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Z  k a ž d é 
k r i z e  p ly ne 
mnoho pou-
čení .  Určitě 
i  z  č e r v no -
vých povod-
ní 2013, které 
MČ Praha – 
Zbraslav, ze-

jména oblast Lahovic, Lahoviček 
a Závisti, zasáhly velmi citelně. 

Jedno z hlavních poučení je, že 
na NIC se nedá SPOLEHNOUT 
a že v krizi se ukáže mnoho 
o charakterech lidí. 

Evakuace Lahovic a Lahoviček 
byla značně zkomplikována, pro-
tože nefungoval hlásný systém 
krizového řízení a někteří obča-
né tím pádem nebyli informováni 
včas. Nechápu proč, když se siré-
ny každý měsíc zkouší. 

Da lším nemi lým poučením 
byla nefunkčnost protipovod-
ňových opatření. Zbraslav jako 
t a ková je  chrá něna prot ipo-
vodňovou zdí. Zeď jako stavba 
zafungovala spolehlivě. Nemilé 
však bylo naše překvapení, když 
vybouchly poklopy hradidlových 
komor a za zeď se nám začala 
spodem valit voda. Důsledkem 
toho byly zaplaveny domy, které 
jsme považovali za ochráněné.

Nicméně jsem byl rád, že jsem 
v této situaci na řešení problému 
nebyl sám, že se podařilo blesko-
vě vytvořit tým lidí, kteří se na 
koordinaci záchranných pracích 
okamžitě začali podílet. Samo-
zřejmě byly v terénu další desítky 
lidí, kteří se snažili s živlem bo-
jovat, tak aby škody byly mini-
mální. Zejména v prvních fázích 
jsme se museli spolehnout jen na 
své síly, a proto zde je na místě 
dík zejména našim dobrovolným 
hasičům. Zní to jako klišé, ale 
spousta lidí opravdu pracovala 
několik dní a nocí bez spánku 
a odpočinku. V rámci koordina-
ce a realizace záchranných prací 
se skutečně podařilo táhnout za 
jeden provaz. 

Děkuji všem!!!

Radnice gratulovala hasičům
První červencový den se radotínská 

stanice číslo 8 Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy otevřela dokořán 
veřejnosti - hasiči nabídli možnost 
prohlédnout si jak veškeré vybavení 
stanice, tak i vozového parku a zároveň 
předvedli, jak vypadají profesionální 
zásahy v terénu. A od radotínské rad-
nice za výbornou práci, mj. i při povod-
ních, dostali nové vybavení.

Při příležitosti připomenutí 160 let 
trvání práce pražského hasičského 
sboru si tak každý, kdo přišel, mohl 

zblízka „sáhnout“ na to, co hasičům 
pomáhá plnit jejich úkoly dnes - od 
vozidel přes proudnice, motorovou 

pilu, dýchací masky, přetlakové odě-
vy až k ... každý si našel něco, co ho 
zaujalo či překvapilo. Někdy to byla 
sofistikovanost výbavy, jindy naopak 
její jednoduchost. 

Ještě zajímavější je však harmono-
gram výjezdu od okamžiku, kdy při-
jde zpráva do operačního střediska, 
do chvíle odjezdu ze stanice - číslo 
a barevný kód na světelné signalizaci 
udává, které vozidlo má vyrazit, zda 
cisterna, technici nebo jestli půjde 
o chemický zásah. Posádky mají 

v garáži pečlivě při-
pravené pracovní 
ochranné pracovní 
oděvy - na věšáku 
kabát s rukavicemi 
a helmou, pod ním 
boty s kalhotami, do 
kterých stačí skočit 
a přetáhnout šle přes 
ra mena .  Dýchac í 
přístroje se nebe-
r o u  o d t u d ,  j s o u 
připravené za zády 
na sedadlech v autě. 

Ve chvíli vyhlášení 
poplachu se také spouští odtah spalin 
z garáže - u každého výfuku je trubice, 

Kauza Radotínská 
jezera

Na základě kompromisního návrhu 
územního plánu připraveného radnicí 
Prahy 16 a pod tlakem radotínské ve-
řejnosti zrušil Magistrát hl. m. Prahy 
na zasedání pražského Zastupitelstva 
dne 20.6.2013 projednávání původ-
ního návrhu územního plánu a na 
stejném zasedání rozhodl o pořizování 
nové změny územního plánu ve smyslu 
podnětu naší městské části. Tímto kro-
kem dochází k další etapě projednávání 
jezer na soutoku Vltavy a Berounky. 

V Lipencích 
spoléhají i na 
vlastní zdroje

Lipeneckému zastupitelstvu se v mi-
nulých letech poměrně úspěšně dařilo 
průběžně získávat dotace od pražského 
magistrátu na zamýšlené investiční 
akce ve školství. 

V letošním roce byl vystavěn a po 
prázdninách bude otevřen nový pavilon 
mateřské školy pro 25 dětí, na který ma-
gistrát přispěl více než ze dvou třetin. 

Stejně jako před 11 lety se rozsáhlé 
území kolem soutoku toků Vltavy 
a Berounky stalo dějištěm přírodní 
katastrofy. A na vině byl opět stejný 
„pachatel“ – vytrvalé deště, které vy-
vrcholily intenzivními srážkami v prv-
ních hodinách měsíce června. Pak už se 
na šestnáctce jen čekalo, jak velká voda 
přijde a kolik toho zase zpustoší.

