
Rok 2004 -  napsali  o nás v 
tisku:
V Prackovicích nad Labem jsou lidé 
spolu rádi 
Květen 2004 
Obec na levém břehu Labe leží 8 km severně od Lovosic při státní silnici 
do Ústí nad Labem, na jižním úpatí Děbuše. Údolí na západ uzavřeno je 
Kubačkou (také se nesprávně říká Kukačka) a Srnou nad Dobkovičkami. 
V současnosti má 508 stálých obyvatel včetně místní části (Litochovice 
nad Labem). V obci je nádraží Českých drah, možnost spojení je i 
autobusem. K občanskému vybavení patří kromě Obecního úřadu pošta, 
mateřská škola, základní škola, restaurace, vodovod a kanalizace (obé 
od r. 1902). Elektřina byla do vsi zavedena v roce 1913. V roce 2003 
byla obec plynofikována. Starostou byl na druhé volební období zvolen 
Josef Kodýtek a zástupcem starosty Bohuslav Dbalý z Litochovic nad 
Labem. Zastupitelstvo je sedmičlenné a všichni jeho členové kandidovali 
v komunálních volbách 2002 za Sdružení nezávislých kandidátů. 
V obci působí od roku 1956 Tělovýchovná jednota, v současnosti pod 
názvem Tělovýchovná jednota Sokol Prackovice. Od počátku do ní patřil 
fotbalový oddíl, který byl a je celou dobu nejaktivnějším oddílem a v 
roce 2006 oslaví "50 let trvání". V červnu 1958 bylo slavnostně v obci 
otevřeno fotbalové hřiště. Oddíl má družstvo dospělých, které 
v současnosti hraje okresní soutěž II. třídy ve skupině "A". Po celou 
dobu trvání jsou zde také dorostenecké a žákovské družstvo. Obě 
startují na úrovni okresních soutěží. Za Sokol Prackovice hraje též Stará 
garda ve skupině "A". Od roku 1957 provozuje aktivní činnost i oddíl 
stolního tenisu, který každoročně pořádá tři tradiční turnaje. V 
současnosti startují dvě prackovická družstva v OP II. a OP III. třídy. 
Pro občany se v obci koná mnoho pravidelných společenských akcí, 
v únoru maškarní ples pro děti, v březnu Josefovská zábava, v dubnu 
oblíbené pálení čarodějnic, v červnu Dětský den a utkání v ženském 
fotbalu. O prázdninách je pro letošní rok plánován zájezd pro rodiče s 
dětmi, na září Vepřové hody a v říjnu Zájezd pro houbaře. Na prosinec 
se připravuje "Živý Betlém". 
První písemná zmínka o vsi se vyskytuje pravděpodobně v donační 
listině Spytihněva II. v roce 1057 ve tvaru Ptachichu, Bradcici či Brodčiči 
a tím jsou Prackovice dle kontextu opravdu míněny. Farář Černý, který 
je zdejším rodákem, vysvětluje, že prý správným tvarem je Brodčici, 
který ukazuje k tomu, že zde byl důležitý brod, od kterého vedla cesta 
z Chlumce a z Teplic do Litoměřic. Koncem XII. století byla ves 
královským majetkem, v roce 1319 náležela ke klášteru benediktinek 
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v Teplicích. V husitských bouřích přešla ves do majetku Jakoubka 
z Vřesovic. Po roce 1620 odešla převážná část protestantského 
obyvatelstva do Saska, ves byla rekatolizována a po třicetileté válce 
patřila hraběti Hartvigovi Nosticovi. V té době byla obec již silně 
poněmčena a tento stav trval až do 20. století (v roce 1890 se 
k Čechům hlásilo pouze 5 osob z 419 obyvatel). 
Ve vsi je farní kostel sv. Matouše, patrona celníků (v obci býval brod). 
Původně gotický kostel byl přestavěn v 16. století, zbarokizován kolem r. 
1800 a empírově upraven v 1. polovině 19. století. Kolem kostela je 
hřbitov. Ke kostelu patřil přívoz včetně domku přívozníka a to až do roku 
1922. 
Dle pamětních knih farních zde byla škola již v roce 1733. V letech 1830 
- 50 zde byla německá škola jednotřídní a v r. 1878 byla vystavěna nová 
školní budova, již dvojtřídní. Česká škola jednotřídní byla otevřena 1. 
září 1929. Pro školní rok 2004 / 2005 svedla obec s krajským úřadem 
o zachování malotřídní základní školy vítězný zápas. 

*  

Prackovice místní část Litochovice nad 
Labem 
Obec leží při státní silnici z Lovosic do Ústi nad Labem, z obce odbočuje 
okresní silnice do Velemína. Přesné datum založení rybářské osady není 
známo, ale byla pravděpodobně založena ve stejné době jako 
Libochovany nebo brzy potom (kolem roku 1170). Roku 1275 patřily 
Litochovice ke klášteru Chotěšovskému a v XVI. století náležely pánům 
z Geršderfu. 4.prosince 1588 byla ves prodána společně s jiným zbožím 
Bohuslavu Kaplířovi ze Sulevic za 10 750 kop grošů českých. Tenkrát 
byla středem tohoto majetku Chotiměř, později přešly Litochovice do 
panství lovosického. Koncem XVIII. stol. měly Litochovice 34 domů a až 
do roku 1830 zůstal počet domů nezměněn; dva z nich byly hostince. Z 
historie je známo, že se tu dobře dařilo obilí, ovoci (zvláště pak raným 
třešním a vínu). Mírné klima způsobuje údolí uzavřené Dobrým - 311 m, 
Chlomkem - 274 m, a na severu mohutnou Kubačkou a Děbušem. Ještě 
ve 30. letech minulého století byly Litochovice vyhledávaným 
a oblíbeným letoviskem vhodným pro léčebný pobyt a rekonvalescenci. 
Školou a farou náležela obec vždycky k Prackovicím. Obyvatelstvo se 
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zabývá polním hospodářstvím a sadařstvím. V okolí byly rulové 
a porfýrové lomy. 
Ve vsi je kaple sv. Jana se zvoničkou - byla postavena roku 1792 
a znovu opravena roku 1857 a pěkný porfýrový pomník padlým ve I. 
světové válce. Z 1. poloviny 18. století pochází socha sv. Antonína 
Paduánského, která do roku 1854 stála u Labe, v tomtéž roce byla 
renovována a přenesena do obce. Ve vsi je známý motorest. 
Sbor dobrovolných hasičů Prackovice nad Labem byl původně založen 
jako Sbor dobrovolných hasičů Litochovice nad Labem už v roce 1945. 
Až do roku 1989 se SDH podílel na požární ochraně, výchově mladých 
hasičů i kulturních akcích. Družstvo se zúčastňovalo mnoha soutěží 
v požárním sportu a dosahovalo mnohdy vynikajících výsledků. V letech 
1989-1995 došlo k útlumu činnosti sboru, v roce 1995 byla jednotka 
SHD obce Prackovice nad Labem, místní část Libochovice, opět zřízena. 
V letech 2001 se jednotka podílela na dosažení světového rekordu 
v dálkové dopravě vody (47,2 km). Dalšího pokusu o rekord se jednotka 
zúčastnila v roce 2002 spolu se 162 dalšími jednotkami. Bylo dosaženo 
světového rekordu v délce 52,7 km. Jednotka se ovšem také aktivně 
účastnila záchranných prací při katastrofálních záplavách, které postihly 
jak obec Prackovice, tak i místní část Litochovice nad Labem. 
K TJ Litochovice patří známý oddíl dálkového plavání a sportovního 
otužování. Otužilecký klub má vlastní budovu, která byla zle poničena 
záplavami v srpnu 2002. Chata byla pěkně rekonstruována a zároveň 
bylo u ní vybudováno kvalitní tábořiště, na němž nechybí ani pevné 
ohniště. Obec plánuje pro letošní sezónu i zavedení informační služby. 

*  
Otužilci mají většinou srazy v únoru, pořádají také akci Plavecký 
maratón (v tomto roce proběhne jako 11. ročník Memoriálu Ladislava 
Applta 14. srpna od 10 hodin, v minulosti se ho zúčastnil třeba František 
Venclovský, který přeplaval kanál La Manche). V letošním roce se konal 
14. února už 34. ročník sportovního klání "Otužilci na Labi", který byl 
zároveň 18. memoriálem Jiřího Pokrovského. Zúčastnilo se ho dvanáct 
plavců, jeden byl z Německa. Vůbec společenský život se ve vsi točí 
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kolem vody. Prackovická kulturní komise pořádá každoročně srazy 
vodníků a rusalek v Českém středohoří, a to právě v Litochovicích. 
Vůbec lze říci, že společenský život v obou vsích jen kvete. Na sraz 
přišlo cca 200 osob, hrála hudba, místní hasiči uspořádali pro děti řadu 
soutěží a den byl zakončen ohňostrojem. V září bývá zase drakiáda 
a 30. dubna sraz čarodějnic, při kterém také vyhrává hudba a hasiči se 
starají o oheň. Zajímavostí byla v roce 2002 dražba koštěte Miss 
Čarodějnice - výtěžek šel na pomoc zdejší mateřské škole, která přišla 
při požáru o část svého vybavení. 
Z iniciativy Obecního úřadu Prackovice nad Labem byl založen turistický 
a přírodovědný oddíl VEVERČATA. Jeho vedoucími jsou Jana a Marek 
Bernáškovi, asistenty Lenka Poláková a Miroslav Huja. Nyní oddíl, který 
má 23 členů ve věku od 4 do 15 let, působí pod TJ Litochovice nad 
Labem, jíž jsou všichni členy. Každý pátek se oddíl schází ve svých 
klubovnách a 1 x za 14 dní podniká celodenní výlety. Za čtyři roky prošli 
jeho členové téměř celé severní Čechy a 3 x navštívili Německo, ti větší 
podnikají také autovýlety. V létě se koná týdenní letní tábor. Je 
obdivuhodné, že tak aktivní oddíl (letos plánují 24 výletů) existuje v obci 
s cca půltisícovkou obyvatel. 
Ve vsi je zastávka Českých drah (trať Praha - Děčín) a obchod se 
smíšeným zbožím. 

Rok 2006 -  napsali  o nás v 
tisku:
Obec Prackovice si o víkendu připomínala 50. výročí založení místní 
Tělovýchovné jednoty Sokol. Zástupce Ústeckého kraje se také zajímal o 
aktuální dění na probíhající rekonstrukci kostela sv. Matouše. Ústecký 
kraj přidal na jeho generální opravu částku 500 tisíc korun. 
  
  
  
TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 31.7.2006 
  
Náměstek hejtmana Radek Vonka o víkendu navštívil Prackovice 
  
Obec Prackovice si o víkendu připomínala 50. výročí založení místní 
Tělovýchovné jednoty Sokol, respektive jejího agilního fotbalového 
oddílu. Na místním hřišti se od rána odehrávaly líté fotbalové boje, které 
zahájila zdejší jedenáctka žen nazvaná Prackovický postrach. Ještě 
dříve než se tak stalo, pozdravil občany a příznivce tohoto 
nejpopulárnějšího sportu náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka, 
který byl zástupci obce na tento významný den pozván. Poblahopřál 
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sportovcům hodně úspěchů a vyslovil přesvědčení, že i v dalších letech 
se bude v obci hrát stejně dobrý fotbal a  fotbalisté budou hrát ve 
společenském životě důležitou roli tak jako dosud. Připojil se gratulací 
k zástupcům obce, kteří při této příležitosti  poděkovali některým 
sportovním nestorům zdejšího fotbalu za obětavost a za to, že svojí 
nejen sportovní aktivní činností byli příkladem ostatním. 
Zástupce Ústeckého kraje se poté zajímal o aktuální dění na probíhající 
rekonstrukci kostela sv. Matouše. „Ústecký kraj přidal na generální 
opravu částku 500 tisíc korun. Záchrana takových  kulturních hodnot má 
své opodstatnění a kraj se hodlá na takových projektech spolupodílet,“ 
 řekl mimo jiné Radek Vonka. Při prohlídce obce ho starosta Josef 
Kodýtek také detailně seznámil  nejen s minulostí Prackovic, ale 
především dalšími aktivitami, které na obyvatele této obce čekají 
v nejbližších letech. 
  
připravila: Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje 
oddělení informací a vnějších vztahů 
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem 
tel. 475 657 741 
kocabkova.n@kr-ustecky.cz 
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Rok 2007 -  napsali  o nás v 
tisku:
Obec se topí v náplavkách
18.6.2007. Přívalové deště mění silnice v Prackovicích v potoky. Lidem splavují do 
dvorků a zahrad bláto a štěrk

���
Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Archiv
PRACKOVICE NAD LABEM - Roky zarostlé a zanesené strouhy, při větších deštích 
zaplavené dvorky a zahrady. Pro Prackovické neřešitelný problém, který se opakuje 
stále častěji. Obec nemá na řešení následků přívalových dešťů peníze. Budovala, teď 
splácí úvěry.
Na poslední silné deště bude dlouho vzpomínat Marcela Malíková. Deštivá smršt jí 
zalila dvůr štěrkem. Ten je během přívalových deštů vymýván z povrchu silnice mezi 
rodinnými domy. Je tvořen makadamem zalitým asfaltem.
Podle mínění místních byla silnice, přístupová cesta k rodinným domům, několikrát 
poškozena. Při rekonstrukci železničního koridoru, při plynofikaci obce a zabudování 
rozvodů  veřejného  osvětlení  a  místního  rozhlasu  do  země,  při  rozvodech  vody  a 
kanalizace  před  dvěma  lety  a  nakonec  při  budování  vodovodních  a  plynových 
přípojek.
Dnes připomíná tankodrom, z  něhož  vyčnívají  odhalené kanálové vpusti.  „Navezli 
sem půl auta štěrku. Před pár dny nám ho poslední voda spláchla do dvora. Náš dům 
to  vždycky  odnese  nejhůř,“  postěžovala  si  Marcela  Malíková,  která  dům 
v Prackovicích využívá rekreačně.
„Je  to  pro  nás  letitý  problém.  Už  moje  maminka  si  stěžovala  na  obecním úřadě. 
Nakonec ji vždycky oblafli tím, že se s tím nedá nic dělat,“ tvrdí žena.
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„Nakonec naplavený štěrk, který u nás po lijáku nahrabali na dvoře, převezli o dvacet 
metrů  dál  a  zasypali  potrubí  nové kanalizace,  které  silné lijáky přicházející  pořád 
častěji obnažují,“ dodala.
Problém je podle prackovického starosty Josefa Kodýtka v  tom, že komunikace je 
v majetku Pozemkového fondu ČR. „Projednáváme její převedení na obec. Zatím jsou 
jednání bez výsledku,“ říká starosta.
„Silnice je v hrozném stavu, navíc si tu o zvýšené kanály ničíme auta. Na garanční 
prohlídce nevěřili, v jakém stavu můžu mít nové auto,“ zlobí se Miroslav Hon, jeden 
z  lidí,  kteří  v  ulici bydlí.  „Taky mi vadí vystouplé poklopy kanálů.  Auta dostávají 
zabrat,“  kritizuje  tím  i  práci  firmy,  která  vodovod  a  kanalizaci  budovala,  Pavel 
Lupínek mladší.
„Největším problémem jsou pro nás finance,“ tvrdí starosta. Obec proto zpracovala 
žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kterou odeslala. Žádá o dotaci. Chtěla 
by získat 2 604 tisíc korun na odbahnění vodoteče a retenční nádrže. Rekonstrukce je 
podle starosty jediným řešením, jak problém zalévání obce blátem a štěrkem vyřešit.
„Struhy na odvod vody – vodoteče jsou tak zanedbané, že mnohé z  nich už  dnes 
připomínají náletové aleje,“ říká starosta Kodýtek.
Problém se  týká prakticky celé  vesnice.  Voda,  která  z  polí  proteče  celou  vesnicí, 
ucpává kanály a zaplavuje i nový železniční viadukt. Vodu z něj sem jezdí pravidelně 
odčerpávat místní hasiči. „Situaci musíme řešit. Jsme ale bez peněz. Teď spoléháme 
na dotaci,“ dodal Josef Kodýtek.

Auta se topí v kamení
8.9.2007. PRACKOVICE NAD LABEM - Roky neřešený problém. Jediná přístupová 
cesta  k   rodinným  domům  v  Prackovicích  nad  Labem  plná  výmolů,  většinou  jen 
zasypaná kamennou drtí.

Místo problémů v Prackovicích     Autor :  Jana 
Michálková
Jak místní tvrdí, během posledních čtyř  let byla silnice už  pětkrát rozkopána – při 
rekonstrukci  železničního  koridoru,  při  plynofikaci  obce,  při  zabudování  rozvodů 
veřejného osvětlení a rozhlasu do země, při rozvodech kanalizace před dvěma lety a 
nakonec při budování vodovodních a plynových přípojek.
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Její nezpevněný povrch vymílají silné deště. Voda, která pak letí obcí po silnicích a jíž 
zarostlé příkopy nepobírají, pak splavuje lidem do dvorků a zahrad bláto a štěrk.
„Po tomhle kamenném vlnobití jezdím minimálně dvakrát denně. Samozřejmě, že se 
mi to nelíbí, ale domů se nějak dostat musím,“ zlobí se Miroslav Hon z Prackovic, 
který v ulici bydlí. „V minulosti jsem starostu na stav cesty upozorňoval, pak to tu 
trochu zavezli nějakým obrusem. Kdybychom tu už konečně měli asfaltku, byl bych 
rád,“ říká muž.
Nejen řidiči, i pěší tu mají problémy. „Stav cesty nás rozčiluje. Pěšky je to leda tak na 
vyvrknutí kotníku,“ dodala pak důchodkyně Olga Hatašová.
Obecní úřad se vždy bránil tím, že tato část silnice obci nepatří, proto do ní nemůže 
investovat.  Pozemkový  fond však nyní  potvrdil,  že nezpevněný  úsek je  majetkem 
obce.
„Obecní úřad s opravou této cesty v každém případě počítá,“ potvrdil včera Deníku 
starosta Prackovic nad Labem Josef Kodýtek.
„Zadali  jsme  projekt,  hotový  bude  do  konce  tohoto  měsíce.  Předpokládám,  že 
v  příštím  roce  bychom  si  zažádali  o  dotaci,  aby  už  konečně  byl  povrch  silnice 
v pořádku,“ řekl starosta.
Přestože obec splácí za investice minulých let, na povinnou spoluúčast k dotaci, jak 
starosta uvedl, mít peníze bude. „Teď už nám v opravě cesty nic nebrání. Vždyť to 
lidem slibuji už pomalu dva roky,“ přislíbil včera starosta Josef Kodýtek.
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Rok 2008 -  napsali  o nás v 
tisku:
Nelegálně vytěžili 82 dubů
1.3.2008. Prackovice nad Labem - U Prackovic nad Labem někdo nelegálně vytěžil 
82  vzrostlých  dubů.  Třicet  devět  z  nich  se  nachází  v  dubině,  která  je  lokálním 
biocentrem.

���
Starosta Prackovic nad Labem Bohuslav Dbalý náhodnou kontrolou lesa zjistil, že v 
dubině,  chráněném lokálním biocentru, zbyly po nájezdu zlodějů  dřeva jen pařezy. 
Autor: Karel Pech
Kvůli  této  nepovolené  těžbě  podalo  ve  čtvrtek  vedení  obce  trestní  oznámení  na 
neznámého pachatele.  Případem se teď  zabývá Policie ČR i  Správa CHKO České 
středohoří. Pachateli za krádež hrozí trest odnětí svobody na dva roky. Dostat může 
i pokutu až do výše jednoho milionu korun. 
Se dřevem někdo nejspíš kšeftuje
„Obvodní oddělení PČR Lovosice přijalo trestní oznámení na neznámého pachatele, 
který v lese u Prackovic nad Labem vytěžil v průběhu roku 2007 až do současné doby 
celkem  19   kubických  metrů  dubu  v   hodnotě  přesahující  16   000  Kč,“  potvrdila 
litoměřická policejní mluvčí Alena Romová.
„Dosud neznámý  pachatel  je  podezřelý  z   trestného činu  krádeže  a  hrozí  mu trest 
odnětí svobody na dva roky, peněžitý postih, nebo propadnutí věci,“ uvedla.
„Tipuji,  že  to  udělal  někdo,  kdo se  dřevem kšeftuje.  Krádež  v   tomto rozsahu při 
velikosti  stromů  o  obvodu 45  až  50  centimetrů  zřejmě  udělal  někdo,  kdo kvalitní 
dubové  dřevo  prodává  jako  palivové  dříví.  Vše  nasvědčuje  tomu,  že  je  to  někdo 
z okolí,“ domnívá se prackovický starosta Bohuslav Dbalý. 
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Ekologové prověří rozsah škod
„S vlastníkem, tedy s obcí Prackovice, jsme domluvili terénní pochůzku na začátek 
příštího týdne. Potřebujeme ověřit rozsah kácení a škod, které vznikly na přírodním 
prostředí  CHKO.  V   závislosti  na  způsobené  škodě  pak  můžeme  pachateli  uložit 
pokutu až do výše jednoho milionu korun, případně požadovat, aby uvedl místo do 
původního stavu. Pokud zjistíme větší rozsah škod, podáme trestní oznámení ve věci 
poškozování  životního  prostředí,“  sdělila  v   pátek  vedoucí  Správy  CHKO  České 
středohoří Markéta Peřinová. 
„Se zvyšující se poptávkou po dřevní hmotě se, bohužel, zvyšuje i nelegální kácení 
dřevin. Správa CHKO České středohoří však vidí problém spíše v kácení dřevin, které 
rostou mimo les. Například kácení dřevin na mezích, podél cest, ve starých sadech a 
podobně,“ říká Markéta Peřinová.
„Dochází tak často k velmi necitlivým zásahům do těch strukturních prvků krajiny, 
které  jsou  jedním  z   předmětů  ochrany  v  CHKO  a  které  i   přispěly  v  minulosti 
k pojmenování Středohoří Zahradou Čech. Těžba v lesních porostech doposud byla 
spíše okrajovou záležitostí,“ řekla Markéta Peřinová. 
„Od začátku roku přijala policie tři trestní oznámení týkající se krádeže stromů v lese. 
Tyto krádeže se každým rokem dějí právě v zimním období, od pozdního podzimu do 
časného jara. Kromě této události jsme zaznamenali další dva podobné případy, a to 
v  katastru  obce Litochovice  nad Labem a  poté  ještě  v   lesním revíru  Lipské hory 
u Jenčic,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Alena Romová.
„Každý  rok  policie  zaznamená  několik  trestních  oznámení  týkajících  se  krádeže 
stromů v lese. Vždy se jedná o několik případů. Jejich současný počet se v porovnání 
s uplynulými roky nijak zásadně neodlišuje,“ dodala.

