Povodně 2013
Pátek 31.5.2013
Všechno to začalo vlastně o Májích, blbá nálada a hlavně špatné počasí, pršelo již předtím, ale
navíc se silně ochladilo. Celý další týden pršelo a v pátek poslední májový den se nám zvedl potok
na maximum co se do něho vejde. Předpověď srážek je alarmující, ale naštěstí pro nás se rekordy
nekonaly, ne však jinde v republice. Na jihozápadě Čech, odkud k nám teče Berounka napršelo víc
než dost a přicházejí zprávy o třetích povodňových stupních. Ta voda prostě musí protéct i přes
Zadní Třebaň. Dle předpovědi hydrometeorologů má hladina dosáhnout na čtyři metry, což je dost
na to, aby byl zčásti zaplaven Ostrov. O půlnoci Berounka dosahuje 1. povodňový stupeň = 260cm.
Sobota 1.6.2013
Potok se zklidnil, hladina opadla pod 1.stupeň, ale během odpoledne a večera opět stoupala až
dosáhla maxima 3. stupně ve dvě v noci. Dětský den byl zrušen. Na okresní soutěž mužů do
Hořovic nás nevzali, protože jsme se přihlásili pozdě, ale kdo by v tom počasí chtěl závodit.
Nenudili jsme se však. Monitorování stavu vody na potoce a na řece. Zaplaven podchod na nádraží.
O půlnoci jsme měli technický výjezd ke spadlému stromu na silnici U Hájku před Bílým
Kamenem. Berounka stoupá a zaplavuje špičku ostrova a v šest večer dosahuje 2.stupeň = 320cm.
O půlnoci dosahuje 400cm což je 3.stupeň a je zalité hřiště a i první chatičky. Předpověď je
změněna na max. úroveň 5,5 metru. Ve večerních hodinách tři borci na raftu sjíždějí místní jez.
Jeden skončil po zásahu záchranářů z poříční policie ze Slap v berouské nemocnici další dva hledali
do noci bez výsledku. Poté bylo pátrání zrušeno kvůli vysoké hladině vody.
Neděle 2.6.2013
Elektrárna v bývalém mlýně odolává zvyšující se hladině Berounky. Ve 12:30 další výjezd ke
spadlému stromu přes silnici na Řevnice. Odpoledne bylo klidnější. Večer parta mladých hasičů
vytvořilo stanoviště povodňové hlídky v hasičárně. V noci odčerpávají vodu z elektrárny, ale do
rána voda opět stoupla. Ve tři v noci měla voda výšku 5 metrů a je téměř jisté, že voda nateče i do
strojovny.
Pondělí 3.6.2013
Celou noc prší, občas dost vydatně a celkem klidný potok opět nabírá na síle a ve tři odpoledne
se zase vylil ze břehů. Déšť přetrvává celý den, odpoledne přestává pršet. Parta hasičů pytluje písek
a staví hráz na břehu potoka před mostem na Řevnice. Od 14:00 probíhá evakuace starších manželů
z chatové lokality pod nádražím. Jsou ubytováni v hasičárně. Následuje další evakuace z chatové
oblasti Pod Chybou, ale ti nakonec odmítají. Berounka se stále zvedá v 15:00 dosáhla průtoku
1milion litrů za vteřinu při výšce hladiny 5,5 metru. Čištění mostku na ostrov háky od velkých
polen, na které se usazují další drobné nečistoty. Hydrologové předpokládají 50ti letou vodu tj. 6
metrů. Ven tři ráno je na 5ti metrech a 90ti centimetrech a kulminuje. Potok již nové škody
nenadělal.
Úterý 4.6.2013
V úterý je relativně klid a očekává se pokles vody jak na potoce tak i v řece.

Středa 5.6.2013
Potok se vrátil do koryta. První nedočkavci okolo potoka již chtějí odčerpávat vodu ze sklepů a
studní a tak na pokyn obecního úřadu vyjíždějí chlapci s plovoucím čerpadlem a elektrickou
pumpou na pomoc postiženým spoluobčanům.
Čtvrtek 6.6.2013
Řeka se vrátila do koryta. Práce okolo potoka pokračují a odpoledne probíhá výplach rozvaděčů
na elektriku od bahna okolo řeky pod nádražím.
Pátek 7.6.2013
Opět čerpání sklepů a studní. Odpoledne vystříkání kabin u fotbalového hřiště na Ostrově.
Večer schůze a oslava 75. narozenin paní Zemanové, která se trošku protáhla do ranních sobotních
hodin.
Sobota 8.6.2013
Práce na odklízení následků velké vody po krátké noci pokračují až odpoledne. Mladí hasiči
soutěží na okresním kole hry Plamen v Hořovicích. Výsledky jež dosáhly nebyly nejlepší, spíš horší
než se očekávalo. Skončili na předposledním 15. místě.
Neděle 9.6.2013
Dopoledne se vyčerpaly zbývající tři studny, krom jiné i ve mlýně. Tím by se dalo říci,že je to za
námi. Ale. Dle předpovědi mají dorazit bouřky s intenzivními přívalovými srážkami. Jako by
nestačilo to co již bylo a v podvečer v 17:30 se nad obcí přehnala dvaceti minutová bouřka.
Nechyběly ani centimetrové kroupy a napršelo 55 mm vody na čtvereční metr. V 18:15 je na potoce
druhý povodňový stupeň. Jednotka hasičů vyjíždí k rozvodněné strouze (Malý čůráček), který
zacpal trubku pod ulicí Na Bořích a voda stékala po silnici a zahradami směrem do Svinařského
potoka. Za pár minut vyplavila sklepy domů a natekla také do již vyčištěných studní. Dle
předpovědi má pršet i zítra a částečně i pozítří a to dosti. Lze tedy očekávat opět vylití toků ze
břehů. V noci potok klesl byla to opravdu jen lokální záležitost. Předpovědi hydrologů však nevěští
nic dobrého. Berounka má opět překročit třetí stupeň tj. 4 metry co bude s potokem záleží na
srážkách v povodí.
Pondělí 10.6.2013
Čerpání sklepů a studní po bleskové povodni.
Úterý 11.6.2013
Dnes již neprší a krásně svítí slunce, snad je již všemu konec. Potok je v pohodě a řeka
kulminuje na třech metrech a třiceti centimetrech.
Středa 12.6.2013, Čtvrtek 13.6.2013
Odčerpávání vody z lagun u řeky pod nádražím a nějaká ta studna.

