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Povodeň, která v srpnu 2002 zasáhla území pěti krajů v Čechách v povodí Vltavy, Labe a Ohře a
část území v povodí Dyje, měla  svým rozsahem a způsobenými škodami větší katastrofální
následky než povodňová katastrofa v červenci 1997 na Moravě a ve  východních Čechách.

Svým charakterem hydrometeorologických příčin
se tato povodeň řadí mezi regionální povodně vyvo-
lané dlouhotrvající intenzivní srážkovou činností.
Podobně jako v roce 1997 byla situace zhoršena
opakovanými intenzivními vícedenními prostorově
rozsáhlými srážkami nad stejným územím, které
zapříčinily rozvodnění všech horních přítoků Vltavy
a v souhrnu vyvolaly povodňovou vlnu překračující ve
sledovaných profilech  pravděpodobný úhrn stoletých
průtoků.

Povodeň takového rozsahu je třeba analyzovat
z pohledu získaných poznatků, dokumentovat a ana-
lyzované informace zpracovat pro další využití v roz-
hodovacích procesech veřejné správy, zejména při
zdokonalení systému ochrany před povodněmi,
územním plánování a návrzích pro zlepšení ochrany
přírody a krajiny. Poučení z důsledků povodně musí
být konfrontováno i se „Strategií ochrany před povod-
němi na území ČR“. Strategie byla schválena usne-
sením vlády ze dne 19. dubna 2000 č. 382 jako otev-
řený strategický dokument, do kterého budou
zapracovány nově získané poznatky a poučení.

S ohledem na rozsáhlost postiženého území
a komplexnost navrhovaného hodnocení připravilo
Ministerstvo životního prostředí návrh projektu
„Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu
2002“, který po projednání v meziresortním připo-
mínkovém řízení bude předložen vládě.

Koordinátorem projektu je navržen z pověření
Ministerstva životního prostředí Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze
(VÚV T.G.M.). Z hlediska meteorologického a hydro-
logického zabezpečí hodnocení povodně Český
hydrometeorologický ústav v Praze (ČHMÚ). Vyhod-
nocení vlivu katastrofální povodně v srpnu 2002 ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, provede Agentura ochrany přírody a krajiny
(AOPK). Aspekty geologického charakteru katastro-
fální povodně bude řešit Česká geologická služba.

Do prací souvisejících s hodnocením povodně
budou zapojeni správci povodí, která byla postižena
povodní, a odborníci na bezpečnost vodních děl.
Z důvodu komplexního vyhodnocení dopadů
katastrofální povodně na životní prostředí budou na
projektu spolupracovat další odborníci pověření
Ministerstvem životního prostředí. Vzhledem k roz-
sahu prací na dokumentaci všech aspektů katastro-
fální povodně budou dále využity odborné kapacity
vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších odbor-
ných organizací.

Projekt bude zahájen bezodkladně po schválení
osnovy projektu a ukončen do konce roku 2003.

Časově a věcně je členěn do čtyř etap:
I. etapa: Meteorologické příčiny katastrofální
povodně v srpnu 2002, včetně hodnocení extremity
příčinných srážek (zkr. Meteorologické vyhodno-
cení povodně) do 31. prosince 2002. Jedná se pře-
devším o shromáždění a zpracování odborných me-
teorologických dat, včetně dat ze zahraničních
zdrojů, expertní činnost a aplikace GIS.

II. etapa: Hydrologické vyhodnocení katastrofální
povodně v srpnu 2002 a návrh na úpravu systému
prevence před povodněmi (zkr. Hydrologické
vyhodnocení povodně) do 31. března 2003. Jedná
se především o shromáždění dat, rekonstrukci
povodňových vln s využitím hydraulického modelo-
vání, bilanční vyhodnocení srážek, odtoku a specific-
kých odtoků, posouzení extremity kulminačních prů-
toků a objemů povodňových vln, zákresy záplavy,
ekonomická bilance obnovy území, návrhy na úpravu
jednotlivých opatření systému prevence před povod-
němi.

