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Když 6. srpna 2010 pršelo, radoval jsem se, že se 

svezeme s hrádeckými hasiči po Nise na raftu za pří-

jemnějšího počasí, než bylo v lednu a březnu tohoto 

roku. O to víc mne vývoj následujících dnů překvapil. 

Nekonečný boj o záchranu životů obyvatel nejenom 

našeho města, ale i okolních obcí mi ukázal, že člověk 

ve vypjatých situacích dokáže nemožné. Ukázal mi 

však také, jak je psychicky náročné organizovat a řídit 

záchranné práce, rozhodovat se ve vteřině, přijmout 

odpovědnost nejen za záchranáře, ale i za zachra-

ňované, čelit tlaku lidí, kteří mají v postižených čás-

tech města příbuzné, známé, zvířata, ale i „pouhý“ 

majetek. Nebylo úplně jednoduché se rozhodovat při 

nedostatku informací jak o vývoji počasí, tak o stavu 

Nisy nad městem, předávat nebo zjišťovat informace 

při kolapsu mobilních sítí a čelit neustálému nárůs-

tu tísňových zpráv jak do hasičské zbrojnice, tak ze 

strany operačního střediska HZS Libereckého kraje. 

Všem, kteří se mnou tuto krizovou situaci zvládli, byli 

ochotni udělat cokoliv, aby pomohli bližnímu svému, 

patří neskutečné díky.

Pokaždé když se dnes ohlédnu zpátky, mám pocit, 

že jsme tuto situaci mohli zvládnout lépe, hledám chyby 

nejen u sebe, ale i v systému, který jsme si společně s 

vedením města a krizovým štábem vytvořili. Pro všechny 

z nás to bylo nové, nečekané, náročné, ale zároveň to 

byla velmi cenná zkušenost, ze které jsem čerpal při na-

sazení v jedné z obcí na Mělnicku, kde jsem měl mož-

nost řídit několik dní likvidační práce.

Po zkušenostech z povodní 2010 a 2013 jsem si 

sám pro sebe sestavil několik bodů, kterých bych se 

rád při podobných situacích držel: před vodou ni-

kdo neuteče, ale člověk může zmírnit následky její-

ho působení, je potřeba včas informovat obyvatele 

a složky IZS, včas evakuovat osoby, zvířata a majetek, 

analyzovat současný i předpokládaný budoucí stav. 

Nesnažit se spasit svět, ale dělat to, na co stačí síly 

a prostředky záchranářů v daném okamžiku. Neslibo-

vat to, o čem jsem dopředu přesvědčen, že nemohu 

splnit. Nelze vyhovět všem najednou, je třeba stano-

vit priority vzhledem k řešené situaci. Obrnit se trpěli-

vostí, nepodlehnout tlaku lidí, kteří potřebují pomoc 

a jsou ve stresu, nepodlehnout bezmoci a lítosti, být 

„pánem situace“. Nebát se učinit taková opatření, 

která omezí obyvatelstvo, ale ulehčí jak záchranné, 

tak i ty likvidační a obnovovací práce. Nečekat, že 

pomoc přijde sama, ale umět si o ni požádat. A už 

vůbec nečekat, že bude poskytnuta během několika 

okamžiků. Může trvat i řádově několik hodin, někdy 

i dní. Úzce spolupracovat s vedením města, ale na 
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začátku si vymezit své pole působnosti. Já budu za-

chraňovat, město bude zajišťovat podporu. Město 

bude likvidovat a obnovovat následky, já budu jeho 

pracovní silou. Zbytečně nespěchat, ale zároveň musí 

být vidět výsledek směřující ke zlepšení situace. Po-

kud nebudu mít na místě zástupce, o kterém vím, 

že dokáže obdobnou situaci zvládnout, nebát se 

povolat specialistu od HZS ČR. Nebát se sám sobě 

říct dost a jít si odpočinout, najít si čas na stravu, 

pití a regeneraci sil. To platí i pro lidi, kteří plní moje 

pokyny. Snižuje se tak možnost chybných rozhod-

nutí a poklesu morálky. Zvážit, zda nemít v dosahu 

psychologa pro monitoring psychického stavu hasičů 

záchranářů. Vyžadovat u svých podřízených hláše-

ní splnění úkolů, mít pro ně okamžitě další činnost, 

i kdyby měla spočívat v odpočinku v týlovém prosto-

ru. Zároveň jim však vymezit čas, kdy se mají hlásit 

o další práci. Vést si dokumentaci jak časovou, tak 

i nasazení sil a prostředků, o vývoji situace a zjiště-

ných komplikací a problémů. Nebýt na to sám, ale 

vytvořit si tým lidí, se kterými budu zásah řídit. Pro 

zabezpečení pořádku a bezpečnosti zajistit nasazení 

zvýšeného počtu bezpečnostních složek. Mít na pa-

měti, že dobrovolná pomoc dlouho nevydrží. Nejin-

tenzivnější je několik dní po vzniku krizového stavu 
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a trvá řádově několik týdnů (3-4 týdny), potom už 

na to jsem téměř sám. Proto je nutné při likvidačních 

a obnovovacích pracích plánovat jejich činnost, kte-

rá musí být intenzivní, i když je poskytována řádově 

ve dnech. Zároveň je nutné jejich práci kontrolovat 

a mít odezvu, zda je účinná a dostatečná. Na druhou 

stranu musí mít dobrovolníci oporu i v krizovém štá-

bu, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Důležité je 

i stanovit „pracovní dobu“, dobu na odpočinek a ko-

munikovat pouze s osobou, která má tyto jednotlivé 

dobrovolné skupiny na starosti. Musím mít dopředu 

jasné, co tyto skupiny budou dělat a kde budou na-

sazeny, co jsou schopné dělat a zvládnout, z toho 

vyplývá každodenní plánování, vyhodnocování a pře-

hodnocování. Přemýšlet i o budoucnosti, ne jenom, 

co bude teď, hlavně při likvidačních a obnovovacích 

pracích. 

Teď trochu podrobně: velkým problémem, který 

jsme museli při povodni 2010 v Hrádku nad Nisou 

v prvních hodinách a dnech řešit, byl výpadek elek-

trické energie, hlavně v hasičské zbrojnici, která byla 

řídicím centrem všech záchranných a likvidačních 

prací, později krizového štábu. Proto jsem dnes vel-

mi rád, že se podařilo zajistit záložní zdroj elektrické 

energie pro celou hasičárnu, ale i pro sklad IZS.

Dalším velkým problémem bylo přetížení a nako-

nec i výpadek mobilních operátorů. Co se velmi dob-

ře osvědčilo, byly dvě pevné telefonní linky, které se 

nakonec ukázaly jako nejlépe fungující zařízení v kri-

zových situacích, vč. připojení na internetovou síť. 

Další výhodou byla analogová radiová síť hasičských 

jednotek, která funguje i bez převaděčů signálů a je 

spolehlivá.

Neméně důležitou součástí řešení krizové situace 

je příprava na ni, tedy mít připravený plán, jak v ta-

kových situacích postupovat. Tento plán může být vy-

tvořen z obecně známých postupů nebo i na základě 

vlastních zkušeností. Je určitě dobré mít tzv. Check 

list (kontrolní list), na kterém si velitel zásahu ozna-

čuje splněné úkoly a zároveň ví, co ho bude čekat.

Velikou zkušeností, kterou jsem prosazoval i při 

povodních 2013, bylo to, že místní hasiče není vhod-

né nasazovat na vlastní likvidační práce, ale jejich 

prostřednictvím poskytovat servis a podporu pro ha-

siče a záchranáře, kteří přijeli na pomoc. Důležité je 

právě pamatovat na to, že místní hasiči a záchranáři 

jsou znalí prostředí, mohou být nasazeni i při jiných 

událostech, které nesouvisí s likvidačními pracemi, 

dokáží se během několika minut orientovat ve svém 
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území a znají místní poměry. Tím, že nebudou přímo 

nasazováni na likvidační práce, mohou tak i odpočí-

vat, protože byli nasazeni v prvotních chvílích krize. 

Co je ale důležité a velice obtížné, je udržení jejich 

morálky a vyvarování se alkoholu, třeba i pivu. 

Co se osvědčilo a osobně jsem potom zažil např. 

v  Lužci nad Vltavou v roce 2013, je péče o hasiče, 

kteří přijeli pomáhat s likvidací následků povodní. Po-

kud je to možné, ubytovávat je např. ve školách, kde 

je možné každé jednotce vyčlenit jednu učebnu. Zde 

si vytvoří svoje zázemí, svůj „domov“. 

Pro nasazení sil a prostředků při likvidačních pra-

cích je důležité monitorování nálady obyvatel, tzn. 

doporučuji mít na místě posttraumatický nebo psy-

chosociální tým, který dokáže vyhodnotit i místa, kde 

je nutné poskytnout pomoc, i když to pro krizový 

štáb na první pohled není prioritou. V tomto ohledu 

byla v roce 2010 velice dobrá spolupráce s psycho-

ložkou PČR, Mgr. Javolegovou, která tyto potřeby 

dokázala vyhledat a pojmenovat. Tento tým zároveň 

monitoroval i hasiče. Výsledkem bylo to, že vedoucí 

týmu doporučovala stažení místních hasičů pouze na 

činnost zajišťující servis pro ostatní záchranáře. Na 

druhou stranu, při mém nasazení na Mělnicku v roce 
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2013 se v mém úseku vystřídaly tyto týmy dva, poka-

ždé jiný, zjišťovaly téměř stejné věci. Postižené podle 

jejich slov spíše „otravovali“, než aby jim pomohli.

Jedním z dalších důležitých bodů, jak úspěšně 

zvládnou situaci, je nasazení bezpečnostních složek, 

jak Policie ČR, tak městské policie nebo vojenské po-

licie. Je důležité, aby tyto složky byly vidět, dokázaly 

vyhodnotit možnou krizovou situaci a nepodceňo-

valy rizika spojená s možným rabováním, krádežemi 

nebo rozepřemi mezi obyvatelstvem. V roce 2010, 

kdy došlo k celkovému výpadku el. energie v Hrádku 

nad Nisou a město se ponořilo do úplné tmy, bylo 

krizovým štábem rozhodnuto, že město bude „her-

meticky“ uzavřeno. Do města mohly pouze osoby 

s trvalým bydlištěm v něm nebo na povolení štábu. 

Zároveň byla kontrolována vozidla, která z Hrádku 

odjížděla, aby nevezla věci z možných krádeží v opuš-

těných objektech. Tato opatření byla sice tvrdá, ale 

předpokládám, že splnila svůj cíl a zamezila odvozu 

kradených věcí.

Co mne tak trochu otravovalo, bylo to, že nadří-

zené krizové štáby chtěly neustále vyplňovat nějaké 

tabulky o potřebách a stavu v jednotlivých sektorech 

a úsecích. Sice chápu, že pro další plánování nasaze-

ní, koordinace sil a prostředků jsou některé informa-

ce nezbytné, ale termín jejich zpracování by měl být 

určený na dobu klidu, tedy někdy ve večerních hodi-

nách. Další, pro mne důležitou skutečností je to, že 

krizový štáb města bude komunikovat pouze s jed-

ním nadřízeným krizovým štábem, z mého pohledu 

je to štáb HZS kraje, který je z hlediska rozhodovací-

ho procesu nejpružnější.

A co říci na závěr? Aby se už tato situace neo-

pakovala? To je hodně velké zbožné přání. Spíše je 

nutná neustálá připomínka lidem, kteří rádi a rychle 

zapomínají, že voda se prostě zastavit nedá. Mezi as-

pekty, které omezují  přípravy na povodně, patří to, 

že každá povodeň je jiná, že tam, kde voda před lety 

břehy neopustila, tak příště se vylít může. Musíme si 

uvědomit, že příroda se každým okamžikem mění, že 

činnost člověka není vždy v souladu s tím, co bychom 

si přáli a co bychom potřebovali, a že i malá údržba 

vodního toku a jeho bezprostředního okolí může po-

moci zmírnit následky působení velké vody.

Jaromír Mottl, velitel jednotky SDH 

města Hrádek nad Nisou, v době povodní 

velitel zásahu při provádění záchranných prací 

a člen krizového štábu města

H
rá

d
e
k
 n

a
d

 N
is

o
u



10

H
rá

d
e
k
 n

a
d

 N
is

o
u



11

H
rá

d
e
k
 n

a
d

 N
is

o
u



12

7. srpen 2010 zůstane v mé paměti jako den, který 

všechno změnil.

Mohla to být úplně běžná letní sobota, kterou asi větši-

na z nás chtěla strávit odpočinkem, který k prázdnino-

vým měsícům patří. Mimořádně vydatné dešťové srážky 

ale udělaly z potůčků řeky a z Lužické Nisy půl kilometru 

širokou a místy čtyři metry hlubokou dravou řeku, která 

brala vše, co jí přišlo do cesty. Výše hladiny o více než 

půl metru překonala povodeň z roku 1958 a srovnatel-

ná je asi jen s ničivou povodní léta 1897. 

