
a dobrovolníci a ulice byla stále průjezdná, 
voda z Vltavy zde nejvíce postihla areály 
obou loděnic.
Vyskytl se během povodně nějaký pro-
blém s odvodem vody?
Ano, ostatně podobně jako v roce 2002 šlo 
o propustky do Vltavy, které se zanášely 
povodňovým odpadem. Iniciovali jsme za-
půjčení bagru, který ve dnech 3.-5. června 
nečistoty odstraňoval. K tomu využíval 
Strakonickou ulici, která v té době byla 
uzavřená. Dokonce do jednoho z propust-
ků připlaval i vozík od lodí. Díky MHMP se 
podařilo prosadit překop od propustku u závodiště do Vltavy přes soukromý pozemek. Byl bych rád, kdyby 
se tento kanál stal trvalou záležitostí a vyřešil se tím letitý problém s odvodem vody ze závodiště.
Došlo také k výpadkům elektrického proudu?
Situaci jsme řešili ve spolupráci s PRE operativně a s čistým svědomím mohu říci, že jsme nic nezanedbali. 
Jak se osvědčily protipovodňové zábrany?
Bylo velké štěstí, že se podařilo protipovodňová opatření ve Velké Chuchli včas dostavět. Faktem je, že 
se díky zábranám podařilo uchránit celou oblast severně od Dostihové ulice, a věřím tomu, že většina zde 
žijících občanů nově postavená protipovodňová opatření ocenila. Problémem zůstávají díky propustnému 
štěrkopískovému podloží průsaky spodní vody, které se budeme snažit ve spolupráci s MHMP co nejdříve 
vyřešit. V Malé Chuchli  byla díky velkému úsilí našich hasičů a velkého počtu dobrovolníků postavena proti-
povodňová hráz z pytlů s pískem na Strakonické mezi benzínkou ÖMV a podchodem. Na tomto místě děkuji 
všem, kteří v tomto případě svojí pomocí přispěli ke zdaru celé akce a vytvořili hráz z pytlů písku dlouhou 
více než 300 metrů.
Dokážete odhadnout škody na obecním majetku?
V tuto chvíli sčítá škody pojišťovna, bude to v řádu milionů korun.
Redakčně zkráceno 

ZBRASLAV
Povodeň 2013 se dá hodnotit z mnoha ohledů. Dají se hledat chyby, dá se najít, co se v rámci možností 
udělalo dobře a co se dalo ještě lépe. Každopádně žádná takováto katastrofa a krizová situace nemá jedno-
duchá ideální řešení, ale důležitou roli hraje čas. Potom rychlé rozhodnutí je dobré rozhodnutí.
Nemám v úmyslu detailně popisovat průběh povodní. Zejména v prvních hodinách a dnech to byl takový 
neskutečný kolotoč, že se přiznám, že říct, co přesně se učinilo v kterou hodinu, bych si sám musel vyčíst ze 

zápisů povodňové knihy. Chtěl jsem jen 
vybrat několik zásadních aspektů a mo-
mentů, které jsme museli řešit, které nás 
překvapily, ať v dobrém či zlém, a na 
které je potřeba si dát pozor.
Informace
Zejména při povodni, kdy víme, že oblasti 
Lahovic a Lahoviček nejsou ochráněné, 
jsou přesné informace a přesný nástin 
vývoje stěžejní. Nejsem hydrometeoro-
log, ale jako starosta musím konstatovat, 
že včasné a přesné předpovědi chyběly. 
Když mi v noci v 5 hodin volají, že je vše 
OK a průtok druhý den bude maximálně 