Nové byty zůstanou prázdné
13.6.2008.  Prackovice  nad  Labem  -  Dvacet  zbrusu  nových  malometrážních  bytů 
v   Prackovicích  nad  Labem  zatím  zůstane  prázdných.  Přestože  jsou  kompletně 
dokončeny, chybí jim jediné. Dostatek elektřiny.

���
V NOVÉM. Důchodce Zdeněk Blažej bydlí v novém bytě 1+0 už od března. Autor: 
Jana Michálková
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S  přestavbou  zdejší  fary  na  objekt  s  malometrážními  byty  se  začalo  na  podzim 
2006.  Necelých 200  metrů  elektrické přípojky k  stávající rozvodné skříni na návsi 
však  stále  chybí.  V   objektu  bývalé  fary  vzniklo  osm  malometrážních  bytů, 
v přistavěné novostavbě dvanáct a rekonstrukcí obecního domu, který stojí v těsném 
sousedství a v němž už nájemníci od března bydlí, čtyři. Investice celkem za zhruba 
17 milionů korun včetně dokončených chodníků, parkoviště a sadových úprav.
„Ze Státního fondu rozvoje bydlení jsme získali dotaci ve výši 15 milionů 120 tisíc 
korun, úvěr obce je momentálně navýšený na 1 milion 700 tisíc korun,“ sdělil včera, 
kdy probíhala kolaudace objektů, starosta Prackovic nad Labem Bohuslav Dbalý.
Úvěr nájemným obec hned tak umořovat nezačne. Kapacita elektřiny není v bývalém 
objektu fary a přistavěné novostavbě  dostačující a kvůli  přípojce se do země  ještě 
nekoplo. 

“Lidi se už ptají, kdy se sem nájemníci nastěhují, my jim ale zatím nemůžeme podat 
přesnou informaci,“ říká prackovický místostarosta Ladislav Svoboda.
„Narážíme na strop projektantů, je stavební boom. Projekt připravovali půl roku. Nyní 
probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Až budeme znát výši finanční částky a 
obec poté zaplatí svůj spolupodíl, práce budou zahájeny. Odhadujeme, že by mohly 
začít  už  v   červnu.  Dokončeny  by  pak  byly  co  nejdříve,“  uvedla  včera  Soňa 
Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.
„K dnešnímu dni se nám sešlo 37 žádostí o bydlení, a to nejen od místních lidí. Ti 
všichni musejí doložit, že nejsou dlužníky, že mají nízký příjem a čistý trestní rejstřík. 
Podle  těchto  kritérii  pak  budeme  nájemníky  do  nových  bytů  vybírat,“  upřesnil 
místostarosta s tím, že dva byty jsou bezbariérové. 
V  prvních čtyřech obsazených bytech,  jichž  se  problém s  elektřinou netýká,  dnes 
bydlí jak důchodci, tak mladí manželé s dítětem.
„Bydlí se mi tu dobře, pohodlně,“ svěřil se včera důchodce Zdeněk Blažej. „Bydlel 
jsem v  Prackovicích už  dřív,  byt  byl  ale  moc velký,  navíc jsem měl  nepořádné a 
hlučné sousedy a to nedělalo dobrotu,“ dodal.
Součástí areálu, v němž rekonstruované objekty stojí, je kostel. Podle vedení obce by 
bylo potřeba dokončit  jeho celkovou opravu.  Peníze měla  přislíbit  jak litoměřická 
diecéze,  tak Krajský  úřad Ústeckého kraje.  Pro letošní  rok ale  neprošla  ani  jedna 
z přislíbených finančních injekcí.

Starostové volají po dostavbě dálnice. Postupují 
společně
19.8.2008.  Lovosicko  -  Kolik  stromů  bude  v   Českém  středohoří  vykáceno 
v souvislosti v dostavbou dálnice D8 a kolik stromů za ně bude muset být náhradou 
vysazeno?  Jak  probíhají  správní  řízení,  která  se  týkají  především  kácení  dřevin 
rostoucích mimo les v katastrech dotčených obcí? S jakým výsledkem proběhla petice 
za  urychlenou  dostavbu  D8?  Odpovědi  nejen  na  tyto  otázky  včera  přinesla  první 
pracovní  schůzka  starostů  osmi  obcí  ležících  při  trase  posledního  nedostavěného 
úseku dálnice D8 s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a zástupci Ředitelství 
silnic a dálnic, která v pondělí probíhala v Ústí nad Labem.
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PETICE.  Starosta  Velemína  Jiří  Skalický  (na  snímku)  drží  v  rukou  petici  za 
urychlenou dostavbu dálnice D8, pod níž se sešlo na deset tisíc podpisů lidí z asi 150 
obcí Ústeckého kraje. Autor: Karel Pech
Nově vytvořená koordinační pracovní skupina, v níž jsou zastoupeny obce Velemín, 
Lovosice,  Vchynice,  Chotiměř,  Prackovice  nad  Labem,  Žima,  Habrovany  a 
Řehlovice, má hledat cesty, aby nedocházelo k prodlevám při dostavbě D8. Zabývat 
se má konkrétními problémy spojenými se stavbou.
Petici podepsalo na deset tisíc lidí 
Aktivně vystoupit se starostové rozhodli letos v červnu na základě možného zastavení 
stavby tunelu Prackovice,  poté  co Městský  soud v  Praze přiznal  odkladný  účinek 
žalobě  občanského  sdružení  Děti  Země  proti  vydání  stavebního  povolení 
Ministerstvem dopravy pro stavbu tunelu.  Svoji  nespokojenost  starostové vyjádřili 
v petici za urychlenou dostavbu D8.
Ministra dopravy a další představitele institucí činných ve věci výstavby dálnice v ní 
vyzvali  k   přijetí  opatření,  která  zabrání  zastavení  výstavby  tunelu  Prackovice  a 
dalšímu prodlužování výstavby celého chybějícího úseku D8.
„Petice  nakonec  obsahuje  bezmála  deset  tisíc  podpisů  obyvatel  zhruba  150  obcí 
Ústeckého kraje, které se k naší výzvě přidaly,“ říká autor petičního textu, starosta 
Velemína Jiří Skalický s tím, že jako vyjádření veřejného mínění bude petice příští 
týden předána ministru dopravy Aleši Řebíčkovi.
Za pokácený strom vysadit pět nových
Podle  předběžných  odhadů  by  mělo  být  v   rámci  celého  úseku  D8  přes  České 
středohoří vysazeno 70 tisíc stromů a keřů. Z toho zhruba 40 tisíc na katastru obce 
Velemín.  „Týká se  to  desítek  lokalit  a  stovek majitelů  pozemků,  kteří  se  k   tomu 
musejí vyjádřit,“ upozorňuje Skalický.
Ředitelství  silnic  a  dálnic  pak  musí  dokladovat,  že  má  právoplatné  rozhodnutí 
o  náhradní výsadbě  dřevin. „Jsme ve fázi, kdy se to musí rozhodnout. Všech osm 
obecních úřadů musí vydat rozhodnutí jak o kácení mimolesní zeleně, tak musí nařídit 
náhradní výsadbu v počtu pětinásobku vykácených dřevin,“ říká starosta Jiří Skalický. 
„Jde o to, aby tato rozhodnutí nebyla napadnutelná,“ dodal.
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To se stalo například v případě rozhodnutí o kácení dřevin na části trasy A dálnice D8, 
které letos vydal Obecní úřad Prackovice nad Labem.
„Napadly  ho  Děti  Země.  O  odvolání  teď  musí  rozhodnout  Správa  CHKO České 
středohoří,“ řekl prackovický starosta Bohuslav Dbalý.

Dostavba D8: další obstrukce
1.10.2008.  Lovosice/Ústí  nad  Labem  -  Ekologické  organizace  prohrály  válku 
o  platnost územního rozhodnutí  vydaného v  roce 2003  pro dálnici  D8 přes České 
středohoří.  Ústecký  krajský  soud  totiž  už  podruhé  zamítl  jejich  žalobu.  To  se 
ekologům  nelibí,  a  tak  připravují  další  kasační  stížnost.  Předraženou  dostavbu 
posledního téměř 16,5 kilometrů dlouhého úseku dálnice z Řehlovic do Lovosic to 
však nezpozdí. PROHLÉDNĚTE SI FOTOGALERII!

���

Stavba unikátního mostu přes Opárenské údolí.Autor: Karel Pech
Krajský soud v Ústí nad Labem poprvé žalobu ekologů zamítl už v dubnu 2005. Letos 
v  únoru  Nejvyšší  správní  soud  (NSS)  rozsudek  zrušil.  Nyní  však  ústečtí  soudci 
rozhodli stejně.

Mluvčí krajského soudu Vilém Šetek sdělil, že nebyla porušena práva ekologických 
organizací  a  fyzické  osoby,  které  měly  vždy  možnost  vyjadřovat  se  ke  všem 
materiálům.
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Soudci žalobu prý  opět  zamítli  i  proto, že už  měli  k  dispozici úplný  správní spis, 
rozhodnutí několika správních orgánů o výjimce ke vztahu k chráněným živočichům, 
či podkladové spisy k územnímu rozhodnutí.
Rozhodnutí se nelíbí
Ekologickým  organizacím  se  rozhodnutí  ústeckého  soudu  nelíbí.  Do  dvou  týdnů 
hodlají podat kasační stížnost. „Nevidím žádný důvod, proč by nám Nejvyšší správní 
soud neměl dát znovu za pravdu,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.
Podle Patrika musí být  před vydáním územního rozhodnutí jasné, do jaké míry se 
zasahuje do biotopů chráněných živočichů a rostlin. „Ústecký krajský soud si však 
myslí, že je to jen formalita. Proto považuji jeho rozhodnutí za paskvil,“ dodal Patrik.
Lubomír  Studnička,  který  zastupuje  Společnost  ochránců  životního  prostředí 
Litoměřice  podotkl,  že  se  budou  bránit  všemi  legálními  prostředky.  „Tam  kde 
zjistíme, že úředníci udělali nějaký  podvod, tak podáme odvolání. Když  nám bude 
zamítnuto, budeme je žalovat,“ řekl Studnička.
Naopak  Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  (ŘSD)  rozhodnutí  soudu  vítá.  „Můžeme 
alespoň  naplno pokračovat v  přípravě  dalších dílčích stavebních povolení,“ sdělila 
mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.
Zároveň dodala, že bylo vydáno stavební povolení na most Vchynice. „Už nyní ale 
máme informace, že se Děti Země proti tomu odvolaly,“ podotkla Vápeníková. ŘSD 
prý zažádalo i o vydání stavebního povolení na zhruba 5,3 kilometru dlouhou hlavní 
trasu A, u které však očekává další odvolání.
Budou další žaloby
Ekologové  připravují  další  žaloby.  Patrik  řekl,  že  na  úřední  desce  ministerstva 
dopravy jsou v současné době dva rozklady. „Pokud nám nevyhoví, jsme připraveni 
podat další žaloby proti stavebním povolením,“ dodal Patrik. Ministr dopravy Aleš 
Řebíček (ODS) však ekologům vzkázal,  že se  vydírat  nenechá.  Nyní  prý  po nich 
budou  vymáhat  asi  215  milionů  korun  kvůli  zastavení  prací  na  hloubení  tunelu 
Prackovice. Děti Země to považují za směšné.  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Rok 2009 -  napsali  o nás v 
tisku:
Hasiči SDH Prackovice nad Labem byli u dvou 
rekordů
Prackovice nad Labem/ Litochovice nad Labem /LIDÉ SV. FLORIÁNA/ - Historie 
Sboru  dobrovolných  hasičů  Prackovice  nad  Labem,  místní  části  Litochovice  nad 
Labem, sahá až do roku 1945. (29.10.2009)

���
Z archivu prackovických dobrovolných hasičů.Autor: archiv
V letech od roku 1945 do roku 1989 se SDH podílel na požární ochraně, kulturních 
akcích, výchově mladých hasičů a akcích souvisejících s budováním infrastruktury. 
V těchto letech se zdejší hasiči zúčastňovali soutěží v požárním sportu, kde několikrát 
dosáhli vynikajících výsledků.
V roce 1995 obec Prackovice nad Labem zřídila jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
obce  Prackovice  nad  Labem,  místní  část  Litochovice.  Do  roku  2000   se  jednotka 
potýkala s nedostatkem členů a špatným technickým vybavením. Za vydatné pomoci 
Obecního  úřadu  Prackovice  nad  Labem  se  podařilo  jednotku  vybavit  modernější 
technikou s dostatečným množstvím ochranných prostředků, což přispělo k rozšíření 
členské základny.
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V   roce  2002   je  jednotka  aktivně  účastnila  záchranných  a  pomocných  prací  při 
ničivých povodních, které postihly také obě obce, nacházející se v těsné blízkosti řeky 
Labe.

Jednotka je pětičlenná
V současnosti má zásahová jednotka pět členů. A to jsou vlastně všichni 
členové  sboru.  „Zájem o  dobrovolné  hasičství  upadá.  Snažili  jsme  se 
získat i  děti  a mládež,  ale tu tady nemají  ani fotbalisté,“ povzdechl si 
velitel zásahové jednotky a starosta obce Prackovice nad Labem v jedné 
osobě Buhuslav Dbalý. Obě obce dohromady přitom mají 605 obyvatel.
Jednotka  je  zařazena  v  JPO –  V,  to  znamená  možnost  zásahů  jen  na 
katastrech  Prackovic  a  Litochovic.  Má  k   dispozici  požární  zbrojnici 
v   Litochovicích,  která  byla  postavena  v   roce  1989.  Nejvíce  hasiče 
zaměstnává  bahno  z  polí,  které  při  deštích  zanáší  viadukt  na  vjezdu 
z frekventované silnice I/30 do Litochovic.
V   hasičské  zbrojnici  parkuje  stříkačka  CAS  24   RTHP  a  vybavení 
doplňuje zařízení PS 12.

KOZLŮV POČIN: SDH Prackovice nad Labem
29.10.2009. Prackovice nad Labem - V roce 2001 se jednotka SDH Prackovice nad 
Labem,  místní  část  Litochovice  nad  Labem  podílela  s   dalšími  144   hasičskými 
jednotkami  na  dosažení  světového  rekordu  v   dálkové  dopravě  vody  pomocí 
otevřených nádrží (cisternových vozů).

���
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Z archivu prackovických dobrovolných hasičů.Autor: archiv
Při tomto pokusu byl dosažen světový rekord v délce 47,2 kilometru.
V   roce  2002   se  jednotka  zúčastnila  dalšího  pokusu  o   světový  rekord  v  dálkové 
dopravě vody, a to hadicemi s použitím přenosných stříkaček přečerpáváním ze stroje 
do stroje.
V České republice se do pokusu zapojilo celkem 163 hasičských jednotek. Při něm 
nakonec čeští hasiči utvořili světový rekordu v délce 52,7 kilometru.
A členové dobrovolné jednotky z Prackovic a Litochovic na měm mají svůj podíl.

Silnici I/30 zablokovala nehoda
6.10.2009. Litochovice nad Labem - Téměř dvě a půl hodiny byla uzavřena silnice I/
30 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem.

Ilustrační fotoAutor: DENÍK/Jiří Sejkora
Po desáté hodině dopoledne došlo k dopravní nehodě kamionu a osobního auta u obce 
Litochovice  nad  Labem.  Řidičku  osobního  auta  odvezla  zdravotnická  záchranná 
služba. Na místě zasahovali profesionální hasiči.
V odpoledních hodinách byl provoz na této komunikaci obnoven.

Vražda na Vánoce. Nepohodli se, zabil 
sestru 
25.12.2009 
Mrtvolu devětapadesátileté ženy našli policisté ve čtvrtek v Prackovicích 
nad Labem. 
V Prackovicích nad Labem na Litoměřicku se v předvečer Štědrého dne 
odehrálo rodinné drama. Policisté našli ve čtvrtek v rodinném domě mrtvolu 
devětapadesátileté ženy. 

"Devětapadesátiletá žena byla zabita ve středu," upřesnil mluvčí chomutovské 
policie Petr Procházka. 
 Nález mrtvé ženy v rodinném domě, kde žila se svým bratrem, oznámil 
svědek na tísňovou policejní linku ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci. 
  
Ženu zabil podle policie už ve středu její o čtyři roky mladší bratr. Informoval o 
tom dnes mluvčí severočeské policie Petr Procházka s tím, že vyšetřovatel 
muže obvinil z vraždy. V případě uznání viny mu hrozí až patnáctiletý trest. 
 Podle jeho slov nejspíš se sourozenci, kteří společně obývali rodinný domek, 
nejspíš pohádali. "Pravděpodobně v afektu potom o mladší bratr svou sestru 
zabil," podotkl policejní mluvčí. 
 Čtyřiapadesátiletý muž nyní čeká v policejní cele na rozhodnutí o vazebním 
stíhání. Motivem vraždy byly podle Procházky osobní neshody, přesnou 
příčinu smrti určí pitva. 

tn.cz / ina s přispěním Martina Kočárka 
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Rok 2010 -  napsali  o nás v 
tisku:
Malá škola v Prackovicích již neustála krizi
Prackovice nad Labem /FOTOGALERIE/ – Malá obecní škola 
v Prackovicích n. L. od začátku roku 2010 utichne.

���

��� ��� ���

Výuka na prackovické škole.Autor: Deník/Zdeňka Studená
Na její provoz, který je v posledních letech výrazně dotován z obecního 
rozpočtu, už nejsou peníze. Zastupitelé obce na svém posledním zasedání 
schválili zrušení školy k 1.1.2010.
Je tu jen 12 dětí
„K zavření školy vedla neúnosná finanční situace. Roční výdaje obce na 
její  provoz by se totiž  zvedly z  původních 350   tisíc na zhruba milion 
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korun,“ vysvětluje důvod rozhodnutí zastupitelů starosta obce Bohuslav 
Dbalý.
Škola, kam ještě v předchozích letech docházelo kolem 20 dětí, má dnes 
jen 12 žáků. Kolik jich přijde příští rok k zápisu, nikdo neví. Ne všichni 
rodiče sem totiž dají své děti.
Lidé sepsali petici
„Za školu jsem samozřejmě bojoval, protože vím, že škola je na vesnici 
centrem vědění a kultury. Přesto nedávám vinu zastupitelstvu, neboť ty 
částky jsou opravdu obrovské. Škola končí především kvůli těm rodičům, 
kteří  si  myslí,  že  malotřídní  školy  nejsou  kvalitní  a  dávají  děti  do 
Lovosic. Letos se k nám z deseti dětí přihlásily pouze tři,“ říká ředitel 
školy Karel Mikšovský.
Snahu o záchranu školy měli i rodiče, kteří naopak vidí přednosti zdejší 
malotřídky. Sepsali petici, ve které vyzdvihují výhody vesnické školy – 
rodinný přístup, minimální riziko úrazu, šikany, drog a dalších nebezpečí, 
která na děti číhají ve městech.
„My, níže podepsaní občané Prackovic n. L. a Litochovic n. L., žádáme 
Obecní úřad Prackovice n.L., aby se zasadil o zachování základní školy 
v  naší  obci,“  sděluje  vedení  obce  více  než  osmdesátka  podepsaných 
občanů.
Rodinná pohoda
„Z vlastních zkušeností vím, že je hezké, když jsou na velkých školách 
kroužky, více počítačů a další výhody. U nás máme dva kroužky při obci, 
ale kvalitní a pestrý program ve družině. Počítačů máme osm, dělí se však 
o ně jen dvacet dětí. To nejdůležitější, co můžeme dětem nabídnout, je 
individuální přístup a možnost se jim naplno věnovat,“ říká ředitel školy. 
Právě  z   těchto předností  školy vychází  i   školní  vzdělávací  plán,  který 
nese přiléhavý název „Rodinná pohoda“.
Spokojené jsou i děti. „Mám rád češtinu. Někdy mi nejde, ale nakonec si 
vzpomenu. Paní učitelka mi pomáhá,“ říká Dominik Blažej. „Já mám rád 
vyrábění, dělali jsme ve družině čerty,“ chlubí se Michal Škopek.
Všechny děti ze zrušené prackovické školy budou od nového roku muset 
dojíždět do Lovosic. Další fungování školy není možné.
Měli tři varianty
„K řešení situace se nabízely tři varianty. První z nich byla taková, že by 
zde  zůstal  jen  jeden  učitel,  k   tomu  ale  musím  říci,  že  je  to  v  praxi 
nerealizovatelné. Druhou možností bylo sloučit  příspěvkové organizace 
MŠ Prackovice a ZŠ Prackovice do jedné. To by finanční situaci příliš 
nepomohlo, navíc se obávám, že by to ohrozilo mateřskou školu, která 
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funguje bez problémů.  Třetí variantou pak bylo úplné zrušení základní 
školy,“  popisuje  své  návrhy  k   řešení  situace  ředitel  školy  Karel 
Mikšovský.
Zastupitelstvo  obce  nakonec  rozhodlo,  že,  jak  uvedl  starosta  „nebude 
valit balvan dál a přesouvat zodpovědnost na další zastupitelstvo“ a školu 
nakonec zrušilo.
Po  téměř  dvaceti  letech  od  doby,  kdy  ředitel  Karel  Mikšovský 
znovuotevíral  zdejší  školu,  bude  nyní  muset  napsat  do  školní  kroniky 
stejnou větu,  jakou napsala  tehdejší  ředitelka školy v  roce 1985:  „Pro 
malý počet žáků se škola v Prackovicích ruší.“

Problém mají  například i  v  Bechlíně.  Starosta 
obce tvrdí: Školu udržíme, i kdyby se zapsal jen 
jeden žák
Bechlín – Mnoho obcí na Litoměřicku má potíže s financováním základní 
školy.  Ty  které  ji  dosud  nezrušily,  musí  její  chod  dotovat  z  obecního 
rozpočtu. Jednou z obcí, kde se snaží vzdělávání udržet, je i obec Bechlín. 
Jaké problémy to přináší, jsme se zeptali starosty Alexandra Suchého.
Do jaké míry je naplněna kapacita vaší školy? 
Škola má kapacitu 90 žáků a dochází do ní asi 60 dětí. Každý rok je to 
jiné.
Bude–li žáků méně, hrozí, že byste ji museli zavřít?
Pokud nám to dovolí předpisy ministerstva školství, nezavřeme školu ani 
v případě, že by se zapsal jeden žák.
Jak velkou zátěží je pro obec poloprázdná škola?
Stojí to dost peněz, ale pokud se dobře postaví rozpočet, není to zátěž. 
Obec bez školy je poloviční obec.
Jsou malé školy znevýhodněny? Dotýká se to kvality vyučování?
Myslím si, že naopak. Finance na vybavení se dají sehnat z jiných zdrojů. 
Kvalita  výuky  závisí  na  dovednostech  pedagogů.  Navíc  je  tu  rodinné 
prostředí, učitelé mají více času se dětem věnovat.
4.12.2009

Autor: Zdeňka Studená
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Ve Vaňově vykolejil osobní vlak, strojvedoucí 
zahynul
Vaňov  /FOTOGALERIE,  AKTUALIZUJEME/  -  Osobní  vlak  číslo  2316   před 
17.00 hodinou vykolejil na železniční trati v Ústí nad Labem - ve Vaňově. Na místě je 
11   zraněných,  při  nehodě  zemřel  strojvedoucí.  Celková  škoda  dosahuje 
65 milionů korun.

