Povodňová aktivita prozatím ustala. Otevřou se náplavky i
Čertovka
Průtok Vltavy je od noci příznivý a dnes dopoledne (v 10.00 hodin) byl 403 m3/s, což je pod hranicí prvního stupně povodňové
aktivity. Stále se však jedná o zvýšenou hodnotu průtoku. Počasí by se v následujících dvou dnech nemělo měnit a situace by měla být
podobná i v následujících sedmi dnech. Na základě aktuální situace a dnešního jednání tak dochází ke zrušení protipovodňových
opatření, což znamená otevření náplavek a vrat na Čertovce.

„Sohledem na prozatím příznivou povodňovou situaci dnes vpoledne dojde kezpřístupnění
náplavek pro veřejnost a k otevření vrat na Čertovce. Situace se však může rychle změnit,
proto bude Praha nadále situaci sledovat a vyhodnocovat. Prozatím však veškerá
protipovodňová opatření přestávají platit,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.
“Průtok Vltavy v Praze stále klesá. Aktuální průtok je 403 m3/s. Na základě dnešního
jednání orgánů hlavního města Prahy a Povodí Vltavy tak dnes ve 12 hodin dojde k otevření
Čertovky a v plném rozsahu otevřou i pražské náplavky. Dojde rovněž ke zprovoznění přívozů. Situaci neustále monitorujeme a nadále
vyhodnocujeme aktuální dění. Další operativní jednání k této věci plánujeme zítra v 10 hodin,” uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy
pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Petr Hlubuček.
Od dnešní dvanácté hodiny by mělo dojít ke zpřístupnění náplavek pro veřejnost a Povodí Vltavy by kolem poledne mělo otevřít vrata
na Čertovce. Správce náplavek, společnost Trade center Praha, právě provádí oplach náplavek na levém břehu řeky, na který řeka
naplavila nečistoty. Díky uvolnění protipovodňových i protiepidemických opatření, se dnes budou moci na náplavkách otevřít také
zahrádky. Správa služeb hl. m. Prahy provede zpětný odtah čtyř zbývajících automobilů z odtahového parkoviště na Těšnově zpět na
náplavky. Do provozu se dnes navrátí také pražské přívozy. Zatím se ale neotevře plavba v části Vltavy u Holešovic, neboť Povodí
Vltavy musí nejprve vytyčit plavební trasy pomocí bójek.

„Vzhledem k příznivému vývoji vody na Vltavě nám současná situace dovoluje otevřít opět pražské náplavky. Nicméně je třeba
vzhledem k předpovědi být opatrný, a také i vzhledem ke zvýšenému průtoky vody v řece, je třeba aby občané, kteří se k řece vydají,
dbali zvýšené opatrnosti zejména u kraje břehu. Podle informací z Povodí Vltavy, pokud nedojde k mimořádně silným dešťům, by
situace měla být nadále pod kontrolou v rámci regulace Vltavské kaskády a k dalším protipovodňovým opatřením by se nemuselo
přistupovat,“ uvedl radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů Jan Chabr.
Nadále ale platí, že vodní toky jsou nasycené, a i menší srážky mohou mít výrazný vliv na jejich hladinu a průtok. Praha proto nechce
situaci podcenit a bude nadále situaci sledovat a každý den vyhodnocovat, jak již činí od poloviny minulého týdne.
Včera nejvíce napršelo na západu Čech, což znamenalo zastavení poklesu hladiny řek a někde i jejich navýšení. Vodní nádrž Orlík má
ale stále volný objem v zásobním prostoru a Vltavská kaskáda tak nadále může regulovat průtok vody. V následujících dnech lze
očekávat pokles Sázavy i Berounky, nicméně srážky na Moravě mohou mít okrajově vliv i na část toku Sázavy.
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