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Velká voda v Bechyni Hladina Lužnice
dosahovala v neděli těsně pod úroveň břehů.

Foto: Josef Mann (pepepa.rajce.idnes.cz)
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Zápisník
Vzdáme jim
hold a začneme
hodovat

Krátce
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vyplavení potřebují
košťata a dezinfekci
Sbírku na pomoc zaplaveným
oblastem na severu Čech vy-
hlásil budějovický Český červe-
ný kříž. Košťata, lopaty, dezin-
fekci i další klidové a hygienic-
ké potřeby mohou lidé nosit
tento týden do budovy spolku
v Husově ulici číslo 20. (zml)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Krajské město pošle
půl milionu korun
Půl milionu korun chtějí Budě-
jovice poslat do povodní posti-
žených míst. Dar musí příští tý-
den schválit zastupitelé. (zml)

VESELÍ NAD LUŽNICÍ Sklepy, garáže
a zahrady několika desítek domů i
chatky sportovního areálu ve Vese-
lí nad Lužnicí zaplavila v neděli a v
noci na pondělí velká voda. Přes
den sice ustupovala, už večer ale
hrozilo, že se do města znovu vrátí.

Zatímco o víkendu místní s oba-
vami sledovali hlavně Nežárku, v
noci a dnes by měla problémy způ-
sobit i Lužnice. Rybník Rožmberk,
který na této řece pomohl zadržet
povodňovou vlnu, a uchránil tak
část Veselí před evakuací a daleko
většími škodami, se totiž v posled-
ních dnech rychle plnil.

„Momentálně do něj přitéká
okolo 50 kubíků za vteřinu a

upouštěli jsme jen šest. Po zasedá-
ní povodňové komise jsme od
18.00 hodin odtok navýšili na de-
set kubíků,“ informoval večer ředi-
tel Rybářství Třeboň Jan Hůda.

Při postupném upouštění Rožm-
berka se může Lužnice už dnes vy-
lít z koryta u veselských pískoven,
lokality Slepičák, zahrádkářské ko-
lonie a garáží U Zastávky. „Požáda-
li jsme majitele, aby si své nemovi-
tosti v těchto částech zabezpečili,“
řekl starosta Veselí Jaromír Novák.

Ve městě by se navíc měla kvůli
přepouštění vody Novou řekou
znovu zvýšit i hladina Nežárky.
„Těžko říci, co to udělá. Voda se
pravděpodobně dostane maximál-

ně do stejných míst jako včera, kdy
se z břehů vylila v ulicích na Poto-
ce, Sokolská, Foglarovo nábřeží a
také u sportovního areálu,“ odha-
dl Novák.

Kromě obou řek v těchto mís-
tech působil velké problémy také
Bechyňský potok. „Momentálně
jsme už začali čerpat vodu ze skle-
pa, ale stále se tam znovu vrací.
Bude to práce určitě na několik
dnů, nedá se uspěchat. Potok na-
štěstí postupně klesá, voda už je
jen u dřevníku,“ popsala včera od-
poledne Svatava Houfková.

Domek v Sokolské ulici, který
od neděle chránily pytle s pískem,
patří rodičům jejího manžela. Ti
jsou nyní u příbuzných. „Bylo by
zbytečné, aby se stresovali. V roce
2002 tu bylo 1,8 metru vody. I teď
jsme sbalili, co se dalo. Vodě se
nedá věřit,“ sdělila Houfková.

Hladina Nežárky v Hamru nad
Veselím včera stále dosahovala tře-

tího stupně povodňové aktivity,
tedy ohrožení. Od nedělní kulmi-
nace tu ale klesla její hladina asi o
16 centimetrů. Nakolik a zda se
znovu zvýší, se dalo včera jen těž-
ko předpovědět.

Zítra opět přijdou bouřky
Na většině míst Lužnice večer na-
dále platil druhý povodňový stu-
peň a hladina řeky kolísala. „Lužni-
ce i její okolí je momentálně silně
nasycené vodou. Proto bude její po-
kles pozvolný. Navíc, stačí i menší
množství srážek na to, aby znovu
stoupla,“ upozornil českobudějo-
vický hydrolog Tomáš Vlasák.

Dnes by na jihu Čech výrazněji
pršet nemělo. Už zítra se ale v kra-
ji zřejmě objeví bouřky. Ve čtvrtek
může na některých místech repub-
liky napršet až 50 litrů vody na
metr čtvereční. Předpověď budou
meteorologové dál zpřesňovat.

Lenka Zimmelová

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Místo barev-
ných lodí, stanů a vodáckých kon-
ví jen nekončící laguny vody. Vese-
le se bavící posádky nahradili na
březích Lužnice zdejší obyvatelé,
kteří nervózně sledují její hladinu.
Víkendové deště zvýšily řeku místy
až o několik metrů a tím vystavily
vodákům neúprosné stop. Zřejmě
na celý týden.

