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Anotace 

DOPATEROVÁ, Michaela. Studie extrémní povodně v ČR. Ostrava, 2015. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování studie o vlivu extrémní 

povodně v ČR na dostupnost sil a prostředků pro zdolání jejich následků. První část 

popisuje typy povodní v České republice a integrovaný záchranný systém. Druhá část je 

zaměřena na deskripci povodní v roce 1997, 2002 a 2013 a komparaci nasazených sil a 

prostředků vybraných složek integrovaného záchranného systému během těchto povodní. 

Poslední část se zabývá modelem extrémní povodně, návrhem hodnotících kritérií 

dostupnosti sil a prostředků a jejich aplikací za účelem zjištění vlivu extrémní povodně na 

dostupnost sil a prostředků. 

Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, extrémní povodeň, dostupnost sil 

a prostředků 

Summary 

DOPATEROVÁ, Michaela. A Study of Extreme Flood in the Czech Republic. Ostrava, 

2015. Thesis. VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

Department of Civil Protection. Supervisor doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

This thesis is focused on the devising a study of influence of extreme flood 

on accessibility of rescue components in the Czech Republic for elimination impact 

of extreme flood.  The first part describes types of flooding in the Czech Republic and 

integrated rescue system. The second part is focused on a description of flood at 1997, 

2002 and 2013 and comparison of deployed rescue components. The last part deals with 

a model of extreme flood, a proposal of assessment criterias for accessibility of rescue 

components and their application for assessment of extreme flood on accessibility 

of rescue components. 

Keywords: integrated rescue system, extreme flood, accessibility of rescue components 
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1 Úvod 

Lidská společnost se neustále vyvíjí. Jedná se o nekonečný dynamický proces, 

který dosáhne konce snad, až naše civilizace zanikne. Je paradoxní, že čím je lidská 

společnost vyspělejší, tím je zároveň zranitelnější. Neustále vyvíjíme nové technologie, 

které nám mají náš život, každodenní činnosti usnadnit. Ovšem vše má dvě stránky, 

kladnou a zápornou. Negativa související s užíváním moderních technologií mohou 

výrazně přispět ke zvýšení zranitelnosti či narušení odolnosti (přitom se často snažíme 

využít nejmodernějších poznatků ke snížení zranitelnosti či k zvýšení odolnosti). Naše 

obydlí už nejsou jen obyčejné chaty s pár desítkami lidí, ale jedná se o složitá, 

urbanizovaná sídla, kde žijí tisíce osob. Používáme složité logistické a jiné sítě, jejichž 

provázanost může díky synergickým účinkům či domino-efektům ovlivnit prakticky vše, 

co je pro nás tak samozřejmé jako nádech a výdech, ač se to na první pohled zdá úsměvné, 

ba dokonce nemožné. Při komplexních úvahách ovšem nejen technický pokrok může mít 

negativní vliv. Jsou zde i další jevy, např. přírodní katastrofy, které zásadně mohou 

ovlivnit vývoj tak složité společnosti, jako je ta lidská. 

Přírodní katastrofy jsou součástí vývoje přírody a krajiny a nelze se jim vyhnout. 

Typickým, a také nejčastěji uváděným příkladem jsou povodně. Z globálního hlediska jen 

za minulé století dle databáze EM-DAT [9] tvořily povodně 27,5 % z celkového počtu 

7 582 přírodních katastrof, za rok 2013 z celkových 351 přírodních katastrof se jednalo 

o téměř 42 % a za rok 2014 z globálního počtu 240 přírodních katastrof dokonce o více 

než 80 %. Clem Booth, člen představenstva z Allianz SE, říká: „Žádný region na této 

planetě není stoprocentně ochráněn před povodněmi a lidé si nejsou dostatečně vědomi 

rizika, které přírodní katastrofy představují“ [1]. Povodně (a to nejen) se v minulosti 

vyskytovaly a budou se opakovat, a proto je nutné poznávat jejich příčiny, průběh 

a následky a vhodnou prevencí, příp. represí zmírnit jejich důsledky. Je jen otázkou času, 

kdy a kde se povodně opět objeví. 

Povodně a jejich následky jsou situace, které vyžadují nasazení velkého množství 

sil a prostředků v časovém horizontu několika týdnů až měsíců. Cílem této diplomové 

práce je vypracování studie o vlivu extrémní povodně v ČR na dostupnost sil a prostředků 

pro zdolání jejich následků.  
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2 Rešerše 

Kapitola poskytuje základní přehled publikací, akademických prací a právních 

předpisů dotýkající se problematiky povodní a integrovaného záchranného systému, 

na jejichž základě bazírovalo zpracování této diplomové práce.  

KOZÁK, Jan, Pavla STÁTNÍKOVÁ, Jan MUNZAR, Jiří JANATA a Vladislav 

HANČIL. Povodně v českých zemích. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 

ISBN 978-80-86946-39-9. [16] 

Publikace se zabývá základním charakterem ohrožení člověka se zvláštním 

důrazem na deskripci povodňových událostí od dávné historie až po současnost, včetně 

charakteru ochrany před povodněmi v minulosti a vlivu povodní na pojištění. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších právních předpisů [46] 

Zákon upravuje ochranu vod a vodních ekosystémů, hospodárné využívání 

vodních zdrojů, zásobování obyvatel pitnou vodou a právní vztahy fyzických a 

právnických osob v této oblasti. Hlava IX tohoto zákona se zabývá ochranou před 

povodněmi. 