než 850 m3/s - a v poledne je 3. SPA, tj. 1500 m3/s. Opravdu se z nejasných informací těžko rozhoduje, kdy 
a jak vyhlásit evakuaci. Skutečně jsme evakuaci Lahovic a Lahoviček vyhlásili neprodleně ve chvíli, kdy 
jsme měli jasnou prognózu průtoku a rozlivové mapy prokázaly ohrožující zatopení obytných částí.
Neukázněnost
Bohužel musím zmínit i tento fakt, který komplikuje zejména evakuaci. Mám na mysli ty, kteří se evakuovat 
odmítli. Ať si vzpomenou, co představovala jejich následná evakuace na člunech za asistence hasičů, poli-
cistů, záchranářů… Ať si zkusí ve svém svědomí srovnat, co komplikací způsobili a kolik lidí svou neukáz-
něností zaměstnali, o finančních nákladech nemluvě. 
Hradidlové komory
„U hasičárny bouchly poklopy hradidlové komory a valí se voda,“ šokující informace, která vyústila k blesko-
vé evakuaci zejména bytových domů v ulici Spojařů. Výsledkem bylo, že fatální problémy mělo 7 komor z 10. 
Asi se ptáte, co to je hradidlová komora? Je to systém odvodu dešťové kanalizace a potoků do Vltavy. Ten 
má v době postavené povodňové zdi zajišťovat odvod srážek tak, aby se nehromadily za zdí, a zároveň 
zabránit průtoku vody z Vltavy dovnitř. Je to systém čerpadel, šoupat a klapek. Bohužel první skutečnou 
„tlakovou zkoušku“ nevydržely a voda se na mnoha místech začala valit. Jen díky kreativitě a obětavosti 
několika lidí se během první noci podařilo komory zatížit panely tak, aby se průnik vody zpomalil. Následně 
několik dní (resp. nocí) probíhalo další provizorní zatěžování a dotěsňování. Paralelně s tím probíhalo ma-
sivní nasazení velkoobjemových čerpadel. 
Čerpadla byla permanentně přesunována dle 
vývoje, tak aby se skutečně zabránilo ještě 
větším škodám. V tuto chvíli, kdy je již voda 
dole, intenzívně tlačíme na objektivní a nezá-
vislé vyšetření příčin těchto selhání, zejména 
aby se již neopakovaly.
Likvidace a úklid
Již několik dní před poklesem vody jsme za-
čali připravovat koordinaci vyklízecích prací. 
Osobně jsem ocenil zejména zkušenosti 
kolegů, kteří zažili rok 2002. Díky tomu se ve 
chvíli, kdy to voda umožnila, okamžitě začalo 
s masivním vyklízením jednotlivých objektů. 
Měli jsme již dopředu připravenou techni-
ku, tak aby náběh prací byl co nejrychlejší. 
Vzhledem k rozsahu samozřejmě není nic úplně ideální, ale všichni skutečně dělali maximum možného pro 
hladký a rychlý průběh. V první fázi bylo vše jen v režii naší MČ, ale následně se koordinovaly práce podle 
toho, co bylo schopno centrálně poskytnout hlavní město a co ne.
Hradní stráž
Zaslouží si nesporně ohromný dík. I když to tak nevypadá, tak 60 vojáků hradní stráže nespadlo z nebe, ale 
díky naší aktivitě a kontaktům jsme dostali tuto jednotku k dispozici. Byla to neskutečná pomoc nejen proto, 
že pomáhali. Z hlediska zabezpečení a koordinace byla výhoda, že se sami dopravovali, stravovali a ne-
potřebovali ubytování. Díky tomu jsme nemuseli řešit ubytování a stravování pro 80 lidí, což bychom u jiné 
jednotky nebo dobrovolníků řešit museli. Kontrola pana prezidenta už byla jen vedlejší epizoda.
Berte můj krátký článek jako drobné postřehy, které ve mně v té nepříjemné situaci zanechaly značný do-
jem. Povodeň a její řešení nemůže být nikdy dobré. Vždy dojde ke značným škodám na majetku a lidským 
tragédiím. Já mohu jen prohlásit, že já a mí kolegové jsme se skutečně snažili dělat maximum pro zmírnění 
dopadů a co nejrychlejší nápravu.

