
Objektiv

 č
as

u

V sobotu 19. května kolem 16. hodiny začalo hořet u radotín-
ské Výpadové ulice za Penny Marketem. Požár, 
založený pravděpodobně bezdomovci (evakuo-
vány 4 osoby), 
ohrožoval při-
lehlou výrobní 

halu. Tu se třem 
profesionálním 

a třem dobrovol-
ným jednotkám 
hasičů podařilo 
po více než ho-

dinovém zásahu 
zachránit.

Po řadě odkladů se 
konečně v polovině 
května podařilo 
obnovit cestu 
podél Berounky 
od radotínských 
Říčních lázní na 
hranici s katastrem 
Černošic, která 
byla poškozena 
začátkem roku 
při údržbě zeleně 
objednané 

Povodím Vltavy, s.p. Městská část Praha 16 
v současnosti řeší s pražským Magistrátem možnost odklonění 
cyklotrasy A1 do ulice K Lázním tak, aby na cestě podél řeky 
v budoucnu odpadly kolizní situace chodec vs. cyklista.   

V srpnu právě před deseti lety zasáhly Čechy rozsáhlé povodně, které zdevastovaly i území na soutoku Vltavy a Berounky, naši 
šestnáctku. Tomuto smutnému výročí se Noviny Prahy 16 budou věnovat v novém seriálu Objektivu času, kdy pro srovnání přinese-
me i fotografie stejných míst, jak vypadají dnes. V prvním díle začínáme souhrnnou Zprávou o letní povodni 2002 na území správního 
obvodu Praha 16 a obrazově Velkou Chuchlí.  

Svým rozsahem a intenzitou překonala tato 
povodeň vše, co obyvatelé tohoto území dosud 
zažili. Byla překročena všechna dosud známá 
maxima dosažených průtoků a výšek hladin.

Příčinou vzniku této katastrofy byly příva-
lové 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 coko-
li vsakovat a vodní nádrže Vltavské kaskády 
nebyly schopny další přívaly vod zadržet.

Stav bdělosti (I. stupeň povodňové aktivity) 
a stav pohotovosti (II. stupeň povodňové aktivi-
ty) byly vyhlášeny 8. srpna. K vyhlášení III. stup-
ně, tj. stavu ohrožení, došlo 12. srpna. Ve všech 
městských částech byly aktivovány povodňové 
komise (PK) a následně krizové štáby. Jejich 
činnost byla od tohoto data nepřetržitá.

Obyvatelstvo bylo varováno sirénami, 
hlášeními městského rozhlasu a megafony 
z mobilních prostředků. Po výzvách byla 
12. srpna zahájena evakuace občanů v ohro-
žených oblastech. Jednotlivé městské části 
evakuovaly celkem 370 osob (Lipence 90, 
Radotín 80, Velká Chuchle 50, Zbraslav včet-
ně Lahovic 150).

Bohužel si na území tohoto obvodu, v cha-
tové 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 zraněním 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 (Černošic-
ká - část., Dolnočernošická, Josefa Houdka 
- část., Kazín - část., Na Bluku, Nad Jezem 
a Hudební). 

V Městské části Praha 16 (Radotín) bylo 
zaplaveno 18 ulic (Horymírovo nám., Chro-
bolská, K Berounce - část., K Lázním, K Pří-

vozu, Kraslická - část., Loučanská - část., 
Na Benátkách, Na Rymáni, Přěštínská, 
Šárovo kolo, Tachovská - část., U Jankovky, 
V Parníku, Václava Balého - část.,
Věštínská - část., Vrážská, Výpadová). 

V obou Chuchlích byly zaplaveny ulice Do-
stihová, Drážní, K Sádkám, Podjezd, Rado-
tínská, Starolázeňská, Strakonická, U Křižo-
vatky, U Skály, U Zahradnictví, U Závodiště, 
V Lázních - část., V Uličce, Za Ploty a Zbra-
slavská (celkem 15). 

Nejvíce, 26 ulic, bylo zaplaveno na Zbra-
slavi a v Lahovicích - Cisterciácká, K Belve-
deru, K Novým domkům, K Přístavišti - část., 
K Radotínu, K Řece, K Zahradám, K Závo-
dišti, 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 Ná-
rodní galerie - část., Závist, Žitavského - část.

Rozsah dosud evidovaných škod na ma-
jetku města, městských částí, 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 povod-
němi je obrovský, nejvíce ztráta života spo-
luobčana a ztráty domovů. Za to, že nedošlo 
k ještě větším škodám, je nutno poděkovat 
členům povodňových komisí a krizových štá-
bů městských částí, dobrovolníkům, profesio-
nálům Integrovaného záchranného systému, 
Krizovému štábu hl. m. Prahy, příslušníkům 
ČA, humanitárním organizacím, dárcům 
a dalším, které není možné všechny vyjme-
novat. Celá společnost projevila s postižený-
mi spoluobčany nesmírnou solidaritu.