Nežárka zaplavila tábořiště
Hamr nad Veselím. Cedule se sdě-
lením: Kemp je uzavřen z důvodu
povodní, visí i na oblíbené základ-
ně v Suchdole, odkud se většina vo-
dáků vydává na Lužnici. „Teď ať
na ni rozhodně nikdo nevyjíždí.

Byl by to hazard,“ varuje David
Winkler, správce místního, mo-
mentálně zatopeného, kempu.

Na cestě, která je běžně poměr-
ně vysoko nad hladinou řeky, se
včera lidé brodili po kolena ve
vodě. Většinu vybavení ale stihli
vodáci zachránit. Jakmile voda
opadne, znovu svou základnu ote-
vřou.

Na většině míst Lužnice ještě
včera platil druhý stupeň povodňo-
vé aktivity a její hladina jen tak ne-
klesne. Jako zjevení proto na su-
chém ostrově, který se v zaplave-
ném kempu vytvořil, působil shluk
několika stanů.

„Jsme tu na vlastní nebezpečí.
Do Suchdola jezdíme na dovole-
nou každý rok, v noci jsme sice
chodili řeku hlídat, ale pryč nepoje-
deme, bereme to jako dobrodruž-
ství a vydržíme,“ vysvětloval Karel
z Říčan u Prahy.

Na splutí řeky se ale prý nikdo z
nich nechystá. Podobně dopadla i
skupina kamarádů z Liberce. „Jed-
né povodni jsme utekli a na dru-
hou přijeli. Pojedeme do Hamru a
pak uvidíme, jestli se řeka uklidní.
Třeba to už ve čtvrtek půjde a na
vodu vyrazíme,“ plánoval Jan Dole-
žal.

Odborníci vodáky před Lužnicí

varují. „Řeka bude opadat jen vel-
mi pomalu. Druhý stupeň, tedy po-
hotovost, zde bude platit určitě ješ-
tě v úterý a pravděpodobně i ve
středu,“ řekl včera budějovický
hydrolog Tomáš Vlasák.

Naopak, na ostatních jihočes-
kých řekách – Vltavě a Otavě, jsou
v těchto dnech podmínky pro vo-
dáky prakticky ideální. Lipno vče-
ra stále ještě odpouštělo 30 metrů
krychlových za sekundu, letní mi-
nimum se přitom pohybuje okolo
šesti. Kvůli vyššímu průtoku vody
si proto lidé musejí dát větší pozor
na jezech. Lenka Zimmelová

s přispěním Slavomíra Kubeše

Dobrovolně se přizná-
vám, že nejsem z rodu
houbařů, kteří dychti-

vě sledují fáze Měsíce a srážko-
vou mapu, aby vyrazili do lesa
v ten pravý čas. Přesto jsem o
víkendu běhala na naší chalu-
pě na zahradu snad dvacetkrát
za den. Důvodem byly bílé
minihlavičky hříbků, které se
objevily v mechu u živého plo-
tu ze smrčků a mohutněly
před očima. První hřib nám
tam vyrostl už před dvěma
roky. Nechali jsme ho dospět a
pak mu vzdávali hold na talíři
plném houbových řízků. Vloni
nic, takže jsme letos v úrodu
ani nedoufali. A najednou
jsme jich v neděli napočítali
dokonce osm. Bílá barva hlavi-
ček zhnědla, a pokud nás ne-
předběhnou slimáci, budeme
houbařit na zahradě. Takže,
přátelé, opravdu rostou!

Vodohospodáři včera večer zvýšili odtok rybníka
Rožmberk z šesti na deset metrů krychlových za
sekundu. Lužnice může zatopit místní lokalitu
Slepičák i některé garáže.

FAKTA

Povodně ve Veselí
nad Lužnicí

Rok 2002
Srpnové záplavy v sedmitisícovém
městě napáchaly škody za 890
milionů korun. Statici tu odsoudili
k demolici 38 domů. Veselí patřilo
mezi nejhůře postižená místa.

Rok 2006
Po prudkém jarním tání sněhu se
hladiny Lužnice a Nežárky zvýšily o
více než 3,5 metru. Zatopily 24 ulic
včetně hlavního průtahu. Velká
voda zasáhla 334 domů, tři
musely být zbořeny. Evakuováno
bylo více než 1 100 lidí.

Mirka
Nezvalová
redaktorka
MF DNES

Jez Pilař Vodáci se zatím chodí
na momentálně vzedmutou
Lužnici jen dívat. Foto: MF DNES

Konec výletu Rozlitá Nežárka včera zastavila cyklisty na silnici z Hamru do Drahova na Táborsku. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

INZERCE

Cestování a rekreace

Praha 1, Štìpánská 45, tel.: 225 000 226

10.000
ZÁJEZDÙ

Zdraví, životní styl
www.hubnilehce.eu Tel.: 603 118 897 

www.mfdnes.czDozvíte se víc.

Nežárka i Lužnice ve Veselí
znovu hrozí vylitím z břehů

Plout po řece je hazard. Kempy mají zavřeno
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