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Povodeň 14.6.2020 
Následující text je popisem celé události až do dnešních dnů. Myslíme si, že jak pro naše 

seniory, tak i pro zaměstnance a případně i všechny ostatní lidi, kteří budou časopis číst, je to 

zajímavé čtení. Smyslem je, abyste věděli, co se všechno stalo a jak tuto situaci řešíme. 

V neděli 14.6.2020 byl náš domov zasažen bleskovou zátopovou vlnou. V sobotu i v neděli 

byla oblast Heřmanova Městce v centru nízkého tlaku vzduchu, který k nám přinesl značné  

a nezvykle prudké srážky. Během pár minut spadlo velké množství vody. Přívalový déšť zasáhl 

nedaleký Vápenný Podol a okolní vesnice. Velké problémy měli s nadměrným přívalem vody 

i v Kostelci u Heřmanova Městce. A pak se stalo to, co nikdo nečekal. Veškerá spadená voda 

z okolí, kterou země nestačila vsáknout, stekla v podobě veliké řeky do našeho parku  

a s velikou silou se hnala k zámku. Naposledy se obdobná událost stala v roce 1977, ale ani 

zdaleka ne v tak velké míře. 

V neděli okolo 13 hod. zaznamenaly pracovnice recepce, které si zrovna měnily směnu, 

tekoucí vodu od parku přes bránu na nádvoří. Ihned volaly hasiče a informovaly vedení 

domova. Postupně byli přivoláváni pracovníci údržby, vedoucí zaměstnanci a další 

zaměstnanci z blízkého okolí. Zaměstnanci ve směně ihned též monitorovali situaci a začali 

spolupracovat s hasiči, kteří po několika minutách od telefonátu dorazili. 
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První informace byla, že následkem 

prudkého deště došlo k protržení hráze 

rybníka v zámeckém parku. Tato informace 

byla později upravena na skutečnost, že 

voda se rozlila z potoku Podolka  

a k protržení hráze rybníka nedošlo. Voda se 

dostávala do objektu jižní, západní  

a východní stranou. V parku se utvořila řeka, 

která obtékala budovu a vnikala dveřmi, 

okny do zámku, vyrazila dveře údržby, dveře 

vestavěné skříně na rehabilitační pomůcky 

atd.  Zavřenou jižní bránou, kterou se vchází 

do parku, se dostávala na nádvoří, které bylo 

během 10 minut pod vodou. Okolo 13,30 

hod. dosahovala voda na nádvoří do cca 70-

80 cm. 

Následkem této velké záplavové vody došlo 

k zatopení sklepních prostor, kotelny, 

jídelny zaměstnanců a jídelny klientů, 

kuchyně, skladu potravin, skladu 

dezinfekčních prostředků, denní 

místnosti údržby, aktivizačních dílen, 

šatny zaměstnanců, prádelny, 

recepce, včetně přízemních pokojů 

klientů na stanici A a C, jídelny 

stanice C, snoezelenu, kuchyňky st. A, 

koupelny a hygienického zázemí 

stanice A, včetně skladovacích 

prostor oddělení. Voda se dostala  

i do rytířského sálu a zatopila  

historický nábytek. 

V té době již probíhala rychlá 

evakuace klientů z přízemí stanice A. 

Všech 14 klientů bylo přemístěno do 

bezpečných prostor v prvním patře 

budovy. Ze stanice C byly evakuovány 

2 klientky do prvního patra zámku. 

V době koronavirové krize sloužila  
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část tohoto oddělení jako případná izolace 

a před nastěhováním klientů zde 

probíhalo malování pokojů. V plánu bylo 

stěhování klientů na tuto část stanice C na 

15.6.2020. Pokud by k záplavě tedy došlo 

o den později, bylo by evakuováno o 9 

klientů více. 

Následně započala evakuace osobních 

věcí klientů a majetku poskytovatele – 

postele, noční stoly, židle, stoly, televize, 

počítače a vše, co šlo zachránit od 

kontaminace znečištěnou vodou. 

