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Anotace 

RESSL, M.: Organizace a řízení zásahu při povodních v Libereckém kraji. Ostrava. 43 s. 

2010 Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava. 

 

Bakalářská práce se zabývá organizováním a řízením zásahu při mimořádné události, 

kterou byly náhlé povodně v Libereckém kraji v srpnu roku 2010. Zabývá se rozborem 

činnosti sloţek Integrovaného záchranného systému při záchranných a likvidačních prací 

v souvislosti se zdoláváním mimořádné události, která byla svým rozsahem natolik závaţná, 

ţe se do historie České republiky zapsala jako mimořádná událost s nejvyššími škodami na 

území jednoho kraje. Dále je v práci analyzováno působení a nasazení sil a prostředků, 

a to jak základních sloţek Integrovaného záchranného systému, tak i ostatních, zhodnocení 

jejich vyuţití a koordinace mezi těmito jednotlivými sloţkami v zasaţených oblastech 

devastujícími povodněmi. 

 

Klíčová slova: Povodeň, organizace, jednotka poţární ochrany. 

 

 

Abstract 

RESSL, M.: Intervention Organization and Management in the course of Floods in the 

Liberec Region. Ostrava. 43 pages. 2010 Bachelor Thesis. VSB - TU Ostrava. 

 

This thesis deals with organizing and managing the intervention in emergencies, which 

have been flash floods in the Liberec region in August 2010. It deals with the analysis 

of business components of the Integrated rescue system and relief work in relation to the 

control of an incident which was serious in its scope so that the history of the Czech Republic 

signed on as an extraordinary event with the highest damage in one region. The study also 

analyzed the operation and deployment of forces and assets, both essential components of the 

IRS, and others, evaluate their use and coordination between the various departments in the 

affected areas of devastating floods. 

 

Keywords: Flood, Organizations, Fire Department. 
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1 Úvod 

 

Počátkem měsíce srpna roku 2010 se nad územím Libereckého kraje objevila zvlněná 

studená fronta, která byla vytvořena v souvislosti se stavem počasí v Polsku. To mělo za 

následek příval extrémním dešťových sráţek, které se začaly projevovat v noci ze 6. na 

7. srpna 2010. Během rána pak došlo k výraznému vzestupu vodních hladin, coţ překročilo aţ 

ve vylití vody z břehů vodních toků. 

Následně byly prostřednictvím KOPIS HZS Libereckého kraje povolávány první 

jednotky poţární ochrany k provádění upozornění obyvatelstva a počáteční preventivní 

evakuaci obyvatel z míst, kde jiţ voda dosáhla rozlití do obydlených objektů. Následovala 

řada úkonů a činností, které jsou podrobněji popsány v této publikaci. Konkrétně se jedná 

o uvedení činností povodňových orgánů, které se změnily z pohotovosti na jejich přímé 

působení a ve vykonávanou činnost ve snaze potlačit následky přívalové masy vody. Dále to 

jsou činnosti sloţek IZS, rozbor záchranných a likvidačních prací, zhodnocení řízení 

a připravenosti při řešení této mimořádné události. 

V Libereckém kraji se nikdy v nedávné historii tak rozsáhlá událost neobjevila a pro 

mnohé obyvatele Libereckého kraje to byla vůbec první nějaká zkušenost s takto ničivým 

ţivlem, jako je povodeň. Jsem přesvědčen, ţe takovou premiéru zaţíval i Integrovaný 

záchranný systém a jeho sloţky na území Libereckého kraje, které byly náhle vystaveny 

vypořádání se s přívalovou vlnou a likvidaci její následků. Této mimořádné události jsem byl 

sám účastníkem jakoţto jeden z mnoha pomocných sil prostřednictvím jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Český Dub. Spolupracoval jsem se členy ostatních jednotek, se 

starosty obcí, s veliteli sektorů a osobně jsem se podílel na organizování humanitární pomoci 

postiţeným obyvatelům. 

Cílem práce je vyvodit závěry, které by mohly vést k vyšší úrovni připravenosti na 

mimořádnou událost podobného charakteru v Libereckém kraji, jak po stránce preventivní, 

tak samozřejmě po stránce represivní a ke zlepšení koordinace záchranných a likvidačních 

prací při další moţné povodni, která by v budoucnosti mohla opět Liberecký kraj nečekaně 

zasáhnout a výrazně poškodit. V této souvislosti je v práci uveden souhrn podstatných 

skutečností, které se během mimořádných povodní v Libereckém kraji udály, a to jak 

z vlastních poznatků a zkušeností, tak ze získaných informací prostřednictvím HZS 

Libereckého kraje a ostatních sloţek a orgánů podílejících se na řešení této mimořádné 

události. 
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2 Rešerše 

 

Základní podklady pro zpracování bakalářské práce z represivní stránky o řízení 

a organizaci zásahu při řešení mimořádné události povodní jsem získal prostřednictvím 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, zapůjčením přílohy dokumentace 

o povodních v Libereckém kraji, kterou zpracoval současný ředitel HZS Libereckého kraje 

plk. Ing. Roman Hlinovský.  

Při vyhodnocování informací a podkladů jsem vycházel ze zpracovaného Havarijního 

plánu Libereckého kraje, ze zpráv o zásahu od jednotek poţární ochrany, například z Dílčí 

zprávy o zásahu jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Frýdlant. Dále jsem do práce 

pouţil zprávy Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsem vyhledával stavy vodních 

toků a jejich vzestup a také stupně povodňové aktivity. Vyuţíval jsem také zpracované zprávy 

Krajského úřadu Libereckého kraje. Při hodnocení řízení a koordinace zásahu jsem vycházel 

také z informací od velitelů zúčastněných jednotek poţární ochrany. Dále jsem vyuţíval 

poznatky z vlastních zkušeností a informací, které jsem získal při účasti na likvidačních 

pracích, kde jsem působil v jednom z uvedených sektorů spolu s dalšími sloţkami 

Integrovaného záchranného systému. 

V preventivní oblasti jsem se opíral o platnou legislativu, která souvisí s povodněmi, 

s řízením jednotek, s organizací a řešením mimořádných událostí. Této oblasti je v práci 

věnována samostatná kapitola s přehledem pouţité legislativy. 
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3 Stav počasí v době povodní v Libereckém kraji 

 

3.1 Meteorologická situace 

 

Z pátku na sobotu tj. ze 6. na 7. srpna 2010 se šířila nad územím Libereckého kraje 

zvlněná studená fronta. Za státními hranicemi z Polskem vznikla tlaková níţe, která výrazně 

ovlivnila počasí na Liberecku. To mělo za následek vznik extrémních sráţek, které se tvořily 

převáţně na západě Krkonoš a v oblasti Jizerských hor. V těchto oblastech se dešťové sráţky 

pohybovaly od 60 do 120 mm.m
-2

. Za nedlouho došlo k velmi rychlým vzestupům vodních 

hladin, které odvodňují tyto oblasti, a to na řekách Jeřice, Smědá a Luţická Nisa [18].  

 

3.2 Hydrologická situace 

 

Vzhledem k velkému mnoţství dešťových sráţek bylo značnou měrou zasaţeno 

povodí vodní nádrţe Mlýnice, která leţí na Albrechtickém potoce, coţ je pravoboký přítok 

říčky Jeřice, která se vlévá do Luţické Nisy. Nachází se na rozhraní katastrů obce Mníšek 

a Nová Ves u Chrastavy. Při otevření obou spodních výpustí na Mlýnici došlo k přelití její 

hráze. Tato situace dala podnět vodohospodářskému dispečinku doporučit krajské povodňové 

komisi vyhlášení II. povodňového stupně. Vlivem extrémních průtoků řek došlo k vylití vody 

z břehů na povodí řeky Smědé, Jeřice a Luţické Nisy. Další zasaţené povodí velkými 

sráţkami bylo v okolí vodní nádrţe Fojtka, zvané také jako Mníšecká přehrada [18]. 

 

3.3 Stavy na vodních tocích a stupně povodňové aktivity 

 

Pro znázornění stavu hladin vodních toků jsem vybral zobrazení tří vodních toků 

a jejich vzestup v době od 8,00 do 13,00 hodin v sobotu 7. srpna 2010. Tyto tři vodní toky 

byly jiţ od 8. hodiny ranní ve III. povodňovém stupni. Jedná se o řeku Jeřici v oblasti Mníšku, 

Luţickou Nisu ve městě Hrádek nad Nisou a řeku Smědou v lokalitě Předlánce. Stoupající 

tendence je patrná z grafu (Obrázek 3.1). Podrobnější stavy na ostatních vodních tocích 

ve zmíněných časových intervalech jsou uvedeny v příloze v Tabulce 12.2 a v Tabulce 12.3. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albrechtick%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%99ice_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_Nisa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%AD%C5%A1ek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Ves_u_Chrastavy
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Obrázek 3.1: Tendence stoupání vodních toků dne 7.8. 2011 v době od 8 do 13 hodin [18] 
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4 Legislativní rámec povodňové problematiky 

 

Ze zkušeností je patrné, ţe následkům povodňové aktivity nelze nikdy bezpečně 

předejít jen díky legislativním předpisům a postupům. Nicméně existuje několik 

zpracovaných dokumentů, které toto předcházení řeší a snaţí se tak zmírňovat povodňové 

následky v naší společnosti. Po ničivých povodních, které postihly Českou republiku v roce 

1997, bylo jasně vidět, ţe naše země tyto legislativní dokumenty potřebuje.  