ADAMEC, Vilém et al. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. 1. vydání. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-

118-7. 

Publikace pojednává o systému ochrany před povodněmi a popisuje nejen tento 

systém, ale je zde věnována pozornost také např. hlásné a předpovědní povodňové službě, 

záchranným a zabezpečovacím pracím či dalším vybraným aspektům (např. územní 

ochrana vodárenských systémů před povodněmi). Uvádí také konkrétní příklad ochrany 

před povodněmi v obci Bolatice.  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů [45] 

Zákon upravuje integrovaný záchranný systém s uvedením jeho složek, dále 

působnost a pravomoc kompetentních orgánů státní správy a samosprávy a práva a 
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povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a provádění záchranných a 

likvidačních prací v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon upravuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a samosprávy a práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace nevojenského 

charakteru a při jejich řešení, stejně jako při ochraně kritické infrastruktury. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů [42] 

Zákon upravuje podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

nejen před požáry, ale také při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Stanovuje povinnosti orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob a jednotek požární ochrany na tomto úseku. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů [44] 

Zákon upravuje organizaci, řízení a úkoly Hasičského záchranného sboru České 

republiky a práva a povinnosti jeho příslušníků. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších právních předpisů [35] 

Tato vyhláška upravuje organizaci a činnost jednotek požární ochrany, plošné 

pokrytí, odbornou přípravu apod. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších právních 

předpisů [48] 

Zákon upravuje postavení a činnost Policie ČR, způsob jejího řízení a organizace 

a další skutečnosti související s oblastí zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti 
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Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších právních 

předpisů [49] 

Zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a 

povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby a dalších subjektů. Rovněž 

upravuje podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy 

na úseku zdravotnické záchranné služby. 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

právních předpisů [43] 

Zákon upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil ČR, včetně jejich 

řízení, přípravy a vybavení. Rovněž upravuje použití armády k záchranným a likvidačním 

pracím. 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný 

záchranný systém. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 978-80-7385-007-4. [31] 

Publikace popisuje integrovaný záchranný systém, pojednává o základech 

koordinace záchranných a likvidačních pracích, včetně základního popisu základních a 

vybraných ostatních složek integrovaného záchranného systému. Rovněž se krajově dotýká 

i problematiky havarijního plánování. 

HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 

2008. ISBN 978-80-7385-035-7. [11] 

Publikace popisuje systém jednotek požární ochrany, včetně vnitřní organizace 

základních druhů jednotek požární ochrany, a jeho význam z hlediska plošného rozmístění 

sil a prostředků. 

KOPECKÁ, Jana. Analýza zásahů vyčleněných prostředků ozbrojených sil České 

republiky [online]. Praha, 2013. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/120720/. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Vedoucí práce Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.  
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Diplomová práce je zaměřena na využití prostředků ozbrojených sil České 

republiky v rámci integrovaného záchranného systému. Součástí práce je také analýza 

činností ozbrojených sil během vybraných povodňových událostí. 

CIHELKOVÁ, Zuzana. Dobrovolnická pomoc a povodně v ČR [online]. Praha, 2008. 

Dostupné z:http://www.vse.cz/vskp/eid/7998. Diplomová práce. Vysoká škola 

ekonomická. Vedoucí práce Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph. D. 

Diplomová práce hodnotí současný stav vybraných aspektů řízení dobrovolnické 

pomoci při povodních v České republice. Rovněž uvádí charakteristiku a podíl vybraných 

dobrovolnických organizací v rámci řešení následků povodňových situací. 

2.1 Anketa 

Součástí shromažďování informací z dostupných zdrojů bylo také dotazování se 

na informace ohledně nasazených sil a prostředků během povodní v červenci 1997, srpnu 

2002 a červnu 2013, které nebylo možné získat jiným způsobem. Toto dotazování bylo 

realizováno formou e-mailové komunikace. Přehled těchto dotázaných subjektů je přiložen 

v příloze 1.  

Kromě krajských ředitelství HZS a Generálního ředitelství HZS ČR byli ostatní 

respondenti (tj. krajská ředitelství policie, Policejní prezídium, krajská ředitelství ZZS, 

Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany, ADRA, ČČK, Člověk v tísni) dotazováni 

na počet nasazených sil (příslušníci, zaměstnanci, dobrovolníci) a prostředků během 

vybraných povodní. Krajská ředitelství HZS a Generální ředitelství HZS ČR byla dotázána 

na počet stanic HZS C1-3 a P0-4 a počet JPO II, JPO III a JPO V, nacházející se v jejich 

působnosti, neboť údaje o nasazených silách a prostředcích byly dohledatelné např. v [29] 

nebo [50]. 