III. etapa: Komplexní vyhodnocení katastrofální
povodně v srpnu 2002, včetně zpracování odborné
věcné, geodetické, fotogrammetrické a mapové
dokumentace a aplikací GIS pro podporu procesů
hodnocení příčin a následků této povodně (zkr. Kom-
plexní vyhodnocení povodně) do 31. prosince
2003. Jedná se především o posouzení potřeby sta-
novení nových N-letých průtoků, posouzení vlivu
nádrží a ostatních vodních děl na průběh povodně
(např. analýza řízení provozu nádrží Vltavské kas-
kády, posouzení bezpečnosti převedení povodně
vodními díly, včetně rybníků, rekonstrukce přiroze-
ných povodňových vln, tj. bez vlivu vodních nádrží),
zpracování ortofoto dokumentace, vyhodnocení
leteckých měřických snímků a další geodetické doku-
mentace, pořízení mapové dokumentace maximál-
ního rozlivu.

IV. etapa: Zpracování závěrečné zprávy projektu
Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
a její vydání ve formě publikace a zabezpečení multi-
mediální informace pro veřejnost (zkr. Publikace
výsledků) do 31. prosince 2003. Jedná se přede-
vším o přípravu publikace z průběžných zpráv pro-
jektu a závěrečné zprávy a přípravu multimediálních
informačních materiálů pro veřejnost.

Ing. Josef Reidinger,
odbor ochrany vod MŽP 



1. Dispozice pražského pracoviště
VÚV T.G.M. a povodně

První objekty pražského pracoviště dnešního
VÚV T.G.M. na břehu ramena Vltavy, které vytváří
Císařský ostrov, byly budovány jako specializované
hydrologické pracoviště. Z toho také vyplývá umís-
tění původních staveb „na vodě“ – a to doslova.
Střední, nejstarší budovou A, prochází po celé délce
tárovací žlab, který je vlastně kanálem shora i zdola
zaústěným do Vltavy. Také původní konstrukce
základních staveb a „horizontální“ dispozice jednotli-
vých provozů vycházela z předpokladu, že větší
voda může být občasným návštěvníkem ústavu. Stojí
za povšimnutí, že během téměř století, co ústav exi-
stuje, se postupně „horizontální“ dispozice a organi-
zace jednotlivých úseků po patrech postupně zkom-
binovala s „vertikální“, kdy související provozy jsou
nad sebou (kupř. pomocné provozy, laboratoře, pra-
covny).

Krok po kroku, jak se rozšiřovala a proměňovala
role ústavu, osídlovala areál další nová pracoviště,
zařízení a provozy. V průběhu dlouhých desetiletí,
kdy Praha nebyla povodněmi ohrožena, se zjevná
pravda, že ústav se nejen vodou zabývá, ale také
stojí na samém břehu řeky, přesunula podvědomě
do polohy „šedé teorie“. S nadměrným optimismem
se pak některé provozy rozložily v dobře přístupném
přízemí a nižších patrech, prostorách dílen a v zadní
části areálu (po proudu řeky, kde hladina vystoupila
relativně nejvýše). A zčásti to platí i pro některé
objemné stroje i přístroje. Tato zařízení vytvořila
postupem času prakticky součást budov a jejich
mobilita pro případ velké vody se stala velmi obtíž-
nou.

Tento proces trval dlouhá desetiletí. Svoji roli
sehrály jistě i důvody organizační a ekonomické.
Způsob organizace a financování státního výzkumu
se poměrně často měnil a investiční zázemí a vyba-
vení institucí se „slepovalo“ po léta, často metodou
„vlaštovčího hnízda“. Náhrada starého novým sledo-
vala zpravidla na prvním místě cíl rychlého zprovoz-
nění a maximálního využití kapacit. Odmítnout
z důvodu rizika velké vody nikomu nepřišlo na mysl.

Během času a s nárůstem pracovníků, objemu
vybavení, dokumentace a samotných požadavků na
pracovní prostředí se postupně vyplňoval každý

volný prostor v areálu ústavu. A to zpravidla
s nejmenšími náklady na adaptaci. Podmínky pro
přesun majetku z dosahu ničivého živlu a jeho
rychlé přemístění do bezpečí se tím určitě nezlepšily.