Považuji za velké štěstí a největší úspěch záchranných 

operací prvních povodňových dní to, že k apokalyptic-

kému seznamu zničeného majetku nepřibyla v Hrádku 

nad Nisou žádná jména obětí povodní. Poděkování za 

to patří hrádeckým hasičům, vojákům z grabštejnské 

posádky, policistům a dobrovolníkům, kteří pomáhali 

evakuovat obyvatele ze zaplaveného města. Přiznám 

se, že chvíle, kdy museli být z vojenského auta v ulici 

Jiřího z Poděbrad vrtulníkem zachraňováni lidé, byla pro 

mě v období povodní asi nejhorší.

První srpnová sobota roku 2010 změnila natrva-

lo životy stovek rodin nejenom v Hrádku nad Nisou.  

Velká voda vzala mnoha rodinám všechno, co měly, 

řada lidí musela začít úplně od začátku, mnoho živ-H
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nostníků, fi rem a podnikatelů přišlo ze dne na den 

o všechno, na čem doposud pracovali. Deset domů 

nápor vody nevydrželo a byly zbořeny, škody na ma-

jetku města byly vyšší než 140 milionů korun.

Město se dokázalo rychle vypořádat s povodňovými 

škodami. V první fázi obnovy nám pomáhalo mno-

ho dobrovolníků, techniky, soukromých fi rem, měst 

a obcí.  Také pomoc desítek sborů dobrovolných hasičů 

z celé republiky a stovky vojáků z Žatce byla nenahra-

ditelná. Spolupráce s Libercem a Libereckým krajem 

nám umožnila pomáhat v prvních dnech rychle a snad 

i účinně. S odstupem času vidím dobu, kdy byl vyhlášen 

na našem území krizový stav, jako nejideálnější dobu 

pro výkon jakýchkoliv prací. Následovala další fáze, ne 

tak dramatická a možná o to obtížnější. Zájem médií 

o povodně a škody po nich klesal a s tím štědrost dárců 

a vstřícnost kraje a státu.  Vzpomínám si na návštěvu 

prezidenta a dalších ministrů, kteří ve městě slibovali, 

jak se vláda o všechno postará. Nepostarala. Pomoci si 

vždycky musíme umět sami.

Žádné povodňové školení nemůže nikdy předem ře-

šit situaci, ve které se najednou ocitnete. Důležité je mít 

fungující a dobře vybavené hasiče a také další lidi, kteří 

jsou připraveni pomáhat těm, co to potřebují.

Vzpomínám si na chvíli, kdy jsem měl mluvit v pří-

mém přenosu do nedělních Otázek Václava Moravce 

a měl jsem slzy na krajíčku a nemohl vydat ani slovo.

Příroda nám nastavila svou méně přívětivou tvář a 

jasně si řekla o náš respekt a prostor. Nyní bude zále-

žet na nás, jak si tento vzkaz vyložíme a zda jej bude-

me v příštích letech respektovat při veřejných i sou-

kromých investicích. Na začátku srpna roku 2010 

nás potkala pohroma, která přinesla neštěstí, strach 

a utrpení lidí. Povodeň ale také ukázala, kolik lidí, 

fi rem a obcí v České republice, ale také v zahraničí 

nezůstalo lhostejnými a nabídlo nám pomoc, v prv-

ních dnech přivezlo potřebný materiál nebo poslalo 

dar na odstraňování následků povodně. V krizových 

situacích se také projevuje charakter lidí a pro mě byl 

příjemným zjištěním fakt, kolik Hrádečáků pomáhalo 

svým příbuzným, sousedům nebo úplně cizím lidem, 

kolik jich nabízelo pomoc, ubytování, oblečení nebo 

nové vybavení pro lidi, kterým toho moc nezůstalo. 

Pomoc a to, že v takovýchto situacích držíme pohro-

madě, je jedna z věcí, která drží všechny postižené 

nad vodou.

Starosta města Hrádek nad Nisou v roce 2010  

Martin Půta
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl města Zahájení Ukončení

1. Obnova ulic a mostů po povodních I – most U 
Wienerů, M1 – most U Nývltů, L1 – lávka U Koruny  16 297 546,95 Kč 14 392 213,21 Kč 1 905 333,74 Kč 8/2011 6/2013

2. Obnova ulic a mostů po povodních II –  Rekon-
strukce místních komunikací Kančí rokle, rekon-
strukce příjezdu ke Kristýně, ul. Francouzská, 
U Nisy, Jiřího z Poděbrad, Trhová, Vodní, ul. 
Rybářská, Donínská, ul. Spojovací, K Bytovkám, 
Truhlářská, Prostřední, U Koruny, ul. Turis  cká, 
Úzká, Jižní, ul. U Lávky, Luční  44 928 595,51 Kč 39 644 500,45 Kč 5 284 095,06 Kč 9/2011 8/2013

3. Obnova ulic a mostů po povodních V – místní 
komunikace v úseku mostu U Wienera, obsluž. 
kom. Kristýna jih, oprava nátrže hráze, oprava 
protržené hráze, požerák, přístup. kom. na 
ochr. hrázi, spojka Václavská, ul. Legionářská, 
ul. Sousedská, Za Školou, Ke Stadionu, Slepá, 
ul. Železná  25 534 191,63 Kč 22 844 234,63 Kč 2 689 957,00 Kč 9/2011 8/2013

4. Obnova ulic a mostů po povodních VI – ul. 
Hartavská a U Bažin  3 740 750,95 Kč 3 237 668,00 Kč 503 082,95 Kč 9/2011 6/2013

5. Obnova ulic a mostů po povodních VII – ul. 
Souběžná  1 572 580,47 Kč 1 359 585,00 Kč 212 995,47 Kč 9/2011 12/2013

6. Obnova ulic a mostů po povodních VIII – ul. V Rokli  2 338 699,76 Kč 1 899 180,00 Kč 439 519,76 Kč 9/2011 6/2013

7. Obnova ulic a mostů po povodních IX – ul. Lidická  355 714,81 Kč 299 542,00 Kč 56 172,81 Kč 9/2011 3/2013

8. Obnova ulic a mostů po povodních XI – obslužná 
komunikace Kristýna jih – II. a III. část  4 052 239,18 Kč 3 627 013,03 Kč 425 226,15 Kč 9/2011 3/2013H
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Akce Celkové náklady Dotace Podíl města Zahájení Ukončení

9. Obnova ulic a mostů po povodních XII – 
most v ul. Lidická  4 055 421,47 Kč 3 583 350,00 Kč 472 071,47 Kč 4/2012 6/2013

10. Obnova ulic a mostů po povodních XV (ul. 
Dubová)  4 190 156,60 Kč 3 705 698,00 Kč 484 458,60 Kč 4/2012 12/2013

11. Obnova ulic a mostů po povodních XVII – 
náhrada lávky u pragovky  461 988,29 Kč 352 944,00 Kč 109 044,29 Kč 4/2012 10/2013

 107 527 885,62 Kč  94 945 928,32 Kč  12 581 957,30 Kč 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 117516 Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany pos  žené živelní pohromou

12. Hrádek nad Nisou – 8 bytových jednotek  17 494 409,00 Kč  9 200 000,00 Kč  8 294 409,00 Kč 

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

Dotační  tul: Fond solidarity prostřednictvím rozpočtu Libereckého raje

13. Fond solidarity – odstraňování škod po 
povodni v srpnu/září 2010  22 321 654,66 Kč  22 321 654,66 Kč 

DOTACE CELKEM  147 343 949,28 Kč  126 467 582,98 Kč  20 876 366,30 Kč 

Povodně 2010 – rekapitulace povodňových podpor pro občany obce

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy

14. Příspěvek 30 000 Kč 304 domácnos  Poskytnuto: 9 120 000 Kč

Dotační  tul:  podle nařízení vlády č. 395/2002 Sb. o poskytnu   fi nanční pomoci v oblas   bydlení fyzickým osobám pos  ženým povodněmi

15. Příspěvek 150 000 Kč 11 domácnos  Poskytnuto: 1 650 000 Kč

16. Z veřejné sbírky bylo 56 domácnostem poskytnuto po 15 000 Kč, celkem 840 000 Kč. H
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Chrastava
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Z pátku 6. na sobotu 7. srpna 2010 měl noční službu 

velitel městské policie Alan Grebson. A byl to právě 

on, kdo začal v sobotu o půl třetí ráno burcovat ve-

dení města ze spánku, protože nastalá situace s neu-

stálým deštěm a stoupajícími hladinami toků (Jeřice, 

Lužická Nisa, Vítkovský potok) se mu pranic nelíbila. 

Přitom ještě večer byla situace zcela jiná, byly sice 

předpovídány velké lokální srážky, ale jinde, na roz-

hraní středních a jižních Čech. 

Velitel městské policie se bohužel nemýlil. A tak 

již po třetí hodině ranní burcoval občany měst-

ský rozhlas, zaměstnanci úřadu plnili pytle pískem 

a místní sbor dobrovolných hasičů začal konat svoji 

práci. Voda v řekách stále stoupala, byly zaplave-

ny sklepy, desítky domů, ulice. V sedm ráno bylo 

otevřeno evakuační centrum v tělocvičně ve škole, 

v budově na náměstí, kam se sváželi či tam přichá-

zeli první lidé.      

Všichni zaměstnanci radnice byli na nohou, praco-

val krizový štáb, do města přijížděli na pomoc záchra-

náři a zdravotníci, pomoc nabízeli první dobrovolníci. 

Po desáté hodině se zdálo, že se situace stabilizuje, 

dokonce se někteří evakuovaní vraceli domů. Osobně 

jsem se vrátil z ulic města na radnici těsně před jede-

náctou dopolední. A právě v jedenáct hodin přišla 

zničující druhá vlna. Všechny ulice se ze zatopených 

proměnily v dravé řeky, náměstí zmizelo pod vodou. 

Přesun kamkoli byl nemožný. Zůstali jsme doslova 

uvězněni na radnici i s hejtmanem Libereckého kraje, 

který před jedenáctou dorazil do Chrastavy.  Hejtman 

vyhlásil z mé kanceláře krizový stav pro celý Liberecký 

kraj, v tuto chvíli ho však nikdo nemohl slyšet, neboť 

nefungovalo žádné spojení, elektřina, plyn, pevná či 

mobilní síť, městský rozhlas, nic. Z oken radnice byly 

vidět čluny záchranářů, které evakuovaly lidi, a já si 

v celé té hrůze oddychnul, když jsem uslyšel hluk vr-

tulníků…. 

Jak zhodnotit, co bylo vykonáno dobře a co mohlo 

být vykonáno lépe? 

Každopádně se ukázala zcela nezastupitelná role 

integrovaného záchranného systému a také armády 

České republiky. Bez jejich pomoci, včetně záchrany 

několika set lidí ze střech domů, by nepochybně tato 

katastrofa přinesla oběti na životech. To, že při celé 

té hrůze na Chrastavsku k obětem na životech nedo-

šlo, je jednoznačně především jejich zásluha. 

Po jednodenní bleskové povodni přišel čas úklidu 

a první popovodňové pomoci. Zde byla mimořádně 
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důležitá role krizového štábu, který nejenže spolu-

pracoval i nadále se všemi složkami záchranného 

integrovaného systému, ale organizoval také pomoc 

dobrovolníků, která se na nás hrnula ze všech stran 

a která by se bez řízení utopila ve zmatcích. Jasné 

pokyny, kdo, kde, komu, kdy a jak, šířená i prostřed-

nictvím internetu, zmatky omezila na minimum a po-

moc byla maximálně využita.

Osobně jsem získával neustále aktuální informace 

o tom, jaká je kde situace. To, jak je to důležité, do-

kládá následující: když jsem se v neděli okolo poled-

ního vracel z Nádražní ulice do centra, řítil se na mě 

dav lidí doslova s výrazem šílenství. Jak jsem vzápětí 

zjistil, lidé prchali před protrženou přehradou Mlý-

nicí, která leží těsně nad Chrastavou v Nové Vsi. Já 

jsem měl naštěstí čerstvou informaci, že je přehrada 

v pořádku a spolu s kolegy se mi podařilo prchající 

dav zastavit a uklidnit. Později se ukázalo, že tuto 

fámu, která se šířila od úst k ústům rychlostí blesku, 

pravděpodobně způsobila textová informace České 

televize, že se protrhnul Mlýnský rybník, který ovšem 

leží na Českolipsku.           

Důležitý byl také osobní kontakt s postiženými lid-

mi. Navštívil jsem snad všechna místa, všechny lidi. 
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Byla na nich vidět při všem tom smutku radost, že 

jsme s nimi, že na vše nejsou sami. 

Snad jednu vzpomínku za všechny. Na manže-

le Oščatkovi. Poprvé jsem se s nimi setkal po prv-

ní přívalové vlně. Někdy kolem deváté ráno jsem 

je přemlouval, aby odešli do evakuačního centra. 