Je nasnadě, že někteří respondenti odpověděli dostatečně, jiní méně (požadované 

údaje neměli k dispozici např. ze skartačních důvodů), někteří neodpověděli vůbec, 

příp. žádost o poskytnutí údajů zamítli. Na zdroje konkrétních údajů, které byly v práci 

využity, se v textu odkazuji formou bibliografické citace v souladu s  normou 

ČSN ISO 690:2011. 
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3 Povodně v České republice 

Povodně jsou přírodním fenoménem, u kterého je zcela nemožné zajistit 

stoprocentní ochranu. Jak uvádí např. [16], vždy existuje riziko výskytu povodně větší než 

povodeň návrhová nebo riziko narušení či omezení funkčnosti některého z prvků 

protipovodňových ochranných systémů. Velkou roli zde hraje také fakt, do jaké míry si 

současná generace uvědomuje vážnost tohoto přírodního fenoménu, neboť právě toto má 

výrazný vliv na vytváření protipovodňového ochranného systému a jeho včasné 

a adekvátní reakce na výskyt povodní. Ochrana před povodněmi je deklarována 

zákonem [46]. Aneb, jak praví jedno latinské přísloví – paratus fortuna iuvat – štěstí přeje 

připraveným. 

V literatuře je možné se setkat s různými definicemi pojmu povodeň. Např. [5] 

uvádí definici dle normy ČSN 73 6530:1983, která vymezuje povodeň jako „fázi 

hydrologického režimu vodního toku, která se může vícekrát opakovat v různých ročních 

obdobích a vyznačuje se náhlým, obvykle krátkodobým zvětšením průtoků a vodních 

stavů.“  

Meteorologický slovník [27] definuje povodeň jako „výrazné přechodné zvýšení 

hladiny toku, způsobené náhlým nárůstem průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti 

koryta, přičemž dochází k rozlivu toku mimo jeho koryto.“ 

Legislativně je povodeň vymezena zákonem [46] a rozumí se jí „přechodné 

výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již 

zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy 

voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, 

případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.“ 

3.1 Typy povodní 

Povodně mohou být přirozeného či zvláštního charakteru. Dle zákona [46] je 

přirozená povodeň způsobena přírodními jevy (např. táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů). Přirozené povodně se na základě doby výskytu rozlišují na letní a zimní 

(příp. jarní). 
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Letní povodně se vyskytují především v období od dubna do listopadu a jedná se 

o povodně dešťové. Příčinu lze hledat na straně jedné v krátkodobých, intenzivních 

srážkách (tzv. bleskové či přívalové povodně), kdy během několika hodin může spadnout 

až několik stovek milimetrů srážek. Tyto povodně většinou postihují menší území 

a netrvají déle než několik hodin. Na straně druhé je možné hledat původ letních povodní 

také ve vytrvalých, několikadenních srážkách, postihující větší oblast až dokonce celá 

povodí. Na rozdíl od přívalových povodní jsou charakteristické většími objemy povodňové 

vlny a jsou typické spíše pro střední a velké toky. [16] 

Zimní (příp. jarní) povodně jsou typické pro období konce zimy a příchodu jara 

a souvisí s velkoplošným, náhlým táním sněhové pokrývky, které navíc může být 

doprovázeno dešťovými srážkami. Povodně tohoto typu mohou být způsobeny také 

ledovými jevy (tvorbou ledových nápěchů). [16] 

Zvláštní povodně jsou dle zákona [46] situace, které souvisí s poruchou vodního 

díla (např. protržení či nouzové řešení kritické situace na vodním díle). Ve srovnání 

s povodněmi přirozenými je tento typ povodní charakteristický tendencí zaplavit území 

většího rozsahu, než jak jsou stanovena záplavová území pro přirozenou povodeň. 

V dalším textu jsou uvažovány pouze povodně přirozeného charakteru.  
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4 Integrovaný záchranný systém 

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot, deklarovaných Ústavou České 

republiky
1
 a ústavním zákonem č. 110/1998 Sb.

2
, je jednou z povinností státu a za tímto 

účelem vytváří bezpečnostní systém, jehož cílem je eliminace mimořádných událostí. 

Jedná se o komplexní systém, který zahrnuje jak právní prostředí, tak funkční a účinný 

záchranný systém, odborně připravené záchranáře a řídící pracovníky, moderní a účinnou 

techniku, ale také přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádných událostí [31]. 

Mimořádnými událostmi (MU) se dle zákona [45] rozumí „škodlivé působení sil a 

jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací.“ 

Rozsah opatření prováděných po vzniku MU (např. povodně) je spjat s rozsahem 

vzniklých následků. Dle [4] jsou kupříkladu povodně charakteristické dlouhou dobou 

nasazení sil a prostředků nebo požadavkem na velké množství sil a prostředků. 

Významnou roli při zdolávání následků MU hraje integrovaný záchranný systém (IZS), 

založený na principu efektivní koordinace činnosti hasičů, policistů, zdravotníků a dalších 

subjektů tak, aby při přípravě na vznik MU nebo při provádění záchranných a likvidačních 

prací dvěma a více složkami IZS, byly co nejúčinněji a nejhospodárněji využity materiální, 

lidské a případně další zdroje [31]. Jinými slovy, aby v potřebný okamžik byl využit 

každý, kdo je povinen provádět záchranné a likvidační práce, a každý, kdo pomoci může 

nebo chce. Základní náležitosti týkající se IZS jsou deklarovány zákonem [45]. Dle zákona 

[46] se složky IZS mohou podílet na záchranných, zabezpečovacích i likvidačních pracích. 