Přibližně od 13,20 hod. bylo přítomno 

vedení DS, konkrétně zástupkyně 

ředitelky Mgr. Lenka Doležalová, která vše 

telefonicky konzultovala s ředitelkou DS, 

která v té době přerušila dovolenou  

a vracela se do sídla domova. Přišli 

zaměstnanci i s celými rodinami, děti, 

manželé, partneři. Úžasná solidarita lidí, 

kteří s námi a vámi soucítili. Starosta pan 

Josef Kozel okamžitě rovněž zareagoval 

na situaci a snažil se nám pomoci 

organizováním potřebných věcí. V této 

době byl rovněž přítomný hasičský 

záchranný sbor a dobrovolní hasiči 

z Heřmanova Městce a okolí. Velitelem 

zásahu byl pan Jiří Bureš - Hasičský 

záchranný sbor Chrudim. 

Evakuovaným seniorům byla poskytnuta 

podpora personálu a bylo jim poskytnuto 

vybavení v provizorních prostorách 

domova – postele, deky, polštáře, 

lůžkoviny, zachráněné osobní věci, které 

byly sbaleny po pokojích klientů. 

V této době začala probíhat za 

přítomnosti personálu, hasičů  

a dobrovolníků evakuace skladů 

drogerie, potravin, vybavení kuchyně 
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(talíře, hrnečky, příbory atd.), oblečení, lůžkoviny z prádelny.  Vynášení dalších věcí 

pokračovalo cca do 20 hod. a následně byly nejnutnější práce ukončeny. 

V této době vedení domova začalo 

organizovat potřebné kroky k 

zabezpečení základních potřeb seniorů. 

Ve spolupráci se starostou Heřmanova 

Městce byla zajištěna večeře pro seniory 

a balená voda. Dále bylo domluveno ve 

spolupráci s Českým červeným křížem v 

Chrudimi zajištění obědů na následující 

3 dny. S obědy nám pomohl i vedlejší 

domov U Bažantnice v Heřmanově 

Městci. Snídaně a večeře jsme zajistili 

sami z vlastních zdrojů. Celý objekt 

domova byl bez elektřiny, bez funkčních 

výtahů. Tato situace trvala celou noc. 

V průběhu nedělního odpoledne  

a následujícího dopoledne sociální 

pracovnice telefonicky kontaktovaly 

rodinné příslušníky, přes sociální sítě 

byla rovněž informována veřejnost  

o záplavě v domově. 

Okolo 19 hod. přijela z Prahy radní pro 

sociální oblast Mgr. Milena Johnová, 

hejtman Pardubického kraje pan Martin 

Netolický, starosta HM Josef Kozel. 

Všichni se nám snažili pomoci. Probíhala 

jednání ohledně nejnutnějšího zajištění 

budovy, majetku a základních potřeb 

seniorů. 

V těchto hodinách byly ve spolupráci 

s Městem Heřmanův Městec  

a s městskou policií provizorně uzavřeny 

všechny vchody do zámeckého parku  
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a následně označeny cedulemi o zákazu vstupu do parku z důvodu hrozícího nebezpečí pádu 

stromů a zabránění tak ohrožení života návštěvníků parku. 

Kulminace naplavené vody byla okolo 19,30 hod., následně voda začala lehce klesat. První 

noc vás hlídal vedoucí údržby pan Brukner a dobrovolní hasiči z Heřmanova Městce. My 

všichni jsme byli připraveni v případě, že by se cokoli dělo, přijít, přijet co nejdříve a pomoci 

zabránit dalším škodám či ohrožení lidských životů. Všichni jsme na vás mysleli. 

Po celou dobu se před objektem zámku shromažďovali lidé, kteří stěžovali situaci svojí 

aktivitou co nejvíce získat fotografie a videa o mimořádné události. Cizí lidé se snažili vniknout 

do objektu přes zákaz, taktéž média. Dvakrát musela zasahovat Policie ČR. Náš domov se 

touto mimořádnou situací dostal do hlavních zpráv všech televizí.  