Vykolejený CityElefant ve Vaňově.Autor: pro Deník: Jan Šmíd
"Dosud ještě  není známá příčina nehody. Bohužel můžeme již  potvrdit smrt 
strojvedoucího. Vím také o sedmi zraněných," uvedl Miroslav Mareš, vrchní 
inspektor regionálního inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy ČD v Ústí 
nad Labem.
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Nejhůře  dopadl  první  vagon  třívozové  soupravy  CityElefant,  který  leží  na 
rozpáraném  boku.  Zranění  jsou  nejspíš  z   tohoto  vozu.  Druhý  vůz  pouze 
vykolejil a třetí zůstal na kolejích. Vlakvedoucí ze soupravy je v šoku.

Osobní  vlak číslo  2316  mířil  z  pražského Masarykova nádraží  do Ústí  nad 
Labem. Vlaková souprava vykolejila, přerazila závory a čelní vůz na sebe strhl 
sloup s trolejovým vedením.
Doprava bude přerušena na několik hodin, organizace dopravy je uvedena níže. 
Některé  vlaky  jezdí  odklonem  přes  pravý  břeh  Labe,  jiné  jsou  nahrazeny 
autobusovou dopravou.
"Při nehodě bylo zraněno větší množství cestujícíh a došlo k většímu poškození 
jednotky," potvrdil chvíli po nehodě mluvčí Drážní inspekce Jan Kučera.
Aktuální počet zraněných je podle ČT24 jedenáct: dva jsou těžce, čtyři středně 
a 5 lehce zraněných. Jak dále uvedl server ct24.cz, České dráhy nasadily na 
náhradní dopravu deset autobusů.
"Škoda na trati  činí  15  miliónů,  na vlaku 50  miliónů  korun,"  dodal  mluvčí 
Drážní inspekce Jan Kučera. Statistiku nehodovosti najdete v závěru článku.
Na místě zasahují hasiči, záchranka i policie. Na místo letěla také helikoptéra.
Podle webu Českých drah je doprava na trati v úseku Prackovice nad Labem - 
Ústí nad Labem hlavní nádraží zastavena a místo vlaků jezdí autobusy.
Provoz na trati 090 bude v úseku Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem, 
hlavní nádraží částečně jednokolejně obnoven v ranních hodinách. Do té doby 
budou rychlíky v relaci Praha - Cheb odkláněny přes pravý břeh Labe, rychlíky 
Praha  -  Děčín  budou  mezi  Lovosicemi  a  Ústím  nahrazeny  náhradní 
autobusovou dopravou.
"Podle krajského operačního důstojníka policie má informace o smrti člověka, 
ale  není  ještě  oficiálně  potvrzená,"  uvedl  Daniel  Vítek,  mluvčí  policie  ČR. 
Sanitky ještě stále jezdí na místo.
Kvůli  záchranářům  zasahujícím  na  místě  policie  upozorňuje  na  dopravní 
omezení v Pražské ulici, zcela je pak zcela uzavřena Blahoslavova ulice.
Doprava v  Pražské ulici byla v  18.00  hodin podle mluvčího policie Daniela 
Vítka obnovena.

Dopravní opatření:
směr Praha - Ústí nad Labem (Děčín/Cheb):
Vlak R 976, 978 (Praha hl.n. - Ústí nad Labem hl.n.) svoji jízdu ukončí  ve 
stanici Lovosice.
Vlak  R  780,  R  782,  R  784,  R  786  (Praha  hl.n.  -  Děčín  hl.n.)  je  v  úseku 
Lovosice - Ústí nad Labem hl.n. nahrazen autobusy náhradní dopravy.
Vlak EC 170 (Budapest - Praha - Berlin) je v úseku Kralupy nad Vltavou - Ústí 
nad Labem hl.n.  veden po odklonové trase.  Cestující  z/  do stanic  Ústí  nad 
Labem hl.n. a Děčín hl.n. použijí do stanic Ústí nad Labem-Střekov a Děčín 
východ pravidelné vlaky.
Vlak R 616 (Praha - Ústí nad Labem - Cheb) je ze stanice Praha hl.n. do stanice 
Ústí  nad  Labem  západ  veden  po  odklonové  trase  mimo  stanice  Praha-
Holešovice a Ústí nad Labem hl.n.
Vlak R 618 (Praha - Ústí nad Labem - Chomutov) je ze stanice Praha hl.n. do 
stanice Ústí nad Labem západ veden po odklonové trase mimo stanice Praha-
Holešovice a Ústí nad Labem hl.n.
Vlak EN 456 (Praha - Děčín - Berlin) je ze stanice Praha hl.n. do stanice Ústí 
nad Labem západ veden po odklonové trase mimo stanici Praha-Holešovice.
směr (Děčín/Cheb) Ústí nad Labem - Praha:
Vlak R 609, R 607 (Cheb - Ústí nad Labem - Praha hl.n.) je ze stanice Ústí nad 
Labem západ do stanice Praha hl.n. veden po odklonové trase mimo stanice 
Praha-Holešovice a Ústí nad Labem hl.n.
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Vlak EC 379 (Stralsund - Praha - Brno) je ze stanice Ústí nad Labem hl.n. do 
stanice Praha hl.n. veden po odklonové trase mimo stanici Praha-Holešovice. 
Vlak EC 379 jede v úseku Praha hl.n. - Brno hl.n. v náhradní soupravě včas.
Vlak EC 179 (Berlin - Praha hl.n.) je ze stanice Ústí nad Labem hl.n. do stanice 
Praha hl.n. veden po odklonové trase mimo stanici Praha-Holešovice.
Vlak R 441 (Cheb - Ústí nad Labem hl.n. - Praha hl.n. - Ostrava - Košice) bude 
v  úseku  Ústí  nad  Labem západ  -  Praha  hl.n.  veden  odklonem přes  stanice 
Mělník a Lysá nad Labem (bez zastavení). V úseku Ústí nad Labem západ - 
Ústí nad Labem hl.n. - Lovosice bude vedena náhradní autobusová doprava, 
v úseku Lovosice - Praha hl.n. bude vlak R 441 veden náhradní soupravou. Ve 
stanici Ústí nad Labem západ bude přípoj mezi odklonovým vlakem R 441 a 
náhradní  autobusovou dopravou směr  Lovosice,  ve  stanici  Praha  hl.n.  bude 
přípoj mezi odklonovým vlakem a náhradní soupravu vlaku R 441.
Statistika vykolejení vlaků.
- Vlaky s  přepravou cestujících na tratích s  přepravou cestujících: 2010: 3*, 
2009: 9, 2008: 5
Až na dnešní nehodu v Ústí nad Labem se vždy jednalo o nehody bez zranění.
- Nákladní vlaky na tratích s přepravou cestujících: 2010: 9*, 2009: 15, 2008: 
24.
Nehody vždy bez zranění.
-  Celkový  počet  vykolejení  vlaků  (včetně  vlaků  na  vlečkách  a  nehod  při 
posunu)
2010: 127*, 2009: 201, 2008: 262, 2007: 325, 2006: 434, 2005: 375, 2004: 
398, 2003: 307
* - za rok 2010 jsou údaje od 1. 1. do 28. 6. 18.05 hodin.

V noci hořel seník v Litochovicích nad Labem
Litochovice nad Labem /FOTOGALERIE/ - V pondělí před dvaadvacátou hodinou 
vypukl požár stodoly v obci Litochovice nad Labem. (5.10.2010)
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Požár v Litochovicích nad Labem.Autor: Deník/Karel Pech
Vzhledem k  velikosti  požáru zde zasahovali  jak profesionální  hasiči,  tak tři  sbory 
dobrovolných hasičů  z  okolí.  Kolem půlnoci  byl  požár  zlikvidován.  Jak k  požáru 
došlo, vyšetřovala na místě policie a vyšetřovatel hasičů.
Ve stodole se nacházela technologie na opravu potrubí a svařování plastů.  Hmotná 
škoda byla předběžně odhadnuta na jeden a půl milionu korun. 

Vyšetřovatelé se zabývají také možností úmyslného zapálení objektu.

Do křesel starostů obcí nastupují nové tváře
Litoměřicko – Lidé z dalších obcí na Litoměřicku už znají po ustavujících jednáních 
zastupitelstev své starosty a místostarosty.

Ilustrační foto.Autor: Archiv VLP
V  úterý  se rozhodlo například v  Podsedicích, bývalé baště  ČSSD, kde před časem 
vedl  úřad  poslanec  Robert  Kopecký.  V  nedávných  volbách  si  tu  ale  lidé  zvolili 
zastupitele,  se kterými se chtějí  vydat jinou cestou. Jméno Robert Kopecký  se ale 
v   zastupitelstvu  objeví  i   nyní,  za  Sdružení  nezávislých  kandidátů  z   obcí  pod 
Oltáříkem se do něj dostal jeho syn.

„Během povolebních jednání tu vznikla koalice dvou uskupení, která má nyní většinu 
v poměru sedmi mandátů ku šesti nad sdružením pana Kopeckého. Nebyla potřeba se 
s  ním domlouvat,  chceme vést obec jinak,“ řekla nově  zvolená starostka Podsedic 
Veronika Kulichová z uskupení Správná věc, které tvoří zmíněnou koalici. Její druhou 
polovinou  je  Duhový  venkov,  ze  kterého  jsou  dvě  místostarostky  obce,  Miluše 
Srbková a Lenka Preisová.

Nové  vedení  obecního  úřadu  ihned  po  jmenování  do  funkcí  začalo  řešit  asi 
nejzásadnější problém Podsedic, kanalizaci. Zhruba šedesátimilionovou investici by 
tu alespoň zčásti rádi pokryli penězi z dotace. To, že se na ni ale podaří dosáhnout, 
není  podle  starostky  Veroniky  Kulichové  vůbec  jisté.  „Tohle  je  finančně  velmi 
náročná akce. Když porovnáte výši investice s ročním rozpočtem obce, který činí 6 – 
7 milionů korun, nebude to jednoduché,“ dodává nová starostka.

Jasno je i jinde
Ustavující zastupitelstvo už  proběhlo také v  Prackovicích nad Labem. Ve středu si 
tady  do  čela  obecního  úřadu  zvolili  zastupitelé  Andreu  Svobodovou  –  Křešovou, 
místostarostou bude i nadále Ladislav Svoboda.

„Jednání nebylo ideální, dosavadní starosta byl v podstatě zdejšími občany svržen,“ 
popisuje okolnosti jednání zastupitelstva v  Prackovicích nad Labem nová starostka 
obce Andrea Svobodová – Křešová. Proč došlo k takto razantnímu kroku?
„Lidé nebyli spokojeni s komunikací a nadstavbovou prací bývalého starosty. V obci 
uvadal kulturní a společenský  život,  navíc se prakticky nežádalo o  žádné dotace,“ 
dodává Svobodová – Křešová. Podle ní bývalý starosta Bohuslav Dbalý pracoval jen 
s obecními prostředky. 

„Pracoval sice s  velkými dluhy, které zdědil po svém předchůdci, ty ale nemusely 
vůbec vzniknout,“ míní starostka. V  přátelském duchu prý  neproběhlo ani faktické 
předání úřadu.
Prackovice  nad  Labem  chtějí  v   budoucnu  více  dbát  o   zdejší  kulturní  život, 
o sbližování lidí a o posílení povědomí obce.  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Obce spojilo vypouštění lampionů
8.11.2010. Libochovany/Prackovice nad Labem – Lampionový průvod s táborákem a 
následným vypouštěním lampionů štěstí se konal v sobotu vpodvečer na břehu řeky 
Labe v Litochovicích a Libochovanech .

���
Vypouštění lampionů v Libochovanech.Autor: archiv
Akci pořádalo občanské sdružení Polabské děti ve spolupráci s  obcemi Prackovice 
nad Labem, Litochovice nad Labem a Chotiměř.

Obyvatelé  těchto obcí  u   řeky v   jeden okamžik  vypustili  do vzduchu i  na hladinu 
desítky lampionů, které měly navázat pomyslný most přátelství přes vodu, která od 
sebe obce dělí.
Podle  organizátorů  se  podařené  akce  zúčastnila  zhruba  stovka  lidí,  zmíněné  obce 
navíc do budoucna plánují i další společné aktivity.
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Rok 2011 -  napsali  o nás v 
tisku:
Prackovice jsou počátkem dotační kauzy
Litoměřicko – Stíhání starostek Ploskovic, Liběšic a Vlastislavi na Litoměřicku 
kvůli  podvodům  s   dotacemi  má  počátek  v   Huntířově  na  Děčínsku  a 
v Prackovicích nad Labem.
Na  přelomu  září  a  října  roku  2005  bývalý  starosta  Prackovic  Josef  Kodýtek  po 
domluvě s podnikatelem Petrem Matouškem v úmyslu získat pro něho zakázku a z ní 
finanční prostředky v rámci zadávacího řízení na akci „Oprava a vyčištění dešťové 
kanalizace v obci Prackovice“ oslovil osobně dva zhotovitele. Ti se zadávacího řízení 
řádně zúčastnili, přičemž jako třetí zhotovitel se zúčastnil samotný Matoušek. Avšak 
pod cizím jménem, a nakonec byl k realizaci akce vybrán.
Reportáž Františka Ročka
Ústí  nad  Labem  –  Petr  Matoušek  (1964)  a  Josef  Záruba  (1949)  spustili  lavinu 
vyšetřování  řady  starostů,  především  na  severu  Čech,  podezřelých  z   dotačních 
podvodů.  S  Matouškem  a  Zárubou  začal  v   červenci  proces  kvůli  povodňovým 
dotačním podvodům v obcích na severu Čech. Hrozí jim až desetileté tresty.
Podnikatel  Matoušek z  Jílového a Záruba, starosta Obecního úřadu Huntířov, stojí 
před  soudem,  protože  v   žádosti  o   poskytnutí  dotace  uvedli  nepravdivé  a  hrubě 
zkreslené údaje a způsobili škodu velkého rozsahu. Obec neoprávněně čerpala dotace.

Prackovický případ
Na přelomu září a října roku 2005 na Litoměřicku v Prackovicích nad Labem starosta 
obce Josef Kodýtek po domluvě s Matouškem v úmyslu získat pro něho zakázku a 
z ní finanční prostředky v rámci zadávací řízení na akci „Oprava a vyčištění dešťové 
kanalizace v  obci Prackovice“, oslovil osobně  dva zhotovitele, kteří  se zadávacího 
řízení řádně zúčastnili, přičemž jako třetí zhotovitel se pod jménem Zdeňka Šanovce 
(a bez jeho vědomí) zúčastnil
Matoušek,  ale  pod  cizím  jménem  a  byl  k   provedení  akce  vybrán.  Potom 
3.10.2005 podepsal Matoušek na základě takto zmanipulovaného zadávacího řízení, 
opět  pod  cizím jménem,  se  starostou  obce  Kodýtkem smlouvu  o  dílo  „Oprava  a 
vyčištění  kanalizace  Prackovice  nad  Labem“ s  dohodnutou  cenou  1  014  000  Kč. 
V   říjnu  Kodýtek  požádal  za  obec  o  poskytnutí  dotací  z   fondu  živelních  pohrom. 
V žádosti o dotaci Kodýtek s Matouškem uvedli vědomě nepravdivé údaje ohledně 
zhotovitele  díla  a  výherce  výběrového  řízení.  Nakonec  byla  2.12.2005   obci 
Prackovice nad Labem schválena dotace na 608 000 Kč.

Huntířovské dotace
Kromě toho v druhém případě Matoušek spolu se Zárubou jsou obžalováni, že v lednu 
2007   v  Huntířově  na  Děčínsku,  v   úmyslu  získat  finanční  prostředky,  zaslali  na 
ministerstvo  pro  místní  rozvoj  žádosti  o  poskytnutí  dotací  z  programu  „Obnova 
obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.

Jednalo se o  odbahnění rybníku v  obci  Huntířov,  odbahnění rybníku v  obci  Nová 
Oleška a opravu místních komunikací v obcích Huntířov a Nová Oleška.
V   žádostech  uvedli  vědomě  nepravdivé  údaje,  neboť  obec  Huntířov  v  období  od 
2.4.2006  do  19.4.2006,  po  které  byl  rozhodnutím  Vlády  České  republiky  ze  dne 
5.4.2006  vyhlášen  pro  území  Ústeckého  kraje  nouzový  stav,  a  ani  bezprostředně 
předtím, nebyla obec postižena nadměrnými několikadenními dešti a tajícím sněhem, 
jak uvedli ve formulářích k žádostem o poskytnutí dotací.
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Nedošlo  tedy  k  povodni.  Ačkoliv  to  věděli,  měl  Matoušek  zpracovat  průvodní  a 
technické  zprávy  a  úmyslně  nadhodnotil  ceny  všech  akcí.  Záruba  jako  starosta 
vypracoval a podepsal žádosti o poskytnutí dotace s nadhodnocenými a nepravdivými 
údaji.  Záruba také vyzval tři  společnosti  k  podání nabídek na provedení oněch tří 
prací. Jenže nabídkové řízení bylo podle obžaloby značně podivné.

Šlo o společnost JAPIS, které nabídku zpracovával Matoušek. Přitom Matoušek sám 
se  také  zúčastnil  nabídkového  řízení  a  vyhrál…  Také  nabídku  dostal  Děčínský 
stavební podnik.  Problémem bylo,  že ve skutečnosti  tento podnik nikdo neoslovil. 
Proto Matouška z Jílového viní krajské státní zastupitelství v obžalobě, že zpracoval 
nabídky tak, aby byla vybrána jeho společnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) schválilo dotace a neoprávněným čerpáním 
dotací oba ministerstvu (státní kase) způsobili škodu 5 468 000 Kč.
Soud rozhoduje, zda Matoušek si zaslouží vězení za trestný čin pletichy při veřejné 
soutěži a veřejné dražbě a za trestný čin úvěrového podvodu a za zločin dotačního 
podvodu.

Záruba  má  šanci  jít  do  vězení  za  zneužívání  pravomoci  veřejného  činitele  a  pro 
úvěrový podvod.

Soud začal
Matoušek i Záruba při vyšetřování využili svého práva a nevypovídali. Další osoba, 
která  se  na  jednání  aktivně  podílela,  Josef  Kodýtek,  starosta  v  Prackovicích  nad 
Labem, také nevypovídal, ale z jiného důvodu: již zemřel.
Starosta Huntířova Záruba mlčí i u soudu, jenom při zahájení procesu uvedl, že se cítí 
nevinen. Starosta Záruba je doslova neviditelným mužem. Objevil se u soudu jenom 
na několik desítek minut na začátku procesu, kdy vyslechl obžalobu.

