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Ohlédnutí za oslavami 100 let 
od založení VÚV TGM
V úterý 24. října 2019 vyvrcholily téměř roční oslavy 100 let od založení tehdejšího 
Státního ústavu hydrologického, dnešního Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T. G. Masaryka. V krásném prostředí majestátního hotelu Internacionál 
v pražských Dejvicích se více než 170 pozvaných hostů mohlo seznámit s dlou-
hou a pestrou historií výstavby areálu instituce i řadou vědeckých experimentů 
a dobové techniky používané při návrzích řešení budoucích významných vod-
ních děl Československa a České republiky. Při této příležitosti proběhl křest tex-
tované obrazové publikace seznamující čtenáře s  činností a  proměnami naší 
instituce v jednotlivých desetiletích od 20. let 20. století po žhavou současnost.

Hosté si poté mohli prohlédnout reprezentační i  zákulisní prostory hotelu 
a  především byli pozváni na prohlídku Výzkumného ústavu vodohospodář-
ského, konkrétně jeho monumentální hydraulické haly. Zde je přivítaly celkem 
čtyři funkční fyzikální hydraulické modely, z toho dva plně aktivní, tj. s proudící 
vodou simulující konkrétní hydrologické a hydraulické podmínky. Hosté vstu-
povali do podvečerní, již osvětlené haly za zvuků právě probíhajícího minikon-
certu orchestru BERG, kde si po pochvalných recenzích vyslechli reprízu skladby 
soudobého skladatele Petra Hory „Řeka volá“. Premiéra této skladby zazněla ve 
spolupráci s Českým rozhlasem na stejném místě první srpnovou středu, kdy 
doprovázela každoměsíční zkoušku sirén (viz str. 62). Po nevšedním zážitku, kdy 
si dvě sopranistky a akordeon vyměňovali „hlasy“ právě s onou sirénou a šumě-
ním vody v  modelech, se hosté mohli prostřednictvím odborného výkladu 
detailněji seznámit s  funkcionalitou fyzikálních modelů. Ty mají i  v  21. století 
své nezastupitelné místo při ověřování složitých hydraulických problémů jak 
z hlediska přesnosti, tak z hlediska výpočetního času oproti stále populárněj-
šímu 3D-hydraulickému modelování. Po návratu do hotelu si hosté vyslechli 
koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka, složený ze skladeb tematicky souvi-
sejících s prvkem vody, doprovázených průvodním slovem z jeho nevšedních 
cest po celém světě. Večer se po všech směrech vydařil a já bych rád na tomto 
místě milerád poděkoval všem svým kolegům, kteří se na přípravě této velké 
oslavy podíleli.

Akcí v tomto roce, přímo i nepřímo spojených s oslavami kulatého výročí, 
bylo pochopitelně více. Ať už se jedná o plavbu historickým parníkem Vltava 
z Podbaby pod Karlův most a zpět pro všechny zaměstnance (mimochodem 
za nádherného počasí), den otevřených dveří (v pražské centrále i na poboč-
kách v Brně a Ostravě), putovní výstavu po českých univerzitách (zastavila se 
mj. i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky), či o závod-nezá-
vod „Vodohospodářskou padesátku“. Brněnská pobočka při příležitosti oslav 
70. výročí své existence pořádala skvěle hodnocený koncert pod širým nebem, 
v pražské centrále se v posledních květnových dnech zase uskutečnilo nefor-
mální setkání vodohospodářů, které si všichni, tedy současní i bývalí kolegové 
a příchozí hosté, nejen u dobrého piva náramně užili. I všem těm, kteří se na 
těchto jednotlivých akcích podíleli a svou činností a nadstandardním nasaze-
ním umožnili jejich realizaci, patří můj velký dík. S odstupem již nyní mohu hod-
notit, že oslavy 100. let od založení naší instituce byly důstojné, v mnoha ohle-
dech nezapomenutelné a spolu s kolegy věříme v její další slibnou budoucnost. 
Střípky a atmosféru z jednotlivých akcí jsme se pro Vás pokusili zachytit v přilo-
žené fotogalerii. Věřím, že pro mnohé z Vás, kteří se některé z nich zúčastnili, to 
bude vzpomínání více než příjemné.

Přeji Vám všem, lidem od vody, hezké podzimní dny.
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VÚV TGM byl svědkem unikátního 
mikrokoncertu „Hudba k siréně“
V  monumentální hydraulické hale Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v. v. i., v Praze v Podbabě zazněla v pořadí již pátá hudební inter-
vence k  pravidelné zkoušce sirén, a  to jako součást oslav 100. výročí od jeho 
založení. Hudba zazněla první srpnovou středu přesně v  poledne, a  to nad 
fyzikálními modely vybraných úseků Vltavy a  Labe. Pro zvídavé návštěvníky 
a posluchače, kterých se dostavilo přes 170, byla připravena i komentovaná pro-
hlídka tohoto unikátu.

Autorem hudby a konceptu je tentokrát mladý český skladatel Petr Hora. Ten 
se rozhodl světové premiéře své skladby ke znějící siréně přizvat i dvě sirény 
živé – tedy zpěvačky: „Zpívají siréně takovou mantru, která je zároveň i otáz-
kou.“ Krátká, volně přístupná akce, která trvala asi 15 minut, tak mohla potěšit 
i ty, kdo by na běžný večerní koncert třeba nepřišli. Léto je také ideálním obdo-
bím k tomu udělat si polední pauzu o trochu delší, prostě se zastavit uprostřed 
všedního dne, vydechnout a osvěžit se netradičním zážitkem.

Jak ve své upoutávce před koncertem upozornila Eva Kesslová, ředitelka 
Orchestru BERG: „Je to celé překvapivě blízko – pouhých pár minut autobusem 
z Dejvické nebo pěšky z nádraží Praha-Podbaba.“ A komu se na koncert nepo-
dařilo dorazit do Podbaby, mohl poslouchat přímý přenos na stanici Vltava 
Českého rozhlasu. Orchestr BERG samozřejmě plánuje i  další mikrokoncerty, 
a  to na neméně zajímavých místech hl. m. Prahy. Videozáznam z  akce a  ter-
míny dalších koncertů najdete v příslušných odkazech v Aktualitách na webu 
www. vuv.cz.
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HUDBA K SIRÉNĚ 
(SÉRIE MIKROKONCERTŮ – HUDEBNÍCH 
INTERVENCÍ KE ZKOUŠCE SIRÉN)
Orchestr BERG vyzval téměř dvě desítky skladatelů k vytvoření nových 
„time-specific“ kompozic určených k  provádění v  konkrétním čase, 
při pravidelné zkoušce sirén každou první středu v měsíci. A protože 
siréna byla původně vynalezena jako hudební nástroj, tento projekt 
ji oklikou alespoň částečně vrací zpět na začátek. Všechny akce cyklu 
přenáší v přímém přenosu Český rozhlas Vltava.