A čas – jak se ukázalo – byl velmi významným
činitelem.

Navzdory těmto dílčím problémům lze nicméně
konstatovat, že dispozice ústavu a jeho prostorová
organizace tváří v tvář ničivé povodni obstála. A to
i přes poměrně krátký čas na přípravu a přes rozsah
povodně. A také díky všem, kteří se na „obraně“
ústavu před povodní účastnili.

Hlavní a prakticky jediný zápas se týkal záchrany
materiálních hodnot. V žádném okamžiku nebylo
pochyb o tom, že životy pracovníků nejsou nijak
ohroženy, a to jak při realizaci opatření těsně před
povodní, tak při likvidačních pracích po jejím ústupu.
Přestože byly zasaženy laboratoře a místa, kde se
jinak běžně pracuje s petrochemickými látkami
a dalšími chemikáliemi (včetně kupř. toxických pro
hydrobiologické testy nebo rtuťových náplní starších
typů měřidel), nikde nedošlo k úniku těchto látek
mimo kontrolované prostory. Včasná pomoc složek
záchranného systému se tak mohla omezit na vyu-
žití specializované techniky pro „běžné“ čerpání
vody a kalů ze zatopených prostor ústavu.

Dispozice, vnitřní organizace a příprava tedy při-
nejmenším zajistila, že povodeň v srpnu roku 2002
ve VÚV T.G.M. přes všechnu ničivost proběhla bez
jakýchkoli „mediálně vděčných“ mimořádných udá-
lostí.

2. Příprava VÚV T.G.M. na povodeň
v srpnu 2002

Velká voda zahrozila již ve čtvrtek 8. srpna.
Tehdy byla provedena opatření určená povodňovým
plánem pro „stav bdělosti“. To znamená uzavření
kanalizace, kterým je areál propojen s plavebním
kanálem, a zajištění tárovacího žlabu. Byly vyklizeny
nejnižší prostory budov. V podzemní části budovy A,
tzv. „ponorce“, vystoupila voda vinou netěsností
pomalu až na 30 cm, kde se hladina zastavila.

Během víkendu byla postupně provedena opat-
ření pro 2. stupeň povodňové aktivity a souběžně se
zhoršující se prognózou připravena a v pondělí pro-
vedena opatření platná pro „stupeň ohrožení“.
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Z hlediska následků ničivé povodně, která zasáhla Prahu v srpnu 2002, patří mezi organizacemi
Ministerstva životního prostředí a možná i mezi státními výzkumnými organizacemi nežádané
prvenství Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G. Masaryka v Praze. Již prvé zamyšlení nad
příčinami škod, ale i předpoklady, které umožnily předejít škodám největším – na životech i dlouho-
dobému poškození životního prostředí – ukazují, že bude nutné zčásti obnovit, zčásti přehodnotit
naše náhledy na vodní živel, který je základním předmětem badatelského zájmu ústavu. Zároveň
věříme, že autentické postřehy z průběhu povodně, i z neméně dramatických prvních dnů konsoli-
dace ústavu a likvidace následků po povodni, mohou vhodně dokreslit obraz ničivé povodně „z pta-
čího pohledu“ o rozměr pohledu „z žabí perspektivy“. Již dnes, a bude důvod to mnohokrát opako-
vat, patří dík všem, kteří pomohli, pomáhají nebo se k pomoci na likvidaci následků povodní
chystají.
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V pondělí 12. 8. 2002 zhruba kolem 14 hodiny,
kdy byl v Praze oficiálně vyhlášen 3. stupeň povod-
ňové aktivity, byla větší část kroků všech tří etap
opatření pro tento stupeň téměř hotova. Tím se zís-
kal prakticky půlden času na zesílené záchranné
a zajišťovací práce. Vzhledem k stále hrozivější pro-
gnóze průtoků byla ve VÚV T.G.M zhruba kolem 15.
hodiny vyhlášena zesílená opatření. Spočívala jed-
nak ve vynesení jednotlivých částí inventáře do vyš-
ších poloh, pokračovalo se ve vynášení dokumen-
tace (vzhledem k objemu práce spíše na několik
dnů) a zajištění částí areálu. V 16 hodin bylo stano-
veno postupné ukončování prací na jednotlivých
úsecích. Oproti dosud opatrné oficiální prognóze
stoleté vody byla evakuace ve většině případů pro-
vedena na úroveň cca „dvěstěleté“ vody. Reálně
se již předpokládalo, že voda dostoupí nad úroveň
ochozu – tj. mezipatra – ve velké hydrologické hale,
a že stoly a nábytek na tomto podlaží budou
„nohama ve vodě“. Předměty nad touto úrovní na
stolech a skříních v kancelářích na ochozu (včetně
knihovních fondů na policích nad touto úrovní) zůsta-
nou v relativním bezpečí. Protože prognózy nazna-
čily, že voda bude ještě výše, dílčí dobrovolné práce
pokračovaly až do 18. hodiny, kdy byl v areálu
vypnut přívod elektřiny a zabezpečena související
zařízení. Automobily byly přesunuty za trať k objektu
Ústavu hydrodynamiky Akademie věd. Pracovníci
byli evakuováni převážně dosud fungující MHD.
V areálu zůstává pouze ostraha.