Marně, že prý vše zvládnou. Podruhé až v noci na 

neděli, někdy ve dvě hodiny po půlnoci. Zcela zni-

čení, rezignovaní lidé se dostavili do evakuačního 

centra sami. Potřetí ještě v tu neděli večer. Pořád 

zničení, rezignovaní již doma v domku uprostřed té 

spouště.  A počtvrté za několik dní. Oba plni ener-

gie, uklízeli a opravovali ze všech sil. Sice se zdálo, 

že je práce nekonečná, ale jak pravil pan Oščat-

ko: „Když máme mezi pomocníky takového borce, 

tak to zvládneme všechno.“ Na můj tázavý pohled 

doplnil: „No přece zpěváka Milana Drobného.“ 

A  vskutku, populární osobnost se hned v druhé 

místnosti činila ze všech sil při osekávání omítky.

Velmi důležité bylo také využít výhod krizového 

stavu. Po dobu jeho trvání má starosta prakticky 

absolutní pravomoci. A že byly po ten měsíc, co 

krizový stav trval, zapotřebí. Bylo třeba řešit umís-

tění provizorních vojenských mostů, provizorní 

první opravy komunikací a podobně a vskutku v ta-

kové situaci není čas na dohadování se o povolení 

a o tom, co a jak. V tu dobu se musí jednat rychle 

a starosta se nesmí bát rozhodovat a rozhodnout. 

V době krizového stavu je také velmi důležité vy-

řídit veškeré dokumenty pro stavební povolení pro 

nové mosty či lávky apod. V této době je povolení 

zbaveno veškeré administrativní zátěže a lze pak 

urychleně žádat o dotace. 

Povodně však odhalily i závažné nedostatky. Pře-

devším se jednalo o stav řek, které byly za desetiletí 

nedostatečného čištění zanesené, a dokonce koryta 

byla v některých místech i částečně posunutá oproti 

původnímu přirozenému toku.

A také komunikační síť. Stav veškerých sítí, které 

zkolabovaly v nejkritičtějším stavu, a nebylo možno 

se nikam dovolat, to bylo alarmující. 

Jak jsem prožíval povodně já osobně? Snad celý 

měsíc jsem byl v nějakém tranzu. Cyklus 20 až 22 

hodin na nohou, 2 až 4 hodiny spánku. Věděl jsem, 

že na mě spousta lidí spoléhá a tak jsem jednal.  Na 

pláč a slzy nebyl čas. Vlastně jsem byl šťastný, že ni-

kdo nepřišel u nás v tu hroznou sobotu o život.  Po-

řád jsem si dokola opakoval: „Věci se napraví, my to C
h
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st
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dokážeme, hlavně, že jsme všichni živí.“  Neumím si 

představit, že by se to někdy opakovalo.  

Platí, že všechno špatné je k něčemu dobré? Asi 

ano. Chování lidí během povodní a po nich ukázalo 

charaktery. A musím konstatovat, že z tohoto pohle-

du v drtivé většině z toho vyšli Chrastavané na výbor-

nou. Lidi tato katastrofi cká událost semkla a navíc 

Chrastavané viděli, jak na ně myslí a pomáhají jim 

lidé z celé republiky i ze zahraničí (Německo, Polsko, 

Vietnam, Švédsko). 

Chrastava je již téměř jako nová. Samotné město 

za pomoci dotací a darů zrekonstruovalo 37 komu-

nikací, 11 mostů a lávek, mateřskou školu, fotbalové 

hřiště, kuželnu, další sportoviště atd. ČEZ, RWE, SVS 

a SčVK a další organizace opravily veškeré své sítě. 

Povodí Labe dalo do pořádku koryta a opěrné zdi 

na Jeřici, Lužické Nise i Vítkovském potoce. Liberecký 

kraj zrekonstruoval páteřní komunikaci z Kryštofo-

va Údolí do Nové Vsi. A na posledních komunika-

cích (Vítkov, Andělohorská ul.) Liberecký kraj pracuje 

a dokončí je letos, resp. v příštím roce. Suma sumá-

rum práce za více než miliardu Kč. Přesto si moc přeji, 

aby se něco takového již nikdy neopakovalo.  

Michael Canov, starosta ChrastavyC
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Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:   217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl města Zahájení Ukončení

1. M1, most Malá Nádražní  5 565 782,03 Kč  5 009 203,00 Kč  556 579,03 Kč 07/2012 11/2012

2. M2, most u autobusového nádraží  6 765 416,00 Kč  6 088 874,00 Kč  676 542,00 Kč 06/2011 11/2011

3. M3, most Vítkovská ul. (secesní)  9 132 506,00 Kč  8 219 255,00 Kč  913 251,00 Kč 06/2012 09/2012

4. M4, most Družstevní ulice  764 772,16 Kč  688 294,00 Kč  76 478,16 Kč 05/2011 08/2011

5. M5, most u č. p. 15  3 733 578,00 Kč  3 360 219,00 Kč  373 359,00 Kč 04/2011 10/2011

6. M6, most Dolní Vítkov  824 808,00 Kč  742 327,00 Kč  82 481,00 Kč 06/2011 10/2011

7. M7, most Dolní Vítkov za hřištěm  1 447 996,00 Kč  1 303 196,00 Kč  144 800,00 Kč 06/2011 10/2011

8. M11, most Horní Vítkov u školy  1 264 425,60 Kč  1 137 982,00 Kč  126 443,60 Kč 06/2011 10/2011

9. L1, lávka u ČOV  1 939 169,00 Kč  1 745 251,00 Kč  193 918,00 Kč 03/2011 10/2011

10. L2, lávka Malá Nádražní  2 214 352,00 Kč  1 992 917,00 Kč  221 435,00 Kč 03/2011 11/2011

11. L4, lávka Malá Kostelní  2 053 353,00 Kč  1 848 017,00 Kč  205 336,00 Kč 03/2011 10/2011

12. L5, lávka Mlýnská ul.  2 167 831,75 Kč  1 951 048,00 Kč  216 783,75 Kč 03/2012 09/2012

13. O3, most Vítkov u č. p. 95  1 855 493,00 Kč  1 669 943,00 Kč  185 550,00 Kč 06/2011 11/2011

14. Odstranění škod na majetku škol a školských 
zařízení – ZŠ Chrastava, nám. 1. máje 228  182 000,00 Kč  163 800,00 Kč  18 200,00 Kč 04/2011 07/2011

15. Odstranění škod na majetku škol a školských 
zařízení – mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488  826 110,00 Kč  743 000,00 Kč  83 110,00 Kč 03/2011 04/2011

16. K1, Bílokostelecká ulice  920 866,00 Kč  828 779,00 Kč  92 087,00 Kč 07/2011 10/2011

17. K2, Pobřežní ulice, část A  5 185 614,00 Kč  4 667 052,00 Kč  518 562,00 Kč 07/2011 11/2011

18. K3, ulice Malá Nádražní  5 432 383,00 Kč  4 889 144,00 Kč  543 239,00 Kč 06/2011 11/2011
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Akce Celkové náklady Dotace Podíl města Zahájení Ukončení

19. K4, komunikace u autobusového nádraží  2 302 984,00 Kč  2 072 685,00 Kč  230 299,00 Kč 08/2011 12/2011

20. K5, ulice U Nisy  3 445 722,00 Kč  3 101 149,00 Kč  344 573,00 Kč 06/2011 10/2011

21. K6, Mostní ulice  2 409 174,00 Kč  2 168 256,00 Kč  240 918,00 Kč 07/2011 11/2011

22. K7, Alšova ulice  1 870 833,00 Kč  1 683 749,00 Kč  187 084,00 Kč 07/2011 11/2011

23. K12, Turpišova ulice  7 339 880,00 Kč  6 605 892,00 Kč  733 988,00 Kč 07/2011 10/2011

24. K16, Družstevní ulice  2 230 907,00 Kč  2 007 816,00 Kč  223 091,00 Kč 08/2011 11/2011

25. K18, ulice Malá Frýdlantská  706 645,00 Kč  635 980,00 Kč  70 665,00 Kč 07/2011 11/2011

26. K19, místní komunikace 023c  781 273,00 Kč  703 145,00 Kč  78 128,00 Kč 08/2011 10/2011

27. K20, místní komunikace 024c  705 246,00 Kč  634 721,00 Kč  70 525,00 Kč 08/2011 10/2011

28. K21, Pobřežní ulice, část C  634 854,00 Kč  571 368,00 Kč  63 486,00 Kč 09/2011 10/2011

29. K22, místní komunikace 080c  779 995,36 Kč  779 995,00 Kč  0,36 Kč 11/2012 11/2012

30. K23, místní komunikace Dolní Vítkov  1 613 401,00 Kč  1 452 060,00 Kč  161 341,00 Kč 7/2011 11/2011

31. K24 – chodníky Žitavská ulice, K25 – chodníky 
Nádražní ulice, K–26 chodníky Bílokostelecká 
ulice

 2 446 927,00 Kč  2 202 234,00 Kč  244 693,00 Kč 10/2011 11/2011

32. Povodňové škody Chrastava – vodní nádrž  1 560 974,00 Kč  1 404 876,00 Kč  156 098,00 Kč 05/2012 10/2012

33. Povodňové škody v Chrastavě – místní rozhlas  230 890,00 Kč  230 890,00 Kč  – Kč 10/2011 11/2011

34. Povodňové škody v Chrastavě – veřejné osvětlení  1 734 856,70 Kč  1 734 856,10 Kč  0,60 Kč 08/2011 11/2012

 83 071 017,60 Kč  75 037 973,10 Kč  8 033 044,50 Kč 

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:   117516 Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany pos  žené živelní pohromou

35. Chrastava – 8 bytových jednotek  10 708 162,00 Kč  9 200 000,00 Kč  1 508 162,00 Kč 10/2010 01/2011
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Poskytovatel dotace:   Ministerstvo fi nancí ČR

Dotační  tul:   Program 298 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně  technické základny regionálního školství

36. Odstranění škod způsobených povodněmi v 
srpnu 2010 – MŠ a ZŠ Chrastava - Vítkov  68 648,00 Kč  68 648,00 Kč  – Kč 09/2010 12/2010

Poskytovatel dotace:   Diecézní charita Litoměřice

37. Obnova parku poškozeného povodní v srpnu 2010  128 586,00 Kč  120 000,00 Kč  8 586,00 Kč 09/2011 11/2011

38. Obnova lávky Chrastava – Malá Kostelní  205 336,00 Kč  205 335,78 Kč  0,22 Kč 03/2011 10/2011

 333 922,00 Kč  325 335,78 Kč  8 586,22 Kč 

Poskytovatel dotace:   Liberecký kraj

Dotační  tul:   Fond solidarity prostřednictvím rozpočtu Libereckého raje

39. Fond solidarity – odstraňování škod po povodni 
v srpnu 2010  22 885 677,44 Kč  22 885 677,44 Kč  – Kč 2010 2012

Poskytovatel dotace:   Člověk v  sni

Dotační  tul:   Objekty veřejného zájmu – povodně 2010

40. Oprava tělesa a povrchu komunikace „Spor-
tovní“, poškozenou při povodni  629 476,68 Kč  450 000,00 Kč  179 476,68 Kč 05/2012 06/2012

DOTACE CELKEM  117 696 903,72 Kč  107 967 634,32 Kč  9 729 269,40 Kč 

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy 

41. Příspěvek 30 000,00 Kč 137 domácnos  poskytnuto: 4 110 000,00 Kč

Dotační  tul:  podle nařízení vládyč. 395/2002 Sb. o poskytnu   fi nanční pomoci v oblas   bydlení fyzickým osobám pos  ženým povodněmi

42. Příspěvek 150000,00 Kč 10 domácnos  poskytnuto: 1 500 000,00 Kč

43. Příspěvek na demolice 3 objekty poskytnuto: 1 470 943,20 Kč
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Bílý Kostel nad Nisou
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Sedmý srpen 2010 se jistě zapsal do pamětí všech 

lidí v Bílém Kostele nad Nisou. V brzkých ranních 

hodinách přišla blesková povodeň. Výraz blesková 

je opravdu výstižný, protože to, co se událo sobotní 

ráno a dopoledne, tomu odpovídalo. Podle meteo-

rologických předpovědí mělo pršet na jihu Čech. Ne-

stalo se tak a voda spadla u nás, na severu. Byli jsme 

jedním z posledních krajů v České republice, kterému 

se vodní živel v takové míře vyhýbal. Mysleli jsme si, 

že se bude vyhýbat i nadále, i když jsme jako staros-

tové pravidelně jednou ročně navštěvovali povodňo-

vé školení. Na takovou situaci jsme opravdu nebyli 

připraveni. Museli jsme jednat z minuty na minutu. 

Ověřovat si mezi kolegy starosty a zástupci okolních 

obcí kusé informace, kterých se nám dostávalo. 