„Záruba využil svého práva, a po seznámení s obžalobou ponechal další jednání na 
obhájci, Matoušek sice také nevypovídá, ale reagoval na některé výpovědi svědků, 
nebo  se  vyjádřil  krátce  k   některým  dokumentům,“  uvedl  předseda  senátu  Ivan 
Elischer.
Soudní proces je na začátku, neskončí určitě dříve než v říjnu.

Zanedbání
Problémem,  který  musí  soud  řešit,  je  fakt,  že  ministerstvo  pro  místní  rozvoj 
nekontrolovalo využití dotací poskytovaných obcím na pomoc při zahlazování škod 
po povodních.
Soudce Elischer k tomu uvedl: „V žalobě je uvedeno, cituji: Z Ministerstva pro místní 
rozvoj  ČR  (MMR)  byl  postoupen  Policii  ČR  podnět  zastupitelů  obce  Huntířov 
ohledně  pochybení  při  poskytnutí  dotací  na  konkrétně  označené  akce  s   tím,  že 
kontrola MMR nezjistila v administraci dotace kromě částečné diskriminace a menší 
transparentnosti  při  výběru  dodavatele,  což  bylo  vysvětleno,  žádných  pochybení. 
Tolik obžaloba.
K tomu lze dodat, že trestní senát musí zjistit, zda skutečně nešlo dotace využít i na 
práce, které proběhly v Huntířově a v Prackovicích. V tom je situace zatím nejasná, 
protože  chybí  zcela  jednoznačné  vyjádření  MMR k  problému.  Také  se  zabýváme 
transparentností a legálností výběrového řízení a otázkou, zda provedené práce nejsou 
předražené.“

Celkově ze situace kolem obžaloby vyplývá, že na nesrovnalosti nepřišlo MMR, které 
má  dozorovat  využívání  státních  prostředků  obcemi,  ale  sami  občané  Huntířova. 
Pokud  by  kontrolní  mechanismy  na  MMR  řádně  fungovaly,  v   Prackovicích  a 
v Huntířově by nedostali dotace a nemusela potom policie, a dnes i soud, pracně řešit, 
kdo a do jaké míry může být namočen do lotrovin.
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Soudce  Elischer  pro  Deník  dodal,  že  ze  zprávy  Českého  hydrometeorologického 
ústavu vyplývá, že lokality, na které byly žádány dotace, nebyly zasaženy přívalovými 
dešti, ani jinou živelní pohromou, na kterou byl vyhlášen nouzový stav vládou ČR a 
stav nebezpečí hejtmanem pro Ústecký kraj.
„Podle  obžaloby  o  určité  pochybnosti  a  absenci  důvodů  pro  žádost  svědčí  dopis 
Záruby z 3.5.2007 adresovaný přímo náměstkovi ministra Jiřímu Vačkářovi ohledně 
oprávněnosti čerpání dotace. Tím vším, se budeme zabývat,“ zdůraznil Elischer.

Výběrové řízení
Soud  se  obsáhle  zabývá  výběrovým  řízením.  Bylo  vyhlášeno  9.8.2007   výzvou 
k  podání  nabídky do 27.8.2007.  Byli  osloveni  tři  soutěžitelé  –  Děčínský  stavební 
podnik Děčín, JAPIS, s.r.o. Chabařovice a Ing. Petr Matoušek, Jílové u Děčína.
Nabídky byly zpracovány stejným stylem a všechny adresovány Vlastimilu Houskovi, 
ačkoliv  zadavatelem  byla  obec  Huntířov.  Nabídky  od  Matouška  byly  pro  obec 
nejvýhodnější. Proto byl vybrán komisí, Houskou a starostou.
Kriminalisté zjistili,  že Děčínský  stavební podnik se výběrového řízení  neúčastnil. 
Nabídky v této firmě zpracovávají i jiným způsobem, používají od září 2006 jinou 
hlavičku.

Firmě  JAPIS  se  výběrového  řízení  zúčastnila.  Požádali  Matouška,  aby  za  jejich 
společnost  zpracoval  nabídku,  protože  Matoušek  zpracovával  projektovou 
dokumentaci.  V   JAPISu  ale  prý  nevěděli,  že  sám  Matoušek  je  také  účastníkem 
výběrového řízení. 
Někteří svědci, zastupitelé obce Huntířov, uváděli, že rozpočet na práce se jim zdál 
nadhodnocený. To potvrdili i znalci.
Matoušek podle nich část ze získaných peněz zaplatil skutečným zhotovitelům díla, 
část  peněz byla vrácena na účet  obce jako úhrada za pronájem plochy a umístění 
reklamy. Co se stalo s dalšími penězi, nedohledali…

Začátek laviny?
Obžalovaný  Matoušek  je  vyšetřován ještě  v  souvislosti  s  podezřením z  dotačních 
podvodů,  kterých  se  mohli  dopustit  starostové  některých  obcí.  Vyšetřováni  jsou 
v   další  vlně  starostové  obcí  Huntířova,  Dolního  Podluží,  Ploskovic,  Liběšic, 
Vlastislavi,  Moldavy,  Stebna,  Peček  a  Poříčan.  Ve  vyšetřování  tedy  opět  figuruje 
i Huntířov.

Svědek  Vlastimil  Houska,  který  měl  být  vyslechnut  před  soudem  v   souvislosti 
s   obžalobou  Matouška  a  Záruby,  odmítl  vypovídat,  protože  je  také  vyšetřován 
v souvislosti s možnými dotačními podvody ve výše uvedených obcích. Protože je 
určitá  souvislost  mezi  dotačním podvodem v  Huntířově  a  v  dalších  obcích,  soud 
musel rozhodnutí Housky mlčet, respektovat.

Na otázku, zda proces s Matouškem a Zárubou je obdobou toho, co se dělo v dnes 
vyšetřovaných obcích, předseda senátu Elischer uvedl, že se s těmito případy dosud 
neseznámil, ale pokud jde o dotační podvody, nelze vyloučit obdobný mechanismus.
 
Zdroj: http://litomericky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prackovice-jsou-pocatkem-dotacni-
kauzy20110801.html

Byli jsme u toho: Prezidentský pár na 
Litoměřicku
Litoměřicko /SNÍMKY Z ROUDNICE, TEREZÍNA, LITOMĚŘIC A PRACKOVIC/ 
- Prezidentský pár zavítal na Litoměřicko.

�29

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89943&idc=1892221&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz
http://litomericky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prackovice-jsou-pocatkem-dotacni-kauzy20110801.html


���

Prezidentský pár na Litoměřicku - dostavba D8 u Prackovic.Autor: Deník/Karel Pech
15.30 - Václav Klaus opustil Litoměřicko
14.12 - Po obědě se prezident přesune do Prackovic nad Labem kde zhlédne dostavbu 
dálnice D8.
12.20 -  Starosta  Litoměřic  Ladislav  Chlupáč  přivítal  prezidentský  pár  v  gotickém 
hradu.
11.30 - Prezident je v Litoměřicích. Zavítal do kostela Všech svatých na Mírovém 
náměstí, kde jej přivítal biskup Mons. Jan Baxant, a navštívil biskupskou rezidenci.

10.30 - Václav Klaus s manželkou se přesunuli do Terezína.
9.25 - Prezidentský pár dorazil do Roudnice.
9.05 - Na příjezd prezidentského páru čekají školáci i dospělí v Roudnici nad Labem.
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Rok 2013 -  napsali  o nás v 
tisku:
Vážná dopravní nehoda uzavřela silnici  I/30 u 
Litochovic
27.3.2013. Litochovice nad Labem - Vážná dopravní nehoda dvou osobních 
vozidel,  dodávky a  nákladního  automobilu  se  stala  ve  středu odpoledne  na 
silnici  I/30  u  Litochovic  nad  Labem.  Policisté  museli  silnici  obousměrně 
uzavřít, v místě se tvoří kolony.

���

Vážná dopravní nehoda blokuje silnici I/30 u Litochovic nad Labem.
Autor: DENÍK/Karel Pech
Nehoda se stala kolem 13:30, policie místo nehody otevřela v 17:10.
„Policisté neprodleně uzavřeli silnici I/30 od kruhového objezdu pod Větruší 
po Lovosice.  Nehoda si  vyžádala jedno těžké zranění.  Žena byla záchranáři 
transportována do Masarykovy nemocnice. Příčina střetu je v  šetření," řekla 
Poláčková.
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Mluvčí Masarykovy nemocnice Jiří Vondra přijetí pacientky potvrdil. "Žena je 
ve  vážném  stavu,  v   současné  době  čeká  na  operaci.  Poté  ji  umístíme  na 
jednotku intenzivní péče," řekl Vondra.
Mluvčí hasičů Lukáš Marvan doplnil, že k nehodě museli vyjet dvě jednotky. 
„Profesionální z Lovosic a dobrovolní hasiči z Chotiměři. Jednotky na místě 
pomáhají s odklízením následku střetu," dodal Marvan.
K nehodě pravděpodobně došlo kvůli malé koloně u odbočky na Litochovice. 
Automobil chtěl asi odbočit,  proto došlo k  vytvoření kolony osobního vozu, 
fabie a dodávkového fordu. Do nich zezadu narazil kamion Mercedes.
„Tolik osobních aut  jedoucích směrem na Velemín jsem už  dlouho neviděl. 
Doprava  podél  Labe  je  zablokována,"  komentuje  situaci  Alexandr  Sokolov, 
který jel z Lovosic do Ústí nad Labem horní silnicí přes Velemín.

Poprvé  a  naposledy:  Tisíce  lidí  se  prošly  po 
dálnici
28.4.2013. Prackovice nad Labem – Dosud neznámé impozantní výhledy na 
labské údolí a mimořádné stavební dílo viděly v sobotu tisíce návštěvníků Dne 
otevřených dveří na stavbě D8.
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Den otevřených dveří na dostavbě dálnice D8.Autor: Deník/Karel Pech
Poprvé a naposledy byly zpřístupněny přibližně dva kilometry dopravní tepny – 
mosty, tunel nebo například biokoridor pro zvěř.
Návštěvníci obdivovali kromě stavby výjimečný výhled na údolí Labe a České 
Středohoří. „Je to nádhera. Snad se tu nebudou řidiči  
kochat výhledem a nebudou bourat," řekl jeden z návštěvníků.
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„Přijela jsem se podívat i s naším malým synem. Četla jsem totiž, že už se sem 
turisté  nikdy  nedostanou.  Rozhodně  nelitujeme,  i   když  jsme  sem  jeli  až 
z Prahy. Je to technicky úžasná stavba. Při pohledu  
z  Lovoše,  kde  jsme  také  byli,  jsem musela  uznat,  že  se  dálnice  tak  nějak 
nenápadně protahuje krajinou, i když většina lidí to může vidět jinak. Žila jsem 
v dojmu, že je  
tu kvůli stavbě zdevastovaná krajina. Není to tak ani náhodou," sdělila Deníku 
Markéta Malá.
Stavitelé pustili návštěvníky na úsek u Prackovic nad Labem, podívali se i do 
tunelu  a  na  most.  Auta  se  po  posledním  nedostavěném  úseku  drážďanské 
dálnice projedou podle posledních odhadů v červnu 2015.

„Návštěvníky  nijak  nepočítáme.  Ale  odhadujeme  je  na  tisíce,"  sdělila 
Magdalena Hanáčková,  mluvčí  kraje,  který  společně  s  Ředitelstvím silnic  a 
dálnic jako investorem stavby a jejím zhotovitelem, společností Eurovia, Den 
otevřených  dveří  pořádal.  Návštěvníci  mohli  využít  autobusy  zdarma  a 
speciální  vypravené  vlaky.  Na  místě  si  pak  většina  z  nich  pochutnala  na 
opečené klobáse za deset korun.

Od návštěvy rozestavěné dálnice návštěvníky neodradilo ani poměrně chladné  
a  větrné  počasí  s   neustálou  hrozbou  deště.  Odměnou  jim  byla  prohlídka 
rozestavěného tunelu u  Prackovic nad Labem i  mostu přes údolí V  Ječkách. 
„Do těch míst se lidé už pěšky nedostanou, protože zde nejsou žádné sjezdy ani 
odpočívadla," řekl krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

Dálnice  má  být  dokončena  v   červnu  2015.  Ani  objev  malé  uhelné  sloje  a 
nestabilní podloží na stavbě křižovatky, která by měla dálnici D8 u Řehlovic 
napojit na již hotový úsek, by podle ŘSD neměly termín dokončení posunout. 
Dokončení stavby bude stát ještě čtyři miliardy korun.

Povodeň:  Labe  má  v  Litoměřicích  kulminovat  ve 
středu odpoledne
Litoměřicko,  Podřipsko  -  AKTUÁLNÍ  INFO  Z  REGIONU.  Prohlédněte  si 
nové fotky z Píšťan, Mlékojed či Křešic.
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Křešice, úterý 4. června 2013.Autor: Deník/Karel Pech
 
Úterý 4.6.
23:57 Štětí: "Protože ve Štětí voda na několika místech vystoupala nad úroveň 
pobřežní  komunikace,  chrání  město  provizorní  protipovodňové  bariéry. 
Vzhledem  k   tomu,  že  ještě  neuplynulo  bezprostřední  nebezpečí,  stále 
upozorňujeme  občany  bydlící  na  Husově  náměstí,  v  Dohnalově  ulici  a 
v  Litoměřické  ulici,  aby  i   nadále  byli  připraveni  na  možnost  evakuace," 
informuje aktuálně radnice. 
23:10 Lovosice: Usilovně se pracuje na sypané hrázi u Lovochemie (viz. foto). 
"Naváží se    další materiál, skládají pytle, utěsnují, vyhrabávají slepé koryto, 
aby se voda vsakovala. Je tady mnoho lidí, kteří pracují, jedna tatra vozí hlínu 
za druhou - jsou průsaky, ale zeď funguje," hlásí zpravodaj Deníku. "Snaží se 
to udržet, aby Lovochemie zůstala suchá." Kvůli sporům s majitelem pozemku 
v části u Modly nebyla vybudována protipovodňová ochrana. 
23:09 Křešice:  Ještě  12   lidí  zůstává ve svých domech,  odmítají  opustit  své 
domovy. Policie hlídkuje. 
23:08 Počeplice a Libochovany: V obci u Štětí jsou zatopeny domy, lidé cítí 
bezmoc. Čeká se na kulminaci. To v Libochovanech hladina Labe stoupá blíže 
k  návsi po cestě  od řeky, jsou zatopeny první domy, opakuje se scénář  jako 
u povodně z roku 2002. 
22:30 Křešice: Kulminace by měla podle starosty obce V. Kovaříka probíhat 
mezi půlnocí a šestou hodinou ranní, uvedla ČT24. Hladina by podle prognózy 
mohla stoupnout ještě o metr. 
22:13 Terezín: Sucho, voda ve městě  není.  "Zatím je to normální večer, ale 
smutný. Město je bez aut a lidí, i když víme, že i po evakuaci je zhruba 200 lidí 
schovaných  ve  městě.  Budeme  je  stále  přesvědčovat,  ale  evakuace  je 
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dobrovolná. Voda teče, elektřina je zapnuta, nic ty lidi netrápí. Navíc pokud 
bydlí ve vyšších patrech.   Lidé z přízemních bytů ale museli odejít. Pokud se 
naplní  prognóza,  na  náměstí  bude  půl  metru  vody.  Možná se  město  podaří 
uchránit. Stále jsme odčerpávali vodu. Povodí nám ale řeklo, ať to zastavíme 
kvůli  vyrovnání  hladiny.  Zatím nás s  kulminací  natahují.  Zatopeny jsou ale 
České Kopisty a Počaply, kde se prognóza už potvrdila a je rozdíl hladiny vody 
oproti povodni z roku 2002 o půl metru. Problém těchto obcí je v tom, že tam 
protipovodňovou ochranu odmítli, v Terezíně bohužel není zatím dobudována. 
Lidé  od  šesti  hodin  usilovně  pracují  na  zábranách  pro  město.  Mám  čisté 
svědomí, letos máme odborné řízení, nic jsme nepodcenili. Když si vzpomenu, 
co bylo před jedenácti lety, jak jsme tenkrát zápasili. Nyní máme zkušenosti a 
přesné  informace,"  řekla  starostka  zpravodaji  Deníku Růžena Čechová.  "Ve 
4. dvoře voda bude, už se to tam zatápí. Bývá tam i při menších povodních či 
při tání sněhu." Bohušovice nad Ohří a Nové Kopisty jsou stále také v suchu.  
21:50 Lovochemie zastavila výrobu už  v  neděli  večer. A  co ostatní podniky 
v Lovosicích? "Co se týče firem v průmyslové zóně jako TRCZ, vedení se nás 
ptalo  na  situaci.  Popsala  jsem  jim  stav  a  bylo  jim  oznámeno,  že  by  měli 
zaměstnance pustit domů. Záleží to ale na vedení firem," popsala J. Hejdová 
z lovosické radnice. 
21:48 Lovosice:  Evakuace již  proběhla.  Evakuováno bylo 1850   lidí,  z   toho 
61   požádalo  město  o   ubytování.  "102  lidí  evakuaci  odmítlo,  v   objektech 
zůstanou na vlastní nebezpečí," řekla P. Burianková z radnice. "Uzavřena kvůli 
vodě  je  ulice  Dlouhá,  dále  úsek  od  Kostelní  po  Terezínskou  k  autosalonu 
Okim." V terénu se pohybují technici ČEZ, kteří vyhodnocují zda objekt od 
elektřiny odpojit či nikoliv.  
21:35  Pokles  hladiny  Labe  potvrdil  starosta  Mělníku  Ctirad  Mikeš.  Podle 
Českého  hydrometeorologického  ústavu  hladina  dosahovala  v   okamžiku 
kulminace 929 centimetrů.
21:23 Štětí: Povodňová situace včetně  prognózy výšky hladiny zůstává beze 
změny s  předpokladem kulminace v  nočních hodinách. "Opět  upozorňujeme 
občany bydlící na Husově náměstí, v Dohnalově ulici a v Litoměřické ulici, 
aby byli připraveni na možnost evakuace. Dále znovu žádáme všechny občany, 
aby  omezili  spotřebu  vody  na  minimum  vzhledem  k   tomu,  že  veškerá 
kanalizační voda musí být znovu přečerpávána a zabraňuje se tak odčerpávání 
spodní vody. Ve středu zůstává uzavřena 3.  ZŠ  v  Ostrovní ulici  a Speciální 
základní  škola.  Centrální  školní  jídelna  bude  uzavřena  od  středy  do  pátku 
včetně. Jídelna ve 2. ZŠ ve Školní ulici zůstává v provozu, pouze nebude vařit 
pro kastrůlkáře," informovala štětská radnice. 
21:10 Hrobce: Povodňový štáb obce Hrobce informuje, že hladina Labe, dle 
posledních dostupných informací,  má dosáhnout  výše hladiny + 20  cm nad 
současnou  hladinu.  Kulminace  se  předpokládá  v   nočních  hodinách.  Most 
v  zůstává Roudnici  otevřen,  ve Štětí  uzavřen.  V  Litoměřicích uzavřen starý 
most v Litoměřicích, nový most v Litoměřicích zůstane průjezdný.
21:06 Píšťany: Oproti očekávání je elektřina v obci stále zapnuta. Voda se stále 
drží  za  postavenou  protipovodňovou  ochranou  a   ze  břehů  jezera  je  vylitá 
"pouze" u hotelu Marina Labe, informoval obecní úřad. 
21:04 Velké Žernoseky: Obec je neprůjezdná - objízdná trasa je přes Kamýk 
nebo Malíč  a  Michalovice.  Voda v  obci  zaplavila  silnici  v  nejnižším místě 
Žernosek, silnice je neprůjezdná. Voda u přívozu je už pod viaduktem, voda 
u  průplavu  zatopila  obě  pole  a  dosahuje  už  po  železniční  most.  Vyklízí  se 
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nejníže položené domy. Pokud hladina Labe dosáhne výšky na 1130 cm, bude 
zatopen další obvyklý úsek, informoval obecní úřad. 
20:15  Roudnice  nad  Labem:  "Podle  nejaktuálnější  zprávy  z  Povodí  Labe 
nastává  v  současnosti  kulminace  nynější  povodňové  vlny  v  profilu  Mělník. 
Kulminace bude probíhat v průběhu večera a noci, v profilu Roudnice n. L. lze 
očekávat  kulminaci  povodně  v  ranních hodinách.  Vzhledem k  minimálnímu 
pohybu hladiny na  Mělníku v  posledních  hodinách neočekáváme ani  u  nás 
výrazný vzestup, cca 20 cm proti současnému stavu," informovala radnice. 
20:02  Lidé  z  postižených  oblastí  se  již  nyní  mohou  hlásit  na  Úřadu  práce 
v  Litoměřicích  o  dávky  hmotné  nouze.    Pracovníci  úřadu  jsou  připraveni 
podávat  aktuální  informace  o   tom,  kdo  a  v   jaké  výši  na  ně  má  nárok, 
informoval krizový štáb z Litoměřic.
20:01 "V Litoměřicích stále trvá předpoklad, že povodeň by měla dosáhnout 
o   zhruba  metr  nižší  hladiny,  než  v   roce  2002.  Voda  bude  v  Litoměřicích 
kulminovat pravděpodobně ve středu nad ránem, zhruba šest hodin poté, kdy 
dosáhne vrcholu na Mělníku. I  nadále zůstává v  neomezeném provozu most 
generála  Chábery,  který  je  spojnicí  pravého břehu Labe  s   levým nejen  pro 
město Litoměřice, ale celý  region. Konstruován byl tak, aby odolal povodni 
z roku 2002," informovala mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.
20:00 Dopravní servis - aktuální stav uzavírek na Litoměřicku: úsek Žalhostice 
-  Píšťany,  Radovesice  -  Budyně  nad  Ohří,  most  Štětí  oba  směry,  II/247 
Chotěšov - II/246, Dolní Encovany - Křešice, křižovatka II/247 Prosmyky - 
přístav,  Žalhostice  -  Velké  Žernoseky,  Hoštka  -  Štětí,  křižovatka  II/608  do 
Libotenic - křižovatka III/24058 Libotenice, Počeplice, Mlékojedy - II/247 k + 
I/15, Tyršův most Litoměřice:   křižovatka II/608 Terezín - křižovatka II/261,  
Libochovany  -  Církvice,  II/608  u  Terezína  -  Počáply,    křižovatka  II/608 
u památníku Terezín - České Kopisty, okružní křižovatka I/15 Terezínská - III/
2474  Hrdly,  Bohušovice  n.  O.  -  II/608  Hrdly,  I/30  Lovosice  -  Ústí  n.L.- 
Žižkova  ul.,  Lovosice  OK  II/247  Prosmyky  -  Lovosice  OK  III/00817, 
křižovatka  III/26119  na  Hněvice  -  hranice  Ústeckého  kraje,  Lukavec  - 
křižovatka I/15 u  Lovochemie Lovosice,  křižovatka II/240 Polepy-Křešice - 
okružní křižovatka I/15 Litoměřice,  Štětí Pobřežní ulice
19:45 "Podle Povodí Labe by kulminace měla dorazit do Ústí nad Labem zítra 
odpoledne na úrovni 11,3 – 11,5 metru. Bude přesažena úroveň stoleté vody. Po 
intervenci hejtmana Bubeníčka byl snížen odtok z  vltavské kaskády, což  by 
mělo  umožnit  rychlejší  odtok  vody z  území.  Návrat  řeky do  koryta  zabere 
přibližně  dalších  pět  dní  po  kulminaci,"  uvedla  mluvčí  kraje  Magdalena 
Hanáčková. 
19:30  Lovosice:  Konec  evakuace  je  naplánováno  na  22.  hodinu.  "Policisté 
procházejí jednotlivé domy a zvoní na byty. Kontrolují, zda se lidé evakuovali. 
Vyrozuměno bylo 1724 lidí. 51 lidí odmítlo evakuaci, museli podepsat papír a 
zdůvodnit, proč se nechtějí evakuovat. 45 lidí bude ubytováno na 3. ZŠ. Dvě 
osoby jsme odvezli do litoměřické nemocnice, jednu do Čížkovic," informoval 
člen lovosického krizového štábu. 
19:11  Roudnice  nad  Labem:  Uzavřen  je  průjezd  části  Poděbradovy  ulice 
směrem od nádraží k ulici Palackého
19:09 Lovosice: U železničního přejezdu na trati Lovosice - Ústí nad Labem 
stanice Město Lovosice (přejezd na Malé Žernoseky) nefunguje signalizace. 
Dopravní  zabezpečení  je  řešeno ČD (vlak pojede sníženou rychlostí  a  bude 
vydávat výstražné znamení), informovala radnice. 
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18:51 Začala evakuace lidí z Nových Kopist.
18:50  Terezín:  Voda  zatopila  šance  v  Terezíně  u   terezínských  zdymadel. 
"Zakazuji vstup a pohyb osob na území vnitřního města Terezín, území, jehož 
hranice tvoří  vnitřní pevnostní val tj.  bastiony 1 – 8  propojené jednotlivými 
kurtinami  včetně.  V   případě  porušení  tohoto  zákazu  se  jednotlivé  osoby 
vystavují nebezpečí povinné evakuace," oznámila starostka Růžena Čechová
18:45 Štětí: V Počeplicích proběhla částečná evakuace - 15 domů. V Hněvicích 
rovněž částečná evakuace a je po silnici nedostupné. Ve Štětí je situace v této 
době  nejdramatičtější.  "Voda dosahuje úrovně  vozovky na nábřeží.  Postavili 
jsme zábranu z vaků a z jílu hráz. Jestli tato opatření vydrží, bude to dobré. 
Pokud se to protrhne, bude voda na Husově a Mírovém náměstí. Muselo by 
dojít  k  evakuaci  jedné ulice a škody na majetku budou velké,"  řekl  štětský 
starosta Tomáš Ryšánek.  
18:32  Úpravna  vody  Vlastislav  bude  zásobovat  Lovosice  pitnou  vodou  po 
celou dobu krizového stavu, informovaly SčVK. 
18:30 Lovosice:   Provoz škol a školek - základní školy: Ve středu 5.6.2013 a 
čtvrtek 6.6.2013 je plánováno ředitelské volno pro všechny školy bez výjimky 
(provoz družiny zajištěn), v pátek 7.6.2013 bude situace řešena individuálně, 
dle potřeb jednotlivých škol. Mateřské školy: Terezínská - zavřena, Resslova - 
v závislosti na elektrické energii (odpojení = uzavření školky ), Sady pionýrů - 
otevřena,  Zvláštní  škola:  ve  středu  5.6.2013   bude  ředitelské  volno, 
Gymnázium:  ve  středu  5.6.2013   ředitelské  volno,  dále  bude  situace  řešena 
operativně,  Střední  odborná  škola  technická:  od  středy  7.6.2013  do  pátku 
9.6.2013 bude ředitelské volno
17:33 Mezi Štětím a Mělníkem byla zastavena vlaková doprava.
17:06 Uzavřeny jsou Velké Žernoseky.
16:55 Hasiči ze Zákup jsou v Terezíně (viz. foto): „Je to tu jako po vymření. 
Čekáme, až  to přijde," popsal do telefonu Jaroslav Homza st. Ten je jedním 
z   jedenáctky  zákupských  dobrovolných  hasičů,  kteří  od  pondělí  pomáhají 
v  Terezíně.  Situace v  pevnostním městě,  kterým protéká Ohře, byla v  úterý 
napjatá. I když mělo domovy opustit všech sedmnáct stovek obyvatel, zhruba 
tři  sta z  nich evakuaci odmítlo. „To čekání je nejhorší.  Je dlouhé. Ale jsme 
v pohodě," vzkázal Jaroslav Homza z uzavřeného Terezína do Zákup.

