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ZPRÁVA O POVODNI – červen 2013
k 26. 6. 2013

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01  PRAHA 414

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 
26. června 2013 k 24:00 hodině.

Povodně v červnu 2013 lze rozdělit do dvou časových období. První období od 1. 6. 
2013 do 22. 6. 2013 a druhé období od 24. 6. 2013 doposud.

1. Období (1. 6. 2013 do 22. 6. 2013):

Dne 1. června 2013 kolem poledních hodin začal ČHMÚ vydávat informační zprávy 

a výstrahy popisující hydrologickou situaci, její vývoj a vydatný déšť s možným 

povodňovým ohrožením. V podvečer po vydatných deštích se začala předpověď 

vyplňovat a kolem 19 hodiny dosahovaly toky povodňových stupňů. Před půlnocí 

dosahovaly toky v krajích Liberecký, Středočeský, Plzeňský a Ústecký třetích stupňů 

povodňové aktivity. Postupně se zvyšování hladin začalo projevovat i v krajích 

Královehradecký, Jihočeský a v Hl. m. Praze. V ranních hodinách dne 2. června 2013 

postupně toky ve zmíněných krajích dosahovaly nebo dokonce překračovali třetí stupně 

povodňové aktivity.

Vývoj meteorologické a hydrologické situace na území republiky byl sledován 

operačními a informačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR, která 

distribuovala zprávy vydávané ČHMÚ na kraje a obce. Postupně začaly zasedat 

povodňové orgány obcí a ORP. Jednotky požární ochrany zahájily monitoring vodních 

toků, varování, evakuaci, záchranné práce, čerpání vody a stavby protipovodňových hrází.

Bylo zahájeno vyskladňování protipovodňových pytlů, byl nasazen Záchranný útvar HZS 

ČR, aktivovány povodňové odřady HZS ČR z nepostižených částí republiky a vrtulníky

Letecké služby PČR a AČR k záchraně osob.

V 8,00 hodin dne 2. 6. 2013 vyhlásilo MV-GŘ HZS ČR, v souladu se zákonem 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací a začalo soustřeďovat síly 

a prostředky z nezasažených částí republiky. V 10.00 hod dne 2. 6. 2013 proběhlo první 

zasedání štábu GŘ HZS ČR, který nepřetržitě po 24 hod denně pracoval ve dvou 

směnách do 17. 6. 2013. Po té jeho činnost byla redukována a pokračuje dosud 

pravidelnými jednáními.

Postupně byly povolány povodňové odřady HZS ČR do oblastí postižených povodní. 

Byl povolán speciální odřad HZS ČR WASAR z Moravskoslezského kraje určený 

k záchraně osob z vodní hladiny, střelmistři HZS ČR a byly aktivovány vyčleněné síly 

Armády ČR. Ty pak byly v součinnosti Operačního a informačního střediska MV – GŘ 

HZS ČR a SOC MO nasazovány na základě povodňových a krizových orgánů krajů 

a obcí.

Od 7. 6. 2013 do 16. 6. 2013 bylo zapojeno do záchranných prací 15 záchranářů ze 

Slovenské republiky a Polska s velkoobjemovými čerpadly.
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Nejčetnější zásahová činnost HZS ČR a jednotek PO probíhala v krajích 

Středočeském, Ústeckém, Jihočeském a hl. m. Praze. Byla zaměřena na monitoring 

vodních toků, varování obyvatelstva, vyrozumění povodňových orgánů, evakuaci, 

záchranu osob, zvířat a majetku, zpevňování hrází, čerpání vody a likvidační práce při 

odstraňování škod.

2. Období (24. 6. 2013 doposud)

24. června 2013 informoval ČHMÚ Ústřední povodňovou komisi o možnosti

povodňového ohrožení včetně tzv. bleskových povodní na území ČR zejména na 

Českomoravské vrchovině, Krkonoších a Jeseníkách. Do 26. 6. 2013 byly postupně 

dosaženy a nebo vyhlášeny  1. až 3. stupně povodňové aktivity na vodních tocích 

zejména v krajích Jihomoravském, Vysočina, Jihočeském, Pardubickém, Libereckém 

a Ústeckém.