Městská část Praha 16 zřídila zvláštní účet pro pomoc postiženým číslo 6015-2000861379/0800, 
variabilní symbol 040613. Možné je přispět i v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha 16 
na náměstí Osvoboditelů 21/2a.

byla v klidu: na horním toku Vltavy a jejích přítocích totiž v té době byl ještě klid. Chvílemi to skoro vypada-
lo, jako kdyby ani Berounka neprotékala Prahou... Třeba v klíčové noci z 1. na 2. června. Již od půlnoci, na 
základě zpřesněných odhadů, se radotínská povodňová komise několik hodin snažila přimět magistrátní 
úředníky, aby okamžitě otevřeli sklady a začali stavět mobilní protipovodňové zábrany kolem Benátek 
a školy. Marně, přestože byli kontaktováni všichni důležití vedoucí zaměstnanci krizového řízení MHMP. 

Teprve díky návštěvě Ing. Fri-
edla, ředitele z Povodí Vltavy, 
který potvrdil nejčerstvější ne-
gativní predikce, se Magistrát 
kolem 3. hodiny ráno rozhoupal. 
Díky tomu a následnému obrov-
skému nasazení dobrovolných 
a profesionálních hasičů měl 
Radotín postavené zábrany 
jako první a rovněž rozhoupal 
ce lou úřednickou maš iné -
rii – začalo se stavět všude po 
Praze, ač v totálním chaosu... 
A další dny to s pomocí Magis-
trátu nevypadalo o moc lépe: co 
si samosprávy nezařídily (resp. 
nevydupaly) samy, neměly.

Oproti roku 2002 byly nako-
nec dva zásadní rozdíly: voda 
byla „ jen“ padesátiletá (ale 
řádila třeba i na Radotínském 

potoce a dalších místních tocích, které byly před 11 lety v klidu) a protipovodňové zábrany v Radotíně, 
Zbraslavi i Velké Chuchli (zkolaudované teprve přednedávnem) se osvědčily a ochránily stovky občanů od 
dalších osobních tragédií. Pouze ve Zbraslavi nakonec selhala doprovodná opatření na kanalizační síti, jak 
ve svém příspěvku popisuje starosta Háněl.

Smutnou kapitolou ale byli mnozí lidé setrvávající v ohrožených místech. Místní povodňové komise při-
tom informovaly všemi dostupnými prostředky o aktuální situaci a negativním výhledu v dalších hodinách, 
vyhlašovaly včas nejvyšší stupně povodňové aktivity, hlavní město Praha vyhlásilo 2. června v 9.45 hod. 
stav nebezpečí a vláda ČR nouzový stav mj. pro území Prahy tentýž den ve 21 hodin. Přesto bylo mnoho 
lidí, kteří v ohrožených místech nadále setrvávali a jejichž evakuace pak probíhala za dramatických okol-
ností, někdy uprostřed noci.

A ti vůbec „nejodvážnější“ pak na poslední chvíli riskovali životy záchranářů. Letecká služba Policie ČR 
zasahovala například 3. června i v naší oblasti a vzduchem zachraňovala celkem 6 osob z Lahovic, Chuch-
le a dalších míst kolem Berounky. 
O práci lipeneckých hasičů a je-
jich opakovaných náročných ces-
tách hlavně do Dolních Černošic 
(starým korytem řeky) a velkotrž-
nice nemá smysl se zmiňovat, od 
roku 2002 bohužel žádná změna 
v myšlení ohrožených občanů.

Povodeň, přestože nebyla tak 
devastující jako její větší před-
chůdkyně, zanechala v Praze 
podle prvotních odhadů škody 
za více než 4 miliardy korun, 
z toho na šestnáctce jdou do 
stovek milionů (jen radotínský 
průmyslový areál má na strojích 
a dalším výrobním zařízení ško-
du přesahující 100 milionů!). Se 
škodami na duších lidí nejblíže řece, kteří ve svém životě zažili v krátké době další těžký zásah, se to 
ale srovnávat nedá.   

Jak to vypadalo s velkou vodou v Radotíně, přiblížil starosta Prahy 16 Mgr. Karel Hanzlík 
v rozšířeném „Slově starosty“ v minulém čísle Novin Prahy 16. Na této straně najdete ohlédnutí 
z ostatních městských částí našeho správního obvodu:


