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» Pokračování ze strany B1
Do Chrastavy se vracím v pozd-

ním odpoledni. Voda z náměstí už
odtekla. Starosta Canov vypadá
ustaraně. Jen pozoruje zničené
město. „Škody? Možná stamiliony.
Teď nevím,“ odpovídá. Ukazuje
následky povodně ministrům, ale
už musí vymýšlet, jak lidem řekne,
že se blíží třetí povodňová vlna.
Chrastava je bez proudu. Městský
rozhlas nefunguje. Mobilní síť
padá. Nemají internet.

Provizorním informačním cent-
rem Chrastavy se stává místo, kde
před pár hodinami spadl nově na-
třený secesní most a dům.

Zbytky domu trčí nad řekou. V
místech, kde bývala okna, vlají po-
trhané záclony. V horním patře
žila Erika Malinovská. „Odváželi ji
na poslední chvíli vrtulníkem. Ješ-
tě šla dovnitř, když se kusy domu

trhaly. Pak už to bylo zlé. Museli
pro ní záchranáři. Ve chvíli, kdy ji
vytáhli z domu oknem a vysadili
na vrtulník, tak to spadlo. Viděl
jsem, jak jí nábytek letí do vody,“
vyprávějí Antonín Kremer a Pavel
Haisl, co se dělo v poledne pár met-
rů od náměstí. „Přišla o všechno.“

Její byt navíc postupně dál padá
do vody. Kus se zřítí právě ve chví-
li, když stojím na břehu. Zvedá se
prach, nad řekou visí jen chvilku.

Podél řeky je spoušť. Dvě auta
jsou na sebe srovnaná jako kostky.
Kolem osmé večer začíná v Chras-
tavě pršet. „Už je to tu,“ hlásí třetí
vlnu městský strážník. Třetí vlna
nakonec nebyla tak hrozná.

Je neděle ráno. Voda odtekla,
ale tohle nikdo nečekal. Chrastavu
povodeň nepopsatelně zničila. Sil-
nice jsou vyrvané, z chodníků trčí
elektrické dráty. Voda odtáhla plá-

ty asfaltu. „Co se tu muselo dít?“
ptají se lidé.

V hrázděném domě u autobuso-
vého nádraží pobíhá rodina. Hra-
bou ven smetí. Chodbu mají zava-
lenou blátem, pískem a sutinami.
Válí se tu světlé botasky. To, co trčí
z nánosu bordelu, asi býval náby-

tek. Vody v řece Jeřici bylo zpočát-
ku jen málo. „Najednou se provali-
ly schody a všechno vlétlo na nás
dovnitř. Popadli jsme mobily a
děti. Nic jiného jsme nestihli vzít,“
líčí útěk Pavlína Rabatinová. Její ro-
dina musela tři hodiny čekat na zá-
chranu na malém vyvýšeném plác-
ku na chrastavském autobusovém
nádraží a později vyšplhali i na
střechu trafiky. Nejprve zůstali v
Ostašově u hasičů. Pak půlka rodi-
ny přejela do Chrastavy ke zná-
mým a druhá zůstala. „Musíme hlí-
dat dům, uklízet, řešit, co budeme
dělat,“ vysvětluje Pavlína Rabatino-
vá. Její matka Jiřina a dcera Ivona
chvíli odpočívají od úklidu a po-
slouchají. Celou noc se Rabatinovi
báli o tři psy, které nestihli z domu
odvézt. Zázrakem asi všichni přeži-
li. „Vzadu šramotí a kouskem na
ně vidím,“ ukazuje někam do su-

tin Ladislav Rabatin. Netuší, co bu-
dou dělat, kde budou spát, kde žít.
„Nikdo se za námi doteď nebyl po-
dívat. Nikdo. Včera nás nevarovali
před druhou povodňovou vlnou.
Mysleli jsme, že je konec, a uklízeli
po první vlně. Povodeň přišla ne-
skutečně rychle,“ stýská si Pavlína
Rabatinová. To, že jim voda odnes-
la garáž, říká vlastně jen jakoby mi-
mochodem.

Včera dopoledne netušili, zda je-
jich dům vydrží. Z jedné strany je
podemletý a praskla zeď. Vypůjče-
nou lopatou vybírají sutiny, písek,
bahno. „A nikdo nám nepomůže.
Všichni jen chodí kolem a dívají
se,“ říká nazlobeně Ladislav Raba-
tin. Stejně jako desítky jeho souse-
dů bude ještě několik dní dělat stá-
le to samé. Vyhrabávat bláto. Od-
nášet zbytky majetku.

Kateřina Frouzová
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11:00
Voda z řek i místních rozvodně-
ných potoků zaplavuje oblasti pře-
devším ve Frýdlantském výběžku,
v Hrádku nad Nisou, v Chrastavě,
Mníšku a okolí a na Cvikovsku.
12:00
V Dětřichově a v okolí Raspenavy
lidé vylézají na stromy a střechy
domů, aby se zachránili před rych-
le stoupající vodou. Hasiči při po-
kusech o záchranu lidských životů
již utopili několik vozidel. Na ně-
která místa se nemohou kvůli
vodě dostat vůbec.
13:00
Na nejvíc postižených místech už
pomáhá vrtulník armády. Armáda
také posílá těžkou techniku. Počty
ohlášených žádostí o pomoc už
dosahují čísla 100.
13:30
Hasiči pomáhají se záchranou
muže, kterého smetl proud místní-
ho rozvodněného potoka v Linda-
vě na Cvikovsku. Lidem ve spolu-
práci s hasiči se muže podařilo vy-
táhnout z vody. Muže, který nedý-
chal, předali do péče záchranářů
zdravotnické služby. Bohužel ze-
mřel.
14:00
Jsou už dvě potvrzené oběti sobot-
ních záplav. V okolí Cvikova dosa-
hují řeky a potoky III. stupně po-
vodňové aktivity.
15:30
Vodohospodáři postupně odpouš-

tějí přehradu Mlýnice. Hasiči po-
kračují v Nové Vsi s evakuací osob
z domů, které zaplavila voda
z místních rozvodněných potoků
a přívalová voda z luk a polí.
17:00
Přístupové cesty na Frýdlant jsou
odříznuty, silnice vedoucí přes
Mníšek je zaplavená, další cesty
jsou zataraseny naplaveninami.
18:30
Ze skladu hasičů bylo vydáno
1 100 pytlů pro stavění protipovod-
ňových zábran v Chrastavě a dal-
ších 250 pytlů bylo poskytnuto do
Nového Boru. V Horním Sedle
u Hrádku nad Nisou poskytla uby-
tování pro evakuované také Re-
staurace U Řeháčků.
19:00
Do evakuačního centra v ZŠ Zeye-
rova v Liberci přivezli už asi 30
osob z Chrastavy a Hrádku nad Ni-
sou, kteří zatím ztratili přístřeší.
19:30
Voda v Chrastavě a v Bílém Koste-
le začíná opadávat, stav ve Frýd-
lantě a v Raspenavě se zatím stabi-
lizoval. Na Českolipsku hasiči již
téměř 4 hodiny evakuují obyvate-
le Kunratic u Cvikova, kde hrozí
protržení hráze místního rybníka.
Situace je vážná také v okolí Maře-
nic a Mařeniček, kde jsou zaplave-
né cesty a není možné poskytnout
obyvatelům okamžitou pomoc
běžnou technikou.
21:00
Hasiči evakuovali na Frýdlantsku

průběžně asi 100 osob. V Hrádku
nad Nisou hasiči zachránili asi
300 osob, z nichž asi 20 zachraňo-
val vrtulník. Tři osoby byly zraně-
ny, mezi nimi i jeden dobrovolný
hasič. V Heřmanicích se hasičům
podařilo evakuovat ze zaplave-
ných domů asi 20 osob.
23:00
Hasiči dokončili evakuaci obce
Kunratice u Cvikova. Povolila hráz
jednoho z rybníků ve Cvikově. Mo-
mentálně jsou zaplaveny i Záku-
py.
Neděle, 7:30
Ve Višňové zasahují německé jed-
notky požární ochrany z okresu
Görlitz. Na Českolipsku probíhala
v noci evakuace obyvatel Libcha-
vy. V Holanech došlo k protržení
hráze jednoho z rybníků.
15.25
Na Chrastavsku se šíří poplašná
zpráva, že došlo k protržení hráze
vodní nádrže Mlýnice u Nové Vsi
u Chrastavy. Není to pravda
16:40
Hasiči vyjeli s chemickým kontej-
nerem do firmy J. G. Heusser –
Chemické produkty Mníšek u Li-
berce prověřit možné úniky che-
mických látek. Dostupné detekč-
ní přístroje žádný únik nenaměři-
ly. Majitel firmy následky povod-
ně v závodě odstraní vlastními si-
lami.

Iva Michalíčková
Hasičský záchranný sbor

Libereckého kraje

Monika Klemšová

R ychle stoupající voda
u Mníšku na Liberecku za-
skočila v sobotu řidiče

opancéřované dodávky bezpeč-
nostní agentury.

Spolu s kolegou vezl do Liberce
tržbu. Jejich cesta ale skončila na
zaplavené křižovatce poté, co jim
do motoru natekla voda.

Peníze nakonec na hladině ne-
plavaly, o tržbu ale dvojice zaměst-
nanců bezpečnostní agentury

i místní obyvatelé svedli více než
hodinový boj.

Šlamastyka začala krátce před
11. hodinou. Opancéřovaný bílý
vůz se snažil projet křižovatkou
z Mníšku na Liberec a Oldřichovi-
ce. Před ním se to podařilo už ně-
kolika osobním autům.

Voda šla nahoru ale tak rychle,
že se dostala do motoru dodávky
a zablokovala elektroniku. Oba
muži tak neměli možnost stáh-
nout okénka nebo otevřít dveře ři-
diče a spolujezdce. Z auta se dosta-

li bočními posuvnými dveřmi.
„To bylo moje nejlepší služební

auto,“ řekl bezmocně řidič a pak
už jen zoufale přihlížel, jak se
o bílý vůz tříští proud.

Vůz pracovníkům agentury na-
konec vysvobodili dva místní mla-
díci z Mníšku-Fojtku, kteří jeli ko-
lem se starou vojenskou pragov-
kou.

„Vyskočil jsem na střechu pra-
govky, po ní se dostal co nejblíže k
dodávce a pak se k ní spustil,“ po-
psal jeden z nich, Lukáš Morávek.

Morávkovi se podařilo auto bez-
pečnostní agentury zachytit u zad-
ní nápravy, která byla pod vodou,
ocelovým lanem. Zaháknul ho do
oka u zadní nápravy auta. Aby ho
nestrhl proud, držel se raději stále
pragovky.

Pracovníkům se mimo proud
podařilo otevřít dveře. Dodávku
ale nedokázali nastartovat, voda
natekla i dovnitř. Zda proud nepo-
škodil převážené peníze nechtěl
ani jeden z mužů komentovat.

Krátce
LIBERECKÝ KRAJ

Při povodních
pomáhá i armáda
V Libereckém kraji kvůli povod-
ním zasahuje armáda, na pomoc
přijeli i hasiči z okolních regionů a
Německa. Pomáhá pět vrtulníků,
dva armádní a tři policejní. Na úze-
mí Libereckého a Ústeckého kraje
zasahuje podle posledních infor-
mací 169 jednotek profesionálních
i dobrovolných hasičů, což je asi
700 hasičů.Pomáhá také horská
služba a vodní záchranáři. Podle
Jany Růžičkové z Generálního štá-
bu Armády ČR byli kromě vrtulní-
ků, které pomáhají především s
evakuací, nasazeni také vojáci s
technikou, členové liberecké che-
mické brigády a záchranáři z Ra-
kovníka, kteří s sebou mají dvě
obojživelná vozidla.V současné
době je podle Růžičkové nasazeno
přes 40 lidí a 19 kusů techniky. Dal-
ších 450 vojáků z celého území ČR
bylo vyčleněno pro další případ-
nou pomoc. (ČTK)