 

4.1 Komplexní zákony 

 

Cílem ustanovení jasných pravidel bylo vytvořit takovou legislativu, aby zahrnovala 

činnosti všech sloţek, které by se na likvidaci mimořádné události podílely. Z těchto 

podkladů a podmínek vzešlo několik zákonů, které spolu souvisejí právě v problematice 

řešení mimořádných událostí. Tyto zákony byly v Parlamentu ČR schváleny koncem června 

roku 2000 a nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2001. Konkrétně se jedná o zákony: 

 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon)  

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

a o změně některých souvisejících zákonů 

 

4.2 Vodní zákon 

 

Dalším krokem v legislativě, který se týká téţ povodní, byl zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který platí s účinností od 1. ledna 2002. 

Z tohoto zákona vyplývá systém hlásné a předpovědní povodňové sluţby, který je ještě 

upřesněn zpracovaným Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního 
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prostředí. Dále se zákon zabývá ochranou před povodněmi v tom smyslu, ţe povodním sice 

nelze plně zabránit, nicméně lze vytvořit vhodná opatření a sníţit povodňové následky. Pojem 

povodně se ve vodním zákoně rozděluje do dvou kategorií [3]. 

 

 Povodně přirozené (vlivem přírodních okolností) 

 Povodně zvláštní (porucha vodních děl)  

 

4.2.1 Pojmy spojené s povodněmi 

 

Zákon uvádí také pojmy, které jsou s povodněmi často mediálně spojené. Proto 

shledávám za vhodné je uvést a vysvětlit. 

 

Povodeň 

Podle vodního zákona je povodeň definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, 

ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod 

[3]. 

 

Stupeň povodňové aktivity 

Stupeň povodňové aktivity vyjadřuje míru povodňového ohroţení a v závislosti na ní 

se pro jednotlivé stupně určuje rozsah prováděných opatření. Stanovují se tři stupně 

povodňové aktivity. Tyto stupně se určují podle hodnot představující vodní stav nebo průtok 

v daném profilu na vodním toku [3]. 
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Tabulka 4.1: Stupně povodňové aktivity [15] 

Stupeň povodňové 

aktivity 
Označení Popis 

I BDĚLOST 
Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněţ vydáním 

výstrahy ČHMÚ. 

III POHOTOVOST 
Vyhlašuje ho příslušný povodňový orgán, kdyţ nebezpečí 

povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, kdyţ však 

ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

III OHROŢENÍ 
Vyhlašuje ho příslušný povodňový orgán v době povodně 

při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, 

ohroţení majetku a ţivotů v záplavovém území. 

 

Povodňové plány  

Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných 

k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na ţivotech, majetku a ţivotním prostředí. 

Povodňový plán je součástí krizového plánu kraje. Podle územních celků jsou povodňové 

plány ČR, krajů, a obcí [3]. 

 

Povodňové orgány 

Základními povodňovými orgány jsou Český hydrometeorologický ústav a Povodí 

příslušných vodních toků. Ve své působnosti v podstatě odpovídají za organizaci povodňové 

ochrany, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. 

 

V době povodně jsou povodňovými orgány: 

 

 povodňové komise obcí, 

 povodňové komise krajů, 

 povodňové komise ucelených povodí, 

 ústřední povodňová komise.  

 

Při vyhlášení krizových stavů nebezpečí a nouzového stavu přecházejí oprávnění 

a povinnosti povodňových orgánů na příslušné územní orgány krizového řízení podle zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [3]. 
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Povodňové záchranné a zabezpečovací práce 

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí technická a organizační opatření 

prováděná v době povodně v bezprostředně ohroţených nebo jiţ zaplavených územích. Jsou 

to úkony k záchraně ţivotů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto 

území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo 

ohroţené území. 

Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroţeny lidské ţivoty, veřejný ţivot nebo 

hospodářské zájmy jako je doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví, zajišťují povodňové 

orgány. Povodňovými zabezpečovacími pracemi se rozumí technická opatření prováděná při 

nebezpečí povodně a ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků v době 

povodně [3]. 

 

4.3 Působnost Integrovaného záchranného systému 

 

Integrovaný záchranný systém, neboli IZS je především koordinace jednotlivých 

sloţek  při přípravě a řešení mimořádných událostí. Tento systém nemá ţádný nadřazený 

orgán, jde pouze o uspořádání spolupráce mezi sloţkami. Při mimořádných událostech jako 

jsou povodně, spolupracují sloţky IZS s povodňovými orgány, orgány obcí a krajů. Zamezují 

bezprostřednímu ohroţení ţivotů osob, zvířat a ochrany majetku. Podílejí se na záchranných 

a likvidačních pracích. 

 

4.3.1 Zákon o IZS 

 

Činnost IZS se opírá o zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů (zákon o IZS), kde je uvedeno, jaké jsou sloţky IZS, jakou mají 

působnost a k čemu se vyuţívají. Dále tento zákon stanovuje působnost a pravomoc správních 

úřadů a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při provádění záchranných a likvidačních prací [1]. 

 

K zákonu o IZS jsou vydány prováděcí právní předpisy, které se při řešení 

mimořádných událostí, jako jsou povodně, vyuţívají. 
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4.3.2 Prováděcí právní předpisy k zákonu o IZS 

 

 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., které upravuje problematiku: 

 zapojování do mezinárodních záchranných operací,  

 poskytování a přijímání humanitární pomoci,  

 náhrad výdajů vynaloţených právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 

osobami na ochranu obyvatelstva [4]. 

 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., která stanovuje: 

 koordinaci sloţek integrovaného záchranného systému,  

 spolupráci a úkoly operačních středisek základních sloţek IZS,  

 obsah a zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému,  

 podrobnosti o stupních poplachů IZS,  

 způsoby krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému,  

 způsoby zpracování, schvalování a pouţívání havarijního plánu kraje 

a vnějšího havarijního plánu [5]. 

 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., která upravuje:  

 zřizování zařízení civilní ochrany,  

 způsob provádění evakuace a jejího zabezpečení,  

 tvar a význam varovného signálu,  

 zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany, 

 způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru moţného 

ohroţení, 

 technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování 

a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací [6]. 

 

Tyto uvedené legislativní předpisy slouţí k tomu, aby byly vyuţívány pří řešení 

mimořádných událostí ať uţ velitelem zásahu, krizovým štábem nebo starostou dané obce, 

kterému z uvedené legislativy vyplývají práva a povinnosti k zajištění bezpečnosti a nutných 

opatření v příslušné zasaţené obci. 
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5 Organizace před vznikem mimořádné události 

 

Na KOPIS HZS Libereckého kraje byly zpočátku zasílány výstraţné elektronické 

zprávy od ČHMÚ ve formě e-mailů pro přehled povodňové aktivity, které měly ovšem aţ 

čtyřhodinové zpoţdění vzhledem k reálnému stavu. Dále byly od ČHMÚ hlášeny na KOPIS 

HZS LK telefonické zprávy o překročení limitů pro všechny tři stupně povodňové aktivity 

[8]. 

5.1  Varování a vyrozumění obyvatelstva 

 

Varovný signál k vyrozumění obyvatelstva v postiţených oblastech byl 

prostřednictvím KOPIS HZS LK spuštěn podle grafického znázornění varování a vyrozumění 

obyvatelstva v obcích při povodních na Obrázku 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.1: Varování a vyrozumění obyvatelstva v obcích před povodní [7] 

 

Jak je patrné z grafu, tak varovný signál byl tedy spuštěn ve 20 subjektech (18 obcí 

a 2 podniky) celkem 48 krát. Tyto údaje poskytlo ovšem pouze 37 dotázaných obcí 

z celkového počtu 81 postiţených obcí povodněmi, to znamená, ţe ještě zbývá 17 obcí, kde 

varovný signál nezazněl a dalších 42 obcí, kde se zaznění varovného signálu nepodařilo 

20 subjeků 

2 podniky 

18 obcí 

48 x signál 

3 x signál 

45 x signál 

spuštěn signál v obcích            spuštěn signál v podnicích            celkem spuštěn signál 
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zjistit. Nebylo zjištěno, zda byl v nevyrozuměných obcích pouţit případný náhradní způsob 

varování či jiný způsob vyrozumění obyvatelstva o mimořádné události. 

Pro zlepšení varování a vyrozumění obyvatel je i nadále potřeba seznamovat veřejnost 

s významy varovných signálů a také přiblíţit veřejnosti všechny moţné náhradní způsoby 

varování a vyrozumění o blíţící se či nastalé události, která můţe bezprostředně ohroţovat 

populaci. Moţný způsob řešení této situace je dále rozvinut v závěru práce.  

 

Reakce obyvatelstva na vyrozumění a varování před mimořádnou událostí 

Procentuální podíl negativní a pozitivní reakce obyvatelstva na varovné signály 

a systémy vyrozumění v ohroţených oblastech povodní znázorňuje Obrázek 5.2. 