V pondělí již v ranních hodinách opadla voda na nádvoří, pouze ve východní straně protékal 

proud vody z parku. V této době byly započaty úklidové práce na nádvoří 

a to zejména se zřetelem na bezpečný pohyb uživatelů. Zaměstnanci domova, dobrovolníci  

i několik jednotek hasičských sborů začali vynášet ze zatopené budovy další majetek  

a vymetat vodu a bláto z místností. Tyto práce probíhaly po celý den až do večerních hodin. 

Všude v přízemních prostorách domova se nacházely vrstvy bahna a naplavenin. Do 

zaměstnání se dostavili nejen zaměstnanci ve směnách, ale dorazili i zaměstnanci z osobního 

volna, případně dovolených. Úklidové práce probíhaly v celém přízemí objektu -  prádelně, 

na pokojích stanice C a A, přilehlých chodbách, v jídelně, kuchyni, skladech, aktivizačních 

dílnách, atd. Schopní klienti s podporou zaměstnanců vyklízeli své pokoje, třídili znečištěné  
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a nekontaminované věci. Předměty k likvidaci odnášel personál na určené místo. Osobní věci, 

které nebyly kontaminované, byly uloženy k dosahu uživatelům. I v této nelehké situaci 

personál zajišťoval běžný chod všech oddělení, všichni se snažili pozitivně působit na seniory.  

Ještě v pondělí dopoledne 

jsme zajistili nákup 

ochranných  

a úklidových pomůcek. 

Probíhala dezinfekce věcí, 

které nebyly určeny 

k likvidaci.  

Snídaně a večeře byly 

zajištěny z vlastních zdrojů, 

obědy dovezl ČČK 

z několika Chrudimských 

restaurací. Senioři byli 

ze strany personálu 

průběžně informováni  

o situaci a o prováděných krocích k nápravě situace. Průběžně byly klientům zajišťovány 

nákupy personálem. Stále ještě nejezdil ani jeden výtah. Imobilní klienti byli v případě 

nutnosti hasiči transportováni na nádvoří, ostatním klientům, kteří vyjádřili zájem jít ven, 

jsme to také umožnili. Paní ředitelka ZŠ Heřmanův Městec Mgr. Šindelářová nám umožnila 
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vaření obědů od čtvrtka 18.6. v místní základní škole. Postupně jsme začali přesunovat 

vybavení a potraviny do ZŠ. Praní prádla jsme domluvili v Prádelně MM v Čáslavi. 

V pondělí byla zahájena zkouška napojení elektrického proudu do nezasažených pater 

budovy. Postupně byla provedena obnova elektrického proudu v 1. a 2. patře. 

V průběhu celého dne ředitelka domova 

kontaktovala firmy k posouzení stavu 

nemovitosti a poškozeného majetku. 

Pražský magistrát nám zapůjčil výkonné 

vysoušeče. 

Ředitelka domova komunikovala s pojišťovnou, 

dostali jsme první nabídku od likvidátorské 

firmy Belix k řešení a likvidaci škod po povodni. 

Proběhla prvotní komunikace s Krajskou 

hygienickou stanicí, s památkáři, komunikace 

ohledně stavu toku v potoku Podolka a stavu 

vody v zámeckém rybníku. Jedno jednání 

stíhalo druhé, nespočet telefonických 

hovorů. Cílem bylo zmírnit co nejvíce dopady 

povodně, zmírnit škody jak na majetku 

zřizovatele, tak na majetku vás, klientů. Co 

nejdříve začít s pracemi, které povedou 

k navrácení našeho domova do normálního 

provozu. Zásadní pro nás je obnova kuchyně, 

kotelny, prádelny. Musíme být co nejdříve 

soběstační. Současně co nejdříve chceme 

umožnit našim seniorům vrátit se do svých 

pokojů.  
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Zatopená kotelna 
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I v úterý probíhaly úklidové a vyklízecí práce, stěhovali jsme sklady, historický nábytek. Třídili 

jsme, co je na vyhození a co se ještě může použít. Voda kontaminovala velké množství věcí. 

Byl zprovozněn lůžkový výtah, u kterého následně bude muset být vyměněna celá podlaha. 

Malý výtah bude zprovozněn později.  