���
16:16 Policie v 18 hodin uzavře pro tranzitní dopravu silniční most v Roudnici 
nad Labem, rozvodněný tok tak bude možné na území Ústeckého kraje přejet 
jen po mostě gen. Chábery v Litoměřicích. 
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15.46  Areál  Lovochemie  je  stále  suchý.  "Byl  jsem  se  podívat  za 
protipovodňovou zeď  a  nemám z   toho kvanta  vody dobrý  pocit.  My zatím 
v tuto dobu vodu v areálu nemáme," řekl z vedení firmy Vladislav Smrž. 
15:44 Přivaděč na most gen. Chábery je z obou stran zatopen vodou, tak jako 
Mlékojedy. Silnice je jediným suchým místem v moři vody. 
15:35 Dopravní kolaps - dlouhá kolona aut od prosmyckého hřbitova přes nový 
most  gen.  Chábery  až  do  centra  Litoměřic.  "Kolona  stojí  na  mostě.  Kdo 
nemusí, ať do Litoměřic od Lovosic vůbec nejezdí," informuje zdroj Deníku. 
15:22 Budyně nad Ohří: Řeka zatím nedělá zásadní problémy. "Máme jednu 
uzavírku - Radovesice - Budyně.  Budou další  uzavírky, omezí se příjezd do 
Pístů.  Udělali  jsme  přípravy  a  čekáme  na  vodu  na  úrovni  povodni 
2011. Vyklizeny jsou chatové osady. Ve Mšeném proběhla na žádost obyvatele 
1   evakuace.  Jsme  v   očekávání,  hasiči  jsou  aktivizováni.  Máme  na  Ohři 
vyhlášen 3. stupeň. Hlavní nápor vody má přijít dnes v noci," sdělil starosta 
Petr Medáček.   
15:14 Lovosice: Do 18 hodin opustí své domovy zhruba 1000 lidí z 10 ulic. 
"Členové  krizového  štábu  obcházejí  rodiny  a  informují  je,  že  se  mají  se 
vystěhovat.  Sepisují  seznamy  lidí,  zda  mají  kam  jít.  Ti,  kteří  odmítnou 
evakuaci, musí podepsat dokumenty na vlastní nebezpečí. V některých ulicích 
odpojují elektřinu, odpojen je už internet," sdělil zpravodaj Deníku 
15:07 Velká voda u soutoku Staré Ohře a Labe znamená kompletně zničenou 
úrodu  biozeleniny  v  Camphillu  České  Kopisty.  Obyvatelé  byli  evakuováni. 
„S úrodou na polích jsme se rozloučili. Doufáme, že budovy zůstanou ušetřeny, 
ale podle posledních informací, to vypadá, že přestože objekt Camphillu České 
Kopisty  je  poměrně  vyvýšený,  bude  vody  v  místnostech  po  kotníky,"  řekl 
novinářům Ivo Brzák. Záplavy přišly v nejhorší dobu. Úroda zeleniny na pěti 
hektarech  ekologicky  obhospodařovaných  pozemků  je  pryč.  „Rozjezd 
Svobodného statku na soutoku je ohrožen. Veškerá zelenina byla už vysázena, 
je  čas  těsně  před  sklizní.  Než  voda  opadne,  bude  pozdě  na  další  výsadbu. 
S úrodou jsme se rozloučili," doplnil Ivo Brzák.
15:02  Libochovice:  "Situace  na  Ohři  vypadá  mnohem  lépe  než  v   roce 
2011.  Dostali jsme informace z  Povodí Ohře, že se řeka vyleje, zatím se to 
nestalo. Je zvýšená hladina, ale škody zatím nejsou. Jsou zvýšené spodní vody 
pod parkem. Jsou zatopeny tenisové kurty, ale to spíše od potoka než od řeky," 
sdělila libochovická starostka Jana Holá. Kastelán zámku L. Pešek zpravodaji 
Deníku  řekl,  že  jsou  učiněna  opatření,  aby  případně  voda  z  parku  zatopila 
budovu zámku.  
14:59  ČEZ Distribuce  vyhlásila  dnes  od  14  hodin  do  odvolání  stav  nouze 
v okresech Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. "V zaplavených území bude 
z bezpečnostních důvodů vypínat částí distribuční soustavy a pro odběratele to 
může znamenat omezené dodávky elektřiny. Obnovení dodávky elektřiny bude 
zajišťováno bezprostředně po té, co to umožní technický stav postižených částí 
zařízení  distribuční  soustavy  a  dále  i   stav  zařízení  a  vnitřní  instalace 
jednotlivých odpojených objektů," informovala mluvčí Soňa Holingerová. 
14:53 V pondělí se v odpoledních hodinách ztratil poblíž zatopených Libotenic 
starší  muž.  Na  místo  byly  vyslány  policejní  hlídky,  psovodi,  okolí  měl 
prohledávat  i  vrtulník s   termovizí.  Muže z  Libotenic  našly  hlídky po osmé 
hodině večer.
14:48  "Píšťany  nejsou  zatopeny,  hasiči  čerpají  vodu.  Jsou  ale  celé 
evakuovány," hlásí zpravodaj Deníku. "Hasiči čerpají vodu v Prosmykách."
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14:42 "Nový most gen. Chábery v Litoměřicích by se zavírat neměl. Platí stále 
původní  informace  z   dopoledne,"  uvedla  mluvčí  litoměřické  radnice  Eva 
Břeňová. 
14:17 Nařízená evakuace obyvatel v Lovosicích, a to v těchto ulicích: Vodní, 
Krátká,  Dlouhá,  Terezínská,  Wolkerova,  část  Osvoboditelů.  "Bude  vypnuta 
elektřina z důvodu vody ve sklepích. Ve Vodní ulici lze čekat vodu i na silnici. 
Lidem zajistíme ubytování a stravu na 3. ZŠ," sdělila lovosická radnice.
14:11 Labe by mělo v Ústí nad Labem kulminovat ve výšce 11,5 metru, to je 
zhruba o 40 centimetrů méně než v roce 2002. Kulminace má přijít ve středu 
večer. Vyplývá to z jednání ústeckého krizového štábu, o kterém informovala 
mluvčí  magistrátu  Romana  Macová.  "Z   Povodí  Labe  přišla  zpřesněná 
předpověď  vzestupu  hladiny  Labe.  Řeka  by  měla  ve  středu  ráno  překročit 
10,8  metru,  kulminovat  by měla  ve  středu večer  na  11,5  metru.  Dnes  před 
polednem měla 940 centimerů. Je tedy pravděpodobné, že řeka stoupne o více 
než dva metry," uvedla. Pondělní předpověď přitom kulminaci odhadovala ve 
výšce 11,3 metru. 
13:25 Křešice jsou plně zatopeny, voda je i v kostele. V Lovosicích je zatopena 
silnice  od  dálničního  přivaděče  D8  po  Besedu.  Tam,  kde  denně  jezdily 
kamiony, je vodní kanál, hlásí zpravodaj Deníku. 
13:15  Premiér  vlády  Petr  Nečas  z  Kralup  nad  Vltavou zamíří  do  Terezína. 
Podle informací Deníku bude ve městě kolem 15.30 až 16. hodiny. Poté zamíří 
do Ústí nad Labem. 
12:50 V Povodí Ohře platí na několika místech třetí povodňový stupeň. Nejvíce 
se  vodohospodáři  obávají  situace  na  soutoku  Ohře  a  Labe,  kde  se  v   roce 
2002 vytvořilo jezero dlouhé dvacet kilometrů a široké osm kilometrů. Tehdy 
rozvodněné  Labe  proniklo  proti  proudu  do  Ohře  a  zalilo  Terezín  a  dalších 
zhruba 40 obcí. "Opakování tohoto stavu nemůžeme ani potvrdit ani vyloučit," 
uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. "Rozdíl je bohužel v tom, že tehdy 
nebyly  povodně  na  Ohři,  vše  způsobilo  Labe.  Teď  máme  třetí  povodňové 
stupně i na Ohři," zdůraznil mluvčí. 
12:46 Areál Lovochemie je i v této době bez vody z řeky. "Stále je sucho," řekl 
z vedení firmy Vladislav Smrž.
12:42 ČEZ postupně vypíná odběratele od elektrické energie v těchto částech 
obcí:  Brňany,  Brzánky,  Černeves,  České  Kopisty,  Dobříň,  Dolní  Zálezly, 
Hrobce, Křešice, Kyškovice, Libochovany, Litoměřice, Lovosice, Mlékojedy, 
Lounky,  Nučničky,  Olšinky,  Počáply,  Počeplice,  Roudnice  n.  L.,  Terezín, 
Třeboutice, Štětí, Velké Žernoseky, Žabovřesky, Žalhostice, Želetice, Židovice, 
Vědomice,  Prosmyky,  Okna,  Lhotka  n.  L.,  Hněvice,  Račice,  informovala 
mluvčí Soňa Holingerová.
12:32 V Lovosicích je mezi lidmi panika kvůli vodě. V Lidlu ji lidé vykupují, 
hlásí zdroj Deníku. 
12:30 Dopravní servis - Lovosice: Uzavřená komunikace – ulice Přívozní od 
křižovatky s místní komunikací ulice Osvoboditelů, uzavřena komunikace 1/15 
od velkého kruhového objezdu Prosmyky podél Lovochemie ke křižovatce se 
silnicí  III/00817  to  je  malý  kruhový  objezd  „U   kapličky".  Uzavřená 
komunikace 1/15 od „Kapličky" směr okružní křižovatka, sjezd z dálnice D8. 
Uzavřena komunikace 1/30 od kruhového objezdu „U  Lidlu" směr Ústí nad 
Labem (okružní křižovatka U Besedy ve směru ul. Osvoboditelů a ul. Dlouhá 
prozatím  průjezdná).  Objízdné  trasy  jsou  značeny.  Uzavřen  podchod 
„U  Besedy":  Odchozí  trasa  přes  lávku 1/30  z  ulice  K.  Maličkého do  ulice 
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28. Října (u domu s pečovatelskou službou). Dopravní situace MHD a BUS: 
V   provozu  pouze  zastávka  na  autobusovém  nádraží.  "Upozorňujeme,  že 
autobusy nemusí reflektovat časy odjezdů," sdělila radnice.
12:27  Roudnice  nad  Labem:  "Žádáme  občany,  aby  omezili  spotřebu  vody 
vzhledem  k   omezené  funkčnosti  kanalizačního  systému,"  sdělila  radnice. 
"V   ranních  hodinách  došlo  k   výpadku  elektřiny,  na  většině  míst  byla  již 
dodávka obnovena. Vypnuta zůstává část zaplavené ulice Havlíčkova. Dodávka 
v Třebízského ulici bude obnovena v nejbližší době." 
12:26  "Dezinfekční,  úklidové  a  další  prostředky  potřebné  k   likvidaci 
povodňových škod mohou dárci nosit do areálu Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů  v  Roudnici  nad Labem,  vjezd proti  pohotovosti  nemocnice.  Za dary 
velice děkujeme," sdělila roudnická radnice. 
12:20  Situace  v  Křešicích  je  už  nyní  horší  než  při  povodních  v   roce 
2006. Hladina Labe má ještě dál stoupat, nejspíš se přiblíží stavu při povodni 
z   roku  2002.  ČTK to  dnes  řekl  starosta  obce  Václav  Kovařík.  Téměř  celé 
Křešice jsou už podle něj zaplavené. "Podle mých informací bychom se měli 
téměř přiblížit povodni z roku 2002. Pravděpodobně bude o půl metru až metr 
méně,"  řekl.  Dodal,  že  hladina  Labe  tu  v   roce  2002   vyšplhala  do  výše 
10,35  metru.  Nyní  je  asi  na  760  centimetrech.  Zhruba  1000   lidí  se  podle 
starosty  evakuovalo  disciplinovaně.  Asi  40   lidí  z  Křešic  je  ubytovaných 
v sousedních Polepech. Evakuován byl i obecní úřad, přesunul se do Zahořan, 
kde  je  štáb  hasičů.  Opustit  své  domovy  v  Křešicích  odmítlo  na  vlastní 
nebezpečí  71   lidí  v   34  objektech.  Kovařík  poznamenal,  že  tento  postoj 
záchranným složkám komplikuje práci, protože tyto lidi bude nakonec stejně 
třeba odvézt na člunech. Situace v obci monitorují ze člunů hasiči a policisté. 
11:50 Dopravní servis - železnice: Přerušen provoz v úseku Lovosice - Ústí nad 
Labem hlavní nádraží.
11:28 Pod vodou je celý  sportovní areál v  Lovosicích -  včetně  házenkářské 
haly Chemik, hlásí zpravodaj Deníku. "Může tam být až dva metry vody."  
11:25  "Zásobování  pitnou  vodou  je  v   současné  době  přerušeno  v  několika 
oblastech,  kde došlo  v  důsledku silných dešťů  ke  znečištění  pramenišť.  Na 
Litoměřicku je nevhodná kvalita vody v obcích: Kotelice, Horní Vysoké, Levín 
a prameniště Mentaurov," informovala mluvčí SčVK Iveta Kardianová.  
11:20 "Nepříznivá situace je na Ohři, která má již nyní o metr vyšší hladinu než 
v roce 2002. Je zřejmé, že k rapidnímu zhoršení dojde poté, co na soutok Labe 
a Ohře dorazí vlna z Mělníka. Stane se tak pravděpodobně dnes večer," uvedla 
z krizového štábu litoměřická mluvčí Eva Břeňová. 
10:54  Hasiči  s   policisty  evakuovali  ještě  4   osoby  z   ubytovny  u   zimního 
stadionu v Lovosicích. Museli je přemlouvat, nechtěli jít.
10:47 V  Ústeckém kraji  muselo  opustit  domov zhruba 6000   lidí.  Evakuace 
končí na Litoměřicku, z bytů a domů odchází ještě obyvatelé Ústí nad Labem a 
Děčína. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček.  "Povodně  si  v  regionu zatím nevyžádaly žádnou oběť  ani  těžké 
zranění,"  uvedl.  Evakuace  zatím  je  bez  větších  problémů.  V   noci  museli 
záchranáři  pomoci  lidem,  které  objevili  v   ubytovně  v  Mlékojedech  na 
Litoměřicku.  "Vlastník nemovitosti  tam 51   lidí  ponechal  osudu,  v  ubytovně 
bylo už půldruhého metru vody. Prošetřovat podnikatele bude policie," uvedl 
Bubeníček.  Podle  informací  z  místa  někteří  lidé  nechtěli  ubytovnu  opustit. 
Prioritou  je  podle  hejtmana  kromě  evakuace  lidí  zachování  v   provozu 
posledních dvou mostů přes Labe v kraji. Uzavřeny jsou už oba silniční mosty 
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přes  řeku  v   Ústí  nad  Labem,  spojnice  břehů  v   Děčíně  i   starý  most 
v Litoměřicích. "Pro osobní dopravu a záchranáře zůstává otevřen nový most 
v Litoměřicích a most v Roudnici nad Labem," upřesnil Bubeníček. Z jedné 
strany Labe na druhou se na severu Čech už nedostanou kamiony.
10:42  Dopravní  servis:  V  Lovosicích  jsou  uzavřeny  ulice  jako  Zámecká  a 
okolo lesoparku Osmička. Také komunikace od kruhového objezdu u Besedy 
k supermarketu Lidl. Na Roudnicku jsou neprůjezdné komunikace podél Labe - 
v   obcích  Hrobce,  Židovice,  Dobříň,  Kozlovice,  Záluží,  Hněvice,  Račice. 
V  Litoměřicích  jsou  uzavřeny  silnice  v   Želeticích,  uzavřeno  je  obchodní 
centrum Interspar a OBI.
10:40  Lovosice:  "K   vývoji  povodňové  situace  předpokládáme  zatopení 
  sklepních  i   obytných  prostor  v   ulicích  Terezínská,  Myslivecká,  Přívozní, 
U  Zdymadel,  Zámecká,  Resslova,  Vodní,  Karla  Maličkého,  Dlouhá,  Krátká, 
Wolkerova, spodní část Husova. Zaplaveny budou i garáže podél hlavní silnice 
do Ústí n.L. Žádáme občany, aby se připravili na možnost evakuace, zabalili 
nejnutnější věci a vyčkali dalších pokynů krizového štábu. Současně žádáme 
spoluobčany o zabezpečení majetku," informovala radnice.
10:34 Nejaktuálnější informace ze zasedání krizového štábu Ústeckého kraje 
hovoří o kulminaci Labe v Ústí nad Labem na úrovni 11,1 – 11,5 metru kolem 
poledne ve středu 5. června. Kvůli uzavírce téměř všech mostů přes Labe se 
omezuje  doprava  nad  3,5   t  na  dvou  zbývajících  mostech  v  Litoměřicích  a 
Roudnici. "Nechceme, aby nákladní doprava přetížila a ucpala zbývající dva 
funkční mosty přes Labe, které v kraji máme, proto na ně bude povolen vjezd 
pouze osobním vozidlům do 3,5t, hromadné dopravě a vozidlům IZS. Naopak 
i  osobní vozy bez dálniční známky mohou do odvolání využívat dálnici D8 
v úseku Roudnice – sjezd na Libouchec," řekl k dopravním změnám hejtman 
Oldřich Bubeníček.
10:33 Roudnice nad Labem: V ulicích Komenského, Rvačov, Bezručova, nám. 
Jana z  Dražic  je  hlášen výpadek dodávky elektřiny.  Na opravě  se  pracuje," 
informovala radnice. 
10:30 Hospic sv. Štěpána se rozhodl věnovat polovinu výtěžku ze zítřejšího 
charitatvivního  koncertu  na  pomoc  obětem  povodní.  Benefice  se  uskuteční 
5.  června v  19 hodin se v  Děkanském kostele Všech svatých. Hospic navíc 
stále přijímá přijímá těžce nemocné za zátopových oblastí. "Jedná se především 
o nemocné, kteří měli od nás zapůjčené pomůcky a s podporou rodiny zatím 
zvládali  pobyt  doma.  Nyní  však  museli  být  evakuováni  a  tak  jsme  jim 
samozřejmě  nabídli  možnost  péče  u  nás,"  sdělila  ředitelka  hospicu  Monika 
Marková.
10:25 Dopravní servis:  Stav dnes ráno byl  takový,  že uzavřena byla silnice 
2. třídy z Hoštky na Štětí.   Neprůjezdná je kvůli uzavírce mostu i silnice ze 
Štětí  na  Roudnici  nad  Labem.  Z  Litoměřic  se  nedostanete  do  Žalhostic, 
Velkých Žernosek, Libochovan a Ústí   nad Labem. Stejně tak je neprůjezdná 
silnice 3.  třídy ve směru Nučničky – Libotenice – Travčice. Neprůjezdný  je 
Terezín, který se připravuje na povodeň.
10:22 Litoměřice: "V noci na dnešek probíhala další evakuace osob, tentokráte 
z  Rybářské ulice.    Pro dopravu byla uzavřena Jarošova ulice. Narychlo byla 
řešena  situace  v   Mlékojedech.  Celkem  je  v   Litoměřicích  ubytováno 
291  evakuovaných  osob,  a  to  na  zimním stadionu,  v  hostelu,  domovu  pro 
seniory, v   tělocvičně  ZŠ  v  Havlíčkově  ulici,  domovu pro matku a dítě  a ve 
vojenské ubytovně, přičemž další přicházejí," informovala mluvčí města Eva 
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Břeňová. Největší počet evakuovaných přijala nemocnice v Litoměřicích, a to 
112  osob.  "Nyní  již  můžeme přijímat  pouze  akutní  případy.  S  ohledem na 
mimořádnou situaci jsme nuceni odložit některé plánované operace neakutního 
charakteru,"  informoval  výkonný  ředitel  nemocnice  Radek  Lončák.  Se 
zásobováním potravinami nejen lidí evakuovaných z Litoměřicích, ale i z okolí 
vypomáhá Centrální školní jídelna.
10:08  Lovosice:  Zatopena  je  čerpací  stanice  Benzina,  Zámecká ulice  až  ke 
sportovním halám, voda míří k Besedě, očekává se zatopení ulic Vodní či Karla 
Maličkého. Voda možná vystoupí až do bytů v přízemí, hlásí zpravodaj Deníku. 
10:04  Dobrovolní  hasiči  z  Litoměřic  jedou  čerpat  vodu  do  Píšťan,  začíná 
prosakovat mobilní hráz 
10:03 V Roudnici byla odstavena čistička odpadních vod, potvrdili to hasiči.
9:59 Aktuální stav vody v Počaplech: "Voda se do vesnice valí ze všech stran," 
informoval čtenář Deníku, jenž poslal i fotografii.

