
V Liberci 4. července 2012 

 

Tisková zpráva 
Přívalové deště napáchaly v Liberci 

škody za desítky milionů korun 
 

Podemleté komunikace, utržené krajnice, zatopené sklepy, vodou zdevastované parky. Takovou 

spoušť způsobily na majetku Statutárního města Liberce extrémní srážky, které se přehnaly 

Libercem v noci z pondělí 29. na úterý 30. července.  

Podle prvního odhadu se škoda, způsobená extrémními srážkami na majetku Statutárního města 

Liberce, vyšplhá do výše několika desítek milionů korun. Nejsilnější déšť přišel v pondělí 29. července 

mezi 21. až 22. hodinou, kdy stoupla hladina Lužické Nisy na III. stupeň povodňové aktivity a dosáhla 

na měrném profilu v Barvířské ulici výšky 178 centimetrů.  

Úhrn srážek za 24 hodin byl 77 mm na metr čtvereční, z toho více než 40 mm spadlo v průběhu jedné 

hodiny. Došlo k intenzivnímu odtoku vody ze svahů a komunikací, rychlému intenzivnímu rozvodnění 

toků, zatopení domů, zatopení a podemletí komunikací. Už kolem 22. hodiny vyjeli dobrovolní hasiči 

z několika čtvrtí Liberce, Růžodolu, Vratislavic nad Nisou, Krásné Studánky, Vesce, Pilínkova a Horního 

Hanychova čerpat vodu ze zatopených sklepů. 

Intenzita srážek byla výjimečná, tolik vody v tak krátkém čase spadlo v Liberci naposledy v roce 2002. 

Voda například zaplavila hřiště FC Slovan Liberec a pronikla také do kanceláří budovy. Škodu 

způsobila také v několika základních školách. V ZŠ Oblačná pronikla vstupními dveřmi do sklepů, 

jídelny a kuchyně, na ZŠ Dobiášova zničila velká voda dřevěnou podlahu ve vstupní hale. Rozsah a 

výše škod, které deště způsobily na budovách základních a mateřských škol, se teprve upřesňuje. 

K nejvíce poničeným komunikacím patří například ulice Horská, Mařanova, Zvolenská, Lázeňská a 

V Rokli. Většinou zde valící se voda utrhla kus krajnice nebo část komunikace podemlela. Odhadem 

jen jeden milion korun bude stát úklid komunikací i parků od nánosů písku, bláta a kamení. Velké 

škody napáchal extrémní přívalový déšť také v několika parcích, například na ulici Jablonecká, 

Prokopa Holého a Ruská. Proudy vody zasáhly také revitalizované městské lázně. 

Město Liberec má naštěstí většinu svého majetku pojištěnou. V odůvodněných případech, kdy došlo 

k poškození majetku se mohou občané informovat na odboru technické správy MML, u sl. Petry 

Plívové o možnostech uplatnění žádosti o náhradu škody. Město rovněž nabídlo lidem, kterým voda 

zatopila sklepy, k zapůjčení zdarma vysoušeče, dohromady jich má k dispozici až 20 kusů. 

Podrobnosti najdou lidé na internetových stránkách www.liberec.cz. Na požádání a po prověření 

skutečné potřebnosti je rovněž město ochotno zapůjčit do zaplavených míst velkoobjemové 

kontejnery, a to prostřednictvím odboru správy veřejného majetku, Ing. Moniky Šilarové. 

http://www.liberec.cz/


Výstraha platila pro Liberecko jen do úterních 6.00 hodin ráno, další přívalové srážky meteorologové 

nepředpokládají.  
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