V přilehlé budově - vile, která nebyla dotčena záplavami, byly využity koupelny pro hygienu 

klientů. 

Od středy pokračovaly zejména úklidové práce, vynášení kontaminovaných věcí a vymetání 

bahna ze zasažených prostor. Vyplatili jsme seniorům zůstatky z důchodů. Dovyklidili jsme 

Rytířský sál a aktivizační dílny. Následně aktivizační pracovníci obcházeli klienty, vedli 

rozhovory, nabízeli možnost aktivizací. Vedoucí pracovníci, sociální pracovnice a klíčoví 

pracovníci předávali informace seniorům i rodinným příslušníkům o situaci. 

Nastoupili pracovníci sanační firmy BELIX. Po prohlídce zasažených prostor byly určeny 

priority práce. Proběhla prohlídka budovy se statikem, k naší úlevě je vše v pořádku. Velkým 

oříškem bylo zajistit odčerpání vody z kotelny – shánění sacího bagru. Paní ředitelka 

opakovaně jednala s mnoha firmami. 
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Provedli jsme inventarizaci poškozeného majetku. Pro seniory byla zajištěna teplá voda ze 

dvou nových bojlerů, které byly nainstalovány v koupelnách. Probíhala jednání s fimou 

Cergomont, která má zajistit obnovu provozu kotelny.  

Zachráněný nábytek z Rytířského sálu 

byl přestěhován za pomoci Českého 

červeného kříže do skladů města 

Heřmanův Městec.  

Společnost Hartmann Rico nám dodala 

sponzorským darem hygienické 

pomůcky pro klienty domova. 

Společnost Bonno a Červený kříž 

zajistily drobné sladkosti. Rodinní 

příslušníci a přátelé domova začali 

nabízet domovu peněžité dary.  

Paní ředitelka průběžně komunikovala 

s médii – Česká televize, Prima, Nova. 

Ve středu rovněž proběhla první 

prohlídka zámeckého parku, stavu cest 

a stromů po nedělní události za 

přítomnosti Doc. Krejčiříka, starosty 
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města Kozla, arboristy Kindla, ředitelky DS a městské policie. Vše v parku je podmáčené, 

některé stromy jsou vyvrácené, projít se parkem je tak řečeno na vlastní nebezpečí. Tento 

den proběhla rovněž komunikace ohledně krizových částí potoku Podolka. Předpověď počasí 

na víkend nám nebyla nakloněna. Opět byly avizovány prudké lijáky a bouřky. Země byla stále 

velice mokrá a jakékoli množství spadlé vody by mohlo výrazně zhoršit situaci. 

Proběhla první obchůzka a zaměření pro výrobu nových dveří do všech prostor v přízemí (125 

ks dveří, mimo vstupů a původních památkových dveří). A dále jsme obdrželi první posudky 

na škody v kuchyňském provozu. 

Ve čtvrtek nám firma Kanál servis vyčistila kanály v okolí zámku a na nádvoří. Obávali jsme se 

víkendových dešťů. Na interiéry zámku se přijeli podívat a posoudit škody pracovníci 

Národního památkového ústavu Pardubice a z Městského úřadu v Chrudimi. 

Sanační firma BELIX zajistila postupné odčerpání vody z kotelny. Paní ředitelka a paní 

Stybalová jednaly s mnoha firmami:  

- Povodí Labe ohledně kácení stromů na břehu potoka Podolka, 

- s topenáři ohledně možností provozu kotelny,  

- se soudním znalcem Znaleckého ústavu – je stanoven postup pro vyčíslování a evidenci škod.  

Rovněž oslovovaly firmy v rámci majetkových škod za účelem provedení posudků či uvedení 

do provozu po povodni. 
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Během poledne začalo trochu pršet  

a odpoledne se zvedl vítr. Všichni jsme 

byli ve stresu, co nám počasí přinese. 

V pátek nám předpověď počasí také 

přinesla celodenní déšť. 

Objednali jsme nové dveře. Paní ředitelka 

opět komunikovala s médii a dárci. 

Postupně byly vyčíslovány škody pojistné 

události.  