Pochopil jsem, že nikdo jiný v tu danou chvíli není 

a že já jsem ve vesnici jediný, který musí lidem po-

moci. Nemyslím sám, ale musím umět lidi, kteří na-

bízejí pomoc, využít, rozdat jim smysluplné úkoly, 

abychom se z toho dostali.

Jelikož jsme vesnice rozprostírající se podél naší 

řeky Nisy, míra postižení obce byla veliká. Zasaženo 

bylo 168 rodinných domů. Rozhlas sloužící k varová-

ní byl poničen, ústředna k jeho ovládání byla uvězně-

na v zatopeném úřadu. Jsem velice rád, že jsme v tu 

dobu měli zřízený SMS informační kanál a mohli po-

sílat zprávy prostřednictvím mobilních telefonů.  Ob-

čané byli vyzýváni, aby opouštěli své domovy a odešli 

do zřízených krizových center. Ti, kteří neuposlech-

li, byli za pomoci vrtulníků evakuováni. Nebylo jich 

málo. Na sms výzvu, aby čekali na vrtulník ve střeš-

ních oknech svých domů, odpověděla jedna občan-

ka, že „děkuje a čeká za komínem“.

Velice důležité bylo se o lidi postarat, ukázat jim, 

že na tu pohromu nejsou sami a že nejsou jediní, 

kterým se to stalo.

Povodeň také ukázala kladné stránky lidské pova-

hy. Lidé se dokázali semknout. Bylo jich mnoho, kteří 

chtěli druhým pomoci a také ve velké míře pomohli. 

Obdivoval jsem, jak si vesničané dokázali pomáhat 

a jak na sebe byli hodní. Všechno jsme ale zvládnout 

sami nemohli. Do obce plynula mnohá humanitární 

pomoc a spousta dobrovolníků. Bylo nutné pomoc 

korigovat tak, aby měla smysl a posloužila co nejlé-

pe. Vzpomínám si, že jsem první den po povodních 

jel jako nepolíbený zkušenostmi na první schůzku do 

Adry, abych získal co nejvíce informací, kde a co je 

potřeba. Dostal jsem i podporu psychickou, v úplném 
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začátku jsem si kladl otázku: Proč? Proč se nám to 

stalo? Nebo lépe řečeno, za co? A po vteřině pře-

kvapení a litování si člověk uvědomí, že život jde dál 

a musíme se s tím poprat, a jak se ukázalo, jde to. 

A čím rychleji se budeme „rvát“, tím lépe to do-

padne. Hlavně se ničeho nebát, popovodňová doba 

je dobou, kdy opravdu většinou platí,,rychlé rozhod-

nutí, dobré rozhodnutí‘‘. Jsem velice rád, že jsem při 

povodních potkal mnoho lidí, o kterých vím, že se 

o ně můžu opřít, že jim osud ostatních lidí není lho-

stejný. Mezi pozitiva, která se nám společně podařila 

v krátké době po povodni, řadím odstraňování náno-

sů a zničených věcí, zabezpečení narušených nemo-

vitostí, zprůjezdnění důležitých místních komunikací, 

zřízení kuchyně v mateřské školce pro stravování ne-

jen povodní postižených občanů, ale také dobrovol-

níků, hasičů a dalších lidí. Velice důležité bylo zajistit 

fungující krizové centrum, ubytování ve škole a v po-

stavených vojenských stanech. 

Neopomeňte vše zaznamenávat a dokumentovat. 

Nikdy nevíte, co se za rok, dva po povodni může stát 

a kdy vám dokumentace může pomoci. I nám se 

vyplatila a v soudním sporu pomohla. Samozřejmě 

v době odklízení musíte již přemýšlet nad tím, jak tu 

zkázu napravíte.  Za vším jsou bohužel peníze. Uká-

zalo se nutností, aby se o postižení vesnice vědělo 

i v médiích. 

Je výborné hned od samého začátku mít člověka, 

který hlídá veškeré dotační a nabízené pomoci. Některé 

termíny dotací jsou šibeniční, ale daly se za velikého úsilí 

všech zvládnout. Vstřícnost a pomoc příslušných úřadů 

je v době po povodni znatelně větší. Postavili jsme pro 

čtyři rodiny, které přišly o své domy, do půl roku od 

povodně náhradní bytový dům. Ihned jsme projekto-

vali, abychom mohli stavět zničené mosty a lávky, které 

byly pro chod obce nepostradatelné. Většinu doprav-

ní infrastruktury jsme hradili z dotací Ministerstva pro 

místní rozvoj, z Fondu solidarity a podíl obce jsme kryli 

z poskytnutých darů, kterých nebylo málo od mnoha 

lidí, fi rem, obcí, měst a krajů z celé republiky a za které 

velice děkujeme. Někteří dárci chtěli, aby jimi poskytnu-

té prostředky byly určeny na konkrétní věc, například 

jeden z mnoha a mnoha dárců, původní obyvatel Bílé-

ho Kostela nad Nisou Čechošvéd, pan Petr Hlawatsch 

přispěl na výstavbu popovodňových domů v Bílém Kos-

tele a Chrastavě. Jiní zase chtěli přispět třeba na obnovu 

dětského hřiště nebo zničenou kapli. Museli jsme být 

připraveni a vědět, kam své prostředky mohou dárci 

nasměrovat.
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Míra postižení naší obce s devíti sty obyvateli po-

vodní byla veliká. Částka na likvidaci a popovodňové 

opravy obecního majetku dosáhla ke stu milionům. 

Snažili jsme se a podařilo se nám vše opravit do dvou 

let. Dnes jsou na naší obci sem tam někde stále vidět 

nějaké šrámy připomínající tu hroznou povodeň, ale 

největší šrám má asi každý z nás schovaný někde ve 

svém nitru.  

Dnes na povodeň vzpomínáme jako na děs, který 

nás překvapil, bojíme se, když začne vytrvaleji pršet. 

Ale to je po té zkušenosti úplně normální. Dokážeme 

zavzpomínat i na věci, které nás potkaly, a zasmát 

se jim.

Ing. Jiří Formánek, starosta obce
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce Zahájení Ukončení

1. Oprava povodňových škod – mosty a lávky  36 682 800,00 Kč  33 347 800,00 Kč  3 335 000,00 Kč 12/2011

2. Oprava povodňových škod – komunikace  25 409 775,00 Kč  25 409 775,00 Kč  - Kč 12/2011

 62 092 575,00 Kč  58 757 575,00 Kč  3 335 000,00 Kč 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 117516 Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany pos  žené živelní pohromou

3. 1 bytová jednotka  5 748 231,00 Kč  4 598 663,00 Kč  1 149 568,00 Kč 10/2010 01/2011

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

Dotační  tul: Fond solidarity prostřednictvím rozpočtu Libereckého raje

4. Fond solidarity – odstraňování škod po povodni v 
srpnu 2010

 7 699 618,00 Kč  7 699 618,00 Kč  - Kč 2010 2012

DOTACE CELKEM  75 540 424,00 Kč  71 055 856,00 Kč  4 484 568,00 Kč 

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy 

5. Příspěvek 30 000,00 Kč 98 domácnos  poskytnuto: 2 940 000,00 Kč

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  podle nařízení vládyč. 395/2002 Sb. o poskytnu   fi nanční pomoci v oblas   bydlení fyzickým osobám pos  ženým povodněmi

6. Příspěvek 150 000,00 Kč 3 domácnos  poskytnuto: 450 000,00 Kč

7. Příspěvek na demolice 5 objektů poskytnuto: 750 000,00 Kč
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Byl ošklivý páteční den. Doháněl jsem nevyřízené res-

ty a jediné co mi udržovalo náladu, byl fakt, že jsem 

se těšil na začínající dovolenou v dobré partě na čes-

kých horách. V podvečer jsme s manželkou zabalili 

a šli se vyspat na cestu. I přes celodenní deštivo ne-

jevila Jeřice známky nadcházející katastrofy, nebyly 

žádné výstrahy, tak co jiného.

Něco po půl čtvrté v noci mi zazvonil mobil. Operační 

Integrovaného záchranného systému v Liberci mi hlá-

sil, že pan Zoul potřebuje technickou pomoc. Teče mu 

prý voda do chalupy, takže nám dálkově spustili sirénu 

a žádal, aby tam naše jednotka SDH vyjela. Ihned jsem 

volal velitele jednotky, aby vzal chlapy a jeli tam. Sám 

jsem se oblékl a jel se podívat po obci. Pořád jsem byl 

přesvědčen, že se jedná o běžnou záplavu, na kterou 

jsme tady pro špatnou údržbu koryta při každém větším 

dešti už téměř zvyklí. 

Bohužel. Ještě ve tmě, když jsem rozsvítil velkou lam-

pu a v kuželu světla sledoval valící se vlnu, která za-

plavovala přízemí obecního úřadu, jsem pochopil, že je 

zle. Viděl jsem povodeň, kterou jsem za svých pětačty-

řicet let nezažil. Začal velmi rychlý sled událostí. Jeden 

telefon za druhým od lidí volajících o pomoc. Emoce 

a stres. Do toho zpráva od velitele jednotky, že je voda 

vzala i s autem. Volal jsem nazpět operačnímu, že tento 

stav sami nezvládneme a požádal o pomoc.

S přicházejícím dnem, s rozedníváním a ustupu-

jící vodou jsem pořád ještě chtěl věřit, že to nebu-

de tak špatné, jak to vypadalo. Úleva však nepřišla, 

voda začala opět stoupat.  Druhá vlna na Jeřici sice 

nedosáhla úrovně té první, ale přidaly se drobné pří-

toky (drobné přítoky – tím myslím v klidném stavu). 

Voda se z Jizerek valila plošně ze všech stran. Tato 

vlna trvala do odpoledne a byla po proudu dále velmi 

ničivá. 

V pozdním sobotním odpoledni jsme v mé kan-

celáři narychlo zřídili krizový štáb obce. Zajistili jsme 

náhradní zdroj elektřiny, abychom měli v chodu ko-

munikační prostředky, aby si měli hasiči kde nabíjet 

mobily apod. 

Voda klesala velmi pomalu. Ke svému původnímu 

korytu se začala přibližovat až v neděli nad ránem. 

V  neděli jsme začali mapovat škody a sbírali jsme 

informace pro obnovu základních životních potřeb. 

V obci to vypadalo, jako kdyby tu fi lmaři natáčeli ho-

rorový válečný fi lm a právě prošla fronta. 

Zjistil jsem, že musíte být vy i vaši nejbližší připra-

veni na to, že v takovýchto krizových stavech jdou 
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osobní plány stranou, že potřebujete mít alespoň dva-

-tři lidi, o kterých jste přesvědčeni, že vám dokážou 

v takových situacích pomoci a můžete se na ně 100% 

spolehnout (nepodceňujte povodňovou komisi) a že 

je potřeba hned vést o všem písemné záznamy. Dále 

je nutná stálá služba u komunikačních prostředků (te-

lefon, internet,..) a je třeba informovat o všech změ-

nách kolegy starosty v sousedních obcích. 

V Libereckém deníku ze 7. srpna 2010 se psalo 

o stoleté až tisícileté vodě. „Ráno jsme si mysleli, že 

to nejhorší máme za sebou. Nad ránem se tu málem 

utopily krávy, naštěstí se jim podařilo prorvat ohrad-

ník a utéct. Cyklostezka už je celá zaplavená. Voda 

začala dopoledne zase stoupat. My máme dům po-

měrně vysoko, ale dcera, která bydlí dál v obci, už má 

vodu u baráku do výšky 140 centimetrů,“ popsala 

situaci v Oldřichově Jana Práčová.

V sobotu v ranních hodinách mi volal redaktor 

z  jedné regionální televize, zda mě zastihne na 

úřadě, že se mnou chce natočit rozhovor. Nedojel. 

Voda mu šla naproti, takže přijet nemohl. Reportáž 

natočil v další obci po proudu vody. Při následném 

sledování zpráv, které byly v některých případech 

velmi zmatečné a zavádějící, jsem byl rád, že k nám 

ten reportér nedojel. Později mi však naopak bylo 



39

O
ld

ři
ch

o
v
 v

 H
á
jí

ch

líto, že všechna média mluví o okolních obcích, jak 

jsou postižené, a nám jako by se voda vyhnula. Ani 

zprávička.

Jedna perlička z médií: Moje tchyně bydlí o dvě 

obce dále po proudu Jeřice a bezprostředně vedle 

koryta toku. Též asi jeden kilometr pod hrází Mlýnic-

ké přehrady. V té době to byla část obce bez signálu 

mobilních operátorů. Celá moje rodina (manželka, 

obě dcery a zeť) jí jeli pomoci s vyklízením zaplave-

né části domu. Vtom se začala objevovat ze všech 

stran zpráva, že se protrhla Mlýnická přehrada. Tato 

zpráva mě zastihla v kanceláři, kde jsme s kolegy or-

ganizovali pomoc v obci. Okamžitě jsem tuto zprávu 

zpochybnil, protože jsem asi hodinu před tím mlu-

vil s jedním pracovníkem Povodí Labe, který mi ří-

kal: „Hráz sice vypadá děsivě jak po náletu, ale je 

tak dobře postavená, že vydrží ještě další dvě takové 

povodně.“ Snažil jsem se zachovat klid a nevnášet do 

naší práce další nervozitu. Když jsem ale slyšel tuto 

zprávu potřetí, pokaždé ze „zaručeného zdroje“, 

a nemohl jsem se přesvědčit, že  rodina je v pořádku, 

tak to bylo moc i na moje nervy. S těmi nejčernějšími 

myšlenkami jsem utekl mimo kancelář a začal shánět 

ověřené informace. Až kolega starosta z Mníšku, kte-

rý byl v kontaktu s hrázným, mě ujistil, že jde o fámu. 