I tento vývoj meteorologické a hydrologické situace na území republiky byl sledován 

operačními a informačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR, která 

distribuovala zprávy vydávané ČHMÚ a ÚPK na kraje a obce. Postupně začaly zasedat 

povodňové orgány obcí a ORP. Jednotky požární ochrany zahájily monitoring vodních 

toků, evakuaci, varování, stavby protipovodňových hrází a čerpání vody. Bylo zahájeno 

vyskladňování protipovodňových pytlů pro obce, které žádaly o pomoc při realizaci 

protipovodňových prací. Byly aktivovány vrtulníky Letecké služby PČR a AČR k případné 

záchraně osob.

Od 2. 6. 2013 dosud probíhá Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

Nejčetnější zásahová činnost HZS ČR a jednotek PO probíhá v krajích 

Středočeském, Vysočina a Pardubickém. Je zaměřena na monitoring vodních toků, 

varování obyvatelstva, vyrozumění povodňových orgánů, evakuaci, zpevňování hrází, 

čerpání vody a likvidační práce při odstraňování škod.

Krizová opatření v průběhu povodní

HZS ČR v souladu s právními předpisy garantoval zapojení složek IZS včetně 

jednotek požární ochrany do povodňových záchranných prací a také nasazování sil 

a prostředků pro záchranné povodňově práce a spojení mezi povodňovými orgány

a krizovými štáby. Současně také distribuoval systém operačních a informačních středisek 

výstražné zprávy a informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby. 

Primátor hlavního města Prahy vyhlásil „STAV NEBEZPEČÍ“ dnem 2. 6. od 09,45 

hodin pro území hlavního města Prahy a hejtman Jihočeského kraje vyhlásil dnem 2. 6. 

od 20,00 hodin „STAV NEBEZPEČÍ“ pro území Jihočeského kraje.

Ve 21.00 hod. dne 2. 6. 2013 až do odvolání vyhlásila vláda ČR nouzový stav pro 
území JCK, PLK, SČK, LIK, KHK, ÚLK a hl. m. Prahu z důvodu vzniklé krizové situace 
spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku 
rozsáhlé živelní pohromy. Pro řešení nouzového stavu byl aktivován Ústřední krizový štáb 
(dále jen „ÚKŠ“) a koordinací řešení krizové situace byl pověřen ministr vnitra. V rámci 
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ÚKŠ byla svolána i Ústřední povodňová komise (dále jen „ÚPK“), které předsedá ministr 
životního prostředí. 

Dne 12. 6. 2013 od 23:59 hod. byl Vládou ČR zrušen nouzový stav pro Liberecký 
kraj. V ostatních krajích postižených povodněmi byl nouzový stav zachován. 

Dne 12. 6. 2013 byl Vládou ČR zrušen nouzový stav pro území Ústeckého kraje, 
území Středočeského kraje a území Královéhradeckého kraje od 24,00 hod. dne 
28. června 2013. 

Dne 19. 6. 2013 byl Vládou ČR zrušen nouzový stav pro území hl. m. Prahy, území 
Jihočeského kraje a území Plzeňského kraje od 24,00 hod. dne 19. června 2013.

Dne 19. 6. 2013 byl Vládou ČR zrušen stav nebezpečí pro část území Jihočeského 
kraje a pro území hl. m. Prahy.

Štáb MV GŘ HZS ČR vydal 11. 6. stanovisko pro HZS krajů a KŠ k sesuvům ve 
vazbě na požadavek ÚKŠ a ÚPK k monitorování a ohlašování sesuvů na území ČR 
a vazbu na krizovou linku České geologické služby. K tomu zaslal na 4 kraje (potřebné 
mapové podklady se zakreslenými oblastmi s rizikem sesuvů. 