Obrázek 5.2: Reakce obyvatelstva na vyrozumění a varování před mimořádnou událostí [7] 

 

Bylo zjištěno, ţe 55% varovaného obyvatelstva v rizikových oblastech vzalo varování 

jako opravdovou výstrahu před nebezpečím, obyvatelé se snaţili informovat se u svých 

obecních úřadů, tudíţ o riziku a moţném rozsahu mimořádné události povodně věděli a měli 

moţnost se připravit, popřípadě se evakuovat včas. Naproti tomu zbylých 45% obyvatelstva 

ve vytypovaných rizikových oblastech nebralo varování a vyrozumění příliš váţně. 

Z výpovědí obyvatel vyplynulo falešné domnění, ţe se jedná o poţár, či jiný zásah místní 

jednotky, proto jejich rekce na varovné signály byla neutrální nebo spíše negativní.  

 

55% 

pozitivní reakce 

45% 

negativní reakce 
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Vzhledem k takové procentuální lhostejnosti obyvatel je tu otázka k řešení, které by 

popřípadě umoţnilo lepší informovanost a připravenost obyvatel při mimořádných událostech 

takového typu a rozsahu jako jsou povodně. Návrh řešení je uveden v závěru práce. 

 

5.2 Vyhlášení krizového stavu 

 

Krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení je takový stav, který 

nelze zvládnout běţnými silami a prostředky pomocí sloţek Integrovaného záchranného 

systému.    

Naplnil se tedy důvod pro vyhlášení krizového stavu, protoţe vznik rozsáhlých 

povodní na území Libereckého kraje, které ohroţovaly ţivoty a zdraví osob, majetek a ţivotní 

prostředí, nebyl moţný zmírnit běţnými silami a prostředky Integrovaného záchranného 

systému. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení řeší celkem čtyři různé krizové stavy, které 

mají své opodstatnění a v podstatě definují stupeň krizového stavu. V případě srpnových 

povodní v Libereckém kraji došlo k vyhlášení v pořadí nejniţšího stupně krizového stavu a to 

stavu nebezpečí, který je vyhlašován hejtmanem. Vyhlašuje se při ţivelných pohromách, 

ekologických nebo průmyslových haváriích apod. Tento krizový stav má působnost na část 

nebo celé území kraje a jeho doba je stanovena maximálně na 30 dnů [2]. 

 

Vyhlášení krizového stavu "Stav nebezpečí" 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí na území Libereckého kraje bylo vydáno 

hejtmanem Libereckého kraje Mgr. Stanislavem Eichlerem v sobotu 7. srpna 2010 v 16,00 

hodin a trvalo do následující soboty 14. srpna 2010 do 24,00 hodin. Dne 12. srpna 2010 bylo 

ještě prodlouţeno aţ do 5. září 2010 do 24 hodin [16], [17]. 

 

Přijatá krizová opatření v Libereckém kraji 

S vyhlášením stavu nebezpečí souvisela tedy jistá opatření, která vyplývají z uvedené 

legislativy. Podle zjištěných informací se jednalo o následující dodrţená krizová opatření. 

 

 Několik právnických a podnikajících fyzických osob, které působí v některé z 215 

obcí Libereckého kraje, se podílelo na [13]:  
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 poskytování věcných prostředků 

 pracovní výpomoci k řešení krizové situace 

 řídilo se pokyny orgánů krizového štábu 

 

 Mohly být bezodkladně provedeny stavby, stavební práce a terénní úpravy 

za účelem zmírnění nebo odvrácení obecného ohroţení. 

 Starostové všech 215 obcí Libereckého kraje jsou v době krizového stavu povinni 

zajistit [2]: 

 

 varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím 

 evakuaci osob z ohroţeného území obce, pokud je jí třeba 

 organizaci činnosti obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatel obce 

 organizaci dalších nezbytných opatření 

 

5.3 Zalarmování povodňových komisí obcí s rozšířenou působností 

 

Podle záznamů byly povodňové komise svolávány pro uvedené oblasti zasaţené 

povodněmi v horizontu sobotního rána dne 7. srpna 2010 podle Tabulky 5.1.  

 

Tabulka 5.1: Zasedání povodňových komisí [7], [15] 

Působnost povodňové komise První jednání Počet jednání 

Liberecký kraj 

(komise se stala součástí krizového štábu LK) 
7.8.2010 nezjištěno 

Frýdlant 7.8.2010 10 

Liberec (obec) 7.8.2010 3.07 h 1 

Liberec (statutární město Liberec) 7.8.2010 4.17 h 1 

Nový Bor 7.8.2010 1 

Česká Lípa 7.8.2010 2 

 

Jiţ z uvedených počtů jednání povodňových komisí je patrné, v jaké oblasti byly těţší 

a sloţitější podmínky v počátcích mimořádné události neţ v ostatních oblastech.  
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6 Koordinace a řízení zásahu při mimořádné události 

 

V rámci řízení zásahu a koordinace záchranných a likvidačních prací bylo postiţené 

území rozděleno velitelem zásahu na sektory podle jednotlivých obcí a měst. Ve všech 

sektorech byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu [7]. 

 

6.1 Rozdělení zásahu na sektory 

 

 Česká Lípa 

 Chrastava 

 Hrádek nad Nisou 

 Raspenava 

 Frýdlant 

 Višňová 

 

Do krizového štábu jednotlivých sektorů byl přidělen pro lepší koordinaci potřebný 

počet personálních kapacit z řad Hasičského záchranného sboru ČR. Velitelé byli přibliţně po 

7-10 dnech střídáni. Kaţdý sektor se pak dělil také na několik úseků, kde jednotlivé sloţky 

IZS operovaly. 

 

6.2 Organizační schéma zásahu 

 

Organizační schéma řízení zásahu při srpnových povodních na území Libereckého 

kraje je zobrazeno v Příloze 2.  

 

6.3 Štáb Hasičského záchranného sboru kraje 

 

Činnost krizového štábu HZS Libereckého kraje spočívala zpočátku především 

v těchto krocích: 
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 zabezpečení obyvatelstva dle poţadavků od obcí nebo velitelů sektorů pomocí 

materiálního vybavení uloţeného v základnách logistiky GŘ HZS ČR 

 spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi při zabezpečení humanitární 

pomoci 

 vyslání pracovníků HZS kraje do postiţených oblastí k zabezpečení organizace 

a řízení při záchranných a likvidačních pracích 

 spolupráce s krizovým štábem Libereckého kraje 

 

6.4 Vyuţití zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje 

 

Ze zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje byla vyuţita plánovaná 

opatření v následujícím rozsahu: 

 

 plán varování a vyrozumění obyvatel 

 plán nouzového přeţití 

 plán na řešení odpadů 

 plán evakuace 

 

Co se týče evakuace, byla koordinována v sektorech s orgány obcí s rozšířenou 

působností ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Hasičský záchranný sbor poskytl 

ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje odbornou pomoc při výkladu krizové 

legislativy. Pro zvládnutí opatření Hasičský záchranný sbor zapůjčil z materiálu nouzového 

přeţití stany, dále jejich vybavení jako jsou lehátka a deky a koordinoval 

poskytnutí vysoušečů prostřednictvím GŘ HZS ČR [7]. 
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7 Nasazení sil a prostředků při povodních 

 

Nasazení sil a prostředků jakoţto jednotek poţární ochrany a mobilní poţární techniky 

je zaznamenáno pro přehlednost v následujících zpracovaných tabulkách, kde jsou 

znázorněny jednak počty nasazených jednotek PO a zároveň i celkové počty osob podílejících 

se při řešení mimořádné události povodní v Libereckém kraji. 

 

Tabulka 7.1:  Počet jednotek nasazených při řešení MU [7] 

 

 

 

Počet 

zasahujících 

jednotek PO 

Počet zasahujících osob 

v jednotkách PO ve štábech 
při zajišťování 

logistické podpory 
celkem 

Jednotky HZS 

krajů 
13 166 47 9 222 

Jednotky SDHO 244 1652 18 4 1674 

Jednotky HZSP 6 50 - - 50 

Jednotky SDHP 4 18 - - 18 

Celkem 267 1922 65 13 1964 

 

 

Technické vybavení HZS Libereckého kraje je relativní ve vztahu ke „standardním“ 

mimořádným událostem. Zásah při takto rozsáhlé události vyţadoval zapojení HZS ČR jako 

systémového celku. Bylo postrádáno zejména systémové týlové zabezpečení zasahujících 

přímo v terénu, např. úkryt před povětrnostními vlivy, pro odpočinek nasazených hasičů, 

speciální obleky pro práci ve vodě, vozidla s dostatečnou brodivostí, nedostatek osvětlení 

prostoru zásahu ze stoţárů, nedostatek náhradních oděvů a obuvi apod. Proto byla do 

Libereckého kraje vyslána technika i z ostatních HZS krajů. 