Dlouho po povodni jsme se dozvěděli, že se nejedna-

lo o Mlýnickou přehradu, ale o Mlýnský rybník kdesi 

na Českolipsku.

Pokud na vás média z jakéhokoli důvodu zapome-

nou, kontaktujte je sami. Informujte o stavu ve vaší 

obci širokou veřejnost. Současně mějte zřízen zvláštní 

účet pro příjem fi nančních darů od fyzických i práv-

nických osob. V pozdější době se bude hodit každá 

koruna. Nejen na obnovu obecního majetku, ale i na 

pomoc postiženým osobám. Ne vše a ne všichni splní 

kritéria dotačních podmínek.

Krizový stav. Ano, postižení kraje bylo takového 

rozsahu, že hejtman LK vyhlásil krizový stav. Zřídily se 

krizové štáby jak na kraji, tak na ORP (Magistrát měs-

ta Liberce) a ty začaly plnit své úkoly. Koordinace? 

Z mého pohledu velmi špatná. Všichni začali volat, 

psát e-maily… Sepisujeme vaše potřeby! Co potře-

bujete za materiální pomoc?! Vyplňujte tabulky s po-

žadavky! Potud vše v pořádku. Nechápal jsem však, 

proč když tyto informace předám jednomu štábu, za 

chvíli ty samé po mně chce štáb druhý. To, že tato 

organizovaná pomoc přijela, až když jsme už většinu 

měli od soukromých dárců a zaváželi potřebné, mlu-

vilo za vše.
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Nejkurióznější požadavek: v době, kdy jsme se 

ještě nemohli kvůli vodě dostat do všech částí obce, 

jsem měl nahlásit výši škod v naší obci. Prý pro mimo-

řádné jednání vlády. Namítl jsem, že to nemohu ještě 

sdělit, že to nevím. Odpověď zněla: „To je jedno. Tak 

mi něco střelte od boku!“

Nebylo však všechno špatné. Chyby jsme dělali 

všichni. Nabízeli mi např. pomoc armády na obnove-

ní průtočnosti Jeřice. Ze zpráv jsem už věděl, že z této 

katastrofy jsme oproti jiným obcím v kraji vyšli ještě 

dobře. A tak jsem ve své naivní představě, že se bude 

koryto i s krajinou obnovovat postupně a koordino-

vaně, tuto nabídku odmítal se slovy - ať pomůžou 

raději jinde. Tam, kde je hůř.

Později jsem ze své naivity vystřízlivěl. A dodnes 

lituji této velké chyby. Obnova koryta a krajiny okolo 

toku se stala soutěží starostů, kdo to bude mít dříve 

hotové. Nějaká koordinace? Bohužel. Dodnes není 

v  Oldřichově v Hájích obnovena průtočnost Jeřice. 

Teď už vidím, že to Povodí Labe a.s. ani nemělo nikdy 

v úmyslu udělat. No a dnes, když je vše zase pěkně 

zarostlé, do vody se vrátil život, tak se velice ochot-

ně zase ohánějí ochranou přírody, stejně jako před 

povodní. O
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Vyhlášení krizového stavu vám dává mnoho roz-

hodovacích pravomocí. Současně máte též i velkou 

odpovědnost za svá rozhodnutí. Ale pokud jste pře-

svědčeni, že to je dobrá věc, nebojte se i nepopulár-

ních rozhodnutí. 

Veškerou pomoc je nutné organizovat. Bohužel se 

najdou tací, kteří se o pomoc hlásí, i když ji nepo-

třebují, ale i tací, kteří pod záminkou pomoci chtějí 

uškodit. Při hlášení výše škod hlaste raději více. Stejně 

dostanete prostředky jen do výše skutečných nákla-

dů. Neodmítejte pomoc, naopak ji vyžadujte. I kdyby 

to bylo na úkor jiných obcí. Troufám si říci: buďte 

i trochu sobečtí. Později se budete těžko dožadovat 

náprav. 

Obnova majetku obce. Když jsem po obci provázel 

kolegu starostu z jedné malé obce z Ostravska, který 

nám osobně přivezl nemalý fi nanční dar, tak jsem na 

závěr ironicky prohlásil: „Taková spoušť bude mini-

málně dva roky zarůstat (abychom ji neviděli) a dva-

cet let to budeme opravovat.“ Naštěstí jsem špatný 

vizionář, tedy ne úplně. Perfektní službu u nás od-

vedla A.S.A. a.s., která nám průběžně vyměňovala 

kontejnery na likvidaci odpadů. Lesy ČR, s.p. ihned 

odstranily nánosy, obnovily průtočnost, pobřežní ná-

drže zasypaly těžkým záhozem apod. Dnes mají toky 

ve své správě v pořádku. Ochranné zídky nové, kory-

ta toků dostatečná. Tehdejší Zemědělská vodohospo-

dářská správa, která měla ve své správě Malou Jeřici, 

provedla na moji žádost vyčištění koryta a dodnes, 

pokud nedojde k ucpání mostu pod hlavní silnicí, se 

voda drží v korytě. Jenom Povodí Labe, s.p. nás nějak 

vynechává. Provedli sice nějaká prvotní opatření, ta 

se ale postupně opět rozpadají. A jak jsem se již zmí-

nil, obnovu průtočnosti koryta provedli dodnes jen 

na dvou místech a ani na urgentní žádosti, spolupo-

depsané hejtmanem, to nehodlají dále dělat. Tomu 

nerozumím. Jeden státní podnik – správce toku ty 

úpravy udělat může, protože je považuje za užitečné 

a dobré, a druhý státní podnik – správce toku obno-

vu průtočnosti koryta dělat nechce a nebude, proto-

že to považuje za zbytečné. 

V době vyhlášeného krizového stavu lze bezod-

kladně zadávat zakázky bez výběrových řízení. Mno-

ho kolegů starostů tuto možnost využilo a práce na 

opravách a rekonstrukcích takto zadávali. Dle mého 

názoru v tomto případě není vhodné spěchat. Kaž-

dá živelní pohroma má svá specifi ka. S tím se také 

mění podmínky čerpání dotací na obnovu majetku. 

My jsme si nechali v první fázi vypracovat autorizova- O
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ným technikem studii, ve které byla zmapována výše 

škod a návrhy na jejich nápravu. Až po té jsme ne-

chali zpracovat podrobnější dokumentaci, která byla 

obsahově již plně v souladu s podmínkami dotačního 

fondu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Co říci závěrem. Bohužel i v tak vypjaté době se 

našli jedinci, které pod rouškou ušlechtilosti zajímalo 

spíše co jim, jak se říká, „z toho kápne, jak se sve-

zou“. Vzhledem k tomu, že tací jedinci nejsou jen 

u nás, použil bych na závěr citát jednoho kolegy sta-

rosty: 

„Krizové situace dokáží vždy spolehlivě oddělit 

zrno od plev a já jsem strašně rád, že těch zrn bylo 

nespočetně více než plev. A všem zrnům děkuji a ješ-

tě jednou děkuji.“ 

Jaromír Tichý, starosta obce Oldřichov v Hájích
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce Zahájení Ukončení

1. Přehled škod na obecních komunikacích po po-
vodni 7/8/2010  18 579 551,00 Kč  16 622 700,00 Kč  1 956 851,00 Kč 12/2011 6/2012

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy 

2. Příspěvek 30 000,00 Kč 4 domácnos  poskytnuto: 120 000,00 Kč
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Mníšek
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Od srpna 2010 uplynula již spousta vody, a proto si 

možná na některé detaily nemusím vzpomenout, ale 

pokusím se. V pátek 6. 8. jsme byli upozorněni na mož-

nost zvýšených srážek v oblasti jižních Čech a Moravy. 

V duchu jsem si sobecky říkal, jak je dobře, že nás to 

zřejmě mine a já budu mít o víkendu drahocenný klid. 

Vše bylo jinak, bohužel. V 17 hodin začalo pršet a po-

hled na oblohu nevěstil nic dobrého, déšť postupně sílil 

a mně bylo jasné, že si o klidném víkendu mohu nechat 

jenom zdát.

Pár minut po půlnoci jsem se oblékl a vyšel před dům 

s tím, že projedu kritická místa v obci. Velmi pršelo, ale 

jinak než normálně, měl jsem pocit, že stojím neustále 

po kotníky ve vodě.

Jel jsem po silnici I. třídy směrem ke křižovatce, zasta-

vil jsem u odbočky k fi rmě Batima, kde došlo k masiv-

nímu sesuvu půdy až do půlky komunikace. Po krátké 

poradě s hasiči jsme nechali komunikaci uklidit a přesu-

nuli jsme se do hasičské zbrojnice.

Následně byl vyhlášen první povodňový stupeň a té-

měř v zápětí druhý, voda neuvěřitelně rychle stoupala 

a mně bylo jasné, že nás čeká povodeň, která postihla 

obec v roce 1897 a 1958. Stáli jsme na břehu Jeřice 

a nevěřícně jsme sledovali rychlý pohyb vodních živo-

čichů, vzpomínám na hlemýždě, kteří po zdech domů 

vyšplhali do výše krovů, bylo to špatné znamení.

Z vyprávění pamětníků jsem věděl, že dojde k zapla-

vení křižovatky silnic I. a II. třídy, okamžitě jsem rozdělil 

výjezdovou jednotku hasičů na dvě samostatné skupi-

ny, jedna zasahovala v horní části Mníšku a na Fojtce, 

druhá v Mníšku dolním, kde bylo nutné případně eva-

kuovat minimálně 30 obyvatel. 

Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen v sobotu 

7. 8. před 4. hodinou ranní, kdy vodočet na křižovatce 

ukazoval 110 cm a v 5 hodin už 234 cm. Po sedmé ho-

dině ranní dosáhl vodočet na křižovatce 433 cm. 

Přívalová vlna, která zaplavila zmíněnou křižovatku 

do výše 150 cm, mne doslova šokovala a v duchu jsem 

děkoval bohu, že jsem prozíravě poslal část zásahové 

jednotky evakuovat obyvatele z dolního Mníšku.

Nebojte se energicky rozdávat úkoly hasičům a dob-

rovolníkům, i když z deseti příkazů jsou dva špatně, je 

to pořád lepší, než působit nejistě.

Po deváté hodině voda začala k naší radosti klesat, 

ale brzy jsme dostali informaci o další, ještě větší přívalo-

vé vlně. Osobně jsem v rámci možností společně s hasiči 

objel postižené lokality, abychom varovali občany, bo-

hužel nám lidé nechtěli uvěřit, ale chápal jsem je. M
n
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Druhá vlna přišla okolo dvanácté hodiny a byla ještě 

mohutnější než ta předešlá.

V neděli jsem povolal odborníky na posouzení most-

ních objektů a k zjištění rozsahu škod. Na základě odha-

dů jsme okamžitě žádali o dotace na odstranění těchto 

škod. Doporučuji věnovat velkou pozornost pečlivému 

zmapování a vyčíslení veškerých škod, protože doda-

tečné škody se poté těžko obhajují. V tuto chvíli jsem 

musel zapomenout na pocit, že se beze mne nic neo-

bejde, pověřil jsem schopného člena povodňové komi-

se koordinováním hasičů a dobrovolníků a sám jsem se 

začal věnovat záznamu všech škod. Hrubý odhad škod 

jsme prostřednictvím Libereckého kraje poslali na Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj. Po počátečních zmatcích 

stran fi nancování se k celé tragedii stát postavil čelem 

a dnes mohu říci jenom slova chvály a díků. Jak se říká, 

vše špatné k něčemu dobré, dnes má obec kompletně 

opravené mosty, propustky a cesty. 

Jaká je role starosty při povodních? Především řídí 

a koordinuje činnost výjezdové jednotky dobrovolných 

hasičů, dobrovolníků atd. Velmi se mi osvědčil určený 

koordinátor, ke kterému proudily veškeré informace, 

žádosti o pomoc a zároveň přijímal nabízenou hmot-

nou pomoc, případně ji posílal do jiných postižených 

obcí, kde naopak chyběla. Mé osobní prožitky se dají M
n
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jednoduše pojmenovat. Měl jsem velké obavy o životy 

spoluobčanů a záchranářů, zbořený most nebo poško-

zená cesta se vždy opraví, ale lidský život…

Cítil jsem obrovskou zodpovědnost, byl jsem pod vel-

kým tlakem, ale situace kolem mi nedovolila zbytečně 

přemýšlet o hloupostech. Problémy se řešily za pocho-

du a to díky skvělému týmu hasičů, povodňové komise 

a jiných občanů. Když se vám zdá vše marné a ztracené, 

tak přichází pomoc z každé strany. Různí dobrovolní-

ci a hasiči z celé republiky vás neuvěřitelně povzbuzují 

a zase vidíte světlo na konci tunelu.

