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POVODN& V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 

Jaroslav Vízner 

Abstrakt: P ísp!vek shrnuje události, které nastaly p i povodni v Libereckém kraji 

v srpnu 2010. Popisuje pr"b!h likvidace škod, jednotlivé úrovn!  ízení zásahu a 

pozitiva a negativa. Dále navrhuje opat ení pro zlepšení krizové p ipravenosti obcí p i 

dalších povodních. 

Klí ová slova:povodn!, Liberecký kraj, likvidace škod, krizová p ipravenost obcí 

 
Krátké shrnutí !asového pr$b#hu povodn#: 

  Ve dnech 6. 8. - 8. 8. 2010 došlo vlivem extrémních srážek k rozvodn#ní 
Sm#dé, Lužické Nisy, Plou"nice a jejich p ítok!. 

  Pr!m#rný úhrn srážek byl za období od 6. 8. 15:00 hod. do 8. 8. 04:00 hod. 
celkem 110 mm. 

  Nejvyšší úhrn srážek – Hejnice 250 mm. 

  Polovina všech srážek spadla v krátkém období 7. 8. 2010 od 9:00 do 16:00 
hod.  

  Dvoudenní srážky tvo ily p ibližn# 20 - 30% ro"ního úhrnu.  

  První informace o problémech zp!sobených intenzivními srážkami získalo 
krajské opera"ní a informa"ní st edisko HZS Libereckého kraje (dále jen 
„KOPIS“)  
7. srpna 2010 kolem t etí hodiny ranní.  

  V tomto okamžiku byla povodní postižena p edevším severní a severovýchodní 
"ást okresu Liberec. 

  V pr!b#hu sobotního dopoledne 7. srpna 2010 došlo k zatopení p ístupových 
komunikací na postiženém území. 

  Veškerá "innost KOPIS se soust edila na vyslání co nejv#tšího po"tu vhodných 
sil a prost edk! složek IZS k zabezpe"ení záchrany a evakuace ohrožených 
osob.  

  Extrémn# rychlý vývoj povod%ové situace a její neo"ekávaný rozsah (na úrovni 
tisícileté vody), n#kolik kulmina"ních úrovní pokles hladin a op#t kulminace na 
daleko vyšší úrovni vedlo k podcen#ním situace ze strany obyvatel. To bylo 
následn# primární p í"inou bezprost edního ohrožení desítek osob na život#. 

Situace byla velmi dramatická, rozhodovaly minuty i vte iny. 
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STAV NEBEZPE Í 

• Vyhlášen Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje ". 1/2010 na dobu od 7. 8. 
2010 "as 16:30 hod. do 14. 8. 2010 do 24:00 hod. pro všech 215 obcí 
Libereckého kraje.  

• Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje ". 2/2010 prodloužen do 5. 9. 2010 
"as 24:00 hod. 

• Prost"ednictvím Opera!ního a informa!ního st"ediska MV – G' HZS  R  
se poda"ilo na nejvíce kritická místa nasadit vrtulníky Armády $R, Policie 
$R  
a ZZS Libereckého a Královéhradeckého kraje (v nejkriti#t!jší situaci 

operovalo na postiženém území v jednom okamžiku celkem 7 vrtulník"). 

• Ve spolupráci s profesionálními hasi"i ze stanic HZS Libereckého kraje, 
místních jednotek sbor! dobrovolných hasi"! a dalších subjekt! byla provád#na 
záchrana a evakuace akutn# ohrožených osob.  

 P es zna"né problémy s výpadky ve spojení byla koordinace záchranných prací 
100% úsp#šná.  

 

Fáze likvida!ních prací 

&ízení zásah! složek IZS probíhalo na t ech úrovních – taktické, opera"ní i 
strategické. 

Taktická úrove% "ízení zásahu 

Na taktické úrovni byli veliteli zásah! p íslušníci HZS Libereckého kraje a velitelé 
jednotek sbor! dobrovolných hasi"! obcí (dále jen „JSDHO“) Libereckého kraje.  

• Spolupráce složek IZS a ostatních subjekt! byla na této úrovni vynikající. 

• &ešení etického problému – "as ukon"ení likvida"ních prací. 

• Zásadní problém – na této úrovni se projevily formáln# zpracované krizové 
dokumentace obcí, v reálné mimo ádné situaci obtížn# pop . zcela nepoužitelné  
a "asto i v kombinaci s nedostate"nou znalostí krizové legislativy.  

• Neznalost n#kterých pracovník! distributor! energií vodovod! a kanalizací 
apod.  
o struktu e  ízení zásahu. 

Opera!ní úrove% "ízení zásahu 

&ídícím pracovišt#m bylo KOPIS HZS Libereckého kraje. 

