Povodeň
Ke konci května 2014 zasáhly území na rozmezí Královéhradeckého a Pardubického kraje
bouřky provázené silným deštěm, které způsobily lokální záplavy v několika obcích.
Bohužel mezi těmito obcemi byly i Lhoty u Potštejna.
V sobotu 24. května 2014 zasahovali lhotečtí dobrovolní hasiči v souvislosti s „velkou
vodou“ poprvé. Po přívalovém dešti nad Skrovnicí se zvýšila hladina potoka Brodce a kanalizací natekla voda z potoka do septiku u č. p. 9, Starých. Aby voda nenatekla ze septika
do garáže, musela se ze septiku vyčerpat. Hasiči tedy po třetí hodině odpolední vodu
vyčerpali a vrátili se zpět na Okrskovou hasičskou soutěž, která se konala pod Homolí.
V pondělí 26. května 2014
se v podvečer přihnal další
přívalový déšť provázený
bouřkami a došlo k vylití
potoka Brodce. Před půl
sedmou večer byl vyhlášen
poplach a těsně po půl sedmé zahájili lhotečtí dobrovolní hasiči zásah u č. p. 9,
Starých.

Hasiči

s pomocí

místních obyvatel plnili pytle pískem a snažili se omezit
průnik vody do č. p. 9, kde bylo zaplaveno technické přízemí (garáž a kotelna) do výše
30 centimetrů. Před vylitím potoka Brodce z břehů bylo provedeno zvýšení břehů pytli
s pískem. K vylití vody došlo na louce za č. p. 43, František Starý a voda přišla
přes zahradu. Na pomoc přijeli hasiči z Borovnice, Rájce a Koldína. Vzhledem k dalšímu
dešti drželi do půlnoci hasiči na místě hlídku. V úterý 27. května 2014 dopoledne čerpali
ještě lhotečtí hasiči vodu ze septiku u č. p. 9.
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V úterý 27. května 2014 po obědě začalo znovu velmi hustě pršet. Po tomto silném
přívalovém děšti došlo opět k růstu výše hladiny potoka Brodce a voda z koryta potoka
se opět vylila. Ve 13.00 hod. byl požádán o pomoc Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Po jedné hodině odpoledne se ozvala siréna a byl vyhlášen poplach.
Do Lhot u Potštejna bylo vysláno několik jednotek hasičů, nejdříve přijeli hasiči
z Vamberka, potom z Rychnova nad Kněžnou, pak z Kostelce nad Orlicí a po čtvrté hodině
i hasiči z Chocně. Přijeli i dobrovolní hasiči z okolních obcí - Borovnice, Rájec a Kostelecké Horky. Hasiči z Borovnice se ale během chvilky vrátili zpět do Borovnice řešit
„velkou vodu“ v Borovnici.
Byly zaplaveny č. p. 9, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 40
a 43. U č. p. 18, 19, 29 a 40 byly zaplaveny obytné
prostory a voda poničila bytové zařízení. U č. p. 9, 20,
22, 23, 24 a 43 byly zaplaveny prostory hospodářské
a technické.
Nejvíce vody bylo v č. p. 9, kde byl zaplaven suterén
do výše 1,8 metru. Č. p. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 40
a 43 byla zaplavena do výše 30 centimetrů. V prostoru
uvedených č. p. se vytvořila vodní laguna a voda zaplavila i část silnice na návsi vedoucí
do Skrovnice, pole a louky okolo Brodce před č. p. 43 a louky a pole okolo Brodce směrem
na Borovnici. Po poklesu hladiny v potoce došlo k odsání vody z laguny a staveb.

Zaplavené území
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Hasiči byli povoláni k zatopeným sklepům a obytným prostorám v rodinných domech.
Hasiči museli z domu č. p. 40 evakuovat imobilní ženu, která by se bez pomoci nedostala
ven. Jednotky hasičů po opadnutí vody nasadily čerpadla k odčerpání lagun, vystěhovávaly
předměty z domů, dále vyčistily obytné prostory od naplavenin a bahna pomocí speciálních vysavačů k vysátí vody a bahna a WAP čističů (vysokotlaké myčky), dále čerpaly
vodu ze zatopených jímek, čistily přilehlé komunikace, dvory u rodinných domů a zahrady
od nánosů bahna a čistily zatopené věci. Hasiči na místě spolupracovali se starostou obce
a s místními občany, kteří přišli pomoci uklízet. Jiří Horáček pomáhal fekálem v pondělí
i v úterý čerpat vodu z jímek zaplavených domů.
Hasiči ve spolupráci s Policií ČR v úterý podvečer preventivně evakuovali obyvatele
ze šesti rodinných domů (č. p. 9, 20, 22, 29, 40 a 43), které by byly v případě dalšího
vydatného deště během noci ohroženy vodou z rozvodněného potoka. Všichni evakuovaní
občané byli ubytováni u příbuzných nebo známých. Po zaplavení území byla vypnuta
elektrická energie. Ve všech objektech, vyjma jednoho (č. p. 9, Starých), byla obnovena
dodávka elektrické energie již v úterý večer.
V úterý nejdéle zasahovali místní hasiči spolu s hasiči z Vamberka, kteří odjížděli kolem
deváté hodiny večer. V úterý v jedenáct hodin večer začalo opět bouřit. Další přívalový
déšť se Lhotám u Potštejna naštěstí těsně vyhnul. Lhotečtí hasiči drželi u č. p. 9, Starých
hlídku až do úterní půlnoci.
Ve středu 28. května 2014 přijeli do Lhot opět hasiči z Vamberka a se lhoteckými hasiči
vynášeli věci ze zatopeného sklepa č. p. 9, Starých, včetně vyvození 50 q uhlí a celý sklep
čistili od nánosů bahna. I ve středu přišli místní občané zatopeným pomoci uklízet.
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Nejvíce vody bylo v č. p. 9, Starých.
Tam byl zaplaven suterén do výše 1,8 metru. Zaplavena byla také celá zahrada včetně
zahradního jezírka, ve kterém uhynuly
ryby. Voda se do garáže nejdříve dostala
přes kanálek a po té vraty. Všechny
předměty ze sklepa musely být vystěhovány včetně uhlí, očištěny od bahna
a sklep se musel vysušit.
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U č. p. 18, Pavel Kameník bylo zaplaveno obytné přízemí části domu, garáž a dvůr
se zahradou.

U č. p. 19, Zdeněk Hájek bylo zaplaveno
obytné přízemí, stodola, dvůr a zahrada
za domem.
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U č. p. 20, Milan Čestický byla zaplavena
kotelna, kůlna, dvůr a zahrada za domem.

U č. p. 22 a č. p. 23, Jan Růžička byl
zaplaven sklep, dílna, garáž, hospodářské
budovy a zahrada.
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U č. p. 24, František Břečťan zaplavila voda hospodářské budovy, dvůr a zahradu.

U č. p. 29, Zářeckých bylo zaplavené celé
obytné

přízemí,

garáž

s dílnou,

dvůr

a zahrada.
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U č. p. 40, Miroslav Petráněk bylo také
zaplavené obytné přízemí, hospodářské
budovy, dvůr a zahrada.

U č. p. 43, František Starý byly zaplaveny
chlévy, stodola a zahrada se dvorem.
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Brodec před č. p. 43

Středa 28. května 2014 dopoledne
Úterý 27. května 2014 odpoledne

U silnice směrem na Borovnici

Úterý 27. května 2014 odpoledne

Středa 28. května 2014 dopoledne
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