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Bakovsko a povodeň 
Dne 12. srpna 2002  vyhlásil předseda vlády  ČR 
zákonem č. 373/2002 Sb., nouzový stav pro území 
hlavního města Prahy, Středočeského kraje  a další 
území naší republiky. Od tohoto okamžiku vstoupil do 
 praxe zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
(krizový zákon), dále bylo nutno uplatňovat zákon    
č. 100/1999 Sb., o povodních, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Bakovu, stejně  tak jako jiným městům, se záplavy 
nevyhnuly. Přišla k nám „velká voda“. Lidé, kteří bydlí 
v záplavové oblasti  dobře vědí, co taková voda 
dokáže. S obavami očekávají předpověď počasí, 
sledují stav Jizery a její vzestup. 

 

 

  

Sled událostí v našem městě dne 13.–15.8.2002. 

 

Na základě informací v médiích byl  v úterý 
13.8.2002 v 10.20 vznesen telefonický dotaz na OkÚ. 
Dle informací je stav na Jizeře normální, není 
hlášeno žádné ohrožení. I přesto starostka 
preventivně svolávavá povodňovou komisi. Ta 
zasedá ve 13.00 ve složení: starostka Ing. Marie 
Štěpánová, místostarosta Lubomír Landa, tajemnice 
MěÚ Jaroslava Čermáková, vedoucí správního 
odboru Magdalena Bulířová a za jednotku sboru 
dobrovolných hasičů v Bakově nad Jizerou velitel 
zásahové jednotky  Štěpán Dvořák, Josef Nedvěd 
ml., Václav Grünwald, Jiřina Hořejšová, Milan Hanuš. 
Byl dohodnut postup při případné krizové situaci – 
zkontrolováno telefonické spojení mezi jednotlivými 
členy povodňové komise, doplnění pohonných hmot 
u zásahových vozů, zkontrolována výbava členů 
SDH, zajištěno  a vybaveno místo pro případnou 
evakuaci osob. 

 
                                     (ilustrační foto) 

V 17.15 starostka svolává, na základě vyrozumění 
ředitele hasičského záchranného sboru Mladá 
Boleslav, povodňovou komisi a povolává SDH 
v Bakově nad Jizerou. 

 

V pozdní odpoledne dne 13.8.2002 se rozbíhá naplno činnost povodňové komise …  
17.30 – Občané jsou informováni městským 
rozhlasem o vzniklé situaci.  

Ing. Bechyně z Povodí Labe podává informaci 
o stavu Jizery v Železném Brodě – 395 cm (III. 
stupeň povodňové aktivity). Jizera v našem městě 
zatím v normálu. 

17.40 - Občany v zátopové oblasti osobně navštěvují 
členové povodňové komise a členové SDH a nformují 
každou rodinu individuelně o tom, že během cca 4-5 
hodin (kolem 23.-24.hod.) dojde k vylití Jizery 
z břehů. 

 
                                                        (pokračování na str.2) 
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19.45 – Stav vody v Železném Brodě – 420 cm. Stav 
vody v Bakově je cca o 1 m vyšší než v 17.30 – stále 
I.stupeň. 

20.00 – V pohotovosti jsou všichni členové pov. 
komise, připraveny požární vozy, provádí se rozvoz 
pytlů s pískem. 

21.00 – Členové pov. komise navštěvují elektrárnu 
v Bakově a zjišťují stav hladiny Jizery – 440 cm 
(I.stupeň = 480 cm). Provedena prohlídka 
v zátopovém území – v pořádku, Jizera je v korytě. 

22.00 – Okresní povodňová komise vyhlásila III. 
stupeň pov. aktivity. Stav Jizery v Bakově = 481 cm, 
což je pro nás I. stupeň. 

Přestože stav vody v Jizeře je v Bakově na I. stupni 
pov. aktivity, pov. komise každou půlhodinu provádí 
kontrolu a telefonickými dotazy si upřesňuje stav 
hladiny Jizery v Železném Brodě, Turnově 
a Mnichově Hradišti. 