Integrovaný systém zafungoval dobře, sice s ma-

lou časovou prodlevou, ale poté velmi profesionálně. 

Vzpomínám na moment, kdy voda zaplavila křižovat-

ku komunikace 1/13 a my jsme žádali Policii ČR, aby 

okamžitě celou dotčenou oblast uzavřela. Bohužel re-

agovali velmi pomalu a naši hasiči měli dost práce s vy-

prošťováním utopených vozů neukázněných řidičů. Ta 

samá situace nastala v případě uzavření plynovodního 

řadu, elektrické sítě v kritických místech atd. Zde jsem 

postrádal větší pružnost.

Lidé si samozřejmě snažili pomoci a to mne potěšilo 

nejvíc. V ten okamžik si uvědomíte, že na to opravdu ne-

jsme sami. Sousedské nabídky pomoci s čímkoliv mne až M
n
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tak nepřekvapily, vím dobře, že v obci žijí skvělí lidé. Na-

bídky k ubytování postižených obyvatel se jenom hrnu-

ly a o materiální pomoci ani nemluvě. Každé ráno stála 

četa místních obyvatel připravena pracovat a věřte, byla 

to těžká dřina. Téměř vše zaplavené se odváželo a páli-

lo nebo nakládalo do kontejnerů. Prvních pár týdnů po 

záplavách přirovnávám v nadsázce k válečnému stavu.

Informace jsme převážně dostávali mobilními telefo-

ny, měli jsme štěstí, že po celou dobu nebyl ani jednou 

výpadek sítě. Na obecním úřadě jsme měli možnost te-

lefony dobíjet, protože ani tam nebyla přerušena do-

dávka elektrické energie. Dnes máme pro tyto zvláštní 

situace zakoupenou elektrocentrálu, která by v případě 

nouze dobře posloužila.

S odstupem času o celé tragédii přemýšlím a samo-

zřejmě uvažuji i o tom, co bych udělal jinak. Možná 

jsem měl více předvídat, lépe a pružněji reagovat. Měl 

jsem více času věnovat evidenci všech povodní způso-

bených škod. 

Trochu jsme se poučili ze situace, kdy jsme nevěděli, 

kam na delší čas umístit evakuované občany. V sou-

časné době máme prostory, které mohou sloužit jako 

zázemí na více dní.

Před povodní v srpnu 2010 jsem se vždy zlobil, když 

si lidé dělali z našich hasičů legraci a nebrali je vážně. 

Dnes už si to nikdo nedovolí, protože vědí, že jsou v obci 

nepostradatelní. Nikdy nepromarním šanci hasičům ve-

řejně za jejich činnost upřímně poděkovat. Samozřejmě 

nezapomínám na profesionální hasiče a jiné složky zá-

chranného systému, na humanitární organizaci ADRA 

a spoustu různých dobrovolníků z celé České republiky.      

Pokud je potřeba, na oplátku vždy naše dobrovolné 

hasiče posílám pomoci zmírňovat škody po záplavách 

v celé republice, cítím to jako povinnost.  

Roman Slezák , starosta Mníšku
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce Zahájení Ukončení

1. M1, most ul. Ke Hřiš  , Mníšek  231 057,00 Kč  207 951,00 Kč  23 106,00 Kč 09/2011 09/2011

2. M2, most ul. Ke Křížkům, Mníšek  2 963 049,00 Kč  2 666 744,00 Kč  296 305,00 Kč 11/2010 06/2011
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Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce Zahájení Ukončení

3. M3, most ul. Tovární, Mníšek  1 970 105,00 Kč  1 773 094,00 Kč  197 011,00 Kč 09/2011 11/2011

4. M4, most ul. Dlouhá, Mníšek  587 825,00 Kč  529 042,00 Kč  58 783,00 Kč 09/2011 11/2011

5. M5, most ul. Školní, Mníšek  1 605 472,00 Kč  1 444 924,00 Kč  160 548,00 Kč 10/2011 11/2011

6. M6, most ul. Spojovací, Mníšek  2 048 265,00 Kč  1 843 438,00 Kč  204 827,00 Kč 03/2011 06/2011

7. M7, most ul. Dětská, Mníšek  1 746 343,00 Kč  1 571 708,00 Kč  174 635,00 Kč 08/2011 09/2011

8. M8, most ul. Poutní, Fojtka  1 599 342,00 Kč  1 439 407,00 Kč  159 935,00 Kč 09/2011 11/2011

9. M9, most ul. Fojtova, Fojtka  2 332 737,00 Kč  2 099 463,00 Kč  233 274,00 Kč 09/2011 09/2011

10. M10, most ul. K Pekárně, Fojtka  1 182 829,00 Kč  1 064 546,00 Kč  118 283,00 Kč 09/2011 10/2011

11. M11, most ul. U Potoka, Mníšek  2 373 468,00 Kč  2 136 121,00 Kč  237 347,00 Kč 10/2011 11/2011

12. L1 – MK 8d, lávka ul.Zadní, Mníšek  925 174,00 Kč  832 656,00 Kč  92 518,00 Kč 10/2011 12/2011

13. K4, komunikace ul. Tovární  240 000,00 Kč  98 100,00 Kč  141 900,00 Kč 07/2011 11/2011

14. K1, svahy a vozovka v ul. Spojovcí, Mníšek  561 723,00 Kč  505 550,00 Kč  56 173,00 Kč 03/2011 06/2011

15. K5, svah a vozovka v ul. Zadní, Mníšek  803 136,00 Kč  722 822,00 Kč  80 314,00 Kč 10/2011 11/2011

16. K6, sesuv nad chatou Bumbálka, ul. Polní, Mníšek  1 927 443,00 Kč  1 749 298,00 Kč  178 145,00 Kč 10-11/10 06/11

  23 097 968,00 Kč  20 684 864,00 Kč  2 413 104,00 Kč   

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

Dotační  tul: Fond solidarity prostřednictvím rozpočtu Libereckého raje

17. Odstraňování škod po povodni v srpnu 2010  1 919 454,00 Kč  1 919 454,00 Kč  – Kč 2010 2011

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy

18. Mníšek - 14 domácnos   420 000,00 Kč  420 000,00 Kč  – Kč 09/2011 09/2011

DOTACE CELKEM  25 437 422,00 Kč  23 024 318,00 Kč  2 413 104,00 Kč 



50

M
n

íš
e
k



51

M
n

íš
e
k



52

Nová Ves u Chrastavy
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Noc z šestého na sedmého srpna roku 2010 je zkuše-

nost na celý život a nedá se na ni a na události násle-

dujících dní zapomenout. Několik dní před uvedeným 

datem pršelo. V noci na sedmého srpna déšť značně 

zesílil a začala se rychle zvyšovat hladina řeky Jeřice.

Povodně v obci byly také v roce 1897, v roce 1904 

– 1906 započala výstavba přehrady Mlýnice. V roce 

1957 se obcí opět prohnala velká voda. 

Vraťme se však k sedmému srpnu 2010. Zhruba 

kolem druhé hodiny ranní jsem začal obcházet ob-

čany kolem Jeřice a upozorňovat je na nebezpečí 

a možnost záplav. Po čtvrté hodině ráno jsem svolal 

krizový štáb a také SDH Nová Ves.

Po páté hodině začala Jeřice stoupat a rozlévat se, 

byla to první povodňová vlna. Do Jeřice začala přité-

kat voda z okolních potoků v lokalitách Brazílie, Růž-

ku, Vísky a z Drahošovy rokle. 

Před jedenáctou hodinou dopoledne přišla druhá 

povodňová vlna. Začala přetékat přehrada Mlýnice. 

Obec byla neprůjezdná, poškozen byl obecní vo-

dovod, přerušena byla dodávka elektrické energie 

a také nefungovalo telefonní spojení, obslužnost se 

přesouvala na polní a lesní cesty. Řeka brala vše, co 

jí stálo v cestě: zahradní bazény, nábytek, auta, stro-

my, domy a také obecní komunikace. Všude vládl 

strach a panika.

Krizový štáb, SDH  a dobrovolníci se snažili zajistit 

vše potřebné, evakuovat ohrožené obyvatele, zvířec-

tvo a odstranit zbytečné překážky, které ucpávaly 

mosty a působily ještě větší škody. 

V následujících hodinách začala voda opadat, na 

povrch se dostávala hrůza, kterou za sebou voda za-

nechala. Hlavní komunikace byla na mnohých místech 

doslova zničena, na zbytku ležely nánosy bahna, větví 

a všeho, co s sebou voda nesla. Domy byly poničené, 

promáčené. Poškození bylo hrůzné, několika domům 

chyběly verandy, jinde řeka svou silou vysklila okna 

a do domu pak nanosila větve a bahno. Jeden dům byl 

v těchto hodinách jen demolicí. Stěží se z něho podaři-

lo zachránit všechny obyvatele, než ho voda vzala celý 

s sebou.

Fotbalové hřiště připomínalo lom, kde se těží pí-

sek a kámen. V místech, kde bylo hřiště Pod Kaštany, 

zůstala jen jáma, jako po hodu granátu.  Sbor dob-

rovolných hasičů přišel o dvě zásahová auta. Několik 

osobních aut zůstalo uvězněných v korytě řeky Jeřice 

a celé to připomínalo velké vrakoviště. Všude odpad-

ky a bahno. N
o
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Během pár hodin byla obec dočista zničená, zůsta-

ly nám dva poničené mosty, ostatních dvanáct mostů 

a  lávek vzala voda. Obec byla odříznuta od okolních 

obcí a měst. Nebylo spojení, nemohli jsme komuniko-

vat, v prvních hodinách jsme na to zůstali dočista sami.

Nejdůležitější krok je svolání krizového štábu a za-

jištění spojení s obyvateli, s okolními obcemi a kraj-

ským úřadem. Je nutné aktualizovat informace 

z obce. Byli jsme bez elektrického proudu a telefon-

ního spojení, zřídili jsme emailovou adresu pouze pro 

povodně. Snažili jsme se zajistit komunikaci s obča-

ny pomocí hasičů, hlídek, dobrovolníků. V současné 

době jsme na takové mimořádné situace připraveni: 

máme místní rozhlas a informační SMS kanál. Za 

důležité považuji také prezentovat škody v médiích. 

Když jsem si postěžoval v televizi, že je obec již delší 

dobu bez elektřiny, že už nevím, na koho bych se 

obrátil, okamžitě po odvysílání se se mnou spojil ČEZ 

a došlo k nápravě během několika hodin. 

Pro občany postižené povodní jsme zřídili evaku-

ační centra, kde bylo zajištěno ubytování a strava, 

pro vrchní část obce to byla myslivecká chata Mlýni-

ce, další středisko bylo ve škole, kde byla ubytována 

Armáda ČR, která přijela pomáhat do obce. V první 

fázi vařili dobrovolníci z darů od místních obyvatel, 

posléze jsme stravování řešili pomocí školní jídelny 

a restaurace. 

Je potřeba mít přehled o jednotlivých rodinách, 

jak moc je povodeň zasáhla, protože obec posléze 

rozděluje fi nanční dary. Zároveň jsme monitorova-

li škody na majetku obecním i na majetku různých 

sdružení. Například SDH Nová Ves přišel o dvě zása-

hová vozidla. Pro obyvatele domů mimo hlavní ko-

munikaci byly zajištěny základní potraviny a balená 

voda. Během velmi krátké doby jsme zřídili mimo-

řádný účet pro fi nanční dary postiženým. Zároveň na 

obecním úřadě měli dárci možnost věnovat fi nanční 

prostředky v hotovosti. 

Silnice v obci byly z poloviny zničeny, bylo potřeba 

komunikace vyčistit, museli jsme zajistit alespoň čás-

tečnou průjezdnost, a to pomocí mobilního mostu, 

a doprava byla řízena semafory. Nebezpečné úseky 

jsme označili dopravními značkami, rychlost byla sní-

žena, dále jsme označili cedulkami „Vstup na vlastní 

nebezpeční“ například poškozené lávky. Lepili jsme 

plakáty s různými upozorněními, například na konta-

minovanou vodu nebo informace o možnosti získat 

fi nanční pomoc.
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Velkým problémem po povodních byla likvidace 

povodňových odpadů. Soustředili jsme v místní loka-

litě (pila) velkoobjemové kontejnery, kde se soustře-

ďoval a třídil komunální odpad. 

Krizový štáb se scházel dle potřeby jednou až dva-

krát denně a rozděloval úkoly pro dobrovolníky a ar-

mádu, dále řešil, jak distribuovat humanitární pomoc 

a například stavební materiál, tak, aby pomoc byla 

efektivní.

