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Pozvánka 

Cvičení Voda 2019 
 

Vážení,  
 

jménem primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba  
a náměstka primátora pro oblast bezpečnosti Petra Hlubučka  

 
Vás zveme ke sledování  

 
Cvičení Voda 2019, 

které se uskuteční v sobotu 21. září 2019. 
 

Letošní cvičení prověří protipovodňová opatření a výstavbu 
mobilních protipovodňových hrazení ve dvou etapách linie na 
levém břehu Vltavy – a to v etapě 0002 Malá Strana a v etapě 

0005 Smíchov. 
 

Kdy a kde můžete cvičení sledovat: 
 

1) V 7:00 hodin – sraz v ulici Na Kampě, kde bude zajištěno 
parkování (přiložená mapka).  
Budete mít možnost zachytit především začátek stavby 
mobilních protipovodňových opatření včetně zkoušky 
těsnosti protipovodňových vrat na Čertovce. Okolo 8:30 bude 
nutné prostor cvičení opustit.  

2) Ve 13:45 hodin – sraz opět v ulici Na Kampě.  
Prohlídka postavených protipovodňových opatření. Zároveň 
budete mít příležitost k položení dotazů představitelům 
hlavního města Prahy a dalším, kteří se na cvičení podílí.  

 
Prosíme o dodržení uvedených časů. Jiný vstup do prostoru 

cvičení Voda 2019 nebude možný.  
V případě nejasností nás, prosíme, kontaktujte.  
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Protipovodňová opatření:  
 
■ Etapa 0002 Malá Strana  
    ► Celková délka stavěných mobilních hrazení při cvičení je 485 metrů, výška  
          mobilního hrazení se pohybuje od 1,3 metru po 3,3 metru.  
    ► Další opatření: přehrazení drobného vodního toku (náhonu Čertovka) protipovodňovými  
         vraty s přečerpáváním vnitřních a průsakových vod. 
 
■ Etapa 0005 Smíchov 
     ► Celková délka stavěných mobilních hrazení při cvičení je¨330,9 metru, výška     
           mobilního hrazení se pohybuje od 0,2 metru po 3,3 metru.  
     ► Další opatření: pevné protipovodňové zdi, zemní valy (včetně využití železničního   
          tělesa), úseky zajišťované proti povodni pytli s pískem. 
 
 
Praha 11. 9. 2019 
 
Vít Hofman 
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy 
Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@praha.eu   
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