Strukturu IZS tvoří základní a ostatní složky (podíl složek v rámci IZS ukazuje 

Obr. 1). Mezi základní složky patří Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) a jednotky 

požární ochrany (JPO) zařazené do plošného pokrytí území kraje, Policie ČR (PČR) 

a zdravotnická záchranná služba (ZZS). Základní složky jsou základnou celé struktury IZS 

a za účelem zajištění nepřetržité pohotovosti (příjem tísňového volání, jeho vyhodnocení a 

neodkladný zásah v místě MU) rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. [45] 

                                                 
1
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů 

2
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů 
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Obr. 1 – Podíl jednotlivých složek v systému IZS [14] 

Ostatní složky poskytují podporu při zdolávání následků MU formou 

tzv. plánované pomoci na vyžádání
3
 v případech, kdy základní složky při zdolávání 

následků MU nestačí (nedostatek personálu, materiálu apod.). Mezi ostatní složky patří 

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní 

záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné 

služby, zařízení civilní ochrany a neziskové organizace a sdružení občanů (NNO). 

Pro potřebu složek IZS je možné využít také tzv. ostatní pomoc, kterou tvoří hospodářská 

opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení ozbrojených sil České republiky. [45] 

4.1 Hasičský záchranný sbor a další jednotky požární ochrany 

HZS ČR byl zřízen zákonem [44]. Základním posláním dle téhož zákona je 

chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc 

při MU. Organizačně je HZS ČR tvořen generálním ředitelstvím HZS, hasičskými 

záchrannými sbory krajů, záchranným útvarem v Hlučíně a Střední odbornou školou 

požární ochrany a Vyšší odbornou školou požární ochrany ve Frýdku-Místku [44].  

Účinným nástrojem pro zdolání požárů a dalších MU je tzv. systém plošného 

pokrytí území JPO. Jednotky HZS kraje (kategorie JPO I) tvoří základnu systému plošného 

pokrytí. Důležitou součástí systému plošného pokrytí jsou také jednotky sboru 

dobrovolných hasičů (JSDH) obcí (kategorie JPO II, JPO III s územní působností 

                                                 
3
 Plánovanou pomocí na vyžádání se dle zákona [45] rozumí „předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí 

pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám IZS.“  
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a JPO V s místní působností). Vedle těchto jednotek existují ještě jednotky HZS podniku 

(JPO IV) a JSDH podniku (JPO VI), které působí v prostoru podniku. [11] 

Rozsah úkolů, které HZS ČR a JPO plní, je vymezen zvláštními právními 

předpisy, např. zákonem [45] nebo zákonem [42]. Během zdolávání povodňové situace se 

může jednat kupříkladu o [33]: 

 řízení a koordinaci záchranných prací; 

 evakuace nebo záchrana ohrožených osob, zvířat nebo majetku; 

 další úkoly ochrany obyvatelstva (např. varování); 

 výstavba provizorních protipovodňových hrází; 

 organizace humanitární pomoci a asistence při její distribuci; 

 čerpání vody ze zatopených objektů a oblastí; 

 odstraňování naplavenin. 

HZS ČR a JPO jsou významným článkem IZS. Jejich výsadní postavení souvisí 

nejen s jejich vybavením, ale také s lidmi, kteří jsou pro svou činnost speciálně cvičeni. 

4.2 Policie České republiky 

PČR je zřízena zákonem [48] jako ozbrojený bezpečnostní sbor a plní úkoly 

v oblasti zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. Organizačně PČR tvoří dle tohoto 

zákona Policejní prezídium, útvary PČR s celostátní působností, krajská ředitelství policie 

a útvary zřízené v rámci krajského ředitelství. 

Činnost PČR při zdolávání MU spočívá především ve vytváření podmínek 

pro záchranné práce. Mezi úkoly, které PČR během povodní může zajišťovat, patří 

kupříkladu [33]: 

 veřejný pořádek; 

 regulace dopravy; 

 záchrana a evakuace obyvatel a fyzická ostraha jejich majetku; 

 informovanost o vývoji situace a přijímaných opatřeních; 

 zajišťování průjezdnosti klíčových mostů pro vozidla IZS; 

 sledování vodotečí; 

 pátrání po pohřešovaných osobách. 
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Ze statistického sledování společných zásahů složek IZS vyplývá, že těžiště 

součinnosti bazíruje zejména na činnosti služby pořádkové a dopravní policie [33]. 

4.3 Zdravotnická záchranná služba 

Podmínky činnosti ZZS, jejímž zřizovatelem je kraj, upravuje zákon [49]. 

Hlavním úkolem ZZS je dle tohoto zákona na základě tísňového volání poskytnout 

neodkladnou přednemocniční péči osobám se závažným postižením zdraví nebo ohrožení 

života.  