V současné době máme opravený veškerý obec-

ní majetek poškozený povodní v roce 2010. V obci 

máme nové lávky a mosty, také fotbalový klub hra-

je své zápasy na novém hřišti. Obyvatelé mají také 

opravené své domy. Rodina, které voda vzala celý 

dům, již také bydlí v novém domě, postaveném na 

pozemku, který směnila s obcí za pozemek mimo zá-

plavové území. V obci se opravuje hlavní komunikace 

a ještě nás čeká výstavba chodníků podél ní.

Obnova obce a majetku občanů by nebyla mož-

ná bez pomoci lidí, kteří přispívali do veřejné sbírky, 

bez pomoci krajských a státních dotací z MMR, díky 

kterým  jsme získávali převážnou většinu fi nančních 

prostředků.

Jaroslav Müller, starosta obce N
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce Zahájení Ukončení

1. Obnova mostu M – 04  2 518 000,00 Kč  2 266 000,00 Kč  252 000,00 Kč 1.6.11 31.8.11

2. Obnova mostu M – 10  3 921 000,00 Kč  2 957 323,00 Kč  963 677,00 Kč 6.9.10 31.9.11

3. Obnova mostu M – 03  2 430 668,00 Kč  2 187 600,00 Kč  243 068,00 Kč 28.5.12 28.8.12

4. Obnova mostu M – 01  753 891,00 Kč  678 501,00 Kč  75 390,00 Kč 5.10.11 8.11.12

5. Oprava mostu M – 05, M – 08  556 140,00 Kč  500 526,00 Kč  55 614,00 Kč 24.8.11 31.12.11

6. Oprava mostu M – 09, M – 12  348 258,00 Kč  313 432,00 Kč  34 826,00 Kč 2.9.11 25.10.11

7. Obnova lávek L 2, 6, 7, 11  2 553 101,00 Kč  2 297 790,00 Kč  255 311,00 Kč 9.9.10 31.12.11

8. Oprava místních komunikací  2 389 171,00 Kč  2 059 000,00 Kč  330 171,00 Kč 8.6.11. 30.7.11

 15 470 229,00 Kč  13 260 172,00 Kč  2 210 057,00 Kč 

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

Dotační  tul: Fond solidarity prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje

9. Odstraňování škod po povodni v srpnu 2010  3 519 544,00 Kč  3 519 544,00 Kč  – Kč 8/ 2010 10/ 2010

Poskytovatel dotace: Grantový fond Lbc kraje

Dotační  tul:  Dětské hřiště a sportoviště

10. Dětské hřiště a sportoviště  682 324,00 Kč  400 000,00 Kč  282 324,00 Kč 4/ 2011 6/ 2011

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Dotační  tul:  Lidské zdroje - pracovníci na VPP

11. MPSV - refundace mezd pracovníků na VPP 424 200,00 Kč 282 200,00 Kč 142 000,00 Kč 8/ 2010 1 /2011

DOTACE CELKEM  20 096 297,00 Kč 17 461 916,00 Kč 2 634 381,00 Kč
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Povodně 2010 – rekapitulace povodňových podpor pro občany obce

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy

12. Příspěvek  30 000 Kč: 13 domácnos  , celkem 390 000 Kč

Dotační  tul:  podle nařízení vládyč. 395/2002 Sb. o poskytnu   fi nanční pomoci v oblas   bydlení fyzickým osobám pos  ženým povodněmi

13. Příspěvek 150 000 Kč: 2 domácnos  , celkem vyplaceno 150 000 Kč
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Chotyně
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Máme historické fotografi e z ničivých povodní roku 

1897. Vždy, když jsem si je prohlížela, myslela jsem 

na to, jak je dobře, že toto už se stát nemůže, pro-

tože následně bylo postaveno několik přehrad, kte-

ré dalším takovým povodním měly zabránit. Sobota 

7. srpna 2010 ukázala, že přesně toto se opakovat 

může.

Už po druhé hodině ranní nás začal zlobit Vác-

lavický potok, potom se přidal potůček od rybníka 

Zaďáku a přes den už stoupala i Nisa – prostě voda 

šla nahoru. I když byla noc, byli jsme já i hasiči, sice 

na úřadu a v hasičské zbrojnici, ale ještě stále docela 

v klidu. Rok 2010 byl od května náročný – dvakrát 

jsme měli v obci po kroupách bahno a potoky i Nisa 

se blížily k vylití každý měsíc. Jak ale postupoval den 

a stále a stále pršelo, začala být situace velice vážná.

Nechci popisovat průběh povodně, tu máme ještě 

dobře v paměti. Chtěla bych tímto článkem předat 

pár zkušeností, nápadů a podnětů pro ty, kteří při-

jdou po nás a budou si myslet, že se to už opakovat 

nemůže.

Dokud stoupá voda, myslíte na ohrožené lidi a ma-

jetek, od určitého momentu vás přestane zajímat 

majetek a musíte myslet jen na to, kde ještě máte 

ohrožené lidi, případně i zvířata – lidé odmítnou 

odejít bez zvířat a vy musíte hledat další pomoc, jak 

zachránit lidi i zvířata najednou. Vrtulník zachraňo-

val lidi, se zvířaty a lidmi pomohla vojenská posádka 

v Chotyni, kdy velitel dokázal rychle vyřídit povolení, 

aby nám mohla pomoci vojenská technika. 

Určitá úleva nastane, když zjistíte, že voda už ne-

stoupá. Přesto i v těchto momentech se najdou vti-

pálci, kteří pouští poplašné zprávy. Bylo k večeru, 

voda už nestoupala a přiběhli hasiči, že dostali zprá-

vu, že se valí další vlna a má přijít asi za dvě hodiny. 

Okamžitě jsem zatelefonovala starostovi do Chrasta-

vy, jak to u nich vypadá. On řekl, „že dobrý“, voda 

už nestoupá. A byl klid. V žádném případě nesmíte 

panikařit, všechny informace si ověřujte – máte zná-

mé starosty proti toku Nisy, věřte, že jsou v pohoto-

vosti a mají u sebe telefon. Musíte mít situaci pevně 

v rukou (aspoň ostatní si to musí myslet) a musíte bez 

váhání vydávat příkazy. V tomto momentě jste v tom 

naprosto sami se svými lidmi, takže musíte myslet je-

nom na ně a na vesnici. 

Voda opadá a vy zjišťujete, že jste v jiném světě. 

Hrůza. Neskutečná směs všeho možného, jiný slušný 

název mě nenapadá, je všude, kudy prošla voda. Jin- C
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de jsou veliké díry, stržené mosty a lávky, popadané 

stromy. Máme tady středovou plochu, kde jsme po-

stupně během osmi let budovali různá dětská hřiště 

a odpočinkové zóny. Bylo to po vodě jako po válce, 

když jsem tam šla, tak jsem brečela, ale to jsem byla 

sama, tak jsem si to mohla dovolit. 

Chotyně je úžasná, protože v momentě, kdy se 

přižene vichřice nebo přijde povodeň, mám kolem 

sebe velké množství lidí s velkou chutí pomáhat. 

Naši hasiči, včetně celých rodin, pracovali neustále. 

Ukažte jim i po povodních, jak moc si jejich práce 

vážíte. I další spolky, místní obyvatelé a podnikatelé 

vám chtějí pomoci. Přijměte jejich pomoc, děkujte, 

případně zaplaťte, všechno se vám vrátí.

Pomáhejte hlavně postiženým lidem – fi nančně 

i  morálně. Snažte se mít přehled o veškeré posky-

tované pomoci a aspoň trochu ji regulujte. V tomto 

momentě nekoukejte na to, co je obecní, co je sou-

kromé – prostě pracujte na odstranění škod. Hned 

jsem vydala příkaz k pálení všeho, co spálit šlo, a do-

dnes toho nelituji. V momentě, kdy vám obcí pro-

tekla řeka se všemi vypláchnutými septiky, nemůžete 

myslet na životní prostředí. Začnou se na vás hrnout 

nabídky všeho možného – materiálu, techniky, prací C
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- vše regulujte a nepouštějte si do obce zbytečně moc 

techniky. Zavalí vás humanitární pomoc – najděte si 

čas promyslet, co vážně potřebujete teď a hlavně, co 

budete asi potřebovat následně. Např. téměř každý 

nám vozil kvanta obyčejného sava, ale později jsme 

museli hodně nakupovat savo proti plísni. Nebojte se 

nabízenou pomoc i odmítat, musíte si udělat jasno, 

co potřebujete, nebo místo pomoci budete mít velký 

problém.

Sledujte pomoc nabízenou státem a pomozte li-

dem tu pomoc získat – neřešte, zda ji někdo potře-

buje více než ten druhý a všem postiženým se snažte 

získat maximum. 

Hejtman Libereckého kraje vyhlásil stav nebezpečí. 

Vyhlášení stavu nebezpečí využijte, protože vaše roz-

hodnutí vydaná v tomto stavu, jsou téměř nenapad-

nutelná. Likvidujte nepořádek, opravujte, zasypávejte 

díry, pokud můžete i stavte anebo aspoň nechte dě-

lat projekty, ať jste připravení žádat o dotace – máte 

kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout, tak 

jim dejte práci a na nic nečekejte. 

Jedna krásná příhoda z povodní – v hasičské zbroj-

nici se vařilo pro všechny, kteří pomáhali. Padla zmín-

ka, že by se hodila nějaká buchtička ke kávě. Poslala C
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jsem naším SMS info kanálem prosbu, zda by nám 

někdo něco neupekl – úžasné, ze všech stran Choty-

ně nám nosili plné pekáče buchet všeho druhu. Dlou-

ho jsme měli sladké.

Také se potvrdila stará lidová moudrost, že všech-

no špatné je k něčemu dobré. Díky dotacím z Minis-

terstva pro místní rozvoj se podařilo opravit všechny 

mosty a lávky v majetku obce a také se nám podařila 

vybudovat nová středová plocha pro sport a rekreaci.

Jana Mlejnecká, starostka obce Chotyně
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce

1. Centrální rekreační a sportovní plocha, obnova abio  ckých a vegetačních prvků  7 438 693,00 Kč  6 486 524,00 Kč  952 169,00 Kč 

2. Oprava 4 mostů a 2 lávek po živelní pohromě, Chotyně  6 888 000,00 Kč  6 199 000,00 Kč  689 000,00 Kč 

 14 326 693,00 Kč  12 685 524,00 Kč  1 641 169,00 Kč 

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

Dotační  tul: Fond solidarity prostřednictvím rozpočtu Libereckého raje

3. Fond solidarity – odstraňování škod po povodni v srpnu 2010  462 479,00 Kč  462 479,00 Kč   – Kč 

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

4. Krizový fond kraje  195 000,00 Kč  195 000,00 Kč  – Kč 

Poskytovatel dotace: Státní rozpočet

5. Ostranění prvotních škod  1 755 000,00 Kč  1 755 000,00 Kč  – Kč 

DOTACE CELKEM  16 739 172,00 Kč  15 098 003,00 Kč  1 641 169,00 Kč 

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy

6. Příspěvek 30.000 Kč 36 domácnos  Poskytnuto: 780 000 Kč

Dotační  tul:  podle nařízení vládyč. 395/2002 Sb. o poskytnu   fi nanční pomoci v oblas   bydlení fyzickým osobám pos  ženým povodněmi

7. Příspěvek 150 000 Kč vyplacen 1 domácnos  ; příspěvek na demolice na 2 objekty, vyplaceno 963 660 Kč

Poskytovatel dotace: obec Chotyně

8. Příspěvek 30 000,-Kč/pos  žená rodina 70 rodin Poskytnuto: 2 100 000 Kč C
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Kryštofovo Údolí
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Když jsem se na jaře 2002 ujal starostování, počítal 

jsem ve svých 49 letech s ledasčím, jen ne s tím, že 

budu v naší obci řešit povodně. Pokud jsem si pa-

matoval z mládí, občas hladina potoka, jehož běž-

ná hloubka je max. 20 cm stoupla krátkodobě až 

o 60 cm, ale rozhodně nehrozilo vylití ze břehů.

Až v noci z 6. na 7. srpna 2010 se zvedla hladina 

o cca 100 cm, voda se na několika místech vylila z bře-

hů, ale do rána hladina o 40 cm zase klesla a zdálo se, 

že je po všem. Došlo tak v podstatě jen k ucpání ně-

kolika propustí. Během dne však začalo opět vytrvale 

pršet a hladina potoka opět stoupala, až se voda po-

stupně vylila na několika místech ze břehů a začala pá-

chat první škody na majetku obce i občanů. Pršet pře-

stalo a hladina potoka začala opadávat až následující 

den, tedy v neděli 8. srpna a mohly tak být postupně 

zahájeny práce na odstraňování následků povodně.