KARLOVICE

Kvůli dešti zrušili
Slavnosti slámy
Oblíbené Slavnosti slámy v Čes-
kém ráji v sobotu kvůli neustávají-
címu dešti organizátoři zrušili.
„Hlavním důvodem je podmáčený
terén ve Šťastné zemi,“ řekl progra-
mový manažer areálu Šťastná
země Erik Černý. Areál podle něj
bude znovu přístupný od pondělí
a pořadatelé připraví i slibovaný
slaměný palác, bludiště a sochy.
Také oblíbená rajčatová bitva o
příštím víkendu podle organizáto-
rů bude. (ČTK)

NOVÁ VES

Hráz hrozila protržením,
lidé museli pryč
Policie vyzvala v sobotu obyvatele
Nové Vsi na Liberecku k co nej-
rychlejšímu opuštění obce. Hráz
přehrady Mlýnice na Albrechtic-
kém potoce u Mníšku hrozila protr-
žením. „Policie žádá všechny obča-
ny, kteří se v inkriminovaných mís-
tech nacházejí, aby odjeli a opusti-
li svá obydlí,“ sdělila mluvčí poli-
cie Vlasta Suchánková. Hráz nako-
nec nápor vody vydržela. (ČTK)

LIBERECKÝ KRAJ

Hasiči evakuovali
vrtulníky stovky lidí
Hasiči evakuovali při záplavách v
severních Čechách vrtulníky asi
200 lidí. Celkový počet evakuova-
ných osob není podle mluvčího ha-
sičského sboru Radka Kislingera
znám. Počet zásahů hasičů kvůli
povodním výrazně vzrostl. Takzva-
ných technických zásahů bylo asi
o 500 procent více než obvykle. V
Libereckém a Ústeckém kraji zasa-
huje i záchranný útvar z Hučína s
ženijní technikou. Jeho část byla v
noci na neděli nasazena ve Frýd-
lantu. V Libereckém kraji jsou v po-
hotovosti všechny jednotky dobro-
volných hasičů. (ČTK)

Povodeň očima libereckých hasičů Hodinu za hodinou bojovali hasiči se
záplavami. Stovky lidí zachránili, některým už ale bohužel pomoci nemohli

Očima čtenáře

Velká voda ve Stráži
pod Ralskem
Čtenář MF DNES Zbyněk publiko-
val ve svém fotoalbu na severu raj-
ce.idnes.cz fotografie z povodní ve
Stráži pod Ralskem. Jde o záběry
rozvodněné Ploučnice ve Stráži
a v Novinách. Tam stejně jako v Mi-
moni a v České Lípě nebo na Smě-
dé v Předlánce a na Svitávce v Zá-
kupech platil třetí povodňový stu-
peň.

http://kozby.rajce.idnes.cz/

Peníze na vodě Dodávku vytáhla „vétřieska“. Foto: M. Klemšová, MF DNES

Zřícený dům v Chrastavě
Foto: Jan Stránský, MF DNES

Chrastava Hasiči pomáhají v Chrastavě. Foto: Ota Bartovský, MF DNES

Vše je zničené. Domy, auta, ulice. A hlavně lidské životy
Redaktorka MF DNES sledovala záplavy v Chrastavě. „Škody po povodni jsou nepopsatelné. Lidé nevědí, kde budou dál žít,“ píše ve své reportáži

Deník hasičů: Lidé
prchají na střechy

Voda unášela dodávku plnou peněz