Kromě běžné činnosti se během povodní může ZZS podílet kupříkladu na [33]: 

 evakuaci ohrožených nemocnic a evidenci evakuovaných pacientů; 

 evakuaci civilního obyvatelstva s omezenou sociální schopností 

a nemožností přežít v evakuačních centrech; 

 vytvoření center psychosociální pomoci. 

Dle [49] jsou výkonnými prvky ZZS výjezdové skupiny – rychlá lékařská 

pomoc (RLP), rychlá zdravotnická pomoc (RZP) a letecká zdravotnická pomoc. 

4.4 Armáda České republiky 

AČR je základním pilířem ozbrojených sil České republiky a člení se zákona [43]  

na vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary. Dle téhož zákona je 

jedním z hlavních úkolů AČR obrana České republiky vůči vnějšímu napadení. Nicméně 

síly a prostředky AČR lze dočasně využít při MU a krizových situacích nevojenského 

charakteru, tj. v rámci IZS k záchranným a likvidačním pracím v souladu se zákony [43] a 

[45] a dalšími dokumenty (např. meziresortní dohody mezi Ministerstvem obrany 

a Ministerstvem vnitra). K tomuto účelu se v první linii nasazují vojenské záchranné 

útvary, které jsou, jako samostatná složka AČR určená k plnění humanitárních úkolů 

civilní ochrany, složkou IZS. V případě, že jsou vojenské záchranné útvary nedostačující, 

je možné nasadit i vojenské útvary a vojenská zařízení (tzv. ostatní pomoc). [31, 43] 

Z původních šesti záchranných praporů dnes existují pouze dvě záchranné roty 

(v Olomouci a v Rakovníku), přičemž dle [2] Ministerstvo obrany zvažuje jejich zrušení. 

Na každý případ lze konstatovat, že potenciál využitelnosti AČR k plnění úkolů v rámci 
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IZS je závislý na mírové naplněnosti, organizaci, vybavení a přípravě a z tohoto důvodu je 

role AČR v systému IZS nezastupitelná [12]. 

4.5 Nevládní neziskové organizace 

Významnou roli v rámci IZS při zdolávání následků MU hrají NNO, které jsou 

schopny poskytnout jak lidské, tak materiální i finanční zdroje. Jak uvádí [3] nebo [8], 

podíl NNO na zvládání MU je nezastupitelný, zvlášť z hlediska poskytování dobrovolnické 

pomoci. Jejich absence by měla za následek snížení akceschopnosti IZS nebo by 

vyžadovala nutnost zapojení dodatečných finančních zdrojů. Jako další přínosy, které tyto 

subjekty přináší společnosti, lze zmínit např. znalosti a zkušenosti nebo také jejich využití 

ve chvílích, kdy nasazení složek státu končí. 

Mezi významné NNO patří např. Český červený kříž (ČČK), ADRA nebo Člověk 

v tísni. Přehled činností vybraných NNO ukazuje Tab. 1. 

Tab. 1 – Nabízené činnosti NNO při MU [15] 

Druh činnosti ADRA Člověk v tísni ČČK 

Monitoring rozsahu škod a sociálních potřeb x x x 

Materiální pomoc x x x 

Zapůjčení techniky (např. vysoušeče) x x  

Poskytnutí první pomoci   x 

Dobrovolnická pomoc x x x 

Psychosociální pomoc x  x 

Evakuační centra   x 

Finanční pomoc x x x 

Z výčtu činností v Tab. 1 vyplývá, že každá NNO poskytuje určitý typ pomoci 

v závislosti nejen na aktuálních potřebách postižených obyvatel, ale také na svých 

možnostech (např. materiální vybavení, zkušenosti a znalosti personálu). Zároveň, jak 

např. vyplývá z výročních zpráv těchto NNO [37] a [38], tyto organizace spolu 

při poskytování pomoci spolupracují a vyměňují si informace za účelem 

eliminace duplicitně poskytované pomoci (zejména při přerozdělování finančních 

prostředků) v oblastech, ve kterých působí již jiná NNO. 
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5 Deskripce vybraných povodňových situací 

Ačkoliv v historickém vývoji území, na kterém v současné době leží Česká 

republika, byl výskyt povodní zaznamenán mnohokrát, z důvodu extremity povodňových 

situací a především z důvodu dostupnosti relevantních dat (i přesto mnoho dat nebylo 

možné z nejrůznějších důvodů získat) byly vybrány pro účely této diplomové práce tři 

povodně, které svým rozsahem a následky patří k vůbec největším katastrofám, 

jež doposud zasáhly území České republiky. Jedná se o povodeň, která se vyskytla v roce 

1997 zejména na Moravě a ve Slezsku, a povodně, které zasáhly v roce 2002 a 2013 

převážně Čechy. 

Při deskripci vybraných povodňových situací byly sledovány tyto skutečnosti: 

 meteorologický a hydrologický charakter průběhu povodní; 

 důsledky z hlediska počtu obětí, rozsahu zasaženého území a škod. 

Tato kritéria poslouží k porovnání vybraných povodní z hlediska příčin jejich 

vzniku, rozsahu a následků. 