5. 6. 2013 byly ve 13.30 hod. aktivovány karty na tankování pohonných hmot pro 

složky IZS ze zásob státních hmotných rezerv. MV – GŘ HZS ČR současně upřesnilo 

čerpání dle karet dle dispozic SSHR, tedy odběr u čerpacích stanic a odběr ze skladů 

podniku Čepro.

Dále MV – GŘ HZS ČR vydalo dne 5. 6. pravidla pro nasazování jednotek SDH obcí 

v krajích postižených povodněmi, za respektování jejich samostatné aktivity nasazení 

založené na vzájemné solidaritě mezi obcemi nebo zapojenými jako součást tzv. 

čerpacích odřadů organizované HZS kraji a pravidla pro podporu starostů obcí – zřízení 

pomocníka pro starosty těžce postižených a malých obcí, který by mu pomohl s orientací 

v oblasti vyžadování pomoci pro obec, v kontaktu s krizovým štábem apod.

Dne 6. 6. byl na úrovni tiskového odboru MV shromážděn a dále distribuován 

metodický materiál, který je určen pro cca 971 postižených obcí. V nich by starostové 

měli získat potřebné informace o jednotlivých úkonech v souvislosti s odstraňováním 

povodňových škod.

Na základě urgentního úkolu předsedy vlády České republiky provedl HZS ČR 

monitoring hrází, které v průběhu povodní přetekly, anebo byly porušeny a mohly by 

v případě dalšího narušení ohrozit životy zdraví a majetek osob v postiženém území.

Společná zasedání Ústředního krizového štábu a Ústřední povodňové komise 

probíhala denně od 2. 6. do 18. 6. 2013 v místnostech MV- GŘ HZS ČR k tomu určených. 

Dále probíhala zasedání Ústřední povodňové komise na MŽP ČR.

Záchranné povodňové práce prováděné HZS ČR a jednotkami PO:

Jednotky PO od začátku povodní zasahovaly u 9.611 událostí v souvislosti 
s povodněmi. Bylo nasazeno celkem cca 28 500 profesionálních i dobrovolných (od 1. 6. 
2013 doposud).

V souvislosti s povodněmi zasahovalo 9.518 jednotek PO. Z toho 3.748

profesionálních a 5.770 dobrovolných jednotek PO.

Evakuováno bylo v postižených územích celkem 26.438 osob a zachráněno 618 osob.
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Poskytování prostředků pro humanitární pomoc a nouzové přežití

K plnění úkolů HZS ČR ve dnech 2. – 26. června z centrálních zásob MV-GŘ HZS ČR 

bylo vydáno:

 115 642 protipovodňových pytlů dvoukomorových se 71 ks plniček,

 1 310 lehátek,

 88 ks čerpadel (plovoucí a kalová),

 3 574 vysoušečů,

 9 898 litrů desinfekčních prostředků.

V návaznosti na zvýšenou potřebu prostředků pro humanitární pomoc byla SSHR 

dopisem ministra vnitra, po projednání v ÚKŠ dne 7. 6. 2013, požádána o navýšení 

pohotovostních zásob o 100 ks vysokotlakých čističů, 1000 ks vysoušečů kondenzačních 

a jedno velkoobjemové čerpadlo SOMATI pro HZS Jihočeského kraje.

Štáb GŘ HZS CR obdržel informaci od SSHR o dodávce pohotovostních zásob dle 
požadavku MV-GŘ HZS ČR. Jedná se o: 100 ks vysokotlakých čističů (dodáno dne 13. 6. 
2013), 261 ks kondenzačních vysoušečů (dodáno 14. 6. 2013), 230 kondenzačních 
vysoušečů (dodáno do 20. 6. 2013) a 509 ks kondenzačních vysoušečů (bude dodáno do 
29. 6. 2013). Dodané pohotovostní zásoby jsou připraveny k distribuci. Z uvedených 
dodatečných nákupů bylo již vydáno 200 kondenzačních vysoušečů Ústeckému kraji.