 

Celkový seznam nasazené techniky při zdolávání mimořádné události povodní v celém 

Libereckém kraji je uvedený v Tabulce 7.2. 
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Tabulka 7.2: Přehled nasazené techniky při zdolávání MU [7] 

Nasazená technika Počet 

cisternová automobilová stříkačka (CAS) 108 

dopravní automobil (DA) 152 

automobilový ţebřík (AZ) 4 

automobilová plošina (AP) 2 

technický automobil (TA) 8 

velitelský automobil (VEA) 8 

automobilový jeřáb (AJ) 6 

vyprošťovací automobil (VYA) 8 

autobus 2 

osobní automobily 54 

nákladní automobily 37 

obojţivelná pásová vozidla 4 

universální nakladač čelní (UNC) 12 

čelní nakladač 6 

univerzální dokončovací stroj (UDS) 11 

kontejner nákladní 4 

kontejner týlový 1 

kontejner skladový 7 

kontejner velitelský 1 

kontejner - velkokapacitní čerpadlo 2 

poţární přívěsy - pro převoz čerpadel  

civilní přívěsy nezařazené do IZS 
78 

motorové pily řetězové 96 

motorové pily kotoučové 24 

plovoucí čerpadla 228 

kalová čerpadla  45 

lodě s motorovým pohonem  12 

lodě bez motoru  29 

zvláštní technické prostředky 6 

Celkem 955 

 

 

Technika a příslušníci Záchranného útvaru Hlučín byli nasazeni od 8. srpna 2010 jak 

přímo v terénu na likvidaci následků povodní, tak i pro potřebu velitelů sektorů. 

V odříznutých oblastech, kam se dostali jen s těţkou technikou, zabezpečovali příslušníci 

z Hlučína logistickou a předlékařskou pomoc. Materiální vybavenost a činnost obsluhy 

techniky se ukázala jako velmi profesionální [7]. 
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8 Činnost základních sloţek IZS při povodních  

8.1 Hasičský záchranný sbor a ostatní jednotky PO 

 

Záchranné práce 

Jednotky poţární ochrany se v rámci svých moţností vzhledem k vývoji a stavu 

situace a ke své vybavenosti podílely na provádění záchranných prací zejména činnostmi 

vedoucími k záchraně osob, zvířat a majetku. Dle vývoje situace v konkrétních územích bylo 

prováděno varování obyvatelstva za vyuţití sirén zapojených do systému JSVV, sirén obcí, 

sirén právnických subjektů i výstraţných zařízení namontovaných na vozidlech JPO. 

Evakuace, záchrana osob, zvířat i majetku probíhala ve spolupráci s povodňovými orgány 

obcí, kde se soustředily JPO převáţně na záchranu osob a předávání zachráněných 

a evakuovaných do péče povodňových orgánů v evakuačních centrech. Umístění do sběrných 

a evakuačních center a péče po nezbytně nutnou dobu byla pak plně v kompetenci 

povodňových orgánů jednotlivých obcí, které si toto zabezpečovaly jiţ bez asistence jednotek 

PO [7]. 

 

Oblast Frýdlantu v Čechách 

Ze zasaţených oblastí náhlou povodní stojí za zmínku krátký popis záchranných prací 

a činností z oblasti Frýdlantska na severu Libereckého kraje, kde byla situace zřejmě 

nejsloţitější na záchranu osob. Zde jiţ v 7,00 hodin v sobotu 7. srpna 2010 byla vyslána 

místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Frýdlant na poţádání starosty města na 

kontrolu vodního toku ve frýdlantské oblasti. Jednotka při průzkumu zjistila, ţe vodní toky na 

řekách Smědá a Řasnice dosáhly I. povodňového stupně. Jednotka se tedy začala připravovat 

na vylití vody z břehů a chystala pytle s pískem a technické prostředky na odčerpávání vody. 

O necelé dvě hodiny později v 8,45 hodin byl vyhlášen II. povodňový stupeň a v hasičské 

zbrojnici zasedl krizový štáb obce. Následoval rozvoz pytlů s pískem za pomocí technických 

sluţeb města do vytypovaných lokalit. Za dalších deset minut v 8,55 hodin byl průzkumem 

ohlášen III. stupeň povodňové aktivity. Bylo zřízeno evakuační centrum a jednotka začala 

vyjíţdět k záchraně osob, které z ulic volaly o pomoc. Za nedlouho byla situace taková, ţe se 

hasiči jiţ k volajícím o pomoc nemohli přes silný proud vody dostat a v 10,30 hodin byl na 

místo události prostřednictvím KOPIS HZS Libereckého kraje vyţádán na pomoc vrtulník. 

Činnosti Letecké záchranné sluţby je dále věnována samostatná kapitola [7], [10]. 
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Uvedu zde jeden případ, který poukazuje na jisté nezachování solidarity a morální 

odpovědnosti. V době, kdy v ulicích Frýdlantu jiţ probíhala samovolná evakuace osob, byl 

otevřen obchodní hypermarket nejmenovaného řetězce, který se nachází v ohroţené oblasti 

povodně. Tento hypermarket byl otevřen i přes počátky vnikající vody do nákupních prostor 

a jeho management s ignorací této skutečnosti přesvědčoval nesmyslně nakupující osoby 

včetně svého personálu o relativně klidné nic nehrozící situaci. Situace bezprostředního 

ohroţení se potvrdila ve chvíli, kdy bezpečnostní systém hypermarketu uzavřel všechny dveře 

a východy ven z budovy a objekt se začal plnit přitékající stoupající hladinou vody. V tu 

chvíli zůstalo v hypermarketu uvězněno 15 osob. Ve chvíli, kdy vodní hladina byla v úrovni 

posuvného pásu u kasy a všechny osoby stály na těchto pásech, se záchranáři dostali do 

objektu střešním otvorem a za pomocí lezecké techniky všech 15 osob zachránili a odvezli do 

evakuačního centra. 

Druhý den 8. srpna 2010 od 7,00 hodin uţ do oblasti Frýdlantska přijíţděly 

poţadované síly a prostředky, které se soustředily podle poţadavků na likvidační práce.      

 

Protipovodňové zabezpečovací práce 

Obec Chrastava: 

Rybník u obce Víska na Chrastavském potoku se naplnil do své maximální kapacity 

a voda z něj jiţ přetékala přes korunu hráze a způsobila poškození hráze. Hráz musela být 

dosypána a bylo vyčištěno odlehčovací potrubí. Dále byla prováděna nepravidelná kontrola 

hráze. 

Obec Nový Bor:  

Z Markvartických rybníků voda také přetékala přes koruny hrází a způsobila 

poškození hrází. Hráze byly téţ dosypány a zpevněny. I zde byla prováděna nepravidelná 

kontrola hrází. 

V rámci povodňových zabezpečovacích prací se jednotky PO soustředily převáţně 

na činnosti související s odstraňováním překáţek na vodním toku na propustkách a mostech, 

které znemoţňovaly plynulý odtok vody. Jednotky také prováděly instalaci protipovodňových 

zábran, převáţně pytlování a stavby stěn z pytlů s pískem podél vodních toků, a vytvářely 

odlehčovací a odvodňovací kanály [7]. 

 

Vysoušení budov, desinfekce 

Při provádění asanace budov jednotky PO spolupracovaly s majiteli budov, obcemi, 

humanitárními organizacemi, občanskými sdruţeními a řadou dobrovolníků. K desinfekci 
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byly převáţně vyuţívány desinfekční prostředky z humanitárních sbírek za podpory věcných 

prostředků jednotek PO. Na asanaci a desinfekci zasaţených budov se podílely i síly 

a prostředky Armády ČR. Asanace a čištění sklepů zanesených zeminou a pískem byla 

prováděna jednak ručně, ale také s vyuţitím hasičské techniky například vymýváním vodním 

proudem a odčerpáním kalovými čerpadly. Velmi se osvědčily vysokotlaké čističe (WAP) pro 

svoji vysokou účinnost a malou spotřebu vody. V mnoha případech bylo nutno odstranit 

omítky a to ručně nebo s vyuţitím elektrických kladiv. Jednotky PO následně zabezpečovaly 

zprostředkování a rozvoz vysoušečů ze skladů Hasičského záchranného sboru ČR [7]. 

 

8.2 Zdravotnická záchranná sluţba 

 

Od počátku povodňové situace Zdravotnická záchranná sluţba Libereckého kraje úzce 

spolupracovala s Českým červeným kříţem Liberec, Krajskou nemocnicí Liberec a.s. 

a Nemocnicí ve Frýdlantu v Čechách. 

 

Jiţ okolo čtvrté hodiny ranní v soboru 7. srpna 2010 bylo zaznamenáno Zdravotnickou 

záchranou sluţbou Libereckého kraje zvýšení počtu tísňových volání. Většina hovorů se 

týkala upozornění od osob, které měly jiţ z přívalových dešťů zatopené sklepy a přízemní 

prostory vodou. Podle zdrojů ZZS byla volání přijímána zhruba do 11,30 hodin tohoto dne. 

Obsahem těchto tísňových volání nebyla ovšem ţádná ţádost o záchranu osob nebo 

poskytnutí před nemocniční neodkladné péče. Takto vyhodnocená volání byla předávána 

ostatním sloţkám IZS. Zlom hlášených událostí nastal po 11,30 hodin, kdy se v tísňových 

voláních objevovaly ţádosti o záchranu a evakuaci osob ze střech domů a ze stromů 

v zaplavených oblastech okolo měst Frýdlant v Čechách a Chrastava [7]. 