23.55 – informace z MěÚ Turnov: Očekávají 
kulminaci v 00.30 hod. Hovoří s námi velmi 
optimisticky. 

 

14.8.2002 

01.00 – Volá pí Flanderková, kritizuje práci 
povodňové komise a členů SDH. 

01.15 – Stav vody v Železném Brodě 425 cm – 
pokles o 18 cm. 

01.45 – Kontaktováni pracovníci na přehradě Souš: 
prší, intenzita deště klesá, k opatrnému odpouštění  
přehrady dojde asi za 6 – 7 hod., nemělo by to zvýšit 
průtok vody. 

01.55 – Okresní povodňová komise informuje: voda 
v Bakově mírně stoupá, Železný Brod klesá. 

02.50 – Stálá hlídka SDH informuje o setrvalém 
stavu. 

03.20 – Pov. komise navštěvuje bakovskou 
elektrárnu – stav vody 518 cm = II.stupeň. Na jezu 
jsou zachyceny kmeny, na které se zachycují další 
naplaveniny. Okresní povodňová komise je o všem 
informována. 

05.00 – Voláme na Krajský úřad Praha a nabízíme 
humanitární pomoc. Dostáváme informaci, že pomoc 
lze zorganizovat přes Červený kříž. 

05.00 – SDH kontroluje město – setrvalý stav, 
zaplavená panelová cesta u polské ubytovny 
v Podstráních, část panel. cesty v Jizerní ul. a silnice 
u můstku cca 15 cm. 

05.45 – Elektrárna Bakov – stav vody 523 cm (13 cm 
nad II. stupeň). 

06.10 -  SDH opět kontroluje město: Podhradí - první 
dva domy mají zatopené zahrady. Stále se naplavuje 
se dříví na jez. Setrvalý stav – vylito cca 20 – 30 m 
k Malé Bělé. 

08.00 – Povodí Labe potvrzuje prognózu, tj. 
kulminaci kolem 11.00 -12.00 hod. 

08.30 – Krajský úřad nám povoluje uspořádat 
veřejnou sbírku humanitární pomoci (ne finanční 
prostředky). 

09.30 – hlášení městského rozhlasu o stavu na 
Jizeře. 

09.30 - Povodí Labe p. Bechyně: v horním toku 
Jizery je trvalý pokles, srážky nejsou, v Bakově 
kulminace ještě neproběhla, očekává se vzestup 
hladiny v Bakově na 550 cm, v MH voda stále 
stoupá. Okresní povodňová komise bude zasedat 
v Ml. Boleslavi ve 14. hod. 

10.30 – Stav vody na Jizeře 9 cm nad III. stupeň – 
549 cm. 

11.50 – Stav vody na bakovské elektrárně – 550 cm. 

12.05 – Hlášení městského rozhlasu o stavu na 
Jizeře. 

15.15 – Elektrárna Bakov – stav vody 573 cm. Ptýrov 
- stav setrvalý, očekává se pokles hladiny. 

15.15 – Městským rozhlasem vyhlášena sbírka 
humanitární pomoci na 15.8.2002 v kině od 8.00 do 
17.00 hod. 

17.10 – Stav vody – 573 cm, má klesat. Uzavřen 
most na Malé Bělé (SDH Nová Ves). 

19.00 – Stav vody – 558 cm (pokles o 15 cm). 

21.30 – Stav vody – 505 cm. 

21.35 – Stav vody – 476 cm. 