5.1 Povodeň 1997 

Povodně v červenci 1997 patří k vůbec největším přírodním katastrofám 

20. století, které se z historického hlediska vyskytly na území České republiky. Svým 

charakterem patří k typickým letním povodním, způsobené rozsáhlými a dlouhotrvajícími 

regionálními dešti. Zasáhly povodí většiny řek Moravy, Slezska a severovýchodních Čech. 

Průměrný měsíční úhrn srážek v červenci pro celou Českou republiku dle [6] dosáhl 

hodnoty 204 mm, což odpovídá 259 % dlouhodobého průměru. [36] 

5.1.1 Meteorologický a hydrologický charakter průběhu povodní 

Povodňová situace v červenci 1997 byla odezvou na dvě vydatné srážkové vlny 

(v případě první srážkové epizody s extrémně dlouhým trváním až pěti dnů), jejichž 

intenzita se zvyšovala návětrnými efekty a bouřkovou činností zejména v horských 

oblastech. [36] 
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Průměrný měsíční úhrn srážek byl zaznamenán v Severomoravské oblasti 

(384 mm, což odpovídá 349 % dlouhodobého průměru), ve Východních Čechách 

(258 mm, což odpovídá 314 % dlouhodobého průměru) a na Jižní Moravě (241 mm, což 

odpovídá 294 % dlouhodobého průměru) [36]. Z Obr. 2 lze získat představu 

o kumulativním rozložení srážkových úhrnů v červenci 1997.  

 

Obr. 2 – Měsíční srážkový úhrn za červenec 1997 [36] 

Průběh povodní v červenci 1997 byl reakcí na dvě srážkové epizody: 

První epizoda, tj. období v rozmezí 4. až 9. července 1997, zasáhla především 

území Moravy, tj. povodí Moravy a povodí Odry. Její příčinu lze mimo jiné hledat 

v retrográdním postupu tlakové níže od jihu směrem k severovýchodu a dále směrem 

na západ. Tento postup byl navíc zpomalen tlakovou výší nad jižní částí Skandinávie, což 

se projevilo výskytem dlouhodobějších srážek, které dopadly na stejné území. Srážková 

činnost byla typická zejména pro horské oblasti v severní části České republiky, 

tj. Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V posledních dvou zmíněných horských 

oblastech, tj. v Jeseníkách a Beskydech se srážková činnost projevila nejintenzivněji. 

V těchto oblastech byly zaznamenány také nejvyšší denní úhrny: Lysá Hora 234 mm, 

Šance 230 mm, Zlaté Hory – Rejvíz 214 mm. [36] 

Druhá epizoda, tj. období 17. až 21. července 1997, byla příčinou povodňové 

situace spíše ve východních Čechách. Vlivem spojení dvou tlakových níží a jejich postupu 
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od západu směrem k východu spadla většina srážek v horských oblastech, přičemž 

nejintenzivněji se projevila právě v Krkonoších. Ačkoliv extremita srážek v Krkonoších 

nenabyla takového charakteru jako v případě první epizody, přesto lze zmínit některé 

jednodenní srážkové úhrny např. na stanici Studniční hora 289 mm nebo Labská Bouda 

134 mm. [36] 

Z výše řečeného vyplývá, že povodňová situace, která byla odezvou na první 

srážkovou epizodu, zasáhla převážně Moravu (zvlášť Severomoravská oblast byla situací 

nejvíce postižena), zatímco povodňová situace ve východních Čechách byla odezvou spíše 

na srážkovou epizodu na přelomu druhé a třetí červencové dekády. Z [36] lze konstatovat, 

že obvykle se doby opakování kulminačních průtoků pohybovaly v rozmezí dvacetiletých 

až stoletých nebo dvousetletých hodnot; jen výjimečně se objevily kulminační průtoky 

s dobou opakování 500 a více let (např. Opava v Krnově nebo Morava v Raškově či 

Moravičanech). 

Vybrané příklady kulminačních stavů a průtoků v některých profilech, které 

ukazují, že první povodňová vlna zasáhla převážně povodí Moravy a Slezska, si lze 

prohlédnout v Tab. 2. 

Tab. 2 – Hodnoty kulminačních stavů a průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích z obou 

povodňových vln [36] 

Tok Profil Den 
Vodní stav 

[cm] 

Průtok 

[m
3
/s] 

Doba opakování 

[roky] 

Opavice Krnov 7. 7. 352 175 200 - 500 

Opava Krnov 7. 7. 453 375 500 - 1000 

Opava Opava 7. 7. 460 647 500 

Odra Svinov 8. 7. 821 688 200 

Odra Bohumín 8. 7. 660 2160 200 

Ostravice Ostrava 9. 7. 674 898 50 

Morava Raškov 7. 7. 406 312 500 - 1000 

Morava Moravičany 8. 7. 487 625 500 - 1000 

Bečva Teplice nad Bečvou 7. 7. 839 950 100 

Orlice Týniště nad Orlicí 8. 7. 465 467 50 - 100 

Labe Němčice 9. 7. 601 506 10 

Labe Debrné 19. 7. 365 180 10 

V Příloze 2 si lze prohlédnout grafické zobrazení průběhu průtoků ve vybraných 

vodoměrných stanicích v povodí Moravy, Bečvy, Odry a Orlice. 
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5.1.2 Důsledky 