 

Vlivem zmíněného nárůstu volání na tísňovou linku 155 došlo v 8,00 hodin k navýšení 

pracovníků na Krajském operačním středisku Zdravotnické záchranné sluţby Libereckého 

kraje ze tří na celkem devět pracovníků. V ten samý čas byl zároveň svolán krizový štáb ZZS 

LK na základě aktivace traumatologického plánu. Po celou dobu probíhala komunikace mezi 

vedením ZZS LK a HZS LK. Na krajském operačním středisku a krizovém štábu ZZS LK byl 

od 10.00 hodin přítomen radní pro resort zdravotnictví Libereckého kraje. Okolo 12. hodiny 

dospěl krizový štáb ZZS LK k závěru, ţe situaci není moţné zvládnout pomocí sil 

a prostředků, které má ZZS k dispozici. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto tak, ţe 
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radní pro resort zdravotnictví poţádal za ZZS LK hejtmana Libereckého kraje o vyhlášení 

krizového stavu a zároveň poţádal o nasazení sil a prostředků Armádu ČR [7]. 

 

Rozvojem povodňové situace ve městě Hrádek nad Nisou byla v dopoledních 

hodinách dne 7. srpna 2010 hrádecká posádka ZZS (řidič + záchranář) posílena o přítomnost 

lékaře a tím se rozšířila posádka RZP na kategorii RLP, čili rychlou lékařskou pomoc. 

Výjezdové stanoviště v Hrádku nad Nisou bylo ještě ten den působením povodňové vlny 

vyplaveno vodou a jeho posádka se přesunula do prostor Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

nad Nisou [7]. 

 

Od 15.00 hodin bylo ze základny ZZS LK v Liberci organizováno posílení 

výjezdových skupin ve Frýdlantu v Čechách. S ohledem na nedostupnost uvedené lokality po 

běţných komunikacích byl přesun posilových skupin realizován ve spolupráci s Horskou 

sluţbou Jizerské hory, která zajistila přejezd vozidel v horském terénu. Tím došlo 

k výraznému zkrácení doby přesunu sil a prostředků na místo určení. Záloţní alternativou, 

která byla vypracována krizovým štábem ZZS LK, byl přesun přes sousední Polsko. Na 

Frýdlantsku operovalo v terénu celkem 7 posádek ZZS LK a vozidlo slouţící pro zajištění 

pomoci při hromadném neštěstí. V sobotu 7. srpna 2010 dopoledne bylo posíleno o další dvě 

výjezdové skupiny i liberecké výjezdové stanoviště ZZS. Během noci na 8. srpna 2010 došlo 

ještě k posílení výjezdových skupin ZZS o dvě posádky [7]. 

 

8.2.1 Zřízení mobilní ambulance ZZS 

 

Od pondělí 9. srpna 2010 byla vybudována mobilní ambulance v obci Heřmanice na 

Frýdlantsku. Personálně byla tato ambulance obsazena posádkou vozidla pro hromadná 

neštěstí a posádkou RZP ze ZZS LK, dále dvěma posádkami RLP Vodní záchranné sluţby 

Nové Mlýny. Tato mobilní ambulance byla provozována v Heřmanicích aţ do konce srpna 

2010.  

Ve druhé polovině její existence došlo na základě jednání hejtmanů Libereckého 

a Jihomoravského kraje a následně i ředitelů ZZS LK a ZZS JMK k vystřídání skupin rychlé 

lékařské pomoci Vodní záchranné sluţby za dvě posádky rychlé lékařské pomoci ZZS 

Jihomoravského kraje.  
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Od 9. srpna 2010 aţ do ukončeni krizového stavu v Libereckém kraji byla zajištěna 

dostupná zdravotní péče prostřednictvím mobilních skupin ve vozidlech v zaplavených 

lokalitách Raspenava, Višňová, Víska a v přilehlých obcích. Zároveň od 10. srpna 2010 byla 

provozována ambulance na Městském úřadě v Chrastavě, která byla posílena o sanitní 

vozidlo. Během krizového stavu byla v oblasti Hrádku nad Nisou a Bílého Kostela nasazena 

opakovaně i posádka výjezdového stanoviště ZZS z Jablonného v Podještědí.  

 

Mobilní ambulance a posádky působící v lokalitách zaplavených oblastí ošetřily 

celkem 730 osob. Z této skupiny pacientů přišla k ošetření většina sama nebo byla dohledána 

prostřednictvím posádek ZZS. Ve spolupráci s Českým červeným kříţem Liberec a lékárnou 

Krajské nemocnice Liberec realizovala ZZS LK příjem a distribuci léků a zdravotnických 

pomůcek do postiţených oblastí. Zřízením mobilních pracovišť byla zajištěna nejen 

dostupnost před nemocniční neodkladné péče, ale i náhrada péče za praktické lékaře. Na 

zajištění dostupnosti zdravotní péče v postiţených oblastech byla nasazena velká část 

sanitních a technických vozidel, a to průměrně okolo 25 vozidel z techniky ZZS Libereckého 

kraje v kaţdém dni [7]. 

 

8.2.2 Vyuţití letecké záchranné sluţby 

 

V sektorech, kde povodňová vlna a následné rozlití vody uvěznilo osoby v budovách 

nebo v terénu včetně hasičů s technikou, a kde hrozilo jejich bezprostřední ohroţení, byly 

nasazeny vrtulníky Armády ČR, letecké sluţby Policie ČR a letecké sluţby ZZS. Ačkoli 

evakuace a záchrana osob, zvířat i majetku probíhala ve spolupráci s krizovými orgány obcí 

dle zpracovaných opatření v plánu evakuace (evakuační trasy, místa evakuace, příjmová 

střediska), někteří lidé odmítli opustit svá obydlí a z toho důvodu musela být pro jejich 

záchranu vyuţita letecká technika. 

 

Mezi 11:00 aţ 14,35 hodin byl monitorován vývoj meteorologické situace v kraji 

s ohledem na moţnost nasazení vrtulníku LZS. Kaţdých patnáct minut byla meteorologická 

situace hodnocena na základě podkladů z meteorologické stanice na letišti Liberec. Ve 

Frýdlantském výběţku a nad Libercem dominovala nízká oblačnost, malá horizontální 

dohlednost a rozsáhlá bouřková činnost. Vlivem bouřkové činnosti bylo moţno nasadit 

vrtulník LZS Liberec aţ ve 14,35 hodin. Prvotně byl vrtulník prostřednictvím KOPIS 
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směřován na Frýdlantsko, konkrétně do Raspenavy s poţadavkem transportovat zachráněné 

osoby do evakuačního centra v Liberci. Těsně před odletem ze základny v Liberci byl vrtulník 

poslán na záchranné práce v oblasti Bílého Kostela. Vrtulník LZS Liberec v Bílém Kostele 

realizoval pomocí podvěsů záchranu celkem 16 osob. Při jejich záchraně bylo celkem šestkrát 

pouţito slanění záchranáře do místa zásahu. Ve zbývajících případech byl záchranář na místo 

dopraven v podvěsu pod vrtulníkem. Následně se na záchraně osob podílely vrtulníky letectva 

Armády ČR a letecké sluţby Policie ČR. Okolo patnácté hodiny poţádalo Krajské operační 

středisko ZZS LK o spolupráci vrtulník se skupinou speciálních činností z Hradce Králové 

a o vrtulník LZS Praha [7], [9]. 

 

Na základě situace ve dnech 8. - 9. srpna 2010 byl v kaţdém z uvedených dní 

realizován jeden let vrtulníku LZS Liberec do zaplavených oblastí za účelem záchrany osob. 

Posádka vrtulníku dohledala osoby v zaplavených domech - ty však její pomoc odmítly [7]. 

 

8.3 Policie ČR 

 

Policie České republiky přijala v souvislosti s vyhlášením krizového stavu opatření ve 

své kompetenci a postupovala v dále uvedených činnostech. Krajský ředitel Policie ČR 

v Libereckém kraji se stal členem krizového štábu Krajského úřadu LK a následně vydal 

rozkaz (č. 111/2010), kterým vyhlásil provedení bezpečnostních opatření v souvislosti se 

záplavovými dešti a povodněmi na území Libereckého kraje na období od 6. do 8. srpna 2010. 

Později vydal ještě jeden rozkaz v souvislosti s povodněmi (č. 115/2010), kterým se změnil 

interní akt řízení Policie ČR během povodní. Následně byli delegováni zástupci Policie ČR do 

krizových štábů obcí a to v oblastech Frýdlant a Česká Lípa. V oblasti města Nový Bor byl 

zástupce Policie ČR s krizovým štábem obce pouze v telefonickém kontaktu. Ve městech 

Semily, Jilemnice a Tanvald, kde byla situace oproti jiným oblastem relativně klidnější 

a méně náročná, byla Policie ČR v krizových štábech obcí zastupována pouze běţným 

výkonem sluţby [7]. 