Při kontrole opuštěného areálu cca ve 23:30 byl
zaznamenán začátek zaplavení areálu. V uličce
před objektem D (dnes již bývalým) se již přelila
voda ze střední části malé plavební komory a dosá-
hla asi 20 cm. Areál byl zabezpečen a ostraha
vyzvána k evakuaci.

V úterý 13. 8. 2002 se potvrdily nejčernější obavy.
Za účasti krizového štábu Prahy 6 do areálu VÚV
vstoupila skupina dobrovolníků a provedla evakuaci
provozně i majetkově klíčových prvků, především
počítačových serverů, do ještě vyšší polohy, tj.
1. patra budovy B. V 10:45, kdy skupina definitivně
opouští areál, se již voda přelévá přes zídku mezi
vrátnicí a budovou B. Podle tradice i měření to je 20-
ti letá voda. Zanedlouho je již areál zaplaven až
k vrátnici. O zajištění a evakuaci areálu jsou infor-
movány krizové složky MŽP, místně příslušný krizový
štáb Prahy 6 a ministr životního prostředí
RNDr. Libor Ambrozek.

Ve středu 14. 8. 2002 ve 13:00 za velmi dyna-
mické fáze kulminace povodně byla za asistence kri-
zového štábu provedena poslední zesílená opatření:
další přesun automobilů před narůstající hladinou
a jejich zabezpečení.

Nyní nezbývá než čekat.

3. Činnosti VÚV T.G.M. během povodně
Oficiální dobu trvání plné zničující povodně ve

VÚV T.G.M., kdy byly zaplaveny veškeré objekty, lze
vymezit zhruba od dopoledne 13. 8. 2002 do dopo-



ledne 18. 8. 2002. V průběhu povodní byly pravi-
delně pořizovány snímky areálu z nadhledu, tj.
z lokality „Baba“ (Na Paťance).

Již na první pohled bylo jasné, že skutečnost
předčila nejhorší očekávání. V průběhu kulminace
povodňové vlny voda vystoupila téměř na úroveň
prvního podlaží v přední části areálu. Polohu budov
v zadní části často určoval jen půdorys střechy nad
prvním patrem.

Činnost VÚV T.G.M. se však nezastavila ani
během tohoto času. V plném chodu zůstaly pobočky
v Brně a Ostravě.

Kromě toho se pracovníci VÚV podíleli na měření
extrémních průtoků na vybraných profilech, doku-
mentaci průběhu povodně v celostátním měřítku
a zajištění celkového družicového snímkování prů-
běhu povodňové vlny v České republice.