Přitom jaro začínalo vcelku suchým 
počasím a vysokými teplotami. To se 
ale změnilo v květnu, který byl sráž-
kově nadprůměrný a způsobil pro 
tuto roční dobu nadnormální nasyce-
nost půdy. Jak říká prvotní shrnující 
zpráva Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, „synoptickou příčinou 
povodní byla tlaková níže, která se 
vyskytovala nad střední Evropou 
a přinášela nad oblast Čech, Saska, 
Bavorska a Rakouska intenzivní sráž-
ky postupující na okluzní frontě od 
severu k jihu. Hlavní příčinou povod-
ně byly velmi intenzivní srážky, které 

se vyskytly v noci z 1. na 2. června, 
kdy se v pásu trvalých srážek vyskytl 
řetěz konvekčních bouří, které postu-
povaly opakovaně přes oblast výcho-
du a středu Středních Čech a Jižních 
Čech.“ Během pár dnů spadlo na jihu 

Středních Čech až okolo neskuteč-
ných 200 mm srážek. 

Další vývoj už byl velmi podobný 

tomu z roku 2002. Povodeň nejprve 
pustošila v povodí horní Berounky 
a na jejím dolním toku a později i na 
Vltavě všichni mohli očekávat to nej-
horší. Otázka byla jediná: jak hodně 
se bude rok 2013 podobat nedávné 

pětiset leté vodě? 
A bude na tom šest-
náctka zase nejhůř 
z celé Prahy? 

A b s u r d i t o u 
h l av n í ho  mě s t a 
byl přístup „ma-
lých“ samospráv, 
tedy i čtyř z pěti 
měst sk ých čás t í 
v obvodu Prahy 16, 
ve srovnání s praž-
ským Magistrátem. 
Přes tož e mís t n í 
povodňové komise 
by ly a k t ivovány 

již koncem května a 1. června většina 
z nich pracovala na plné obrátky, Praha 

Šestnáctka nejpostiženější oblastí Prahy
Ještě se střední Evropa a Česká repub-

lika nevzpamatovaly z povodní z počátku 
letošního června a již je celá tato oblast 
vystavena dalšímu kalamitnímu stavu. Po 
více jak měsíci, kdy jsme v našich země-
pisných šířkách zažívali dny typické spíše 
pro daleko jižnější destinace, dny plné 
slunce a palčivých teplot, které pravidelně 
šplhaly vysoko nad třicet stupňů celsia, 
se na začátku srpna nad naše území od 
západu dostávaly vzduchové hmoty, které 
s sebou přinášely, v důsledku vyrovnávání 
tlakových rozdílů, intenzivní bouřky do-
provázené prudkým nárazovým větrem, 
jenž v některých případech dosahoval 
síly orkánu. To vše, doplněno lokálními 
krupobitími a obrovským množstvím 
spadlé vody v krátkém časovém úseku, 
mělo za následek další mnohamiliónové 
devastační procesy na majetcích, vegetaci 
a volně žijící fauně. Dílo zkázy v podobě 
ulámaných a popadaných stromů, utr-
haných okapů a střech, spadlých vedení 
elektrického proudu, vytopených objektů 
a desítek a desítek zasahujících hasičů 
jsme registrovali snad všichni. Po zcela 
anomálním vývoji počasí od letošní zimy, 
kdy jsme pro změnu pociťovali nedosta-
tek právě slunečních paprsků a mohli 
jsme dny, ve kterých se na obloze objevilo 
slunce, doslova počítat na prstech jedné 
ruky, přes neobvykle vysoké květnové 
teploty a následné období dešťů, zname-
nající červnové povodňové stavy, si zřej-
mě otázku, co nám ještě může příroda 
a počasí přinést, nekladu jen já. To, že 
zaznamenáváme na našem území i jevy, 
které známe spíše z katastrofických filmů, 
a to lokální tornáda, to jenom potvrzuje. 

Zcela na místě je se seriózně zamyslet, 
jak minimalizovat dopady podobných 
kalamitních stavů, a do úst se mi vkrá-
dá jedno známé české pořekadlo: „Kdo 
jak s čím zachází, s tím také schází“… 
a uvědomuji si, že naše civilizace se roz-
hodně v některých případech ke své Zemi 
civilizovaně nechová. Určitě bychom si 
měli vzít i poučení ze zkušeností našich 
předků, kteří věděli, že v blízkosti toho či 
onoho potoku či řeky není záhodno něco 
stavět, že v blízkosti objektů a frekvento-
vaných míst není vhodné vysazovat smr-
ky, které v budoucnu budou znamenat 
problém, že odstranění přírodních valů 
může způsobit sesuvy půdy atd. Rado-
tínská radnice se chce v tomto ohledu 
poučit a snaží se do budoucna i na zá-
kladě podnětu od občanů, v součinnosti 
s Povodím Vltavy, znovuobnovit pří-
rodní protipovodňové valy v oblasti Na 
Rymáni a v Šárově Kole, které by mohly 
ochránit zde žijící občany před povodně-
mi a průtokem v Berounce do výše 30leté 
vody. V současné době jsou vypracovány 
studie. Rovněž bude probíhat vhodnější 
náhradní výsadba za popadané a pořeza-
né jehličnany z počátku srpna.

Klidný zbytek léta a prázdnin přeje
                                        Karel Hanzlík