 

Nasazení sil a prostředků Police ČR  při povodních 

Pro rizikové oblasti byly vyţádány síly a prostředky Policie ČR i z ostatních krajských 

ředitelství včetně speciální pořádkové jednotky. Během povodní bylo nasazeno celkem 3250 

policistů, z toho 2020 policistů přímo z Libereckého kraje, 768 sluţebních vozidel, 4 policejní 
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vrtulníky, které byly nasazeny v počátku povodní k záchraně osob, 3 čluny a 1 brodivé 

vozidlo. V počátku mimořádné události bylo v průměru nasazováno do zaplavených oblastí 

na území Liberce a České Lípy přibliţně 280 policistů během 24 hodin [7]. 

 

Počty nasazených policistů z jednotlivých krajů 

Tabulka 8.1: Počet nasazených policistů při mimořádné události [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V počtech posilujících policistů při povodních jsou zahrnuti i policejní potápěči 

v počtu dvanácti příslušníků. 

 

Činnost příslušníků Policie ČR v průběhu povodní 

Ve dnech 7. 8. – 23. 8. 2010 zabezpečovala Policie ČR na území města Liberce 

a města Frýdlantu opatření a to ve všech zatopených oblastech. Opatření se prolínala dle 

postupu povodňové vlny a týkala se především regulace a odklonu dopravy, uzavírek 

pozemních komunikací a ohroţených území, dále pak evakuace osob a následné střeţení 

evakuovaných objektů, zajištění doprovodů vládních činitelů, pátrání po pohřešovaných 

osobách a v neposlední řadě také pomoci při záchranných a likvidačních pracích. Po opadnutí 

povodňové vlny pak policisté asistovali při monitorování aktuální situace [7]. 

Krajské ředitelství policie ČR Počet policistů 

Liberecký kraj 2020 

Jihomoravský kraj 48 

Pardubický kraj 95 

Královéhradecký kraj 93 

Hlavní město Praha (SPJ) 315 

Zlínský kraj 114 

Středočeský kraj 84 

Ústecký kraj 82 

Plzeňský kraj 158 

Jihočeský kraj 50 

Cizinecká policie Ústí nad Labem 189 

Útvar pro odhalování org. zločinu 2 

Celkem:  3250 
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9 Činnost ostatních sloţek IZS při povodních 

9.1 Armáda ČR 

 

Na základě zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách byla v důsledku vzniklé 

situace v sobotu dne 7. srpna 2010  vyţádána pomoc sil a prostředků Armády ČR. 

 

Nejprve bylo nasazeno 34 příslušníků Armády ČR s 12 kusy techniky a dvěma 

vrtulníky W3A Sokol. Pro samotnou záchranu osob byly dále nasazeny dva plovoucí 

transportéry PTS 10. U krajského vojenského velitelství (KVV) bylo aktivováno operační 

středisko a byl vyčleněn zástupce KVV do pracovní skupiny krizového štábu Libereckého 

kraje. Jako stalý člen bezpečnostní rady pracoval také v krizovém štábu ředitel KVV. 

 

V neděli 8. srpna 2010 bylo vytvořeno uskupení pro provedení záchranných 

a likvidačních prací a odřad pro zřizování a stavbu nejnutnějších staveb mostů, které byly 

povodní strţeny. Velitelem tohoto uskupení byl ustanoven velitel 31. brigády radiační, 

chemické a biologické ochrany Liberec. Dále byly síly a prostředky Armády ČR nasazovány 

dle poţadavků KOPIS HZS Libereckého kraje. Během dní 12. 8. – 17. 8. 2010 pomáhalo 

s likvidací následků povodní  nejvíce armádních příslušníků. V tomto období to bylo celkem 

760 osob a 221 kusů techniky [7]. 

 

Odřad pro výstavbu provizorních mostů 

Jelikoţ povodňová vlna strhla několik důleţitých přemostění, prováděl v rámci 

likvidačních prací odřad pro zřizování mostů výstavbu provizorních mostů dle poţadavků 

starostů obcí. Se stavbami mostů armádním příslušníkům pomáhali pracovníci Univerzity 

obrany v Brně, kteří prováděli zpracování projektů a příslušníci 15. ţenijní brigády provedli 

převzetí a přepravu mostní konstrukce ze skladu státních hmotných rezerv a samotnou 

výstavbu. Celkem bylo postaveno 11 mostů a jedno dočasné přemostění v Chrastavě, které 

bylo 2. září 2010 demontováno. Na základě poţadavku starosty Chrastavy byl most v obci 

Dolní Vítkov dne 4. září 2010 také demontován [7]. 
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9.2 Další sloţky zapojené do činnosti při povodních 

 

Městské Policie 

Zaměstnanci Městské policie z postiţených oblastí a dalších obcí prováděli 

usměrňování dopravy, spolupracovali s Policií ČR při zajištění opuštěných objektů a nočním 

střeţení  v obcích, spolupracovali při přijímání a vydávání humanitární pomoci. 

 

Plynárenské služby 

Vykonávaly činnosti související se zabezpečením úniků z porušených plynových 

potrubí a vlastní dodávkou plynu. 

 

Elektrárenské služby 

Vykonávaly činnosti související se zabezpečením poškozených elektrických vedení 

a zabezpečení obnovení dodávek elektrické energie. 

 

Vodárenské služby 

Vykonávaly činnosti související se zabezpečením poškozených vodovodních 

a kanalizačních řádů a zabezpečení dodávek pitné vody cisternami pro oblasti s přerušenou 

dodávkou pitné vody. 

 

Technické služby 

Vykonávaly čištění komunikací a další úklidové práce. Činnosti v zasaţených obcích 

prováděly technické sluţby i z ostatních obcí nezasaţených povodněmi. 

 

Povodí řeky Labe a Ohře 

Lidé od příslušných povodí prováděli čištění vodních toků, odstraňování naplavenin 

a opravy vodních břehů. 

 

Krajská veterinární správa 

Krajská veterinární správa zabezpečovala transport a přistavení kontejnerů pro odvoz 

zvířat, která v důsledku povodní pošla nebo uhynula [7]. 
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10 Opatření na úseku ochrany obyvatelstva 

10.1 Nouzové přeţítí 

 
 Zabezpečena polní kuchyně pro město Raspenava 

 Zabezpečena strava pro obce Chrastava, Višňová a Heřmanice 

 Zabezpečeny mobilní sprchy pro obce Frýdlant, Višňová, Raspenava 

a Chrastava 

 

Z havarijního plánu kraje byl vyuţit plán nouzového přeţití – konkrétně forma 

vyţadování pomoci ze skladu státních hmotných rezerv, plán na řešení odpadů a plán 

evakuace [7]. 

 

Hygienická opatření 

Opatření z hlediska hygieny byla zabezpečována Krajskou hygienickou správou, kde 

pracovníci vyjíţděli do terénu a vystavovali letáky s pravidly a postupy hygieny po záplavách, 

postupy při asanaci studní a dále obecné zásady pro bezplatné vyšetření vzorků vody [7]. 

 

Post - traumatická intervenční péče 

Koordinací post - traumatické péče byla pověřena psycholoţka z Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje kpt. PhDr. Biedermannová. Pro poskytování pomoci 

bylo vhodně vyuţito rozdělení postiţeného území do sektorů, pro které byly ustanoveny 

jednotlivé týmy plně kvalifikovaných osob, které reagovaly na poţadavky jednak ze strany 

krizových štábů obcí a kraje, ze strany velitelů jednotlivých sektorů, ale také ze strany 

samotných občanů [12]. 

 

Zjištěné informace udávají, ţe od počátku mimořádné události do 19. srpna 2010 bylo 

poskytnuto přibliţně 1200 podpůrných rozhovorů s postiţenými osobami a 816 intervenčních 

péčí, přičemţ na psychosociální a psychologické pomoci se podílelo celkově [12] 

 

 6 psychologů HZS krajů 

 3 příslušníci post - traumatického týmu HZS krajů 

 13 psychologů Policie ČR 



28 

 10 psychologů Armády ČR 

 53 dobrovolníků 

10.2 Organizování humanitární pomoci 

 

Organizace humanitární pomoci při povodních byla projednána a zabezpečena 

ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, které zastřešovala organizace ADRA. 

 

Přehled zapojených organizací 

 

 Adra 

 Český červený kříţ 

 Diakonie Českobratrské církve evangelické 

 Elva Help 

 Člověk v tísni 

 Hand for help 

 Oblastní charita Liberec a Znojmo 

 

Vykonávané činnosti 

 

 Monitorování všeobecných potřeb 

 Organizování příjmu a distribuce humanitární pomoci od občanů k postiţeným 

 Psychosociální pomoc 

 Zdravotnická pomoc 

 Organizování dobrovolníků při provádění likvidačních prací 

 Poskytování materiální pomoci (nářadí, ochranné pomůcky, apod.) 