V sobotu od rána v Heřmanově Městci 

stále pršelo. Hrozil 1. stupeň 

povodňového stavu. Vedení DS neustále 

sledovalo situaci a paní ředitelka přímo na 

zámku koordinovala s hasiči  

a firmou Belix všechna opatření, abychom 

předešli případné druhé vlně povodně. 

Personál dostal pokyny, jak postupovat 

při případném dalším ohrožení. Probíhala 

komunikace se starostou města 

Heřmanův Městec. Sledovali jsme potok, jak se nám naplňoval.  
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Všechny vysoušeče byly 

odnošeny do 1. patra, aby 

nedošlo k jejich poničení 

případnou záplavovou vlnou. 

Celou situaci bedlivě 

sledovali hasiči z Heřmanova 

Městce, kteří byli přítomni na 

zámku. Následně hasiči 

postavili vodní val podél 

zámku ze strany parku a ze 

strany kotelny. Zaměstnanci 

údržby v nejvíce ohrožené 

části potoka postavili 

zátarasy z klád. Voda však 

dále prosakovala po loukách. Záchranné práce trvaly až do večerních hodin.  

Díky těmto shora uvedeným opatřením se voda nedostala ani na nádvoří, pouze do sklepů, 

kde byla již velká část dříve odčerpána. 

I v neděli jsme sledovali opět situaci. Paní ředitelka komunikovala s Povodňovou komisí v čele 

se starostou Heřmanova Městce. Počasí se k radosti nás všech k večeru stabilizovalo. 

Rozvodněný potok se začal zklidňovat, pomalu se vracel do svého koryta. 



 
14 

Celý víkend zaměstnanci firmy Belix pracovali na vyklízení znečištěných věcí a uklízeli prostory 

zasažené povodní. 

V pondělí hned po ránu proběhla prohlídka sklepů, kde po víkendovém pršení stálo opět 

několik cm vody. Z Povodí Labe přijeli zaměstnanci na obhlídku Podolky. Byly potřeba provést 

další úpravy potoka a jeho břehu tak, aby nebyl nebezpečný. V Rytířském sále proběhla 

prohlídka zničených parket, dveří a dalších památných dřevěných prvků. Opětovně došlo 

k prohlídce odborníky parku, kteří potvrdili správnost nařízení o uzavření parku. S firmou 

Belix byly průběžně 

upřesňovány další postupy 

vyklízecích prací. 

Další postupy  

- obhlídka  

a posouzení 

zatopených praček, 

- prohlídka 

klimatizace, 

- prohlídka myček 

v kuchyni. 

Paní ředitelka se 

v odpoledních hodinách 
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zúčastnila schůze Zastupitelstva Města Heřmanův Městec. Osobně poděkovala za spolupráci 

městu a hasičům.  

I v dalších dnech firma Belix pracovala na vyklízení a asanaci zatopených prostor. Firma Instal 

Hanousek pokračovala v rekonstrukci otopného systému. Sice máme červenec, ale při 

letošním průběhu léta je možné, že již v září budeme potřebovat topit.  

A také potřebujeme obnovit dodávku teplé vody do celého zámku. Stále využíváme nově 

nainstalované bojlery.  

Ve středu proběhla druhá prohlídka objektu a zejména sklepů statikem.  

V odpoledních hodinách nás navštívila ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová  

a vyjádřila svoji podporu v této pro nás těžké situaci a přislíbila finance na mimořádný provoz 

na zámku. 

I nadále jsme stále sledovali povodňovou situaci. Blížil se další víkend a rádi bychom ho všichni 

prožili v klidu. Zaměstnanci a klienti dostali vitamíny od zastupitelky MHMP Mgr. Horákové, 

která k nám přijela. Všechno je rozběhnuté, hlavní teď je mít na vše dost peněz. Paní ředitelka 

jedná s pojišťovnou, likvidátorkou a zřizovatelem. Vše vypadá nadějně.  

