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Povodňová situace v Praze v r. 2013

• V době povodní v roce 2013 neměla Praha primátora ani ředitele 
Odboru bezpečnosti a krizového řízení.

• Povodeň v roce 2013 byla oproti té z roku 2002 menší, avšak její 
nástup byl mnohem rychlejší. 

• Předpovědi počasí nenaznačovaly, že by měl být překročen i jen první 
stupeň povodňové aktivity.

• Během prvních okamžiků krizové situace nezafungovalo relativně 
velké množství bezpečnostních systémů města.
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Přesto se povedlo

• Znalostí hydrologické situace a poučením se z povodní v roce 2002 se mi 
podařilo včas zachytit extrémně rychlý nástup povodně. Od osudu Igora 
Němce mne tak vlastně zachránilo několik úspěšných semestrů hydrologie 
a klimatologie a velký zájem o tuto problematiku v celém profesním životě. 

• Společně s Povodím Vltavy se nezopakovaly chyby na Vltavské kaskádě z 
roku 2002. Povodeň 2013 přišla nejprve z Berounky, až následně z Vltavy, 
mezipovodí, pražských přítoků a přímých srážek nad územím Prahy.

• Protipovodňové zábrany byly v bezprecedentním rozsahu instalovány 
poprvé za dobu své existence – a to během 40 hodin. Nebyly žádné oběti 
na životech a relativně malé škody na majetku v území hl. m. Prahy.



Problém zkušeností v řídicích vrstvách města

• V krizové situaci se realizují nachystané scénáře. Klíčová je zkušenost 
či aspoň poučenost decisionmakerů z minulých krizových situací.

• V roce 2013 nebyl povodňový plán i některé složky města na nový 
prvek v krizové situaci dobře připraveny. Nový typ krizové situace 
vyžaduje aktivitu nejvyšších řídicích vrstev. Ve městě je však bohužel 
tato vrstva tvořena politiky.

• V roce 2013 po povodni a následném blackoutu k nám přijel tým z 
Tchajwanu poučit se z krize a našeho řešení. Česká republika nic 
podobného neprovozuje, ani kraje a obce. 



Povodeň a politika

• V malé obci může být nejpovolanější osobou během krizové situace 
starosta. Ve velkém městě toho skoro nelze dosáhnout. V období klidu 
by primátorem měl být poučený laik. V období krize může být jeho 
amatérismus velkým problémem.

• Starostové se ohledně povodní dělí na ty před a ty po. V roce 2013 
nastala povodeň i na malých pražských přítocích Vltavy – k překvapení 
některých městských částí. 

• Komunální politici, starostové i primátoři by proto alespoň měli být 
voleni v říjnu a do ledna – ještě před svým nástupem do funkce by 
procházeli školením v oblasti krizového řízení.



Možné činnosti a doporučení

• Osvěta – viz např. kniha Řízení a správa města, kapitoly 25-27.

• Perfektní příprava na míru šitá politikům – laikům – např. podrobné 
návody činnosti.

• Školení politiků s využitím v podobně zkušených expolitiků. Hrůzyplný 
příklad školení v Praze vs. využití zkušeností starosty Noska z roku 
2002 v roce 2013.

• Národní program resilience a bezpečnosti. Pochopení souvislostí mezi 
krizovým řízením a důrazem na resilienci v obdobích klidu.
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