 Organizování finančních sbírek 

 Zajištění ubytování pro seniory z Chrastavy 

 Vedení informačního systému nabídky a poptávky humanitární pomoci včetně 

internetových sociálních sítí 
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Personální přehled 

Adra       1424 registrovaných dobrovolníků 

Český červený kříţ     23 členů záchranných týmů  

81 členů oblastního spolku 

Diakonie Českobratrské církve evangelické  116 dobrovolníků 

Elva Help      2 členové 

Člověk v tísni      více neţ 100 dobrovolníků 

Hand for help      131 dobrovolníků 

Charita       25 dobrovolníků z 10 charit 

 

V pondělí 9. srpna 2010 ráno byla zřízena na krizovém štábu HZS Libereckého kraje 

telefonní linka (jiţ druhá v pořadí) určená výhradně pro koordinaci poskytování humanitární 

pomoci postiţeným obcím. Na této lince byly shromaţďovány nabídky humanitární pomoci 

a zároveň ţádosti od postiţených obcí. Provoz telefonní linky pro koordinaci humanitární 

pomoci byl ukončen s činností krizového štábu HZS Libereckého kraje v pátek 20.8.2010 [7]. 

 

10.3 Informovanost veřejnosti 

 

Informovanost veřejnosti se opírala o § 32 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném 

záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a spolupráce s hromadnými sdělovacími 

prostředky se řídila tímto zákonem. 

 

Zejména v situaci informování obyvatel obce Nová Ves, kde nedopatřením vlivem 

fámy o protrţení přehrady Mlýnice došlo k panice mezi obyvateli. Tato informace byla 

pomocí sdělovacích prostředků okamţitě uvedena na pravou míru, aby se zamezilo dalšímu 

šíření paniky a nejistoty obyvatelstva. 

 

Informace od krizového štábu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje byly 

v tiskové podobě odvysílány především regionálními rádii, coţ je Český rozhlas Sever 

a Rádio Contact Liberec, se kterými má Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje uzavřeny 

smlouvy o spolupráci v případě mimořádných událostí a krizových situací. Tyto média jsou 

rovněţ součástí Havarijního plánu Libereckého kraje, coţ dokazuje další vyuţití 

zpracovaného Havarijního plánu kraje [7]. 
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Informační materiály 

V souvislosti se srpnovými povodněmi na území Libereckého kraje není známo, ţe by 

byly vypracovány informační materiály pro veřejnost přímo v tištěné podobě. Zaznamenané 

informační materiály a potřebné informace například důleţité telefonní linky a další kontakty 

byly uveřejňovány a průběţně aktualizovány na webových stránkách Hasičského záchranného 

sboru Libereckého kraje. Informace se týkaly především  poţadování, poskytování a přebírání 

humanitární pomoci a kontaktů na neziskové organizace. 

 

Částečně tyto informace přebírala média, která je průběţně uveřejňovala v tištěné, 

elektronické, rozhlasové i v televizní podobě [7]. 

 

Informační linky 

Na krizovém štábu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje byla zřízena 

informační linka pro obyvatele zatopených oblastí hned druhý den po vyhlášení krizového 

stavu, to znamená v neděli 8. srpna 2010. V neděli byly na této lince přijímány jak ţádosti 

o ošetření zraněných osob a záchranu majetku, tak i nabídky humanitární pomoci a ţádosti 

postiţených občanů o poskytnutí nejnutnější materiální pomoci. Další povodňovou 

informační linku pro občany zřídil krizový štáb Libereckého kraje ještě v pondělí 9. srpna 

2010 (viz. kapitola 9.2) [8]. 

 

Sdělovací prostředky 

Spolupráce se sdělovacími prostředky probíhala na dvou úrovních. První úrovní byly 

informace, které tisková mluvčí HZS Libereckého kraje a její zástupce zasílali médiím 

s ţádostí o uveřejnění. V tiskových zprávách byly zapracovány informace od vedoucího 

i dalších členů krizového štábu Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Druhým 

typem poskytovaných informací byly ty, které si vyţadovali zástupci jednotlivých médií pro 

své zpravodajské relace [7]. 
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11 Sloţité situace při řešení mimořádné události  

 

V některých případech byla prováděna záchrana osob za nedostatku sil a prostředků,  

především technického vybavení. Práci záchranářů rozhodně nezlehčovala například 

neexistující pozemní komunikace, která v dané lokalitě před povodňovou vlnou ještě byla 

zřejmá, tudíţ se některé lokality staly odříznutým územím od zbytku světa. Velkou roli 

v těchto situacích hrál samozřejmě nedostatek času. Především při záchraně osob včetně 

uvězněných zasahujících hasičů pomocí letecké techniky. Mezi další komplikace patřily 

nemoţnost komunikace, výpadky radiových a telefonních sítí, přetíţení, velké škody na 

majetku a vybavení zasahujících sloţek - zaplavení zázemí dobrovolných hasičů včetně 

mobilní poţární techniky v postiţených oblastech, ale i nedostatečné týlové zázemí v prvních 

hodinách povodně [7]. 

 

Komunikační přetížení KOPIS HZS Libereckého kraje tísňovými voláními 

V prvním dni povodní bylo za 24 hodin odbaveno 2243 tísňových hovorů, největší 

zátěţ byla v rozmezí přibliţně od 10:00 do 16:00 hodin, kdy kaţdou téměř čtvrthodinu bylo 

odbaveno zhruba 55 hovorů tísňového volání. V zasaţených oblastech byly přetíţené GSM 

sítě z důvodu vysokého počtu volání. Tyto problémy s voláním ovšem přetrvávaly i po 

nastavení priorit u operátorů na ţádost Generálního ředitelství HZS České republiky [8]. 
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12 Zachráněné a evakuované osoby 

 

Během povodní na území Libereckého kraje se podařilo evakuovat a zachránit velké 

mnoţství osob z bezprostředního ohroţení na zdraví a ţivotech.  Přehled zachráněných 

a evakuovaných osob je uveden  v Tabulce 12.1. Počty samovolně evakuujících se osob nelze 

zjistit vzhledem ke skutečnosti, ţe z celkového počtu obyvatel obce (sektoru) určitá část 

obyvatel nebyla bezprostředně ohroţena na zdraví a ţivotě, tudíţ se evakuovat nemusela. 

Z toho plyne nezjistitelný poměr samovolně evakuovaných osob a osob, které zůstaly 

bezpečně v domácnostech.  

 

Tabulka 12.1: Počet zachráněných a evakuovaných osob [7] 

Obec 

(sektor) 

Zachráněné 

osoby 

Řízeně 

evakuované osoby 

Samovolně 

evakuované 

osoby 

Celkem 

evakuovaných osob 

Raspenava 160 35 

Nezjištěno 

35 

Frýdlant 269 270 270 

Višňová 22 76 76 

Chrastava 155 30 30 

Hrádek n.N. 400 195 195 

Česká Lípa 33 362 362 

Celkem 1039 968 968 
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13 Následky povodní v Libereckém kraji 

 

Nejvíce postiţenými obcemi povodní, která v ranních hodinách dne 7. srpna 2010 

zasáhla území Libereckého kraje, byly obce Frýdlant, Liberec, Nový Bor, Česká Lípa. 

Celkově bylo postiţeno území 81 obcí, coţ představuje 38% počtu všech obcí kraje a rozlohu 

1801 km
2
, coţ činní 56,9 % rozlohy Libereckého kraje. Voda, která ničila obce Libereckého 

kraje, byla více neţ tisíciletá.  

V důsledku povodně došlo k uzavření silnic a bez náhrady nefungovala ani autobusová 

ani ţelezniční doprava ve směru Liberec –Frýdlantsko, Liberec – Hrádecko. V důsledku toho 

zůstaly některé obce zcela izolované a nedostupné (např. Višňová, Heřmanice), přibliţně 160 

osob bylo evakuováno pomocí vrtulníků ze střech domů. V důsledku povodně přišlo o ţivot 

5 osob. V postiţených obcích byly poškozeny především komunikace, mosty, lávky, 

přerušeny byly dodávky plynu a elektrické energie, nefungovaly mobilní sítě a byl problém 

navázat s obcemi spojení. Byla poškozena vodovodní a kanalizační síť včetně ČOV, 

přečerpávacích stanic atd. Zničeny byly energetické sítě včetně trafostanic, velké škody 

vznikly na soukromém majetku občanů a firem včetně nemovitostí. Došlo k sesuvům půd, 

byly narušeny břehy vodních toků, zanesena a zneprůchodněna jejich koryta, poškozena byla 

vodní díla včetně přehrad a rybníků a porostů v jejich okolí. Celkem bylo postiţeno 1872 

domácností a prostřednictvím dávek v hmotné nouzi bylo vyplaceno cca 62 mil. Kč. 

Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval ve spolupráci s obcemi a pověřenými 

obecními úřady a odborníky přehled o předběţném odhadu nákladů na obnovu majetku 

slouţícího k zabezpečení základních funkcí v území postiţeném ţivelní nebo jinou pohromou. 

Celková odhadnutá částka nákladů na obnovu majetku v Libereckém kraji činní 

8 212 451 tis. Kč. 