���
9:50 Voda v Křešicích je na úrovni 730 cm. "Protipovodňová opatření neplní 
opatření. Hladina by měla vystoupit pod úroveň roku 2002. Evakuaci odmítlo 
71 lidí, evakuováni jsou lidé z Křešic, Nučnic, Třeboutic. Lidé jsou ubytováni 
z   větší  části  v  Polepech,"  informoval  pro  ČT24  starosta  Václav  Kovařík. 
"Udělali  jsme  rozhlasem  poslední  varování,  aby  lidé  opustilii  svá  obydlí. 
Budeme už  dělat pouze ze člunu namátkové kontroly. Stěžuje nám to práci. 
Naštěstí  99   procent  našich  občanů  se  disciplinovaně  evakuovalo.  Kritická 
situace je v celé obci, je z velké části zatopena, suchou nohou se už nelze dostat 
k příbytkům."  
9:38 Areál Lovochemie je stále chráněn protipovodňovými opatřeními. "Jsme 
v suchu, zatím vše drží," informoval z vedení firmy Vladislav Smrž. 
9:33  "V  Terezíně  se  mělo  do  půlnoci  evakuovat  téměř  2000   lidí,  většina 
z  města  už  odešla.  Uzavřen je  i  Památník  Terezín.  Dnes  ráno ale  policejní 
hlídky  ještě  jednou  město  projdou,"  řekla  referentka  městského  úřadu  Iva 
Voženílková, která obsluhuje městskou krizovou linku. Obyvatelé se obávají, 
že se  zopakuje  situace  z   roku 2002,  kdy město  zaplavila  zpětná  vlna  vody 
z rozvodněného Labe, do kterého se Ohře kousek od Terezína vlévá. Evakuace 
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se  týkala  asi  1700  obyvatel  města  a  asi  270  klientů  domova  se  zvláštním 
režimem,  kde  žijí  lidé  s   různými druhy  postižení.  "Nejvíc  nám vypomohly 
Litoměřice, do nemocnice šlo asi 80 lidí, dalších zhruba 50 šlo do penzionu 
Pahorek,  asi  20   lidí  do  zařízení  v  Beřkovicích  a  na  další  místa,"  uvedla 
starostka  města  Růžena  Čechová.  Podle  Voženílkové  ale  město  nejspíš 
neopustili všichni. "Obyvatelé vyšších pater možná zůstali. Starostka řekla, že 
v  roce 2002  bylo v  Terezíně  1,5  metru vody z  Labe.  Současné povodně  se 
s tehdejšími často srovnávají. "Říkají, že nyní bude metr rozdíl, to je ale pořád 
půl metru. Přízemní byty se tak stejně budou muset vystěhovat," míní Čechová. 
Terezín ale tentokrát možná zasáhne jak voda z Labe, tak z Ohře. Povodí Ohře 
totiž  musí začít upouštět více vody z  Nechranické přehrady. Ve městě  by se 
mělo zvýšení odtoku projevit v úterý ráno či dopoledne. 
9:31 Na Litoměřicku byla hasičskými jednotkami v 0:38 evakuována ubytovna 
v  areálu  Komplety  v  Mlékojedech.  Hasiči  také  evakuovali  4  domy v  obci 
Hrobce. V 6:31 vyjela jednotka HZS ÚK ze stanice Litoměřice na Střelecký 
ostrov,  kde v  prostoru mlýna uvázli  4   lidé.  Hasiči  je  na člunu dopravili  do 
bezpečí. V Roudnici nad Labem čerpali hasiči v 5:20 vodu v Havlíčkově ulici, 
kde se protrhla hráz, informovali hasiči. 
9:05 "Hennlich nabízí  parkovací  místa  ve svém areálu,  možnost  uskladnění 
věcí v hale, máme k dispozici auto s vlekem, kontakt 602 422 896," informuje 
Pavel Žalud, vedoucí správy.
9:02 V Litoměřicích budou dopravní komplikace. Otevřen je pouze nový most 
Gen. Chábery. 
8:58  Osmička  v  Lovosicích  je  zcela  pod  vodou.  Ta  zatopila  i  supermarket 
Penny  market.  V   Chodounech  a  Lounkách  je  nařízena  evakuace. 
Protipovodňová opatření pokračují v Brňanech a Brozanech n. O. 
7:46 "Krizový  štáb obdržel  informaci  od Povodí  Labe o  aktuální  situaci  na 
vodním toku Labe. Kulminace povodňové vlny na Mělníku by měla být dnes 
odpoledne.  Zaplavení  lze  očekávat  mírně  pod  stav  povodně  v   roce 
2002.  V  Roudnici  nad  Labem  bude  zasažena  lokalita  ulic  Havlíčkova  od 
restaurace  Maják  po  náměstí  Jana  z  Dražic,  částečně  ulice  Poděbradova. 
Kulminace hladiny řeky Labe v Roudnici nad Labem je předpokládána dnes ve 
večerních hodinách," informovala roudnická radnice. 
7:44 "Povodňová situace  ve  Štětí  se  oproti  prognózám z  Povodí  Labe dále 
zhoršila.  V   současné  chvíli  je  na  úrovni  50-leté  vody  a  podle  dostupných 
informací  by  měla  vystoupat  až  na  úroveň  920  cm.  Protože  při  případném 
dalším  stoupání  by  už  mohlo  dojít  k   přelití  nábřežní  komunikace, 
upozorňujeme občany z Husova náměstí, Dohnalovy ulice a Litoměřické ulice, 
že je potřeba se připravit na možnou výzvu k evakuaci. V současné době je 
uzavřena komunikace na Hoštku a nelze již projet ani obcí Liběchov. Protože 
nyní dochází k  postupnému zaplavování Mírového a Husova náměstí  vodou 
z  kanalizace,  která  již  není  schopna  splašky  odplavit,  žádáme  občany,  aby 
omezili spotřebu vody na minimum," informovala štětská radnice. 
7:33 Tyršův most v  Litoměřicích je uzavřen, voda je až  za hotelem Helena, 
nelze se dostat do Želetic, v noci byla evakuována ubytovna za použití člunů. 
Voda  zatopila  Mlékojedy,  Křešice,  Hněvice,  golfové  hřiště  v   Terezíně, 
Třeboutice, na zatopení se chystá Štětí. Nový most gen. Chábery je v provozu. 
Uzavřen je most ve Štětí. 
7:30    V  Mělníku řeka stále stoupá, v  06:40 hladina dosáhla 886  centimetrů 
s průtokem 3 900 m/3. Hladina roste i v Ústí nad Labem.
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7:25  V  Ústí  nad  Labem  jsou  uzavřené  oba  silniční  mosty  spojující  čtvrť 
Střekov se zbytkem města. 
Pondělí 3.6.
23:50 Noc bude ve znamení zatopení několika obcí. Vážný stav je v dolní části 
Litoměřic, v Želeticích nebo Mlékojedech. 
23:25  Křešice  budou zatopeny,  záchrana  obce  se  nezdařila.  Protipovodňové 
zábrany jsou postaveny na dvacetiletou vodu. Povodí Labe ale oznámilo, že 
voda bude padesátiletá. 
23:01 V Mlékojedech je naplánována evakuace. Připravena je i pro Píšťany. 
22:53 "V této chvíli je v důsledku uzavření hlavních úzavěrů plynu přerušena 
dodávka především odběratelům v obcích Křešice, Mlékojedy, Píšťany, České 
Kopisty,  Nučnice,  Litoměřice,  Roudnice,  Terezín,"  informoval  mluvčí  RWE 
Luboš Falhaur. Bez elektrického proudu jsou hlavně domácnosti v některých 
částech Litoměřic nebo Štětí a také v obcích Dobřín, Lounky, Račice, Okna, 
Černeves,  Kyškovice,  Nučničky,  Počáply,  Třeboutice,  Žalhostice,  Želetice, 
Vedomice  nebo  Prosmyky,"   informovala  severočeská  mluvčí  skupiny  ČEZ 
Soňa Holingerová. 
22:46 Na Litoměřicko se valí stoletá voda. "Na základě  nové informace byl 
průtok  v   Praze  manipulacemi  na  vltavské  kaskádě  zvýšen  cca 
3200   m3.s-1.   Vzestup  průtoků  v   Labi  pod  soutokem  s   Vltavou  bude 
pokračovat.  Předpokládáme  kulminace  v  Mělníku  (880   cm/  3850  m3.s-1) 
4.6.  odpoledne, v  Ústí nad Labem (1130  cm/ 4150  m3.s-1, , cca <Q100) ve 
středu 5.6. dopoledne," uvedl Jiří Petr, vedoucí vodohospodářského dispečinku 
Povodí Labe.
22:38 "Nový litoměřický most generála Chábery je konstruován tak, aby odolal 
i  povodni roku 2002.  Informace o   jeho plánovaném uzavření,  které se mezi 
obyvateli města šíří, se naprosto nezakládají na pravdě," informovala mluvčí 
Litoměřic  Eva Břeňová.  "Naopak k  uzavírce Tyršova mostu pravděpodobně 
dojde během dnešní noci," sdělil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. "V tuto 
chvíli není zřejmé, kdy Labe bude v Litoměřicích kulminovat. Pravděpodobně 
se tak stane v úterý večer."
22:36 Lovosická radnice vydala upozornění: Očekává se možnost částečného 
zatopení přízemí domů v Terezínské ulici.
22:33  Zatímco  most  ve  Štětí  je  od  22  hodin  uzavřen,  v  Roudnici  je  stále 
otevřen. "Krizový štáb obdržel informaci od Povodí Labe aktuální situaci na 
vodním toku Labe. V důsledku manipulací na Vltavské kaskádě se předpokládá 
dle  současných  odhadů  kulminace  povodňové  vlny  na  Mělníku  na  úrovni 
880 cm/3850 m3/s, ke které by mělo dojít 4. 6.   odpoledne. V Roudnici nad 
Labem lze očekávat zaplavení oproti r. 2006 vyšší o 1,8 m, což ve srovnání se 
stavem 2002   je  nižší  o  1,6  m.  Předpokládáme,  že  povodní  bude  postižena 
oblast  ulic  Havlíčkova,  částečně  ulice Poděbradova,"  informovala roudnická 
radnice.
22:30  "Podle  aktuálních  informací  vystoupí  hladina  Labe  během  zítřejšího 
dopoledne  ve  Štětí  až  k  hodnotě  890  cm.  Nyní  je  výška  hladiny  bezmála 
800 cm a k dosažení prognózované výše tedy zbývá ještě 90 cm. Štětský most 
je již uzavřen," informovala štětská radnice. 
21:28 Voda začíná prosakovat do lovosického podchodu u Besedy.
21:25 NOVÉ INFORMACE: Labe má kulminovat až ve středu dopoledne a má 
vystoupat  až  na  1130cm  na  ústeckém  vodočtu!  To  znamená,  že  by  měla 
dosáhnout jen o sedmdesát centimetrů níže, než v roce 2002. 
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20:50 Pod viaduktem mezi Libochovany a Církvicemi je již voda, projet tudy 
je nemožné.
19:20  Hasiči  budou  v  Křešicích  monitorovat  situaci  společně  s   policejní 
hlídkou, vesnice bude uzavřena. Celá obec je evakuovaná, zůstalo zde pouze 
76 lidí. 
19:06 Křešice: "K čemu to tady stavěli? Stálo to nehorázné peníze a je to úplně 
k ničemu. Dělali to snad jen proto, aby zavřeli lidem ústa?", nebere si servítky 
rozčilený občan Křešic, který bezmocně příhlíží, jak rozvodněné Labe ohrožuje 
jeho domov.
18:55 Situace v Křešicích je na první pohled podobná jako v neděli, ovšem za 
1-2 hodiny se očekává, že již voda začne přetékat přes protipovodňové hráze. 
Hasiči právě nyní přestali odčerpávat vodu, neboť to již nemá smysl
18:45  Na  příjezdových  komunikacích  do  Terezína  (od  Bohušovic  a  od 
Památníku) navážejí nákladní automobily hlínu, vzniká zde provizorní zábrana 
proti vodě
17:37 V  Brozanech nad Ohří by se mohli začít připravovat na velkou vodu, 
vyplývá to ze zasedání krizového štbu v Litoměřicích. Důvodem je vypouštění 
Nechranické  přehrady  na  Ohři.  Průjezd  Bohušovicemi  bude  co  nejdéle 
zachován. Uzavření Tyršova mostu se počítá v nočních hodinách, až bude voda 
u hotelu Helena. Nový most gen. Chábery by měl být po celou dobu povodní 
průjezdný.  
17:20  Silnice  od  Libochovan  do  Cirkvic,  Sebuzína  a  Brné  směr  Ústí  nad 
Labem je průjezdná. 
17:12  "Roudnické  organizace  nabízí  pomoc  lidem  postiženým  povodní  - 
dočasné ubytování, oblečení, možnost odvozu věcí, pomoc dobrovolníků a jiné. 
Více informací poskytnou jednotlivé organizace: Centrum Hláska, Farní charita 
Roudnice n. L.," informovala roudnická radnice.
17:10 "Kulminace hladiny Labe se předpokládá dnes v noci na úrovni 820 cm, 
což je o 1 m výše než během posledních povodní v r. 2006. Štětský most bude 
pravděpodobně  uzavřen  v   podvečerních  hodinách,  avšak  bude  záležet  na 
průsacích vody. Hasiči se budou snažit udržet průjezdnost mostu co nejdéle. 
Silnice  od  mostu  na  Hoštku  je  otevřena  a  je  použitelná  bez  omezení," 
informovala štětská radnice. 
17:07 V Křešicích svádí boj z řekou. Vedení obce se rozhodlo vodu odčerpat 
z rybníka a chránit domy co nejdéle. 
17:04 Voda rozlitá z řeky pomalu svírá Mlékojedy. Firmy v Želeticích postupně 
vyklízejí  areály.  Zavřeno má i   čerpací  stanice,  kde  probíhají  zabezpečovací 
práce.  Voda už zalila areál litoměřického mlýna.  
16:54 SčVK informují, že je a bude v některých obcích zhoršena kvalita vody 
kvůli znečištění prameniští. „Na všech místech se snažíme co možná nejdéle 
udržet chod čistíren, nicméně dojde-li k většímu nátoku vody na čistírnu a je-li 
předpověď zaplavení, demontujeme technologii za účelem minimalizace škod," 
informovala mluvčí Iveta Kardianová.
16:30 Terezín je uzavřený pro dopravu, vjezd hlídají policisté.
16:16  Litoměřický  Interspar  bude  mít  otevřeno  "podle  vody",  zboží  se  zde 
snaží  dávat  zhruba půl  metru do výšky. OBI je zavřeno.  Sousední prodejna 
Mountfield odváží sortiment pryč kamiony.
15:21 Také ve Velkých Žernosekách lidé na návsi pytlují. Komplet zatopeno je 
přístaviště přívozu.
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15:04 Píšťany se připravují na evakuaci.  Počítají  zde s  padesátiletou vodou, 
která obec zaplaví od jezera. Evakuace zde bude probíhat zřejmě kolem večera. 
Píšťanští počítají se zaplavením obce do výšky půl metru.
15:00 V Píšťanech je postavená protipovodňová zeď. Lidé zatím zůstávají ve 
svých domovech a někteří pytlují u Mariny Labe.
14:45 Město  Litoměřice  se  s  organizátory  rozhodlo  o  následujícím víkendu 
zrušit plánovanou akci Hasičských slavností.
14:37 Dopravní servis: Tvoří se kolony na Tyršově mostě, a to v obou směrech. 
Zatopeno již je golfové hřiště v Terezíně.
14:24 Probíhá evakuace ústavu v Terezíně. Přistaveny jsou autobusy, klienty 
budou rozvážet do různých sociálních zařízení a nemocnic v okolí. 
14:11 Zatopen je  areál  Pod Lipou v  Roudnici  nad Labem včetně  budované 
elektrárny.  Ve  Vědomicích  pytlují,  tak  jako  u   plavecké  haly  v  Roudnici. 
Evakuace probíhá v Černěvesi nebo Lounkách, hlásí zpravodaj Deníku. 
14:03 "Máme zatopen ostrov a nábřeží.  Zatopeny jsou domy v  Počeplicích, 
v  Hněvicích  silnice,  most  je  otevřen,"  informoval  štětský  starosta  Tomáš 
Ryšánek.  
14:00  Aktuální  stav  poboček  České  pošty  na  Litoměřicku:  Křešice  –  pošta 
uzavřena,  nedoručuje  se;  Terezín  –  pošta  zatím otevřena,  doručování  pouze 
důchodů,  Prackovice  nad Labem – pošta  otevřena,  nedoručuje  se,  uzavřené 
komunikace.
13:57 Meteorologové očekávají další výrazný vzestup hladiny na soutoku Labe 
s  Vltavou.  V  Mělníku  na  Labi  byl  dopoledne  průtok  zhruba  2200  metrů 
krychlových  za  vteřinu.  V   průběhu  následujících  dvou  dnů  by  řeka  měla 
kulminovat minimálně na 3500 metrů krychlových za vteřinu.
13:56 Hlavní  hygienik Vladimír  Valenta varoval  na tiskové konferenci  před 
riziky  souvisejícími  s   povodní.  Nebezpečná  může  být  především 
kontaminovaná voda nebo potraviny. "Je to extrémně  riziková situace, která 
přináší mimořádná rizika z hlediska zdraví," prohlásil Valenta.
13:53  Ústí nad Labem:   "Na možnost, že by voda zaplavila i ústecké hlavní 
nádraží, se připravujeme. Začali jsme balit, počítáme i s přesunem pokladních. 
Pokud by se naplnili prognózy a voda skutečně dosáhla jen o metr nižší výšky 
než v roce 2002, nádraží budeme muset uzavřít. Na tuto alternativu tedy jsme 
připraveni,  ale vše se bude odvíjet  od situace na Labi.  Do odpoledne vlaky 
pojedou  normálně,  na  večer  uvidíme,"  řekla  Kateřina  Šubová  z   tiskového 
oddělení Českých drah.
13:50 Dopravní servis - upřesnění plánovaných uzavírek: Uzavřená silnice III/
00814 od křižovatky se silnici II/608 (u Malé pevnosti) směrem do Českych 
Kopist. Nejpozději do 20:00 hodin by měly být uzavřeny přístupy do Terezina 
(OK  na  I/15,  II/608  -  Počapelská  křižovatka,  silnice  III/2474  -  křižovatky 
u   školy  a  autoservisu  Kreans).  Tyršův most  bude uzavřen podle  aktuálního 
vývoje v nejnižším bodě na I/15 u hotelu Helena asi večer.
13:43 Meteorologové vydali novou výstrahu. V Ústeckém kraji platí od 12:50 
povodňové ohrožení na extrémní stupeň nebezpečí.
13:42  "V   Lovosicích  probíhá  vyklizování  sklepů  v   ulicích  Terezínská, 
Myslivecká,  Přívozní,  U   Zdymadel,  Zámecká,  Resslova,  Vodní,  Karla 
Maličkého, Dlouhá, Krátká. Případná evakuace obyvatel z ulice Terezínská je 
naplánováno na úterní ráno, bude záležet na výši hladiny Labe," informovala 
lovosická radnice. "S  účinností od dnešního dopoledne je odpojen horkovod 
z Lovochemie. To znamení, že nepoteče teplá voda a nebude se topit".
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13:36 Labe má v Ústí nad Labem o půlnoci dosáhnout deseti metrů, v úterý 
ráno by řeka měla  mít  ještě  o  60 centimetrů  víc.  Kulminace se  tu  očekává 
během  úterka  asi  na  10,8  metru.  Informovala  o   tom  mluvčí  ústeckého 
magistrátu  Romana  Macová.  Původní  odhady  kulminaci  situovaly  asi  o  30 
centimetrů níž. Ústím by mělo v úterý protékat 3750 metrů krychlových vody 
za  sekundu.  Při  historické  povodni  v   roce  2002   to  bylo  4700   metrů 
krychlových  vody  za  sekundu.  Hladina  řeky  tehdy  měla  1196   centimetrů. 
"Podle aktuální předpovědi by mělo Labe o  půlnoci dosáhnout deseti metrů, 
v   úterý  ráno  by  měla  hladina  být  na  úrovni  10,6  metru  a  kulminace  se 
předpokládá během dne ve výši přibližně 10,8 metru," sdělila mluvčí. V 11:00 
dosahovala hladina Labe v Ústí 716 centimetrů a protékalo tudy 1750 kubíků 
vody  za  vteřinu.  Průměrná  roční  výška  hladiny  tu  přitom  dosahuje 
248  centimetrů,  v   ročním průměru  tu  protéká  293  kubíků  vody  za  vteřinu. 
Zhruba od 9:00 v krajském městě evakuují lidi z oblastí, které má zasáhnout 
povodeň.  Týká se asi 40  ulic ve čtvrti Střekov, Neštěmice a v  centru a také 
chatových oblastí Církvice a Sebuzín. "Evakuace obyvatel z postižených lokalit 
pokračuje  bez  větších  komplikací,"  uvedla  Macová.  Během  odpoledne  se 
zřejmě  zatopí  nájezdy na oba ústecké mosty a  ty  budou uzavřeny.  Městská 
doprava zatím funguje bez omezení, podle Macové je však třeba počítat s tím, 
že v následujících hodinách bude doprava ve městě výrazně omezena.
12:35 V Terezíně je nařízena evakuace, jak obyvatel tak lidí v ústavu. Kolem 
15.  hodiny má být  město uzavřeno. Obdobná opatření jsou naplánována pro 
Bohušovice  nad  Ohří.  Chystá  se  uzavření  silnice  z  Bohušovic  do  Hrdel. 
"Připravuje se uzavření Tyršova mostu v Litoměřicích ve večerních hodinách 
jak bude stoupat voda k Hotelu Helena," sdělil litoměřický starosta Ladislav 
Chlupáč.  
12:15 ČEZ vypíná elektřinu v postižených obcích. "Distribuční stanice a úseky 
vedení  nízkého  napětí  vypínáme  na  základě  požadavků  zákazníků  a 
z   bezpečnostních  důvodů.   Jsou  to  desítky  domácností,  další  ale  mohou 
v souvislosti s kulminací ještě přibýt," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro severní 
Čechy Soňa Holingerová. Na Litoměřicku ČEZ vypnul elektřinu v částech obcí 
Dobřín,  Lounky,  Račice,  Brzánky,  Černeves,  Kyškovice,  Litoměřice, 
Naučničky,  Počáply,  Třeboutice,  Štětí  a  Žalhostice.  "Situaci  i   nadále 
monitorujeme a komunikujeme s  krizovými štáby a povodňovými komisemi 
v postižených oblastech," dodala mluvčí. ČEZ posílil pohotovostní čety a také 
call centrum. "Zákazníci mohou volat na poruchovou linku 840 850 860 nebo 
i zákaznickou linku 840 840 840," uvedla mluvčí.
12:07  "Podle  poslední  informace  z   Povodí  Labe  lze  očekávat  v   profilu 
Roudnice nad Labem kulminaci oproti r. 2006 vyšší o 1 m, což je ve srovnání 
se stavem v r. 2002 nižší o 2,40 m. Časově lze kulminaci očekávat ve večerních 
hodinách  na  Mělníku  a  v   průběhu  noci  v   profilu  Roudnice  nad  Labem. 
Povodňová komise neobdržela žádnou informaci  o  chystané uzavírce mostu 
přes Labe v Roudnici nad Labem. Nejsou očekávány výpadky v dodávce pitné 
vody," sdělila roudnická radnice. 
11:58  "Oproti  včerejší  předpovědi  hladina  Labe  stoupá  pozvolněji.  Její 
pravděpodobná kulminace ve výši 840 cm bude dosažena až v noci ze dneška 
na  zítřek.  Nyní  se  uzavírá  silnice  do  obce  Hněvice.  Štětský  most  zůstává 
prozatím otevřen, dokud to jeho průjezdnost na hněvické straně dovolí. Poté 
volte objízdnou trasu přes Hoštku. Dále uvádíme na pravou míru nepravdivou 
informaci  ohledně  průjezdnosti.  Silnice  na  Hoštku  je  otevřena  a  zůstane 
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průjezdná bez omezení. Ve směru od Počeplic je trasa pouze odkloněna přes 
město  a  od  křižovatky  u   mostu  můžete  na  Hoštku  dále  pokračovat," 
informovala štětská radnice.
11:54  Dopravní  servis:  Auta  do  Ústí  nad  Labem  z  Lovosic  mohou  přes 
Velemín, Bořislav a Teplice. Na tomto úseku jsou ale dopravní komplikace - 
kolony aut, dlouhé čekací doby. 
11:43  "Biskupství  litoměřické  nabízí  ubytování  lidem  ohroženým  povodní 
v Diecézním domě kardinála Trochty," informovala mluvčí Jana Michálková. 
"Hlavním koordinátorem pomoci  je  pracovník  Diecézní  charity  Litoměřice, 
Roman Striženec – mob.: 603 943 233."
11:39 V Roudnické nemocnici přijali 17 lidí na LDN z Kralup nad Vltavou, 
informoval jednatel nemocnice Josef Krajník. 15 pacientů z Kralup či Křešic je 
v litoměřické nemocnici. "Rozšiřujeme kapacitu o 30 lůžek, celkově na 60. Pro 
tento počet máme zajištěn personál. Máme připraveno dalších 30 lůžek, avšak 
k   nim  budeme  muset  případně  zajistit  personál,"  řekl  výkonný  ředitel 
nemocnice Radek Lončák.
11:37 Soutok Labe s  Ohřem v  Litoměřicích se slil  do jednoho jezera.  Voda 
zaplavila stavbu nové nákupní galerie, výška vody je momentálně 1,5 metru od 
úrovně parkoviště Intersparu. Ten je s OBI stále otevřen. Uvězněn mezi vodou 
je litoměřický mlýn. 
11:05  Lovosice  jsou  bez  teplé  vody,  kterou  městu  dodává  centrálně 
Lovochemie.  Energetika  Lovochemie  je  ve  spolupráci  s  Městem  Lovosice 
zastavena.  Výroba  v  Lovochemii  je  kompletně  zastavena.  V   areálu  je  jen 
nejnutnější počet pracovníků, kteří demontují technologie. Voda v areálu zatím 
není.  Vedení  firmy  čeká,  jak  se  osvědčí  nová  protipovodňová  ochrana. 
Problematické místo je u Modly, kam stále nákladní auta navážejí materiál na 
stavbu provizorního valu.
10:48  Roudnické  gymnázium  je  uzavřeno.  "Vzhledem  ke  komplikacím 
způsobeným  nepříznivou  povodňovou  situací  jsem  rozhodl  o   dočasném 
uzavření školy ve dnech 3. až 4.6. 2013. Aktuální informace o vývoji situace 
budou  zveřejňovány  na  webových  stránkách  školy.  Turistický  kurz  třídy 
septima  byl  z   důvodu  dopravních  komplikací  zrušen.  Rovněž  je  zrušeno 
soustředění  pěveckého  sboru  Zlatá  střední,"  informoval  Petr  Dobeš,  ředitel 
školy. V okolí gymnázia jsou instalovány zábrany proti vodě z vaků.
10:24 Pod vodou je stavba obchodní galerie u Intersparu v Želeticích.
10:11  "Vody  bude  v  Terezíně  jen  o  metr  méně,  než  v   roce  2002.  To bylo 
náměstí  metr  a  půl  pod  vodou.  Takže  vodu mít  na  náměstí  určitě  budeme. 
Evakuace  je  nutná,"  sdělila  starostka  Terezína  Růžena  Čechová.  V   noci 
z neděle na pondělí proběhla evakuace Českých Kopist a Počapel. „Kopisty by 
měly  být  prázdné.  Lidé  z   Počapel  však  výzvu  k   evakuaci  evidentně 
neuposlechli  –  podle  našich  hlídek  jsou  Počaply  stále  plně  osídlené," 
informovala  starostka.  Ta  zároveň  dodala,  že  bude  nutné  evakuaci  Počapel 
zajistit za pomoci policejních hlídek. Terezín je evakuovaný zatím jen z části. 
Vyklízení  prostor  bylo  nutné  pro  podniky  na  příjezdu  z   Prahy,  ale  také 
v terezínském památníku, kde je zaplavení jisté. Evakuace centra Terezína bude 
probíhat pravděpodobně dnes odpoledne nebo navečer. Kam se lidé prozatím 
uchýlí,  není  jisté.  „Máme  spoustu  práce  s  vyjednáváním  prostor,  kam  lidi 
umístíme. Je tu ústav, pečovák, práce bude hodně," uzavřela starostka Čechová.
10:10 Ve Štětí byla uzavřena silnice u podniku mondi a Mondi omezil výrobu.
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10:09 V Lovosicích je pod vodou lesopark Osmička. Přilehlá prodejna Penny 
market je uzavřena.
10:04 Ve 02:00 v  noci skončila evakuace v  Křešicích na Litoměřicku, kolik 
z celkem 1400 obyvatel obec skutečně opustilo, v tuto chvíli není jasné. Obec 
svážela jen ty lidi,  kteří  nemohli  odjet  svépomocí.  Starosta Václav Kovařík 
připustil, že někteří ve svých domech zůstali.
Kvůli výrazným škodám při předchozích povodních byla v Křešicích nedávno 
dobudována  protipovodňová  opatření,  ta  ale  zřejmě  obec  před  přicházející 
vodou z Labe neochrání, vyplývá z informací, které starosta sdělil. "Evakuace 
proběhla podle plánu, ve 2:00 byla ukončena, autobus odvezl 26  občanů  do 
Plep  do  shromaždiště  v   kulturním  domě.  Teď  se  zabýváme  ubytováním. 
V průběhu evakuace nenastaly výrazné problémy," řekl Kovařík. Někteří lidé 
zřejmě  ve svých domech zůstali. "To je běžné při každé povodni, že se lidé 
snaží chránit svůj majetek do poslední chvíle. Nicméně budeme v průběhu dne 
provádět kontrolu, kolik lidí zůstalo," dodal.
Starosta řekl, že podle prognózy by hladina Labe v obci mohla dosáhnout asi 
800 centimetrů. "To je asi o 1,2 metru víc, než bylo při povodni v roce 2006," 
uvedl. Dodal, že protipovodňová stěna obec ochrání jen do výše hladiny Labe 
750 centimetrů.
Soustava  protipovodňových  opatření  v  Křešicích  je  dlouhá  2,3   kilometru, 
zprovozněna  byla  v  květnu  2011.  Stála  téměř  195  milionů  korun.  Ochranu 
vesnice tvoří betonová stěna vysoká místy až 2,95 metru. Vjezdy, přechody a 
přístupy na pozemky v případě povodně zahradí mobilní hliníkové zábrany.
9:36 V regionu prší, promáčená jsou pole, mnohé silnice jsou silně mokré a 
teče po nich voda - třeba u Siřejovic. Voda z Labe se rozlila u Prosmyk do polí, 
od  noci  postoupila  až  ke  hřbitovu.  Oba  mosty  v  Litoměřicích  jsou  stále 
průjezdné. 
9:00 Diecézní  charita  Litoměřice se  připravuje na pomoc lidem postiženým 
povodní. V současné době potřebuje spacáky, lehátka a deky pro evakuované 
obyvatele. "Lidé, kteří mohou zmiňované věci darovat, prosíme o  dodání na 
adresu: Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice," 
uvedla Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice.
8:51 V  Roudnici  jsou  uzavřeny ulice:  Nábřežní,  Pod Katovnou,  Mlýnská  a 
Havlíčkova. Zdržení a komplikovaný průjezd musejí řidiči očekávat v ulicích 
Poděbradova a Palackého.
8:43 Labe od Mělníka až  po hranici s  Německem je na třetím povodňovém 
stpni.  Na  Litoměřicku  stoupá  hladina  zhruba  rychlostí  osm  centimetrů  za 
hodinu. V Mělníku deset. Na ústeckém vodočtu má nyní 698cm. Dnes večer 
má mít 1050.
8:34 Doprava - neprojedete z Lovosic na Terezín, z Lovosi
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U Litochovic na D8 byl zaznamenán masivní 
sesuv půdy
7.6.2013.  Litochovice  nad  Labem  -  U   obce  Litochovice  nad  Labem  byl 
zaznamenán masivní sesuv půdy na ploše 400 x 600m.