  

Záchranné povodňové práce v rámci IZS 

MV – GŘ HZS ČR spolupracuje s ostatními složkami IZS. V souladu s Ústředním
poplachovým plánem IZS byly aktivovány a nasazeny síly a prostředky AČR v počtu cca 
9291 příslušníků AČR a cca 1561 ks techniky AČR. Dále byli aktivováni kynologové
a pyrotechnici PČR, Vodní záchranná služby ČČK. K dispozici byly a jsou vrtulníky LS 
PČR, AČR a nestátního provozovatele DSA.

Spolupráce HZS ČR s nevládními organizacemi

ČČK
V zasažených oblastech ukončil fázi okamžité pomoci a přechází do následné pomoci. 
Soustřeďuje se především distribuci zbývající humanitární pomoci. Materiál již centrálně 
nesbírají. Plánují následnou pomoc – kde půjde o čištění studní, které je již finančně 
pokryto stávajícími prostředky ČČK a na tuto činnost plánují 3 500 000 Kč.
Další tradiční popovodňové projekty (stavební obnova domů fyzických osob a vybraných 
zařízení obcí - např. školek, škol) uskuteční v rozsahu, který vyplyne z výtěžku finanční 
sbírky. Plánovaná pomoc dle stávajícího monitoringu lze předpokládat v rozsahu 53 
milionů Kč.

Diakonie ČCE

Povodňové základny Diakonie se koncem týdne uzavírají, humanitární pomoc a pohoto-
vost pokračuje ve Středočeském, Ústeckém i Královehradeckém kraji: Diakonie poskytuje 
v terénu vysoušeče a připravuje nyní rozdělení finanční pomoci potřebným domácnostem 
v konkrétních oblastech.  Vybraní dobrovolníci, kterých je evidováno asi 700, budou 
s podporou regionálních středisek Diakonie postupně nasazeni na dotazníkové šetření 
škod, jež slouží jako jedno z kritérií právě k objektivnímu vyhodnocení finanční pomoci. 
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K podpoře povodňové sbírky se přidávají kulturní akce a partnerské organizace. Na po-
vodňovém kontě je aktuálně 3,95 mil Kč. 

Charita ČR
V současné době je soustředěna na distribuci materiálu humanitární pomoci postiženým 
domácnostem a pomoc dobrovolníků při úklidových pracích. Na základě důkladného 
šetření v terénu bude Charita nadále nápomocná zejména těm, kdo si pro vysoký věk, 
sociální vyloučení nebo nemoc sám nedokáže pomoci. Pomoc odhadují na další týdny 
a měsíce. Na kontě finanční sbírky se sešlo přes 10 mil korun a na pomoc rozdala přes 
6,5 mil. Kč. Do dnešního dne zapůjčila 307 vysoušečů a v místech zasažených povodní 
pomáhalo asi 270 charitních zaměstnanců a dobrovolníků.

Člověk v tísni
Člověk v tísni stále pomáhá s humanitární pomocí pro jednotlivé obce na Kolínsku, 
Trutnovsku, Mělnicku, Litoměřicku, Ústecku a také v Praze a blízkém okolí.

Těžiště jejich činnosti nyní spočívá ve finanční sbírce, na jejich kontě je vybráno 32,5 mil 
Kč. Pomoc předpokládají poskytovat v průběhu července vždy po návštěvě terénního 
pracovníka.
Peníze z vyhlášené veřejné finanční sbírky budou sloužit na obnovu konkrétních 
poničených domácností (nákup vnitřního vybavení, rekonstrukce), které budou 
vyhodnoceny jako nejvíce postižené a budou v jejich rozpočtu hrát významnou roli

ADRA
ADRA pokračuje ve veřejné sbírce na pomoc obětem povodní. Od jednotlivých dárců 
i firem zatím ADRA nashromáždila 10,5 mil Kč. Kromě již poskytnuté materiální pomoci 
budou vybrané finanční prostředky použity na obnovu bydlení, sanace omítek a obnovu 
zdrojů pitné vody v obcích, kde není veřejný vodovod.

V Praze dne 27.6.2013

plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph. D.
Řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR 




