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Praha 14 a povodně v srpnu 2002

Zajisté jste všichni informováni o srpnových záplavách na území České republiky. Jelikož se množily dotazy, jak
probíhaly povodně v naší městské části či jak se Praha 14 zapojila do boje proti vodnímu živlu, dovolil jsem si do tohoto
čísla Listů připravit stručnou informaci s několika fotografiemi.

Naše městská část byla v pohotovosti od pondělní noci 12. srpna. Na výzvu pražského krizového štábu byly všechny základní školy v
Praze 14 připraveny přijmout evakuované občany ze zatopených oblastí v hlavním městě. Připraveni jsme byli na cca 3 500 osob.
Vzhledem k tomu, že kapacita škol v blízkosti zatopeného území byla dostatečná, nebyla tato možnost pomoci využita. Již v úterý ráno
se začala velmi rychle naplňovat hráz na Čihadlech. Pro jistotu byli obyvatelé v ulici Za Rokytkou v brzkých ranních hodinách
informováni o možné evakuaci. Naštěstí k tomu nemuselo dojít. Na Čihadlech se objevilo velké jezero.

Od úterního dopoledne jsme s obavami sledovali narůstající stav v Rokytce. Během dne jsme museli sehnat písek, pytle a nářadí
(dobrovolníků bylo dost). Nejhorší situace byla v Hodějovské ulici a na hrázích Kyjského rybníka. Tam také proběhly přípravné práce
kvůli možnému dalšímu zvedání hladiny rybníka. Velká pozornost byla také věnována turbíně, která byla instalována na jeho hrázi. V
úterý 13. srpna v podvečerních hodinách začalo v důsledku uvolnění částí turbíny hrozit protržení stavidla. Proto byl po konzultaci se
členy Krizového štábu hl. m. Prahy a s pracovníky Lesů hl. m. Prahy (mají na starosti Rokytku) dán pokyn k jejímu odstranění.
odstraněna byla technikou Lesů hl. m. Prahy.

Poté, co voda na Rokytce začala opadávat, jsme nabídli Krizovému štábu hl. m. Prahy další spolupráci. Ve čtvrtek v 10 hodin proběhlo
mimořádné jednání rady, která souhlasila s ubytováním včetně poskytnutí veškeré péče v Domě sociálních služeb na Černém Mostě.
Tuto možnost využili, po dohodě se starostou Prahy 8, zejména starší obyvatelé Karlína. V rámci pohotovosti jsme byli a jsme i k
dnešnímu dni (psáno 26. srpna) připraveni poskytnout zejména stavební odborníky pro prohlídky domů a několik osob na odklízecí
práce. Ubytování jsme poskytli i v naší ubytovně v Broumarské ulici.

Vzhledem k situaci, která je v hlavním městě neustále kritická, je naše městská část v rámci svých možností i nadále připravena
spolupracovat s krizovými štáby postižených městských částí. V závěru mi dovolte, abych poděkoval za nasazení během
nejkritičtějšího období všem svým spolupracovníkům, kteří působili v tzv. krizovém štábu, firmám, jež mají sídlo či působí v Praze 14 a
které se zapojily do spolupráce jak s hl. m. Prahou, tak s naší městskou částí. Byly to zejména Coca-Cola, IPS-Skanska, EKIS, CČM,
BOBR-restarace, Hornbach a další. Během nejkritičtějších dnů byla velmi dobrá spolupráce mezi naší městskou částí a Českým
červeným křížem. Věřím, že potrvá i nadále. Také bych chtěl poděkovat všem obyvatelům Prahy 14, kteří se zapojili do záchranných
prací či přispěli na různá konta, jež měla shromažďovat finanční prostředky pro likvidaci škod v postižených oblastech. My obyvatelé
Prahy se budeme velmi dlouho potýkat s problémy, které záplavy způsobily, a to zejména v dopravě. Proto si dovolím apelovat na to,
abychom ani nadále nezapomínali na solidaritu a byli dostatečně trpěliví.

Ing. Miroslav Froněk (ODS),
starosta MČ Praha 14
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