Stávající prostory KOPIS HZS LK v"etn# pracovišt# TCTV 112 neumož%ují 
efektivn#  ešit mimo ádnou událost v#tšího rozsahu. Zásadním problémem jsou 
zejména nedostate"n# dimenzované technologické místnosti, nedostate"ný po"et 
pracoviš' a chyb#jící zázemí pro obsluhy.  

Používaný hardware v technologické místnosti se vlivem vysokých teplot nachází 
každé letní období v havarijním stavu. Tento stav se trvale zhoršuje.  
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Opera"ní st edisko v této fázi zabezpe"ovalo p edevším: 

- koordinaci nasazení sil a prost edk! jednotek požární ochrany,  

- vzájemný p enos informací z jednotlivých úsek! a sektor! na Krizový štáb 
Libereckého kraje a HZS Libereckého kraje, 

- monitorování situace na zasaženém území pro pot ebu následné analýzy 
v krizových štábech.  

Negativem na této úrovni byly díl"í nedostatky ve zp#tné vazb# p i komunikaci 
mezi krizovými štáby a KOPIS. 

Strategická úrove% "ízení zásahu 

Likvida"ní práce koordinovány z úrovn# hejtmana prost ednictvím Krizového štábu 
LK a dále na úrovni velitel! sektor!: 

• Frýdlantsko 

• Chrastavko 

• Hrádecko 

• Raspenavsko  

• Viš%ová 

• $eskolipsko od 8. 8. 2010 

Veliteli sektor! byli p íslušníci HZS $R a ke koordinaci sil a prost edk! využívali 
mimo jiné i p íslušné orgány obcí s rozší enou p!sobností (dále jen „ORP“).  

Povodní postižené území zahrnovalo ORP: 

$eská Lípa 

Nový Bor 

Frýdlant  

Liberec 

  Obec s rozší enou p!sobností Liberec jako jediná nezaktivovala sv!j krizový 
štáb (m#sto Liberec nebylo zasaženo povodní) – na koordinaci likvida"ních 
prací a pomoci obyvatelstvu se podíleli pouze vybraní pracovníci magistrátu 
(zejména pracovišt# krizového  ízení).  

  Velitelé sektor! p evzali vedení krizových štáb! ve m#stech o obcích. 

  Do všech postižených obcí byli vysláni specialisté na krizové  ízení, kte í 
poskytovali legislativní podporu starost!m. 

  Povode% zasáhla 81 obcí Libereckého kraje a vyžádala si 5 lidských život$. 

 

Povod%ové škody: 

  Reálné škody v celkové výši p es 8,2 mld. K" 
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  na silnicích II. a III. t ídy 2,037 mld. K" (z toho cca 1,5 mld. silnice a 0,5 mld. 
mosty),  

  na železnici dosáhla škoda výše 104 mil. K",  

  na majetku ve správ# Povodí Labe – 1,7 mld. K". 

  Celkem bylo zasaženo 198 most! na silnicích II. a III. t ídy, u 121 most! je 
omezena jejich zatížitelnost.  

Došlo k protržení hrází rybník! (nap . Mlýnský, Markvartický), p ehrady Kristýna, 
hrozilo nebezpe"í protržení dalších p ehrad (nap . Mlýnice, Fojtka).  

Celkov# bylo postiženo území 81 obcí, což p edstavuje 38% po"tu všech obcí kraje, 
rozloha 1801 km2, což "inní 56,9 % rozlohy kraje. 

Na záchranných a likvida!ních pracích v Libereckém kraji se podílely jednotky 
požární ochrany a od"ady ostatních kraj$: 

  Libereckého kraje, 

  St edo"eského kraje, 

  Vyso"ina, 

  Jihomoravského kraje, 

  Karlovarského kraje, 

  Plze%ského kraje, 

  Hl. m#sta Prahy, 

  ZÚ Hlu"ín, 

  Královéhradeckého kraje, 

  Správy železni"ní a dopravní cesty. 

Problémy a nedostatky: 

  Neuposlechnutí výzev k evakuaci. 

  Nevyhovující dispozi"ní a technický stav KOPIS HZS Libereckého kraje. 

  KOPIS HZS Libereckého kraje nem#l, p edevším v první fázi (ve fázi 
záchranných prací), podmínky pro p edávání informací o vývoji situace, 
chyb#la plynulá informovanost štábu a tiskové mluv"í. 

  Souvisejícím problémem bylo neposkytování zp#tné vazby o postupu "i spln#ní 
zadaných úkol! "i zp!sob!  ešení žádostí. 

  Zásadním problémem byla fakticky nulová možnost vyhodnocovat nasazení sil  
a prost edk! z pozice krizového štábu. 

  Pracovišt# krizového štábu a KOPIS HZS Libereckého kraje nejsou p ipravena 
pro zabezpe"ení odpo"inku p íslušník! povolaných nad rámec b#žného výkonu 
služby  
v p ípad# dlouhodobých zásah!. 
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  P etížení mobilních sítí + výpadek emailu - k výpadku došlo z d!vodu p echodu 
na nový e-mailový server. Dodavatelská firma m#la problémy s instalací a 
nastavením systému.  

