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Vodohospodářské povodňové Waterloo nejen v Praze (Halo n. 14.8.02)

Dle úředních zpráv 13.8.2002 v 10.00 za 2 hodiny do Prahy dorazí stoletá povodeň. Teď už je neodvratná, vlivem vysokých srážek a neschopnosti vodohospodářů vypracovat a realizovat účinnou protipovodňovou ochranu. Dá se jen evakuovat a stavět pytle s pískem. Vysoké škody budou v prvé řadě daní za neodpovědnou výstavbu v záplavových územích včetně falešného spoléhání se na jeho účinnou ochranu před povodněmi.
Vysoké srážky jako základní zdroj stoleté povodně nejen v Praze jsou mimo diskusi. Můžeme se dohadovat, do jaké míry jsme k nim svou rozmařilostí spolu s občany jiných zemí přispěli rozvracením klimatu na Zemi vysokými emisemi kysličníku uhličitého CO2 a dalších skleníkových plynů (byly v ČR nadprůměrné i přes vysoký pokles v 90. letech celkem i na obyvatele), o označení skleníkového efektu za šarlatánskou hypotézu V. Klausem nemluvě. 
Fakta ukazují ale i na hrubé a stále se opakující chyby vodohospodářů. Na jedné straně žádají výstavbu přehrad jako základní ochranný prostředek proti povodním, na druhé straně je provozují tak, že velké povodně nemírní a někdy i zhoršují. Tak tomu bylo i 8.8.2002, kdy rozhodující jihočeské přehrady Lipno na Vltavě, Římov na Malši a Husinec na Blanici byly na začátku povodně plné až po okraj, takže povodeň nezmenšily, možná i mírně zvětšili. Prý meteorologové povodeň nepředpověděli. Nevědí snad, že předpovědět velké povodně neumí?
Po té meteorologové předpovídali další velké deště. Během soboty a neděle vodu z Orlické přehrady vodohospodáři upouštěli. Jaké bylo mé překvapení, když jsem v pondělí ráno spatřil Vltavu v Praze s hladinou jen půl metr nad normál. Toto mírné zvýšení asi zajistila rozvodněná Berounka. 
Pro horní Vltavu je klíčová ochrana Českého Krumlova a  Českých Budějovic. Povodí Vltavy ji projelo na celé čáře. Za rozhodující hranici pro vytopení centra Prahy se udával průtok 2000 metrů krychlových za vteřinu. Čili mohlo se klidně až do rána 13.8. odpouštět mnohem větší množství vody z přehrad tak, aby průtok Prahou činil kolem 1900 krychlových metrů za vteřinu, což byl pro Prahu ještě únosný maximální průtok z 8.8.2002. To se ale zjevně nedělo nejen 12.8.2002. Proč? Věřili snad vodohospodáři, že zůstane u dvacetileté povodně, kdy končí mírnění povodní vltavskými přehradami při stávajícím způsobu využívání? Ještě 12.8. v podvečer se vodohospodáři dušovali, že Prahu čeká jen dvacetiletá povodeň. 
Nepříznivé předpovědi meteorologů se tentokrát, bohužel, vyplnily. Ráno 13.8. rozhlas oznamoval padesátiletou povodeň a v 10.00 povodeň stoletou. Vltavou mělo tou dobou téci 2500 kubíků (rozhodující části Prahy ale ještě vyplaveny nebyly) a předpověď mluvila až o průtoku 4000 kubíků za vteřinu.
Průběh povodně lze mírnit  odstraněním jezů. U klopných a stavidlových by to neměl být problém, u pevných jezů je nutná destrukce. Staré Město Pražské ohrožuje zejména 4,9 m vysoký Helmovský jez u Štvanice. Návrhem na jeho likvidaci jsem ale vyděsil pracovníka krizového štábu. Snažil jsem se kontaktovat známé vlivné lidi, ale marně. Odpoledne po obhlídce Vltavy jsem navštívil magistrát Prahy. Pracovníci krizového štábu byli zahleděni do počítačů, které zpracovávaly různé modely. Nic proti modelům. Neměli by ale zapomínat, že mají četná zjednodušení a zejména že jsou naplňovány nepřesnými čísly. Mnohá opatření je nutno dělat i bez nich. Nechávají mě asi 30 minut čekat. Pak mě člen štábu posílá k vodohospodářům. Jejich pražský šéf mě odbude stručně: “Zničit Helmovský jez je technický nesmysl!” Pokud vím, v dobách studené války byly i plány evakuace pro případ, že by nepřítel vybombardovat přehrady na Vltavě. A tento podařený vodohospodář mi tvrdí, že to není technicky možné! Od jiných vodohospodářů jsem v 12.00 vyslechl, že by to už bylo zbytečné, neboť měl být zaplaven povodní. V 18.15 jsem ho ale našel zatopený jen na půl a vedle stojící plavební komora byla uzavřena! Též zvyšovala vzdutí Helmovského jezu. 
Ještě ho šlo zničit. Snad svržením třaskaviny z vrtulníku. To musí určit pyrotechnici. Nejsem odborník na destrukční práce. Hlavní pražský vodohospodář ale řekl: “Ne!” Rozumějte tomu tak, že ochrana majetku povodí Vltavy je důležitější než odvrácení vytopení unikátní pražské památkové rezervace. Odvozuji tak z článku, kterým před časem jiný pracovník povodí Vltavy rozhodně odmítl můj návrh rekonstruovat stávající jezy zabijáky na jezy bezpečné. Proti likvidaci jezu šlo o prkotinu, ale dobře charakterizuje aroganci vodohospodářů. Ale za 2-3 hodiny se setmí a o půlnoci dorazí povodeň a pak už to bude bezpředmětné.
Nedorazila. Ráno 13.8. vidím z Palackého mostu středně zvednutou Vltavu. 12.8. přehrada Orlík v prostoru, který si uvolnila odpouštěním vody 10. a 11.8., chytala povodňovou vodu. Opět hrubé selhání vodohospodářů. Měli odpouštět mnohem víc a dál až do nástupu hlavní povodňové vlny 13.8. ráno. Teď už proti hlavní povodňové vlně nemohou udělat mnoho. Oni ale neudělají ani to málo, neodstřelí ani nebezpečný Helmovský jez ani neotevřou vrata plavební komory na Štvanici. 