Ulice U Zahradnictví je 
opět věrná svému názvu
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Voda se valila takovou silou přes Dostihovou i Strakonickou 
ulici, obě na náspu, že je zcela zdevastovala. Na aktuálních 
snímcích je vidět nejen 
výstavba protipovodňových 

opatření, ale také zásadní 
proměna modřanského 

břehu Vltavy z průmyslového areálu na moderní bytové domy

dodávkovými automobily určenými 
k technickým zásahům. Cí lem je 
dovybavit těmito vozid ly všechny 
jednotky SDH. Nákupem nových 
automobilů tohoto typu dochází k po-
stupné obměně již málo spolehlivých 
požárních dopravních automobilů 
Š – 1203 a skříňových Avií, což je opět 
případ Radotína.

Co to vlastně ty registry jsou? 
S nadsázkou řečeno je v nich vše, 
co dosud jeden úřad věděl, ale bál 
se to druhému říct. Proto občané 
a firmy museli třeba jen změnu 
adresy trvalého pobytu (sídla) hlásit 
na všechny instituce, které je vedly 
v databázích, počínaje registrem 

živnostenského podnikání a ob-
chodním rejstříkem, přes katastr 
nemovitostí až po zdravotní pojiš-
ťovnu nebo banku. Brzy už bude 
stačit nahlásit změnu na evidenci 
obyvatel a všechny ostatní veřejné 
instituce („orgány veřejné moci“, 
OVM) se to nejpozději v den ná-
sledující dozví. A pokud občan má 
svou vlastní datovou schránku, 
bude si moci nastavit ohlašování 
takové změny třeba své bance, do-
davateli elektřiny, plynu, tepla atd., 
které pak už nebude muset, tak jako 
dosud, jednotlivě obíhat.

Klíčové základní registry jsou 
čtyři: Registr obyvatel (ROB), Re-
gistr osob (ROS) obsahující údaje 
o všech právnických osobách a pod-
nikatelích, Registr územní identifi-
kace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 
a Registr práv a povinností (RPP) 

obsahující zejména údaje o vyko-
návaných agendách OVM. Poslední 
jmenovaný je úplnou novinkou, 
která právě vzniká a jež zpřehlední 
veřejnou správu v zemi (stát dosud 
nikdy v souhrnu nevěděl, které úřa-
dy vykonávají jaké státem nařízené 
agendy!).

Hlavním smyslem je ale propojení 
dat v různých, dosud 
zcela samostatných 
státních evidencích, 
a jejich zpřístupnění 
všem OVM, ale pouze 

do té míry, do jaké jsou tyto instituce 
ke konkrétnímu řízení oprávněné. 
Rovněž samotné propojení bude 
probíhat prostřednictvím různých 
převodníků (identifikátorů), které 
ale nebudou dosud tak oblíbeným 
rodným či identifikačním číslem, 
aby byla data lépe chráněna před 
zneužitím.

Pro občana přinese spuštění sys-
tému jednoznačně pozitivní změny, 
některé na veřejnost uváděné sku-
tečnosti jsou ale zavádějící. Mýtem 
například je, že nově bude stačit 
přijít na úřad s občanským průkazem 
a vše ostatní udělá úředník – to není 
pravda; občan se i nadále bude mu-
set identifikovat a prostřednictvím 
formuláře požádat o vyřízení kon-
krétní věci. Rovněž původní idea, že 
žadatel už nebude nic dokládat, také 
není přesná – pokud zvláštní právní 

předpis stanoví, že žadatel dokládá 
žádost například výpisem z katastru 
nemovitostí, a nedojde-li s 1.7.2012 
k účinné změně zákona, tak i nadále 
bude tato povinnost na občanovi, 
ne na úřadu (který si v takové věci 
ani nemůže ze základních registrů 
informaci vyžádat, neboť k ní není 
oprávněn).

Do budoucna by ale mělo platit 
základní pravidlo: obíhá informa-
ce. Ne papír. A hlavně ne občan. 
Věřme, že vše bude fungovat a lidé 
i firmy budou na úřadech zase o ně-
co spokojenější a oproštěni zbytečné 
byrokracie. Povedlo se to v případě 
skvěle fungujících Czech POINTů 
a částečně i u datových schránek, 
tak uvidíme, jak rychle se to poda-
ří i u nejzásadnější změny systému 
a vlastně i myšlení.         

Základní registry - revoluce na úřadech?

Hasiči mají...

Informace o základních registrech 
naleznete na www.szrcr.cz