���

Sesuv půdy u Litochovic,  Autor: Deník/Karel Pech
"Hasičskými jednotkami dovezený geolog posuzoval, zda sesuv, který částečně 
zasáhl rozestavěnou dálnici neohrožuje obec Litochovice. Podle jeho vyjádření 
toto ohrožení není bezprostřední. Místo bylo předáno zástupci firmy Eurovia," 
uvedl  por.  Ing.  Lukáš  Marvan,  komisař  a  tiskový  mluvčí  Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje.
"Došlo  k  sesuvu zeminy na cca 200  m stavby dálnice u  obce Dobkovičky, 
v tuto chvíli zjišťujeme, co je příčinou, ale zcela určitě sesuv nezapříčinila naše 
stavba. Připravujeme též  opatření, aby nedošlo k  dalším sesuvům. Škody na 
stavbě zatím nelze specifikovat stejně tak délka odklízení a jeho cena. Jak bude 
ovlivněn termín dokončení a postup prací též nelze v tuto chvíli říci," uvedla 
pro Deník mluvčí Eurovie Petra Kučerová.

Sesuv se stále pohybuje. Asi odsune dostavbu D8
12.6.2013. Litochovice nad Labem /FOTOGALERIE/ – Od pátku, kdy se na 
stavbě dálnice D8 sesunula zemina nad Litochovicemi, geologové řeší, jak dál 
postupovat.  Ze  svahu  se  utrhlo  podle  prvotních  odhadů  až  500   tisíc 
kubíků zeminy.
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Sesuv půdy na stavbě dálnice D8Autor: Deník/Karel Pech
Zatím nelze odpovědět,  kdy začnou sanační práce.  První  odhady ale hovoří 
o   tom,  že  to  může  stát  až  miliardu  korun.  Geologové  navíc  čekají,  zda  se 
i  nadále bude masa zeminy posunovat,  tak jak to bylo v  uplynulých dnech. 
Zpočátku  šlo  o  metry,  později  o   desítky  centimetrů  za  den,  nyní  jen 
o  centimetry.  Půda je  ale  silně  promáčená,  odborníci  proto  ne-jsou schopni 
odhadnout, jak  se bude chovat.
„Jsme limitováni počasím, kdy jako geologové budeme moci vstoupit do místa 
sesuvu,  abychom ho prozkoumali.    To  by  nám mělo  objasnit,  co  se  v   této 
lokalitě  stalo,"  uvedl  pro  ČT24  geolog  Jan  Čurda.  „Sesuv  už  nyní 
monitorujeme průběžně, nejvíce nás zajímají geodetická měření čela vlastního 
sesuvu. Informace z automatických systémů získáváme každou hodinu."
Podle Čurdy kvůli trasování dálnice bylo nutné vstoupit do Českého středohoří. 
Kritici navržené varianty s estakádami z řad ekologů ale tvrdí, že dávno bylo 
zřejmé, že tato oblast je sesuvy riziková. „Je známo, že pro liniové stavby je 
Středohoří velmi komplikované," uznal geolog.
Ozývají  se  také  první  hlasy,  že  termín  dokončení  dálnice  v   létě  2015   je 
ohrožen. „Díky komplikovanosti celého svahu, ve kterém se staví dálnice, bych 
se  přikláněl  k  pesimističtější  variantě  –  dálnice  nebude  dokončena  v   tom 
avizovaném termínu," dodal pro ČT24 Jan Čurda z České geologické služby.

Dalším nevyřešeným tématem je, kdo je zodpovědný za sesuv a kdo ho bude 
řešit.  Podle  hejtmana  Oldřicha  Bubeníčka  je  to  složitá  otázka.  „Nikdo  se 
k   tomu nehlásí.  Vzhledem k   tomu, že sesuv vznikl  kvůli  dešťům a stále je 
vyhlášen nouzový  stav, další  rozhodnutí by měl  určit  Ústřední krizový  štáb, 
tedy vláda," uvedl pro ČT.
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Strohou odpověď má i mluvčí stavební firmy Eurovia, která daný úsek dálnice 
staví. „Sesuv je stabilizovaný a monitorujeme ho. Délku zpoždění stavby nelze 
odhadnout," řekla Petra Kučerová.

Sesuv na D8: Nic se neděje, stavba stojí
4.10.2013.  Litochovice  nad  Labem  –  Sesuv  nad  rozestavěnou  dálnicí  D8 
u Litochovic nad Labem je podle ministerstva dopravy stabilizován, avšak  na 
samotném místě žádné práce neprobíhají. Utržená zemina, která zavalila těleso 
dálnice, je v tom stavu, jak byla při červnové povodni.

„Vláda v půli srpna rozhodla, že musí být proveden řádný geologický průzkum. 
Ten  by  měl  ukázat,  jakým  způsobem  svah  sanovat,  aby  nedošlo  k  dalším 
posunům," sdělil  mluvčí  ministerstva dopravy Martin  Novák.  „Od výsledků 
tohoto průzkumu se bude odvíjet další řešení dostavby dálnice D8."

Podle mluvčího Nováka v současné době Ředitelství silnic a dálnic připravilo 
podklady  pro  vyhlášení  výběrového  řízení  na  zhotovitele  geologického 
průzkumu. 