Povodeň v červenci 1997 si vyžádala 60 obětí, bylo evakuováno cca 80 000 osob 

(více než 10 000 zůstalo bez střechy nad hlavou) a 26 304 osob bylo zachráněno. Povodní 

bylo postiženo 558 obcí v 34 okresech, přičemž jednou z nejhůře zasažených obcí byla 

obec Troubky na Přerovsku (povodeň si zde vyžádala 12 obětí). Byla zasažena plocha 

o rozloze 11 tis. km
2
 (přibližně 38,5 % celkové rozlohy dotčeného území), přičemž rozloha 

zaplaveného území zaujímala plochu o rozloze 1 250 km
2
 (cca 5 % z celkové rozlohy 

dotčeného území). Byl vyhlášen stav ohrožení pro území 31 okresů (7 okresů v povodí 

Odry, 15 okresů v povodí Moravy a 9 okresů v povodí Labe). [36] 

Na Obr. 3 je možné shlédnout mapu Moravy, Slezska a částečně také východních 

Čech, díky které si lze udělat představu o velikosti zasaženého území během povodňové 

situace v červenci 1997. 

 

Obr. 3 – Vymezení zasaženého území během povodně v roce 1997 [22] 

Celkové majetkové škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč, z toho 39,2 mld. Kč 

bylo na nemovitém majetku. Největší podíl na celkových škodách z hlediska vlastnického 

podílu nese majetek podnikatelských subjektů (55 %) a majetek státu (22 %). Nejmenší 

podíl připadá na majetek obcí (10 %). Škody na majetku občanů tvoří 13 % z celkové 

sumy povodňových škod. [36] 
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Podíl povodňových škod na HDP činil 3,3 % [19]. Z hlediska věcného členění 

byly zaznamenány největší povodňové škody u těchto okruhů [36]: 

 budovy a haly včetně strojů, zařízení a zásob ve výši cca 22,4 mld. Kč; 

 dopravní stavby a inženýrské sítě ve výši cca 5,7 mld. Kč; 

 vodohospodářské stavby a ostatní stavby ve výši cca 3,2 mld. Kč; 

 ekologické škody ve výši cca 2,5 mld. Kč; 

 zemědělská výroba ve výši cca 1,3 mld. Kč; 

 obytné domy a objekty včetně vnitřního vybavení ve výši 

cca 0,11 mld. Kč. 

Další vybrané příklady důsledků povodně v červenci 1997 [36]: 

 více než 1621 zcela zničených domů, cca 4 000 vážně a cca 25 000 mírně 

až středně poškozených domů; 

 51 silničních a 15 železničních poškozených či zničených mostů; 

 1217 km poškozených silničních a železničních úseků; 

 52 obcí bez dodávky vody; 

 znehodnocení vody v 3500 studních; 

 omezení nebo zastavení provozu 40 městských čistíren odpadních vod. 

5.2 Povodeň 2002 

Povodeň v roce 2002 patří ke katastrofálním povodním (obdobně jako povodeň 

v roce 1997) a svým charakterem ji lze označit za velkou letní povodeň způsobenou 

rozsáhlými regionálními dešti. V srpnu 2002 spadlo průměrně na území České republiky 

177 mm srážek, což činí 227 % dlouhodobého průměru [6]. Zasáhla téměř celé povodí 

Vltavy, což rovněž ovlivnilo průtoky Labe a jeho přítoky. Povodňová situace se také 

projevila na řece Dyji (jižní Morava). První srážková vlna byla relativně dobře 

transformována českými povodími, nicméně díky nasycení po první vlně (nasycenost 

území se pohybovala v rozmezí 200 až 400 % nad normálem) se výrazně negativně 

projevily až důsledky druhé srážkové vlny. [39] 

Povodeň v roce 2002 je často uvažována jako referenční návrhová povodeň 

při projektování protipovodňových bezpečnostních opatření, jak např. uvádí [18]. 
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5.2.1 Meteorologický a hydrologický charakter průběhu povodní 

Povodeň v srpnu 2002 byla výsledkem kombinace povětrnostní situace 

charakterizované vysokým tlakem vzduchu nad severní Evropou a dvou tlakových níží 

postupující od Středozemního moře směrem ke střední Evropě a dále na severovýchod. 

Pohyb těchto tlakových útvarů byl doprovázen vydatnými srážkami, které vlivem 

zpomalení pohybu tlakových níží setrvaly po určitou dobu nad střední Evropou. [39] 

V období od 6. do 15. srpna (viz mapa úhrnů srážek na Obr. 4) bylo zaznamenáno 

největší kumulativní množství srážek v hodnotě nad 400 mm v oblasti Novohradských hor 

(na hranici s Rakouskem) a v oblasti Krušných hor. Srážky vyšší než 300 mm byly 

zaznamenány na většině území Šumavy. Srážkové úhrny v rozmezí 170 až 250 mm byly 

dosaženy v celé oblasti Krušných hor, Orlických hor, Krkonoš, Jihlavských vrchů a 

Moravskoslezských Beskyd. [39] 

 

Obr. 4 – Mapa úhrnů srážek v období od 6. do 15. srpna 2002 [30] 

Z Obr. 4 je patrné, že srážkově nadprůměrná byla oblast jižních Čech, kde 

průměrný měsíční úhrn dosahoval 309 % dlouhodobého průměru [39]. 