22.40 – Informován IZS a okresní povodňová komise 
Ml. Boleslav – stav vody 476 cm (4 cm pod I. stupeň). 
Rozpuštěna městská povodňová komise, sraz 
15.8.2002 v 07.00 hod. 
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15.8.2002 

06.30 hod.- Obhlídka zátopových  oblastí 
povodňovou komisí: Podhradí bez vody na 
zahradách, zatopeno několik sklepů po pravé straně 
Podhradí, zatopena část panel. cesty Jizerní a Luční 
ulice, stav na vodoteči Jizery – 210 cm (tj. 270 cm 
pod I. stupeň), voda mírně přes silnici (zjištěn ucpaný 
odtokový kanál z luk , nahlášeno na správce). 

08.00 – Začíná sbírka humanitární pomoci v kině, 
kterou zajišťují pracovnice městského úřadu – sbírka 
půjde do Českých Budějovic. 

09.00 – 11.30 – Nová objížďka zátopové oblasti 
(SDH + členové pov. komise), zjišťování škod 
s výsledkem: škody na majetku města žádné, na 

majetku občanů  minimální ( zatopeny pouze sklepy), 
o stavu informováni občané městským rozhlasem. 

 

 
 

 
Tím končí práce povodňové komise, ale nekončí 
práce členů SDH. Ti již od rána čerpají  na požádání 
občanů  vodu z vytopených sklepů. 

 
ilustrační foto z roku 2000 

Toto je stručný výpis  ze 79 zápisů během dvou 
(resp. 3 dnů) v povodňové knize, kterou je město 
povinno podle zákona vést. 

Byli jste dostatečně informováni? 

Jedním ze zápisů v povodňové knize je telefonát pí 
Flanderkové - zaznamenán v 01.00 dne 14.8.2002. 
Paní Flanderková vznesla velmi kritické připomínky 
k práci povodňové komise, starostky města, členů 
SDH Bakov nad Jizerou. 

Protože jsou povodňové orgány přesvědčeny, že  
v rámci možností (vyhlášen krizový stav) bylo 
učiněno vše potřebné k zajištění bezpečnosti občanů 
a následné likvidaci škod,  byla pozvána dotyčná 
občanka k projednání stížnosti na MěÚ dne 
15.8.2002 spolu s členy rodiny, které nebyla údajně 

poskytnuta dostatečná informovanost a pomoc města 
při stěhování nábytku. 

Při jednání na městském úřadě se snažili členové 
povodňové komise a zásahové jednotky  vysvětlit 
práva a povinnosti  povodňové komise, práva 
a povinnosti občanů  při vyhlášení  krizového stavu,  
bohužel argumenty povodňové komise brány v potaz 
nebyly, jednání s pí Flanderovou skončilo bez 
výsledku  a velmi emotivně. S rodinou, které se 
stížnost pí Flanderové týkala, jsme si  vzájemně 
ujasnili práva a povinnosti krizových orgánů a občanů 
města, dohodli jsme postup města při případných 
dalších záplavách v tomto konkrétním případě. 
Bohužel jsme se dozvěděli i to, že mezi občany 
„běžela“ fáma o protržení přehrady na Souši, navíc 
i informace v televizi týkající se záplav v našem 
městě  byly zkreslené. Mrzí nás, že si občané 
nepodložené informace neověřili buď u členů 
povodňové komise nebo hasičů, kteří se 
v záplavovém území stále pohybovali nebo přímo na 
městském úřadě, kde  komise zasedala ve dne 
v noci,  a to buď osobně nebo telefonicky (tč. na 
MěÚ: 0329/781500, starostka 0329/781116). 

 
Dále nás mrzí, že v situaci, kdy by měli mít občané 
k sobě blíž, došlo k tomuto konfliktu a obracíme se 
proto na ostatní občany v zátopovém území 
s dotazem: 
Domníváte se, že členové povodňové komise a  
členové SDH Bakov nad Jizerou  udělali pro 
dostatek pro Vaši informovanost, ochranu životů 
a likvidaci škod po povodni?  Vaše názory by nás 
velmi zajímaly. 

 

Poděkování občanům 

Jak jsme již uvedli, město i přes to, že bylo samo 
povodní postiženo, zorganizovalo ve čtvrtek  
15.8.2002 v kině humanitární sbírku pro občany 
postižené povodněmi.  

