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Závěrečná zpráva o činnosti při povodni 2013
Oblastní spolek Českého červeného kříže Chomutov

Obec Vraňany,
okr. Mělník
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Časová osa
Česká republika, Jihočeský a Středočeský kraj
Pondělí, 20. květen 2013
Na základě hydrologických a meteorologických předpovědí začíná upouštění hladiny
přehrady Orlík pro zvýšení retenční vlastnosti přehrady.
Úterý, 28. května 2013
Český hydrometeorologický úřad vydává varování před prudkými dešti a bouřkami pro dny
29.-30. května 2013. Dorazily. Varování před vznikem povodní přišlo následující den.
Vraňany
Květen 2013"
Celý měsíc je nezvykle chladný a srážkově nadprůměrný. Vraňany jsou běžně sušší
oblast, ale v tomto období byla půda značně nasycena vodou.
Pátek, 31. května 2013
Polojasno s dešťovými přeháňkami, hladina řeky začíná stoupat na 342 cm. V poledne
jsou uzavřena povodňová vrata Hořínsko - Vraňanského plavebního kanálu. Louky se
zatápějí, odpoledne do obce přijíždí SDH Horní Beřkovice.
Sobota, 1. červen 2013
Zataženo, setrvalé dešťové srážky v úhrnu 22 mm vodního sloupce. Hladina řeky dále
stoupá, je vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. Obyvatelé domů “Na Kýpě” se připravují
na povodeň, o jejímž příchodu již nikdo nepochybuje.
Neděle, 2. červen 2013
Oblačno s dešťovými úhrny do 5 mm vodního sloupce, silný západní vítr. Situace se
nadále komplikuje, voda dosáhla brzy nad ránem 2. stupně povodňové aktivity. Obyvatelé
domů “Na Kýpě” jsou v podvečer evakuováni, voda se rozlila z koryta Vltavy do okolních
polí a luk. Zatopeny komunikace sousedící s řekou. Večer dosažen 3. stupeň povodňové
aktivity.
Pondělí, 3. červen 2013
Zataženo, setrvalý prudký déšť v celé oblasti, silný vítr. Vypnut elektrický proud, později
dodávka obnovena do částí obce, které nebyly evakuovány. Obec rozhodla o dalších
evakuacích, odmítá evakuaci plošnou, větší část obce je v bezpečí s únikovou cestou,
snaha zmírnit paniku. V rodinách v obci umístěni evakuovaní obyvatelé nejen z Vraňan.
Nefunguje zásobování čerstvými potravinami. Probíhají rozsáhlé evakuace v okolních
obcích, které byly zcela či z větší části zaplaveny, včetně statutárních měst Kralupy nad
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Vltavou a Mělník. V odpoledních hodinách snaha regulovat povodňová vrata na plavebním
kanálu, neúspěšně. Proto probíhá přečerpávání vody agregáty tak, aby se snížil tlak vody
na vrata a voda nešla přes ně. Neúspěšně, proto byla celá oblast uzavřena, došlo na
zatopení hřiště, okolních pozemků a domů. Hráz od kanálu na centrální část obce “slzí” a
propouští vodu. Celá oblast policejně uzavřena, vpouštěni jsou pouze obyvatelé a
záchranáři s humanitárními pracovníky.
Úterý, 4. července 2013
Polojasno s občasnými přeháňkami, 13°C. Situace v obci se zkomplikovala, hráz
plavebního kanálu nevydržela. Prasknutím vznikl otvor cca 25 metrů, kterým se valila voda
z kanálu do Vltavy (a bere vše, co jí stojí v cestě, vzdálenost kanálu od řeky je cca 700
metrů). Obyvatelé obcí v okolí kanálu jsou okamžitě evakuování, je zaplavena silnice mezi
Vraňany a Lužcem nad Vltavou. Voda obestoupila Vraňany ze 3 stran, poslední ústupová
cesta stále v bezpečné dostupnosti. Odpoledne kulminace Vltavy na hladině 769,4 cm
(běžný stav jsou 3,25 metru). Občanské dobrovolnické hlídky monitorují situaci, vše