Stav nebezpečí pro území Libereckého kraje byl vyhlášen rozhodnutím hejtmana 

Libereckého kraje ze dne 7.srpna 2010 č. 1/2010 na období od 7.srpna 2010 od 16 hodin do 

14. srpna 2010 do 24 hodin pro všech 215 obcí kraje. Stav nebezpečí byl rozhodnutím 

hejtmana ze dne 12. srpna 2010 č. 2/2010 prodlouţen do 5. září 2010 do 24 hodin pro všech 

215 obcí Libereckého kraje. 5. září 2010 ve 24.00 hodin byl pro všech 215 obcí Libereckého 

kraje stav nebezpečí hejtmanem ukončen [13], [16], [17]. 
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14 Závěr 

 

Závěrečná kapitola je věnována vyhodnocení této práce jakoţto přiblíţení nedostatků 

a návrhů na změny některých faktorů ovlivňujících řízení zásahu a součinnost sloţek IZS při 

mimořádné události - povodní v Libereckém kraji v srpnu 2010. Následující navrhované 

postupy jsou vyhodnoceny na základě zjištěných informací o této mimořádné události a jsou 

brány objektivně pro území Libereckého kraje. 

Předpovodňové činnosti vycházely z podvědomě dostupné legislativy. Podvědomě 

dostupné proto, ţe po 9 letech od vydání komplexních legislativních předpisů řešících 

povodňovou prevenci a mimořádné události, jsou někteří starostové legislativně nepřipraveni 

a je nutno se s těmito dokumenty důsledně seznámit, tudíţ při této mimořádně události 

vyplynuly v některých místech nedostatky. Naopak v některých obcích starostové prokázali, 

ţe povodňovou problematiku své obce řešit umí. V této souvislosti bych doporučoval pořádat 

pravidelně např. jednou ročně semináře pro starosty obcí s vysvětlením pojmů, seznámením 

s právy a povinnostmi starosty obce, které se zabývají prevencí povodně. Během psaní této 

publikace se dokonce jiţ objevila zpráva na internetových stránkách HZS Libereckého kraje 

o snaze uspořádat něco podobného, zaměřeného např. na postupy při nakládání s uhynulými 

zvířaty, nakládání s povodňovými odpady, ale také postupy při čištění a kontrole studní. Dále 

se prokázala malá povědomost orgánů krizového řízení. Navrhuji obcím si zpracovat alespoň 

nějaké vlastní systémové řešení jako komplex, které by obsahovalo postupy při ohroţení, 

postupy při mimořádné události, aktuální kontakty, funkční systém varování a vyrozumění, 

opakované školení obyvatel, řešení zálohování elektrickou energií, nabíjení mobilních 

telefonů, náhradní komunikační prostředky, evidenci poţadované a poskytované pomoci 

apod. 

 Otázka řešení varování a vyrozumění obyvatelstva je jiţ ztíţena tím, ţe není 

100% pokrytí obcí, co se týče prvků JSVV. Některé prvky nelze spouštět dálkově a také je tu 

fakt, ţe informační systém u rozvodněných vodních toků není slyšet. Nicméně k výslednému 

45% podílu obyvatel, kteří na varovné signály nereagovali, bych doporučoval apelovat na 

starosty obcí nebo na místní jednotky PO, aby uspořádali akci, která by nesla v názvu 

"prevence mimořádných událostí" a seznamovala občany s významy vyhlašovaných 

poplachů, zkoušek poplachů a celkově s JSVV. 

Koordinace a řízení zásahu bylo samo o sobě na uspokojivé úrovni. Přispělo k tomu 

dobré rozdělení mimořádné události na sektory, které mezi sebou v rámci moţností 
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komunikovaly a spolupracovaly, ale v některých případech chyběla zpětná vazba mezi 

jednotlivými krizovými štáby. Problémy s komunikací se objevily ve frýdlantském výběţku, 

kde by bylo dobré zváţit výstavbu radiového převaděče. Z pohledu obcí v sektoru Frýdlant 

byla naopak ihned po zmapování města z dopadů povodně zabezpečována koordinace 

poţadavků na úseku ochrany obyvatelstva prostřednictvím krizového štábu obce. Také se opět 

prokázalo, ţe bez jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí jsou tyto mimořádné situace 

nezvladatelné.   

Z pozice hejtmana Libereckého kraje byla koordinace zabezpečována denně při 

pravidelných schůzkách krizového štábu, kde byl hejtman informován o situaci na území, 

prováděných záchranných a likvidačních prací a následně byly rozděleny úkoly zástupcům 

jednotlivých sloţek nebo přímo stálé pracovní skupině, coţ se jeví za příkladné a efektivní 

jednání při zdolávání této mimořádné situace. 

Klíčový dokument při mimořádných událostech je bezpochyby Havarijní plán kraje. 

Z Havarijního plánu Libereckého kraje byly dle zdrojů vyuţity plány opatření varování 

a vyrozumění obyvatel, plán nouzového přeţití, plán na odstranění odpadů a plán evakuace. 

Havarijní a Krizový plán Libereckého kraje se průběţně aktualizuje. Povodňový plán je 

aktualizován pouze v elektronické podobě a není provázaný s krizovým plánem, tvoří pouze 

jeho přílohu pokud není aktualizován. Tady bych navrhoval zpracovat povodňový plán pro 

nově vytypované obce a místo přílohy zhotovit tento plán jako samostatný projekt s účelem 

okamţitého pouţití u přímých povodní. 

Jako zásadní problém se prokázaly prostory KOPIS HZS LK, kde sídlí operační 

středisko IZS. Dle vedoucích pracovníků tyto prostory neumoţňovaly efektivně řešit 

mimořádnou událost. Na KOPIS HZS LK chybí dostatečné technologické místnosti a zázemí 

pro řízení mimořádné události takového rozsahu. Doporučoval bych přehodnotit stávající 

působení místností KOPIS HZS LK. 

Ze záchranných sloţek IZS měly HZS, Armáda ČR, ZZS a Policie ČR zástupce 

v pracovní skupině Krizového štábu kraje, a tudíţ se prostřednictvím svých zástupců tyto 

všechny sloţky podílely na řešení a rozhodování při povodních a zároveň zpracovávaly 

poţadavky od jednotlivých sloţek. Toto shledávám za profesionální přístup v krizovém řízení 

a hodnotím velmi dobře. Negativní poznatek v řízení mimořádné události byl ve způsobu 

vyţadování sil a prostředků Armády ČR a úkolů, pro které byla Armáda ČR nasazena na 

ţádosti starostů obcí. 
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S vysokým nasazením a profesionalitou vedle sloţek IZS je třeba hodnotit organizace 

humanitární pomoci, které prokázaly, ţe jsou důleţitými partnery při spolupráci a řešení 

mimořádných událostí s tak velkými dopady na obyvatele a jejich obydlí. 
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Příloha 1: Stavy na vodních tocích k 7.8. 2010 

 

Tabulka 14.1: Stavy na vodních tocích k 7.8. 2010 v 08:00 hodin [15], [18] 

Vodní tok 
Profil 

(název stanice) 

 

Vodní 

stav 

 

 

Průtok 

 

 

Dosaţený 

SPA 

 

Překročení 

N-letých 

vod 

 

Limit pro 

dosaţení SPA v (cm) 

 

 

Tendence 

 

I. II. III. 
(cm) (m3.s-1) 

Jeřice Mníšek 311 6,3 III - 60 80 100 stoupá 

Luţická Nisa Hrádek nad Nisou 249 81 III 2 175 210 95 zv.stoupá 

Smědá Předlánce 278 158 III - 200 220 240 zv.stoupá 

Smědá Bílý potok 90 8,3 I - 80 100 120 zv.klesá 

Luţická Nisa Liberec 88 9,8 I 1 85 125 240 zv.stoupá 

 

 

Tabulka 14.2: Stavy na vodních tocích k 7.8. 2010 v 13:00 hodin [15],[18] 

Vodní tok 
Profil 

(název stanice) 

 

Vodní 

stav 

 

 

Průtok 

 

 

Dosaţený 

povodňový 

stupeň 

 

 

Překročení 

N-letých 

vod dle 

hydrolog. 

podkladů 

 

 

Limit pro 

dosaţení SPA v (cm) 

 
 

Tendence 

I. II. III. 
(cm) (m

3
.s

-1
) 

Jizera Jablonec n.J. 258 119,8 III 2 150 180 210 stoupá 

Stěnava Meziměstí 117 16,6 III 1 70 90 110 stoupá 

Jeřice Mníšek 433 N III 100 60 80 100 setrvalá 

Luţická Nisa Hrádek nad Nisou 308 122 III 5 175 210 240 zv.stoupá 

Smědá Předlánce 290 178 III - 200 220 240 zv.stoupá 

Smědá Bílý potok 172 40,9 III - 80 100 120 stoupá 

Doubrava Ţleby 218 72,4 II 5 100 200 240 stoupá 

Kamenice Plavy 129 62 II 2 90 110 130 stoupá 

Labe Špindlerův Mlýn 175 24,8 I 1 165 200 220 zv.klesá 

Doubrava Bílek 161 8,2 I - 150 180 200 stoupá 

Jizera Dolní Sytová 197 96,6 I 1 180 240 320 stoupá 

Luţická Nisa Liberec 88 9,8 I 1 85 125 240 zv.stoupá 
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Příloha 2: Organizační schéma zásahu 

 
 

 



42 

Příloha 3: Mapa s vyjádřením škod povodní v Libereckém kraji [14] 
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Příloha 4: Mapa uzavřených komunikací [11] 

 