Kvůli rekonstrukci otopného systému jsme museli vyklidit prostor Besedy. Bydlely zde 4 ženy, 

řešili jsme proto možnosti přestěhování tak, aby naši uživatelé, kteří byli postižení povodní 

na bydlení, měli alespoň po dobu trvání rekonstrukce jejich pokojů stabilnější bydlení.  

Co jsme všechno již stihli: 

- máme objednané nové vybavení kuchyně 

- probíhá obnova parku včetně kácení nebezpečných stromů 

- firma Cergomont pracuje na opravě kotelny 

- s Českým rybářským svazem Přelouč a s povodím Labem proběhlo jednání ohledně 

nefunkčního náhonu do zámeckého rybníka, které je potřeba řešit 

- máme po celém zámku zprovozněny telefony 

- vybíráme nové podlahy – lino, dlažba 

- probíhá jednání ohledně vybavení pokojů – nábytek  

- probíhá jednání a výběr nábytku na recepci stanice C a kuchyňky na stanici A 

- probíhá jednání a výběr nábytku do aktivizací 

- probíhá oprava rozvaděče zničeného povodní v kotelně 

- probíhá jednání s památkáři 

Firma Belix postupuje podle schváleného harmonogramu prací. Místnosti jsou vyklizené, 

zasažené omítky na zdech jsou odstraněny, všude je možné vidět, jak vysoušeče pracují.  

 

                                                                                                   Klára Husáková, Eva Merclová 
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Co říci na závěr? (…když vlastně 

závěr je ještě v nedohlednu…) 
V letošním roce jsme se dostali do situací, které nikdo z nás ani ve snu nečekal. Nejdříve nás 

postihla pandemie. Dělali jsme nejrůznější opatření, sháněli ochranné pomůcky, dezinfekce. 

Vyčlenili jsme dle nařízení oddělení, odkud jsme museli vystěhovat seniory. Vše jsme dělali 

v dobré víře, že vás, naše seniory, ochráníme. Situace se pomalu, ale jistě začala vracet do 

normálního provozu. Nosíme stále roušky a všichni jsme si vědomi, že není vyhráno. První 

vlnu se v naší republice podařilo zvládnout velice dobře. Ale může se samozřejmě stát, že se 

někdo z nás s nemocí potká. Nemůžeme nikoho omezovat a personál si dovolenou určitě 

zaslouží. Ale do kontaktu s nemocí se nemusíme dostat jen na dovolené, můžeme se potkat 

s nemocí kdekoli. I kdyby se tak stalo, nebudeme nikoho za to odsuzovat a lynčovat. Stát se 

to může každému, žijeme přeci mezi lidmi. 

Druhá věc, která nás postihla, je blesková povodeň. Způsobila šok všem, seniorům  

i zaměstnancům. Při postupném vyčíslování škod se dostáváme k těžko uvěřitelným číslům. 

Jak jste si výše mohli přečíst, zvládáme vše se ctí. Možná, že z pohledu vás, seniorů, vidíte cizí 

zaměstnance, jak se pohybují po zámku či nádvoří a pracují, zaregistrovali jste, že údržbáři 

dováží tranzitem obědy, nejsou výběry, prádlo není tak dobře vyprané, jak jste zvyklí, ale čisté 

je. Teplá voda nám teče z nových bojlerů a zatím nepotřebujeme topit, i když toto léto není 
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ani zdaleka tak teplé, jak tomu bylo např. před rokem či dvěma. Ale jak jste si mohli přečíst, 

za zdánlivým klidem je vidět spousta práce a snahy.  

Vám seniorům děkujeme za trpělivost, s jakou snášíte současné nepohodlí. Zatím není možné 

pravdivě slíbit, kdy se budete stěhovat na svoje pokoje. Zaměstnancům patří poděkování za 

práci a velké obětavé nasazení v nejtěžší době, ale i za trpělivost a práci v těchto relativně 

klidnějších dnech. Spousta týmů zaměstnanců přišla o svoje zázemí, ale všichni to snášejí 

statečně a trpělivě.  A velké a asi největší poděkování patří naší paní ředitelce.  Za neskutečné 

nasazení, pracovitost a profesionalitu.                                         Eva Merclová 
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