Tato data – spolu s poznatky dalších organizací
resortu MŽP i ostatních odborných organizací – tvoří
materiál, jehož vyhodnocení ve vztahu k povodním
je věcí odborné práce na další dny, měsíce a možná
i roky.

Bezprostředně po ústupu hlavní povodňové vlny
byly zahájeny práce na odhadu povodňových
škod.

4. Postup a aktuální stav likvidace následků
povodně ve VÚV T.G.M.

Prostory vně budov byly zpřístupněny kolem
poledne 18. 8. 2002. Prvním úkolem dobrovolníků
z řad zaměstnanců bylo shromáždit dosud nemnohé
pracovní pomůcky a obnovit průchody a další komu-
nikační koridory. Areál zůstal bez dodávky elektřiny,
pochopitelně i plynu a bez pevného telefonního spo-
jení. Po posouzení statikem byly zpřístupněny
hlavní budovy A, B, a C. Objekt D je zcela zničen,

přístavba tárovacího žlabu původně s pracovišti
reprografie, sekce 24 a pomocných provozů je
v havarijním stavu a bude později stržena. První
patro nového objektu zámečnické dílny voda posu-
nula téměř o metr přes okraj přízemí. I tento objekt
bude demolován. Velkou pomocí se v tomto oka-
mžiku staly funkční požární hydranty. S jejich pomocí
bylo možné rozrušit mocné vrstvy bahna i srážet
rozlámané, vodou nasáklé obložení u některých
stropů.

Dalším krokem bylo vniknout do vyplavených
místností a často i násilím uvolnit zdeformované
dveře a okna i přes odpor nakupených trosek
nábytku a inventáře. Snaha co nejvíce využít „hor-
ních“ částí skříní se projevila paradoxně. Nadlehčený
nábytek ve zcela zatopených místnostech se obrátil
„nohama vzhůru“ a interiéry skýtaly bizarní obraz, ve
kterém bylo obtížné určit, kde je nahoře a kde dole.

Práce poměrně rychle dostaly systém. Potenci-
álně použitelné předměty se po základním oplách-
nutí odložily stranou. Bohužel většinou bylo nutno
prakticky nedefinovatelné trosky smíšené s bahnem
nakládat rovnou k odvozu na skládku.

Areál ústavu byl rozdělen na základní části, ke
kterým byly jmenováni „úsekáři“. Ti vytvořili rovněž
havarijní likvidační komise pro posouzení mož-
nosti záchrany zasažených předmětů. Pro výpočetní
techniku, chemické látky a biologickou bezpečnost
byli určeni odpovědní pracovníci zvlášť.

Vlastní přinesené pomůcky, na které bylo nutno
spoléhat v prvních fázích, byly postupně doplňovány
dodávkami rukavic, holínek a nástrojů, dezinfekce
a balené vody z krizového štábu Prahy 6.

Již od 19. 8. 2002 se s každou lopatou bahna,
kubíkem odčerpané vody a odvezeným nákladem
trosek začal v areálu projevovat viditelný pokrok.
Kromě pracovníků ústavu včetně vojáků civilní
služby se zapojili i další z řad hasičů, dobrovolníci,
pracovníci VÚKOZ i brigáda – převážně žen – z MŽP.
Organizačně bylo nutné řešit problémy zařazení
a tím i platového ohodnocení zaměstnanců, otázky
zajištění stravování náhradou za zničenou jídelnu,
pracovně právní podmínky pro zaměstnance ode-
slané k práci doma nebo i na pracoviště MŽP
v Praze 10, provizorní ošetřovny drobných poranění,
ochrany před infekcí a rovněž mobilního telefonního
spojení pro většinu pracovníků. Ve středu již fungo-
val provizorní sklad pomůcek a ekonomický úsek
organizoval zpracování mezd za měsíc srpen.

Uprostřed úklidových a zajišťovacích prací se
postupně přechází i k otázkám evidence škod, zajiš-
ťování další techniky, zpřesnění odhadů škod na
stavbách, přístrojích i inventáři a v neposlední řadě
i hledání náhradního umístění pracovníků. Protože
dosud žádný úkol nebyl zrušen a odborné činnosti
ústavu musí pokračovat.