„Samotné výběrové řízení však musí odsouhlasit vláda. Předpokládáme, že se 
tak stane v  nejbližších týdnech," dodal.  „Odstranění sesuvu bude financovat 
stát. Sanace půjde ze státního rozpočtu. Ale financování dostavby dálnice bude 
řešeno individuálně podle toho, jaká varianta dostavby bude zvolena. "
„Nyní je svah zakonzervován. Protože nevíme, zda je svah stabilní, resp. do 
jaké  míry  je  nestabilní,  tak  nemá  smysl  do  té  doby,  než  bude  geologický 
průzkum,  cokoliv  v   té  lokalitě  provádět.  Nelze  dělat  zemní  práce,"  dodal 
mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.
Podle vládního usnesení, které má Deník k dipozici,   byla ustavena pracovní 
skupina, kterou vedou náměstci ministra životního prostředí a dopravy.
Ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic    má za úkol 
provedení geotechnického průzkumu ohrožené oblasti a sestavení geologického 
3 D modelu sesuvu. Dále doplnění monitorovacího systému do prostoru sesuvu 
(inklinometrické vrty, měření pevných bodů,  letecké snímkování),  navrhnout 
varianty sanace a zpracovat projekt zvolené varianty sanace.
Naopak  ministr  financí  má  zajistit  částku  pro  financování  uvedených 
přípravných prací na řešení havarijní situace, která se podle vládního usnesení 
odhaduje do výše 55 milionů korun, a to prostřednictvím rozpočtových kapitol 
ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí.

Ministr  Žák  vidí  dostavbu  D8  bledě,  rok  2015  je 
nereálný
24.8.2013.  Litochovice  nad  Labem,  Praha  -  Červnový  sesuv  na  dálnici  D8 
v   Českém  středohoří  nad  Litochovicemi  nad  Labem  komplikuje  dostavbu 
chybějícího úseku.
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Sesuv půdy na stavbě dálnice D8.  Autor: Deník/Karel Pech
Podle ministra dopravy v demisi Zdeňka Žáka je současná naplánovaná trasa 
nejméně vhodná, prochází územím s výrazným rizikem sesuvů. D8 tak nemusí 
být v tomto úseku nikdy bezpečná.
„Mohu potvrdit  slova ministra Žáka o  D8. Na vládě  byl projednán materiál 
k dálnici a přijato usnesení. Nyní se budou řešit různé varianty, co se sesuvem," 
sdělil Deníku mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.
Právě tento úřad si vzal na starost D8, místo Ředitelství silnic a dálnic má tento 
problém ve  své  kompetenci.  „V  gesci  to  má vláda,  ministerstvo  dopravy a 
ministerstvo životního prostředí," objasnila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.
Podle ministra Žáka dnes neví nikdo, kdy bude dostavěn poslední úsek D8. 
Rok  2015   to  ale  nebude.  Navíc  může  chybět  financování,  Česko  počítalo 
s evropskými dotacemi.
„Sesuv  na  D8  vznikl  na  místě,  kde  se  země  hýbala  vždycky.  Všichni 
starousedlíci potvrdí, že to je nejhorší místo v okolí. A my jsme tam arogantně 
postavili nějakou dálnici. Kdyby se trasa odchýlila, nemuselo dojít k sesuvu," 
řekl Žák.
Mluvčí ministerstva Novák doplnil, že ve spolupráci s ministerstvem životního 
prostředí vzniká studie, která má navrhnout, jak oblast zabezpečit proti dalším 
sesuvům.  „Především  se  hledají  možnosti,  varianty  a  posuzují  náklady," 
nastínil a dodal. „Určitě ale nelze konstatovat, že se dálnice nikdy nedostaví, 
ale 2015 je ohroženo."
Vláda  nyní  řeší,  jak  sanovat  ohromný  sesuv,  který  strhl  i   železniční  trať 
Lovosice  Teplice.  „Zprovoznění  dálnice  skutečně  záleží  na  tom,  jak dlouho 
budou trvat sanační práce. Ty budou stát obrovské náklady. Od toho se odvíjí 
i   čerpání  evropských  dotací,"  konstatoval  mluvčí  ministra  dopravy  Martin 
Novák.
Jasné  je,  že  dosavadní  šestnáctimiliardový  rozpočet  bude  překročen.  Další 
komplikace  se  mohou  ještě  objevit.  Nejpravděpodobnějším scénářem je,  že 
výstavbu D8 neproplatí Evropská unie, a to ani část peněz, které český stát do 
dálnice už v minulosti investoval.

Za sesuv půdy na dálnici D8 mohou zřejmě práce v kamenolomu
Praha,  Litochovice  nad  Labem  –  Sesuv  na  rozestavěnou  dálnici  D8 
u  Litochovic  nad  Labem  před  dvěma  lety  nezavinily  deště,  ale  nedaleký 
kamenolom Dobkovičky. Svah, který zavalil 200 metrů budované dálnice, se 
utrhl kvůli tomu, že majitel lomu, společnost Kámen Zbraslav, vyvezla na jeho 
hranu stovky tun kamenné drtě, která podmáčený svah strhla. Podle dnešních 
Hospodářských novin (HN) k   tomu dospěl  posudek vypracovaný  odborníky 
z Vysokého učení technického v Brně. Kámen Zbraslav s posudkem nesouhlasí.
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Sesuv půdy u LitochovicAutor: Deník/Pech Karel
V  posudku,  který  vypracovali  Antonín Paseka a Zdeněk Bažant ze stavební 
fakulty Vysokého učení technického, se uvádí, že „sesuv svahu ze dne 7. června 
2013 je v příčinné souvislosti s přitížením koruny svahu", přičemž pochybení 
je  na  straně  těžební  organizace.  Podle  jejího  advokáta  Pavla  Sedláčka  ale 
vyvážená  drť  nemohla  sesuv  způsobit  už  jen  proto,  že  halda  suti  byla  na 
čedičovém podloží, nikoli na svahu.
Sedláček současně uvedl, že posudek objednal a zaplatil dřívější majitel lomu 
Josef Kačírek, který se se současným vlastníkem soudí.
Odborníci určí skutečnou příčinu
Situaci sleduje i Český báňský úřad. Podle jeho mluvčího Bohuslava Machka 
bude  skutečná  příčina  sesuvu  známa  až  po  odborném  posouzení  pracovní 
skupiny  sestavené  na  základě  usnesení  vlády.  Doplnil  ale,  že  při  povolení 
hornické činnosti, které úřad vydal naposledy v roce 2005, se uvádí, že „vliv 
hornické činnosti na stabilitu svahů není významný".
Dálnici u Litochovic na Litoměřicku předloni v červnu zavalily hlína a kamení. 
Dělníci  v  první  fázi  odtěžili  desítky  tisíc  tun  zeminy.  Práce  pokračují  i  na 
místech mimo sesuv, zajistit mají odvodnění svahu. Ředitelství silnic a dálnic 
předpokládá, že druhá fáze sanace by měla skončit v polovině příštího roku.

U Litochovic našli mrtvého muže. Vražda to nebyla
23.10.2013. Litochovice nad Labem - Při procházce potkalo muže z Lovosic 
nečekané překvapení. V ranních hodinách našel v pastvinách u Litochovic tělo 
neznámého muže. Nález ihned oznámil policii.

„Policie přijala oznámení o nálezu muže bez známek života ve středu 16. října, 
a to v  8.20  hodin. Muž  měl na těle drobná poranění," informovala policejní 
mluvčí Pavla Kofrová.
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Na místo přivolaný lékař konstatoval smrt z blíže nezjištěných příčin. Oděrky 
na těle neznámého muže však vyvolaly otázky a spekulace. Nešlo o vraždu? 
Policie proto nařídila pitvu.
„Soudní  pitva prokázala,  že ke smrti  muže došlo  bez cizího zavinění.  Smrt 
zapříčinilo podchlazení těla," dodala mluvčí Pavla Kofrová. Drobná poranění 
pravděpodobně se smrtí nijak nesouvisela. Mohl je způsobit pád nebo zvěř.
Mrtvola muže byla beze jména jen do soboty. Po čtyřech dnech od nálezu těla 
policie  muže  ztotožnila.  Jednalo  se  o  osmačtyřicetiletého  muže  z  Teplicka. 
S identifikací pomohla jeho rodina.
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Rok 2014 -  napsali  o nás v 
tisku:
Na „ujetý“ svah u dálnice vyrazila parta 
dřevorubců
13.3.2014.  Dobkovičky  –  Ve  středu  pokračovala  pověřená  lesní  společnost 
v odstraňování poškozených porostů v místě sesuvu na dálnici D8 nad Prackovicemi 
nad Labem. Jde o jeden z prvních kroků před těžbou samotného sesuvu.

TĚŽBA v rizikové oblasti sesuvu. Na místo je vstup zakázán. 
Autor: Deník/Karel Pech
Sesuv  nebývalého  rozsahu  loni  v   létě    strhl  železniční  trať  a  také  rostoucí  lesní 
porosty a zapříčinil vznik mnohačetných trhlin s  narušením stability okolního lesa. 
„Před samotnou asanací svahu musí být poškozené porosty co nejdříve odstraněny. Na 
řešení akutního problému se obě strany domluvily. Dohodou je naplněn předpoklad, 
že se sesuv podaří z D8 odstranit v co nejkratším možném termínu. Lesy ČR pro to 
udělají maximum možného," uvedl mluvčí státního podniku Zbyněk Boublík. Práce 
postupují při příznivém počasí poměrně rychle. „Naše firma provádí práce pro celou 
litoměřickou Lesní správu, a to na základě vysoutěžené komplexní zakázky do roku 
2016. V minulých dnech jsme pracovali jen několik kilometrů od Dobkoviček. Nebyl 
tudíž  problém se sem přemístit.  Parta  čtyř  chlapů  s  přibližovacím strojem pracuje 
spolehlivě.  Není  to  pro  nás  první  zkušenost  z   takového  terénu.  Podobné  sesuvy, 
ovšem ne v blízkosti tak významných komunikací  jako je D8, se objevují i v jiných 
částech Českého středohoří či v Krušných horách. Pokud počasí vydrží, budeme zde 
v  domluveném  termínu  hotovi.  Ve  zřízení  provizorních  přibližovacích  linek  nám 
pomáhá  buldozer,  který  poskytuje  Ředitelství  silnic  a  dálnic,"  vysvětlil  majitel 
teplické  firmy.  Těžební  práce  v   nerovném  terénu  s   řadou  překážek  vyžadují 
dodržování bezpečnosti práce. Do míst těžby platí pro veřejnost zákaz vstupu. 
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ŘSD  chce  vyhlásit  na  sesuvu  dálnice  D8  stav 
nebezpečí
8.9.2014. Litochovice nad Labem – Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v pondělí 
oficiálně požádalo hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka o vyhlášení stavu 
nebezpečí na rozestavěném a zavaleném úseku dálnice D8 u Litochovic nad Labem.

���
Z VÝŠKY. Díky krátkému letu bezpilotního vrtulníku geologové získali detailní mapy 
sesuvu na D8. Z nich mohou zjistit, kolik zeminy ujelo a jak se stále pohybuje. Autor: 
UpVision
Potvrdila to krajská mluvčí Magdalena Hanáčková. Stav nebezpečí má urychlit sanaci 
sesuvu z loňského června a umožnit tak pokračování výstavby dálnice.
„Dostal jsem podklady, které jsem už delší dobu požadoval," řekl Bubeníček. Byly to 
podle něj především výsledky geologických průzkumů, které se v postižené lokalitě 
v  minulých  měsících  uskutečnily.  „Ještě  jsem  ŘSD  požádal  o  dodání  stanoviska 
Ministerstva  vnitra,  že  by  případné  vyhlášení  stavu  nebezpečí  nebylo  v   rozporu 
s krizovým zákonem," uvedl hejtman.

V minulých dnech byl dokončen průzkum závalu i nejbližšího okolí, který ukázal jak 
možnost řešení samotného závalu, tak i zajištění zbytku nestabilního svahu. Současný 
stav je podle zástupců ŘSD vážnější než bezprostředně po sesuvu. Už proto prý ŘSD 
žádá kraj o vyhlášení stavu nebezpečí.

Na Bubeníčkovi teď je, aby předložené materiály posoudil a případně vyhlásil stav 
nebezpečí, k čemuž ho před časem vyzval ministr dopravy Antonín Prachař (ANO). 
„Žádost vyhodnotíme, myslím, že to bude v řádu několika týdnů. V zájmu Ústeckého 
kraje  je  ochrana  obce  ležící  pod  sesuvem  a  co  nejrychlejší  dokončení  výstavby 
dálnice," dodal Bubeníček.
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„Vnímám, že kraj dostavbu dálnice D8 stejně jako ŘSD má mezi prioritami. Těším se, 
že odstraňování závalu i dostavbu brzy zahájíme a dotáhneme do konce," uvedla Soňa 
Křítková pověřená vedením ŘSD.

Podle  hejtmana  zodpovědné  státní  orgány  ale  mohly  a  mohou  konat  již  nyní. 
Například při využití příslušného paragrafu stavebního zákona, který říká, že pokud je 
při  bezprostředně  hrozící  živelní  pohromě  či  závažné  havárii  třeba  bezodkladně 
provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události, lze 
postupovat ve zrychleném a zjednodušeném režimu. Naproti tomu o stavu nebezpečí 
se v zákoně praví, že jej může hejtman vyhlásit jako bezodkladné opatření v případě, 
že není možné ohrožení odvrátit běžnou činností správních úřadů.

ŘSD počítá se sanací poškozeného území rozdělenou do dvou etap. Nejprve bude 
odvodněn prostor sesuvu, čímž se sníží riziko dalšího pohybu.
V druhé etapě budou provedeny stavební práce, které zajistí trvalou sanaci území.

Svah zavalil  rozestavěnou dálnici loni v  červnu, poškodil také část železniční trati 
mezi Úpořinami s Chotiměří a zařízení kamenolomu Dobkovičky.
Experti varovali před tím, že pokud se urychleně nepřijmou nápravná opatření, mohou 
vydatnější deště způsobit další sesuv, jenž by ohrozil především obyvatele blízkých 
Litochovic.

Podle  odpůrců  nynější  trasy  D8  ze  sdružení  Děti  Země  už  v   roce  2005,  kdy  se 
o   budoucí  dálnici  jednalo,  poukazovala  řada  geologů  na  hrozící  riziko 
půdních sesuvů.

Děti  Země  napadly  sanaci  sesuvu  na  D8  bez 
výběrového řízení
26.10.2014.  Litochovice  nad  Labem -  Ekologická  organizace  Děti  Země  kritizuje 
výběr  firmy na  stabilizaci  sesuvu na  dálnici  D8 u  Dobkoviček v  Ústeckém kraji. 
Zakázku za 72 milionů korun by měla dostat bez tendru společnost Eurovia CS, která 
dálnici  staví.  Ministerstvo  dopravy  to  odůvodňuje  nedostatkem  času,  návrh  chce 
v   pondělí  předložit  vládě.  Podle  ekologů  je  to  však  16  měsíců  od  sesuvu  jen 
alibismus. Informoval o tom předseda organizace Miroslav Patrik.

Sesuv půdy na stavbě dálnice D8.Autor: DENÍK/Karel Pech
Děti Země už podaly ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem také odvolání, kterým 
napadly  tři  předběžně  vydaná  stavební  povolení.  "Nebylo  prokázáno,  že  je  nutné 
obcházet standardní postup, kdy probíhá územní a stavební řízení a účastníci v nich 
podávají  efektivní  námitky,"  vysvětlil  Patrik.  Tvrdit,  že je  okamžitě  nutné provést 
sanaci  sesuvu,  takže  se  obejdou  zákony  a  veřejné  výběrové  řízení,  je  podle  něj 
účelovým alibismem. "K sesuvu došlo už v červnu 2013, investor tak měl dost času 
ho standardními postupy dávno vyřešit," vysvětlil Patrik.
Svah zavalil rozestavěnou dálnici při silných deštích loni v červnu, poškodil také část 
železniční  trati  mezi  Úpořinami  a  Chotiměří  a  zařízení  kamenolomu Dobkovičky. 
Experti  varovali,  že  pokud  se  urychleně  nepřijmou  nápravná  opatření,  mohou 
vydatnější deště způsobit další sesuv, jenž by ohrozil především obyvatele blízkých 
Litochovic. Kvůli nedostatku času požadoval ministr po hejtmanovi Ústeckého kraje 
vyhlášení stavu nebezpečí, který by ministerstvu dal volnou ruku při zadání zakázky 
na  odstranění  závalu.  Koncem  září  ale  hejtman  Oldřich  Bubeníček  (KSČM) 
ministerskou žádost zamítl s tím, že pro ni neexistují zákonné důvody.
"Likvidaci  sesuvu  a  realizaci  sanačních  prací  je  potřeba  zahájit  ihned.  Jakékoliv 
zdržení může mít v konečném důsledku nepříznivý vliv na životy a zdraví obyvatel 
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níže položené obce a stejně tak způsobit škody na jejich majetku a dálničním tělese," 
uvedlo  v  materiálu  ministerstvo  dopravy.  Na  nebezpečí  dalšího  sesuvu  ovšem 
poukazují geologické posudky už od loňského léta, až do letošního roku se ale v místě 
žádné  kroky pro  odstranění  sesuvu neuskutečnily.  Firmu pro  geologický  průzkum 
začalo Ředitelství silnic a dálnic shánět letos v březnu.
Více než 16kilometrový úsek dálnice D8 přes České středohoří staví sdružení firem 
pod  vedením  Eurovia  CS  a  Metrostavu.  Původní  cena  ze  září  2007   ve  výši 
9,9 miliardy korun bez DPH se mezi tím zvýšila na 14,2 miliardy (bez DPH). Termín 
dokončení  se  z  prosince  2010  právě  kvůli  sanaci  sesuvu  posunul  až  na  prosinec 
2016.  Ekologové  ze  sdružení  Děti  Země  dlouhodobě  upozorňovali  na  nevhodně 
vybranou trasu a před rizikem půdních sesuvů varovali geologové už v roce 2005, kdy 
se o budoucí dálnici jednalo.
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Rok 2015 -  napsali  o nás v 
tisku:

Komplikace  na  I/30:  Převrácený  kamion  u 
Litochovic
Litochovice nad Labem – V úterý v ranních hodinách se na silnici I/30 z Lovosic do 
Ústí převrátil kamion s papírem. Nehoda se stala u Litochovic nad Labem.

���

7.4.2015
Nehoda kamionu. Ilustrační foto.Autor: Deník/Karel Pech
Došlo  k   proražení  nádrží  tahače,  naftu  na  místě  odčerpávali  hasiči.  Převrácený 
kamion blokoval jeden jízdní pruh, dopravu řídili policisté kyvadlově, kvůli tomu se 
v místě tvořily kolony.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Odstranění nehody trvalo několik hodin.
Jak k nehodě došlo, není zatím jasné. Podle čtenářů, kteří jeli v době nehody tímto 
místem,  mohl  jet  řidič  kamionu  rychle  a  na  vyfrézované  vozovce  se  mu  návěs 
„rozhoupal"  s   tím,  že  nejdříve  narazil  do  svodidel  na  pravé  straně  a  následně  se 
převrátil vlevo.
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Ústecké hlavní nádraží bylo uzavřené. Hungaria zůstala 
v Prackovicích
16.5.2015. Ústí  nad Labem, Prackovice nad Labem - Zcela uzavřené pro cestující 
bylo v sobotu 16. května v podvečer hlavní nádraží v Ústí nad Labem.

���

Redakci  o   tom  informovala  Lucie  Bobeková  z  Roudníků.  "Vůbec  nás  nepustili 
dovnitř, policisté prý hledají bombu, kterou někdo nahlásil," doplnila cestující.
Čekají na psího specialistu
Informaci potvrdila i Policie České republiky. "Na linku 112 skutečně někdo nahlásil 
uložení výbušné nálože na ústeckém hlavním nádraží. Policisté celý areál vyklidili," 
uvedla mluvčí Policie ČR Ústeckého kraje Jana Matonohová.
Těsně  před  osmnáctou  hodinou  čekají  policisté  na  příjezd  psovoda  s   čtyřnohým 
specialistou na výbušniny. "Je na cestě, dá se předpokládat, že uzavření nádraží potrvá 
přibližně do 20.00," doplnila Matonohová.
Hungaria zůstala v Prackovicích
Událost  komplikovala  nejen  vnitrostání,  ale  i  mezinárodní  dopravu.  Mezinárodní 
rychlík Hungaria, který vyjel se zpožděním již z Prahy, musel neplánovaně zastavit 
v Prackovicích nad Labem. "Vlakový rozhlas pouze oznámil, že hlavní nádraží v Ústí 
obsadila policie, žádné další vysvětlení nám nikdo nepodal," uvedla cestující Dana 
Steinová.
Po 25  minutách čekání  mohli  lidé,  kteří  spojem z  Budapešti  do Berlína  cestovali 
jenom do Ústí nad Labem, přestoupit na osobní vlak. Ten je odvezl na západní nádraží 
v krajské metropoli. "Ti, co jeli dál, zůstali v rychlíku i nadále v Prackovicích," dodala 
Steinová.
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Na oficiálním  serveru  Českých  drah  v   sekci  Omezení  provozu  bylo  uvedeno,  že 
v  úsecích Ústí nad Labem hlavní nádraží  -  Bohosudov a Prackovice nad Labem - 
Povrly došlo v 16.55 k nepravidelnostem k provozu.
Bombu nenašli
Policisté ukončili akci dříve, než se předpokládalo. "Deset minut před devatenáctou 
hodinou  bylo  možné  obnovit  provoz  na  nádraží  i  na  trati.  Žádnou  bombu  jsme 
nenašli," informovala Jana Matonohová.
Informaci okamžitě přenesl i server Českých drah: V 18.50 hod provoz obnoven bez 
omezení, dochází k postupné stabilizaci provozu. Z důvodu mimořádnosti mohou být 
některé vlaky opožděny.
Vlaky Os 6832 a Os 6837 budou v úseku Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem 
sever z důvodu mimořádnosti odřeknuty.
Vlaky Os 6922 a Os 6921 budou v úseku Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad 
Labem hlavní nádraží vedeny odklonem přes stanici Ústí nad Labem západ.

�62