  Ve vztahu KOPIS ( krizový štáb docházelo k živelnému p ebírání úkol!. 

  Chyb#jící zp#tná vazba p i komunikaci mezi jednotlivými krizovými štáby – 
individuální chyby jednotlivc!. 

  Neefektivní zahrani"ní pomoc – víc starostí než p ínosu. 

  Zásadním problémem je nejednotnost velení zasahujícím jednotkám Armády 
$R – navzájem si nevelí, nakonec koordinace z úrovn# krizového štábu 
Libereckého kraje (až po n#kolika dnech). 

  Ztráta p ehledu o subjektech poskytujících osobní a v#cnou pomoc.  

  Ztráta p ehledu o zasahujících JSDHO jiných kraj!. 

  Zásadním problémem byla závislost krizových štáb! obcí na p ítomnosti 
p íslušník! HZS $R. 

  ORP Liberec nezaktivovala sv!j KŠ (m#sto LB nebylo povodní zasaženo). 

  Nedostatek schopných lidí do KŠ všech úrovní. 

  Formáln# zpracovaná krizová dokumentace obcí – v reálné mimo ádné situaci 
nepoužitelná. 

  Zásahová vozidla s malou brodivostí. 

  Velkým problémem bylo ur"it, kdy ješt# probíhají záchranné a likvida"ní práce 
a kdy se již jedná o obnovu území – velký etický problém. 

Pozitiva: 

  Vysoké osobní nasazení zasahujících a "len! krizových štáb! a jejich odborné 
schopnosti. 

  Centrální koordinace ze strany MV-G& HZS $R – dostupnost pot ebných sil  
a prost edk!. 

  Zapojení sty"ných d!stojník! do Krizových štáb! obcí. 

  Efektivní využití týlového a velitelského kontejneru a obojživelného pásového 
vozidla BV 206. 

  Efektivní využití práce pracovišt# GIS (0,5 km mapových poklad!). 

  Masivní nabídka humanitární pomoci koordinovaná prost ednictvím jedné 
„hlavní“ neziskové organizace (ADRA) – je ú"elné zvát zástupce i do 
krizových štáb!. 

  Rozd#lení území na sektory v souladu s hranicemi ORP. 
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Návrhy na opat"ení: 

Zlepšení „krizové p"ipravenosti“ obcí 

Obce si musí p ipravit vlastní systémová  ešení – postupy p i ohrožení, postupy p i 
mimo ádné události, aktuální kontakty, funk"ní systém varování a vyrozum#ní, 
opakované školení obyvatel,  ešení zálohování elektrickou energií, nabíjení mobilních 
telefon!, náhradní komunika"ní prost edky, evidence požadované a poskytované 
pomoci. 

  Zm#na legislativy – na ízení evakuace z ohrožených míst už v kompetencích 
hejtmana – již vy ešeno novelou krizového zákona (p ed novelou krizového 
zákona pouze vláda). 

  Zm#na organizace krizového štábu HZS Libereckého kraje a jeho dokumentace 
– struktura štábu, úkoly pracovních skupin, zabezpe"ení vstupu, systém st ídání  
a vzájemné zastupitelnosti, technická opat ení – vybavení technickými 
prost edky, atd. 

  Ujednotit vedení p ehledu o nasazovaných silách a prost edcích - n#která 
technika byla nasazována cestou KOPIS a n#která byla vyžadována 
(objednávána) p ímo obcemi (KÚ p id#lil finan"ní prost edky p ímo obcím) – 
velitel zásahu m#l mnohdy techniku, kterou nepožadoval. 

  Ujednotit používání informa"ních systém! k vyžadování sil a prost edk! (nap . 
ARGIS versus KRIZKOM). 

  Nep ijímat zahrani"ní pomoc, pokud nám neposkytuje „n#co, co jinak není k 
dispozici“. 

  Check list velitele zásahu p ípadn# Krizového štábu HZS LK. 

Vysoký kredit p íslušník! HZS LK získaný b#hem povodní se bezprost edn# 
projevil v posledních volbách do obecních zastupitelstev vysokou úsp#šností 
kandidujících p íslušník!. 

Poznámka na záv#r 

Získal jsem osobní p esv#d"ení, že se povode% obdobného charakteru m!že opakovat 
kdekoli a kdykoli, b#hem n#kolika málo hodin … 
 
 

Kontaktní adresa: 

plk. Ing. Jaroslav Vízner 
nám#stek  editele pro úsek prevence a civilní nouzové p ipravenosti 
HZS Libereckého kraje 
krajské  editelství 
Barví ská 29/10 
460 01 Liberec III 
tel: 950 470 050, 724 148 793 
e-mail: jaroslav.vizner@hzslk.cz 