koordinuje místní krizový štáb. Monitoring vrtulníkem. Kritický stav po proudu u soutoku
Vltavy a Labe.
Středa, 5. června 2013
Situace ve Vraňanech je setrvalá. Oblastní spolek Červeného kříže Chomutov má již v
obci terénní pracovníky, kteří situaci vyhodnocují. Je sbírán humanitární materiál ve
statutárním městě Chomutov a statutárním městě Litvínov. “Spřízněné” duše v Praze a
Středočeském kraji kontaktují pracovníky s dotazem, co je potřeba a čím mohou přispět.
Již ve středu večer je zajištěn nutný humanitární materiál v hodnotě 13 000,- Kč. Sponzoři
dali k dispozici transportní vozidlo (Stroval s.r.o.) a osobní automobil (STAR Czech s.r.o.) s
“nekonečně plnou” nádrží. Je navázána spolupráce s krizovým štábem tak, aby do obce
směřoval potřebný materiál v ten čas, kdy už je možné jej účelně použít. Mezitím v obci
velmi mírně klesá hladina řeky, vstup do zatopené oblasti stále zakázán.
Čtvrtek, 6. června 2013
Ze sídla oblastního spolku v Chomutově je odvezena první várka humanitárního materiálu,
mimo čistící a hygienické prostředky také lékárničky a balená voda. První materiál je
odvezen ze skladu v Litvínově. Součástí zásilky je také granulovaná a konzervovaná
potrava pro psy a kočky. Ve Vraňanech setrvalý stav hladiny řeky, obyvatelé vyčkávají na
pokles, aby mohli začít odklízet povodňové škody.
Pátek, 7. června 2013
Řeka začala opadávat natolik, že obyvatelé nemovitostí byli vpuštěni do oblasti, začíná
likvidace následků povodně. Začíná uvolňování a distribuce čistících a úklidových
prostředků, které byli dočasně uskladněny na obecním úřadu Vraňany. Obec jako jedna z
mála je schopna, díky spolupráci s Českým červeným křížem, oblastní spolek
Chomutov, obyvatelstvu poskytnout potřebné prostředky hned při návratu do
nemovitostí. Stát začal shromažďovat požadavky obcí, k distribuci ještě nedošlo.
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Sobota, 8. června 2013
Svoz dalšího humanitárního materiálu z Chomutova a Litvínova, tentokrát již zejména
čistící, úklidové a ochranné prostředky. Krizový štáb vyhodnotil některé prostředky jako, v
daném místě a době, nadbytečné a proto byly převezeny do obce Vojkovice, Dědibaby a
Křivousy.
Neděle, 9. června 2013
Zajištění kontinuální, psychologické péče o obyvatele Vraňany, na které celá situace
nepříznivě dolehla. Péči poskytuje PhDr. David Heider, PhD.
Pondělí, 10. června 2013 až pátek, 14. června
Terénní pracovníci koordinují kontinuální dodávání ochranných a čistících prostředků,
které postupně partneři oblastního spolku pořizují z peněz, které pro účel humanitární
pomoci ve svých rozpočtech vyčlenili. Na pokyn starostky obce paní Naděždy Klimentové
je aktivita postupně ukončována, krizová situace však oficiálně končí až za další týden,
kdy se Vltava dostává pod 1. stupeň povodňové aktivity.
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Základní fakta
Počet obyvatel obce"
"
Počet nemovitostí pod vodou"

915
35

OS ČČK Chomutov v akci" "
Krizová situace trvala celkem"
Sběr humanitárního materiálu"

10 dní
14 dní
Chomutov, Litvínov

Hodnota humanitární a
materiální pomoci" "

54.156 Kč

"

Naši dárci
Globus ČR, k.s. (obchodní dům Chomutov)
STAR Czech s.r.o.
Stroval s.r.o.
Ing. László Jankovics
Mgr. Petr Pavel
Mgr. Kateřina Lipinská
PhDr. David Heider, PhD
Fireclay stavební společnost s.r.o.
ZOO Market, Alena Paušová
Deratizace, Soňa Ritterová
AKVA TERA, Ladislav Šmíd
Družstvo Krušnohor, Litvínov