Akce byla uspořádána velmi narychlo, a proto jsme 
se snažili všemi možnými dostupnými prostředky 
informovat občany v Bakově o jejím konání.  

pokračování na str.4 
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Poděkování občanům 

pokračování ze str. 3 

Vstříc nám vyšli i vedoucí obchodů, kteří vyvěsili ve 
výlohách svých obchodů plakáty o konání sbírky 
a poskytli nám kartónové krabice na zabalení 
vybraného zboží.  Nutno konstatovat, že naše snaha 
nebyla marná. Od osmé hodiny ranní až do pozdních 
odpoledních hodin přicházeli občané Bakova 
a blízkého okolí a přinášeli balenou vodu, potraviny, 
úklidové prostředky, hygienické potřeby …… 
Podrobnější soupis můžete vyčíst z protokolu o 
předání humanitární sbírky. V pátek ráno jsme vše 
naložili do auta, které sbírku odvezlo obyvatelům do 
Českých Budějovic.  

Měli jsme za Vás za 
všechny hřejivý 
pocit u srdce, že 
můžeme pomoci 
těm, kteří to 
potřebují. 
Chtěli bychom touto 

cestou poděkovat všem, kteří do humanitární 
sbírky přispěli.  
Víme, že ne všichni, kteří měli chuť přispět, to mohli 
udělat, jelikož sbírka byla zorganizována velmi 
narychlo a trvala jen jeden den. Na městském úřadě 
se nám množí dotazy občanů, zda budeme sbírku 
opakovat, nebo jakým způsobem by mohli pomoci. 
Chceme Vás ujistit, že jsme ve spojení s Českým 
červeným křížem, kterému jsme nabídli, že v případě 
potřeby zorganizujeme humanitární sbírku znovu. 
Věříme, že to nebude zase „rychlovka“ a budeme mít 
více času Vás předem informovat. 

Máte-li zájem přispět finančním obnosem, můžete tak 
učinit přímo na konto některé z kont, zřízených přímo 

za tímto účelem. Čísla kont najde v denním tisku, na 
internetových stránkách, uslyšíte je v rádiu, televizi… 
My jsme pro Vás vybrali z internetových stránek 
(http://zpravy.centrum.cz/zaplavy - článek Jak 
pomoci?) některá konta a zveřejnili jsme je na 
úředních deskách.  

Dík patří i bakovským hasičům 

Jizera se vrátila zpět do svého koryta, hasiči pomohli 
vyčerpat vodu těm, k nimž si Jizera našla cestu až 
domů… Pro „bakováky“ srpnová povodeň skončila. 
Neskončila však pro naši jednotku SDH. Ti nabídli 
svou pomoc lidem v oblastech, kde na tom byli 
mnohem hůř, než my zde v Bakově. V pondělí 
19.8.2002 byli proto povoláni na Neratovicko. 

 
Velitel SDH Štěpán Dvořák, Jiří Horejš ml., Jan 
Pelech, Josef Nedvěd ml. a Vladimír Šlégl ml. se 
vydali přiložit ruku k dílu. Celý týden pomáhají 

odčerpávat vodu ze zahrad a sklepů a zejména 
likvidovat škody, která letošní „velká voda“ 
napáchala. Že nebyly malé víme jistě všichni.  

 
Další člen bakovské jednotky - Václav Grünwald ml. 
je hasičem „profesionálem“. Záchranářské práce jsou 
mu denním chlebem. I on proto pomáhá tam, kde ho 
je zrovna potřeba. Podle posledních zpráv pomáhal 
tento týden likvidovat škody přímo v Neratovicích. 

Hoši, díky za všechny, jsme na Vás pyšní.
 

Bakovsko: registrováno na Ministerstvu kultury pod č. E 13365, Vydal MěÚ Bakov n.J., Mírové nám. 208, IČO 00237418 
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