
ny české kraje kromě Královéhradeckého, a dále Vysočina 
a kraj Jihomoravský). Ve Středočeském kraji byly nejvíce 
postiženy města a obce Beroun, Srbsko a Dobřichovice na 
Berounce, na Vltavě Štěchovice a pak města a obce severně 
od Prahy a především na Mělnicku. 
   Obcí postižených povodněmi bylo v celé ČR 962, z toho 1, v níž 
trvale žije devítina obyvatel země – Praha. Škody zde dosáhly 27 
miliard Kč, z toho celých 7 miliard ve složitém systému metra. 
   K nejrozsáhlejšímu územnímu rozlivu došlo v jižní části 
metropole v oblasti soutoku Berounky a Vltavy, kde voda 

vytvořila jednolité jezero, zatopila území 
čtyř z pěti městských částí správního ob-
vodu Praha 16 a způsobila nejen obrovské 
materiální škody, ale především mnoho 
lidských tragédií. 
   K tomuto smutnému výročí jsme připra-
vili seriál, kterým si připomeneme událos-
ti srpnových dnů roku 2002. V dnešním 
čísle uvádíme souhrnnou zprávu úseku 
krizového řízení ÚMČ Praha 16 z 23.1. 
2003 a obrazové materiály z období do 
13. srpna 2002, kdy hladiny vodních toků 
stále stoupaly.   

Jednotlivé městské části evakuovaly 
celkem 370 osob (Lipence 90, Radotín 
80, Velká Chuchle 50, Zbraslav včetně 
Lahovic 150).
   Bohužel si na území tohoto obvodu, 
v chatové oblasti U Dvou Topolů (k.ú. 
Lahovice), povodeň vyžádala i jednu 
lidskou oběť, a to 55letého muže z Prahy 
8. K dalším ztrátám či vážnějším zranění 
během této akce ani v dalším průběhu 
povodně nedošlo.
    K zaplavení objektů došlo v tomto 

rozsahu: Lipence 55 bytových a podnikových objektů a 23 chat, Radotín 198 objektů a 70 chat, Velká a Malá Chuchle 85 bytových a podnikových objektů a Zbraslav včetně 
Lahovic 414 objektů a 71 chat. Odstraněno bylo 21 objektů a 64 chat na Zbraslavi a v Lahovicích, 35 chat v Radotíně a 2 chaty v Lipencích.
  K úplnému, eventuálně částečnému zapla- vení ulic došlo v Lipencích u 7 ulic (Černošická - část., 
Dolnočernošická, Josefa Houdka - část., Kazín - část., Na Bluku, Nad Jezem a Hudební). 
     V Městské části Praha 16 (Radotín) bylo zapla- veno 18 ulic (Horymírovo nám., Chrobolská, K Berounce - část., 
K Lázním, K Přívozu, Kraslická - část., Loučanská - část., Na Benátkách, Na Rymáni, Přěštínská, Šárovo kolo, 
Tachovská - část., U Jankovky, V Parníku, V. Balého - část., Věštínská - část., Vrážská, Výpadová). 

    V obou Chuchlích byly zaplaveny ulice Dostihová, Drážní, 
K Sádkám, Podjezd, Radotínská, Starolázeňská, Strakonická, 
U Křižovatky, U Skály, U Zahradnictví, U Závodiště, V Lázních 
- část., V Uličce, Za Ploty a Zbraslavská (celkem 15). 
   Nejvíce, 26 ulic, bylo zaplaveno na Zbraslavi a Lahovicích 

- Cisterciácká, K Belvederu, K Novým domkům, K Přístavišti - 
část., K Radotínu, K Řece, K Zahradám, K Závodišti, Ke Dračkám, 
Ke Stanici, Lahovská, Na Staré, Opata Konráda - část., Ottova, Pod 
Spravedlností, Pod Studánkou - část., Pod Špitálem, Spodní, Spojařů, 
Strakonická, Šůrova, U Hudební školy, U Malé řeky, U Národní galerie 
- část., Závist, Žitavského - část.

   Rozsah dosud evidovaných škod 
na majetku města, městských čás-
tí, soukromých a podnikatelských 
objektů a komunikacích. 
   Majetek městských částí 
celkem: 73 098 000 Kč (MČ Praha-Lipence 6 500 000, MČ Praha 16  17 343 000, MČ Praha-Velká 
Chuchle 28 570 000, MČ Praha-Zbraslav 20 685 000). 
     Objekty soukromé, podnikatelské a ostatní celkem: 1 017 025 000 Kč (Lipence - dosud nevyčísleno, 
Praha 16  749 117 000, Velká Chuchle 65 146 000, Zbraslav 202 762 000). 
   Komunikace celkem: 15 300 000 Kč (Lipence 4 500 000, Praha 16  800 000, Velká Chuchle 
10 000 000, Zbraslav – nevyčísleno).       
   Ostatní mimořádné výdaje celkem: 4 669 000 Kč (Lipence 370 000, Lochkov 34 000, Praha 16  
812 000, Velká Chuchle 138 000, Zbraslav 3 315 000).
   Rozsah škod způsobených těmito povodněmi je obrovský, nejvíce ztráta života spoluobčana a ztrá-
ty domovů. Za to, že nedošlo k ještě větším ztrátám, je nutno poděkovat členům povodňových komisí 
a krizových štábů městských částí, dobrovolníkům, profesionálům Integrovaného záchranného systému, 
Krizovému štábu hl. m. Prahy, příslušníkům ČA, humanitárním organizacím, dárcům a dalším, které není 
možné všechny vyjmenovat. Celá společnost projevila s postiženými spoluobčany nesmírnou solidaritu.

     Svým rozsahem a intenzitou překonala tato povodeň vše, co obyvatelé tohoto území 
dosud zažili. Byla překročena všechna dosud známá maxima dosažených průtoků a vý-
šek hladin.
    Příčinou vzniku této katastrofy byly přívalové deště vyvolané dvěma po sobě násle-
dujícími tlakovými nížemi. První, ve dnech 6. a 7. srpna, postihla nejvíce oblast jižních 
Čech. Druhá, ještě výraznější, postupovala svým středem přes Čechy 12. srpna. Půda 
v povodí Vltavy již ztratila schopnost cokoli vsakovat a vodní nádrže Vltavské kaskády 
nebyly schopny další přívaly vod zadržet.
     Stav bdělosti (I. stupeň povodňové aktivity) a stav pohotovosti (II. stupeň povodňo-
vé aktivity) byly vyhlášeny 8. srpna. K vyhlášení III. stupně, tj. stavu ohrožení, došlo 
12. srpna. Ve všech městských částech byly aktivovány povodňové komise (PK) a ná-
sledně krizové štáby. Jejich činnost byla od tohoto data nepřetržitá.
    Obyvatelstvo bylo varováno sirénami, hlášeními městského rozhlasu a megafony z mobil-
ních prostředků. Po výzvách byla 12. srpna zahájena evakuace občanů v ohrožených oblastech. 
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