Za přímou i nepřímou podporu patří dík všem,
kteří ji jakýmkoli způsobem vyjádřili.

První návštěvou byla shodou okolností komi-
sařka pro životní prostředí Evropské komise paní
Margot Walströmová, která v doprovodu pracov-
níků MŽP shlédla dosud ještě zatopený areál.
Postupně byl VÚV poctěn návštěvou místopředsedy
vlády ČR pro vědu, výzkum a lidské zdroje pana
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Petra Mareše, který tlumočil rovněž podporu minis-
tra ŽP pana Libora Ambrozka. Věcnými otázkami
k možnostem konkrétní pomoci směřovala
i návštěva americké US AID a dotazy partnerů ze
Spolkové republiky Německo a dalších evropských
zemí. Krutě postižený VÚV navštívil rovněž náměs-
tek ministra životního prostředí a ředitel sekce
ochrany přírody a krajiny, ředitel úřadu ministerstva,
ředitelé odborů ochrany vod, odpadů a rozpočtu
z MŽP, ředitel VÚKOZ a mnoho dalších. Ve všech
případech se jednalo velmi věcně o možné pomoci
a podpoře obnovy ústavu.

Již při startu úklidových a vyčišťovacích prací
kdosi tuto základní etapu vyčištění a provizorního
zprovoznění ústavu přirovnal k maratonskému běhu.
Nyní po deseti dnech (kdy byl napsán tento článek,
pozn. red.) jsme tak v první čtvrtině.

5. První odhady a závěry
První odhady škod na majetku VÚV ukazují, že

by mohly dosáhnout až 200 mil. Kč v reprodukčních
cenách. Valnou část tvoří škody na budovách a jejich
vybavení. V zatopené části staveb bude nezbytné
většinu podlah, rozvodů, svítidel, topných těles,
oken, dveří atp. vyměnit, pokud je voda přímo neod-
nesla. Totéž platí o nábytku a kancelářském vyba-
vení. Škody na přístrojovém a strojním vybavení se
odhadují na cca 20 mil. Kč. Některé prostředky jako
papírové mapové listy a část knihovního fondu bude
nutné obnovit již v digitální podobě.

Problémy jistě budou s dislokací pracovníků.
První bilance ukázala, že nejméně 104 zaměst-
nanců přišlo vinou vody a tedy na dobu, kterou
dosud nelze snadno odhadnout, o své pracoviště,
z toho 39 nenávratně ve zdemolovaných objektech.
Teprve podrobná inventura ukáže, jak vysoký bude
součet „drobných“ škod na dílčích pomůckách.

Velmi nesnadné je předpovědět, jak a kdy se
podaří zprovoznit zaplavené prostory. Chladnější
počasí na sebe nedá jistě dlouho čekat, takže priori-
tou je obnovení provozu plynové kotelny a rozvodů
tepla. Dalším úkolem je organizace činností tak, aby
– byť v improvizovaných podmínkách – mohl ústav
vstoupit do nového hospodářského roku.

Věříme, že přes povodeň v srpnu 2002 a možná
právě kvůli ní patří VÚV pevné místo ve výzkumné
i servisní činnosti v rámci resortu MŽP i v rámci
veřejného sektoru. Důležité je naplnění finančních,
věcných i časových předpokladů obnovy postižené
části pražského pracoviště. Práce v Brně, Ostravě
i „suchých“ patrech v Praze pokračují. Důležité bude
také uvedené předpoklady co nejlépe skloubit. To
však už nebude otázka prvních dnů po povodni, ale
týdnů, měsíců a možná i let. Nezbývá než doufat, že
ať již upřímný či pouze zdvořilý, všeobecný nebo
konkrétní, domácí i zahraniční zájem složek státní
správy i partnerských institucí vydrží po celou dobu
obnovy kapacit VÚV T.G.M.

Ing. Lubomír Petružela, CSc.,
ředitel VÚV T.G.M.

Foto autor a J. K. Fuksa