K největším škodám došlo během této povodně na 

vodních tocích Povodí Labe a Lesů ČR, na krajské sil-

nici II/592 a na obecním majetku, když bylo poškoze-

no 10 mostů, 2 místní komunikace, zastávka MHD, 

infopanely, atd. Celkové škody na obecním majet-

ku dosáhly částky téměř 3,5 mil. Kč. Naštěstí nebyly 

ohroženy životy ani obytné budovy občanů obce.

Přestože nebyly povodňové škody tak velké jako 

např. v blízké Chrastavě nebo Bílém Kostele či Cho-

tyni nebo v Hrádku n. N., mohly být ještě menší. Sta-

čilo by např. správně založit do dna ochranné gabi-

onové zdi, které voda podemlela a které následně 

spadly a ucpaly koryto potoka, stačilo by, kdybychom 

všichni dbali na to, aby v blízkosti vodních toků nebyl 

skladován různý materiál a odpad, který velká voda 

vzala a následně jím ucpala mostky a propusti, stačilo 

by, kdyby byly občas kontrolovány a včas opraveny 

narušené mostní konstrukce. Máme čtyři roky po po-

vodních a leckde se na soukromých pozemcích i přes 

má upozornění znovu hromadí různý materiál, kte-

rý může další větší voda sebrat. Zdá se, že lidstvo je 

v některých situacích opravdu nepoučitelné.

Břehy a mosty byly opraveny a některé se stále ješ-

tě opravují, koryta vodních toků jsou díky vyčištění 

a i díky menší bleskové povodni v r. 2013 skoro čistá 

a hlavně hlubší, takže by případná další 100 letá voda 

neměla způsobit takové škody jako v r. 2010. 

Kdyby však přeci jen k něčemu takovému opět 

došlo, je podle mého názoru tím hlavním zachovat 

chladnou hlavu, zbytečně nepanikařit, nepodléhat 

neověřeným zprávám a tlakům některých vyděšených 
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jedinců. Je nutné vážit každé rozhodnutí a v případě 

potřeby nebo neznalosti řešení neváhat a obrátit se 

se žádostí o pomoc na krizová centra, zřízená za tím-

to účelem. Velmi důležité je koordinovat nabízenou 

pomoc jak místních spoluobčanů, tak dobrovolných 

pomocníků, aby byla opravdu smysluplně využita, ni-

koliv zneužita. Při těchto povodních byla často posí-

lána materiální pomoc, ale i stroje a dobrovolníci na 

místa, kde už bylo všeho dost, nebo to dokonce vů-

bec nebylo potřeba, což byl i případ naší obce, a jin-

de se naopak potřebné pomoci nedostávalo. Určitě 

to záleželo i na tom, kdo jak moc „křičel“ a kdo se 

to naopak snažil zvládnout sám.  Proto radím, pokud 

máte jen trochu pocit, že „nestíháte“, žádejte o po-

moc. Setkal jsem se ale bohužel i s tím, že pomoc 

pro obec vyžádal jednotlivý občan, pomoc byla bez 

ověření potřebnosti poskytnuta a já pak nevěděl, co 

s ní. Část jsem převážel do více postižených obcí, část 

mi dodnes zůstala na obecním úřadě. Pokud to jen 

trochu jde a fungují komunikační kanály, informujte 

obyvatele co nejčastěji o situaci, o tom, co už je zaří-

zeno a co je potřeba.

Jak už jsem zmínil, naši obec povodeň nepostih-

la v takovém rozsahu jako okolní obce a města, ale 

přesto jsem byl jako starosta téměř neustále v terénu, K
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moc toho nenaspal, „utopil“ telefon i foťák a poznal 

mnoho spoluobčanů z jiné stránky, bohužel ne vždy 

z té kladnější. Ale takoví už jsme my lidé, zatímco 

jeden se snaží pomáhat ostatním, co to jde, a mezi-

tím voda ničí nebo ohrožuje i jeho majetek, druhý se 

stará jen o to své a ještě přemýšlí o tom, jak na tom 

neštěstí nějak vydělat. Mnoho osobních zkušeností je 

nepřenositelných, mnoho teoretických rad je v praxi 

nepoužitelných, ale pokud je člověk aspoň trochu na 

takovou situaci připraven, pokud se problematikou 

povodní budou zastupitelé obce zabývat  ještě než 

nastanou, vše se dá zvládnout. Zvládl jsem je i já, ne-

připravený, a jak už to na malých obcích chodí, tak 

v podstatě úplně sám, protože povodňovou komisi 

jsme v té době neměli ani vytvořenou a moje pravá 

ruka – pracovnice úřadu byla na dovolené. Když jsem 

viděl, jak jsou občané obce schopni semknout se 

a táhnout za jeden provaz, dodávalo mi to sílu a už 

předem jsem věřil, že se vše podaří obnovit. A poda-

řilo se, dokonce ještě k lepšímu. Největší odměnou za 

vše mi byl potlesk a poděkování k prasknutí naplně-

né hospody, kde se po povodních konala mimořádná 

schůze zastupitelstva obce.    

Ing. Pravoslav Svačinka, starosta obce 
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Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul: 217117 Obnova obecního a krajského majetku pos  ženého živelní nebo jinou pohromou – Povodně 2010

Akce Celkové náklady Dotace Podíl obce Zahájení Ukončení

1. Kryštofovo Údolí – SO 301.1 – Oprava mostu u č. p. 133  187 080,00 Kč  168 372,00 Kč  18 708,00 Kč 10/2011 12/2011

2. Kryštofovo Údolí – SO 301.2 – Oprava mostu k nádraží ČD  327 232,00 Kč  294 508,00 Kč  32 724,00 Kč 10/2011 12/2011

3. Kryštofovo Údolí – SO 301.3 – Obnova mostu u úřadu  932 401,00 Kč  839 160,00 Kč  93 241,00 Kč 10/2011 06/2012

4. Kryštofovo Údolí – SO 301.4 – Oprava lávky k restauraci  25 000,00 Kč  21 000,00 Kč  4 000,00 Kč 10/2011 12/2011

5. Kryštofovo Údolí – SO 301.5 – Oprava mostu ke kostelu  95 599,00 Kč  86 039,00 Kč  9 560,00 Kč 10/2011 12/2011

6. Kryštofovo Údolí – SO 301.6 – Oprava mostu k č.p.17  167 165,00 Kč  150 448,00 Kč  16 717,00 Kč 10/2011 06/2012

7. Kryštofovo Údolí – SO 301.7 – Obnova propustu 
k č. p. 167  522 420,00 Kč  470 178,00 Kč  52 242,00 Kč 10/2011 06/2012

8. Kryštofovo Údolí – SO 301.8 – Obnova propustu u 
viaduktu  423 372,00 Kč  381 035,00 Kč  52 242,00 Kč 10/2011 06/2012

 2 680 269,00 Kč  2 410 740,00 Kč  279 434,00 Kč 

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj

Dotační  tul: Povodeň 2010 – záchranné práce

9. Povodeň 2010 – záchranné práce  206 126,00 Kč  206 126,00 Kč  – Kč 2010 2010

DOTACE CELKEM  2 886 395,00 Kč  2 616 866,00 Kč  279 434,00 Kč 

Povodně 2010 – rekapitulace povodňových podpor pro občany obce

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotační  tul:  Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy

10. Příspěvek 30.000,00 Kč 1 domácnost Poskytnuto: 30 000 Kč
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V roce 2010 obcí Janovice v Podještědí proběh-

la pouze velká voda, která nezpůsobila žádné ško-

dy na majetku občanů. Starosta obce svolal krizový 

štáb a společně se spoluobčany se provedla terénní 

pochůzka obcí, při které se zjistilo, že žádné škody 

v obci nevznikly. Občané Janovic 

připravili pro další případné pří-

livy vody pytle s pískem a v nej-

horších místech se zabránilo 

přitékání vody jak těmito pytli, 

tak i  postupným vypouštěním 

obecního rybníka. Zároveň se vy-

zkoušel jednotný systém varování 

obyvatelstva v kritických situa-

cích. Těchto opatření proti velké 

vodě a  případných povodní se 

zúčastnila většina obyvatel obce. 

Zkušenosti z této  situace jsou ná-

sledující: je třeba využít jednotný 

systém varování obyvatelstva, sle-

dovat vyhlašování meteorologic-

kého ústavu o stupních ohrožení 

a provádět preventivní opatření.

Toto všechno se nám osvědči-

lo při dalších trvalejších deštích 

Janovice v Podještědí

a dodržením těchto bodů se nám podařilo zabránit 

přílivům vody v nejohroženějších místech obce.

Bohumil Zvolánek 

místostarosta obce Janovice v Podještědí
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Rynoltice
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Psal se den 6. 8.2010, byla sobota a já, tehdejší 

místostarosta obce, jsem byl v dopoledních hodi-

nách na nákupech se svojí rodinou v Liberci, asi 

20km od Rynoltic. Ano, počasí bylo nepříznivé, 

stálý déšť.

Vybavuji si, že mi volal pan starosta a říkal, že po-

třebuje každou ruku a nohu, neboť Jítravou se žene 

voda, nejen ta, která se vylila z koryta Panenského 

potoka, ale i voda ze všech koutů této lokality, ze-

jména z polí. Vzpomínám si, že mi říkal, že takové 

množství vody ještě nezažil. Dále mi sdělil, že i z ji-

ných částí spádových obcí se ozývají občané s pros-

bou o pomoc, neboť voda začíná obklopovat jejich 

obydlí. On spolu s dobrovolnými hasiči zatím rozváží 

pytle s pískem a staví provizorní hráze. Proto jsem sa-

mozřejmě jel zpět do Rynoltic.  Jaké bylo překvapení, 

když jsme zůstali v koloně aut na silnici 13 u města 

Chrastava, kde již dopravu řídila policie. Pohledem 

na pravou stranu, kde je obec Bílý Kostel a kde pro-

téká řeka Nisa, jsem již začal tušit, že jsme se stali 

obětmi přívalových povodní.

Přestože pan starosta i já dobře známe naši lokali-

tu, to, co jsem viděl, předčilo i dosud zpracovaný po-

vodňový plán obce, který řeší pouze postup při roz-

vodnění Panenského potoka od obce Jítrava do obce 

Rynoltice a dále na město Jablonné v Podještědí.

Všude voda, voda, voda a k tomu i hysterie, pa-

nika a strach, co bude. Bylo jasné, že přívalové po-

vodně zasáhly daleko větší území, tzn. Liberecký kraj. 

Starosta společně s dalšími členy povodňové komise 

a dobrovolnými hasiči řešili situaci venku, já jsem ko-

ordinoval činnost z obecního úřadu, a to na zákla-

dě aktuálních potřeb postižených občanů. Zároveň 

jsme se snažili vyjít vstříc i kolegům z více postiže-

ných lokalit tím, že jsme zprovoznili evakuační místo 

v místní škole. K večeru nás zachránilo to, že déšť 

ustával a vyčerpaní občané a hasiči již jen sledovali, 

jak voda kulminuje a začíná se vracet do normálu. Po 

troše spánku jsme druhý den provedli kontrolu všech 

lokalit a začali odhadovat škody. Dále jsme se snaži-

li našim postiženým dát alespoň prvotní informace 

a  další pomoc. Byli jsme rádi, že jsme nestáli před 

rozhodnutím, zda některé objekty za přítomnosti sta-

tika nechat zbourat. Voda naštěstí jak rychle přitek-

la, tak rychle odtekla. Nastala druhá fáze pomoci při 

odstraňování následků povodní a to jak duševních, 

tak materiálních. Důležité v tomto okamžiku bylo, 

aby vedení obce nepanikařilo, aby bylo schopno po-

moci obětem povodní s řešením pojistných událostí, R
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s možností požádat o různé příspěvky, prostě s tím, 

co souviselo s odstraněním následků povodně. Po-

stupem času si všichni svá obydlí opravili a žijí zde 

dosud, povodeň je nijak neodradila a věří, že se to 

již nebude opakovat. Vedení obce zhodnotilo, co se 

v době povodní podařilo, kde naopak mělo rezervy, 

co jsme neuměli zvládnout a co je třeba zlepšit. Pro-

to v roce 2014 instalujeme nový bezdrátový rozhlas, 

protipovodňové hlásiče a v neposlední řadě i nový, 

aktualizovaný povodňový plán upravený na místní 

podmínky.

Co bych chtěl vzkázat svým následovníkům, kte-

ří budou jednou ve stejné situaci, jako jsem byl já 

a bývalý starosta v roce 2010? Aby se seznámili s po-

vodňovým plánem, je to kuchařka – návod, jak ře-

šit krizové situace, dále je nutné, aby  měli funkční 

a aktivní členskou základnu povodňové komise, aby 

byli psychicky odolní a perfektně znali svoji lokalitu 

a kritická místa. Bez těchto znalostí totiž nebudou 

schopni takovouto živelní pohromu řešit a minimali-

zovat její následky. V neposlední řadě jsou těmi, kteří 

se pak budou zodpovídat.

Miloš Sehnal, starosta obce
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