Průběh povodní v srpnu 2002 byl reakcí na dvě vlny srážek, které se vyskytly 

v relativně krátkém časovém odstupu (osmi dnů) za sebou: 

První epizoda, tj. v rozmezí 6. až 7. srpna, zasáhla převážně pohraniční pásmo 

jižních Čech a Rakouska (v oblasti Novohradských hor a na Českokrumlovsku spadlo 

za oba dny 130 až 250 mm srážek), ale částečně také západní Čechy a jižní Moravu (oblast 

Podyjí). V souvislosti s hydrologickou situací v první epizodě bylo pozorováno 
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katastrofální rozvodnění zejména na Malši a jejím přítoku Černé (kulminační průtok 

dosáhl místy doby opakování 500 let). Výrazný povodňový odtok byl zaznamenán také 

na Vltavě. Ovšem část objemu byla zachycena již vodní nádrží Lipno I, proto na extremitě 

získala Vltava až při svém soutoku s Malší (hodnota se pohybovala okolo 1000letého 

průtoku). Výrazná část byla ovšem zadržena vodními nádržemi Vltavské kaskády, což 

mělo za následek snížení průtoku až do hodnot srovnatelných s 5letým průtokem, který 

protékal Prahou. První epizoda se rovněž projevila také v povodí Dyje, ale zde povodňová 

vlna byla zachycena nádrží Vranov. [39] 

Druhá srážková epizoda, tj. v rozmezí 11. až 13. srpna 2002, zasáhla prakticky 

celé Čechy (průměrná hodnota srážkových úhrnů se pohybovala v rozmezí 20 až 60 mm, 

místy i přes 100 mm). Nejvyšší denní úhrny však byly zaznamenány např. na Šumavě 

(stanice Slavkov naměřila množství srážek ve výši 157 mm), v Krušných horách (stanice 

Cínovec naměřila srážkové úhrny kolem 300 mm), výrazné srážky byly zaznamenány také 

v Jizerských horách (stanice Knajpa naměřila 278 mm). Vlivem postupu tlakové níže 

směrem od jihu a západu k východu se výraznější srážky 14. srpna vyskytovaly pouze 

na Moravě a ve Slezsku. [39] 

Jak bylo již výše řečeno, rychlý nástup druhé povodňové vlny (charakterizované 

dosažením katastrofálních objemů vody a kulminačních průtoků) byl ovlivněn výrazným 

nasycením území již po první epizodě (pro porovnání: před první epizodou se hodnota 

nasycení území pohybovala v rozmezí „pouhých“ 80 – 100 % od normálu), čímž byla 

prakticky přirozená retenční schopnost krajiny minimalizována. Na extremitě druhé 

epizody se rovněž podílela také (kromě jiného) vějířovitost povodí, což urychlilo 

soustředění odtoku do soutokových říčních uzlů a tím docházelo k rychlému plnění z první 

epizody již nasycených koryt vlivem střetu kulminací, čímž intenzivně narůstal výskyt 

rozlivů a dalších škodlivých jevů. Na mnoha místech průtoky přesáhly stoleté a dokonce 

tisícileté hodnoty. [39] 

Vltavská kaskáda v případě druhé epizody nedokázala výrazně snížit objem 

povodňové vlny (navíc u některých nádrží došlo k překročení povolené výše hladiny, 

např. v případě vodní nádrže Orlík se jednalo o více než 1,5 m). Nad Prahou došlo ke střetu 

kulminačních fází povodňových vln z Vltavy a Berounky, což se projevilo tím, že Prahou 

protékal 500letý průtok a jednalo se tak o vůbec největší zaznamenanou a vyhodnocenou 
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povodeň, která zasáhla hlavní město České republiky; v případě Berounky se jednalo 

od roku 1872 o druhou největší. Výraznější povodňová situace byla zaznamenána také 

na řece Malši, Otavě, Lužnici, na řece Dyji na jižní Moravě a také na dolním Labi. Vlivem 

rozlivů do inundací se dalším postupem vlny dosáhlo značného snížení průtoků, zejména 

na Labi bylo při hranici s Německem dosaženo „pouhých“ 100- až 200letých průtoků. [39] 

Příklady kulminačních stavů a průtoků na některých sledovaných profilech si lze 

prohlédnout v Tab. 3. Z těchto údajů vidíme, že na mnohých tocích dosahoval kulminační 

průtok v relaci s dobou opakování 500 až 1000 let a u některých toků (nejčastěji uváděným 

příkladem je např. Blanice) i více. 

Tab. 3 – Hodnoty kulminačních stavů a průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích při druhé 

povodňové vlně [39] 

Tok Profil Den 
Vodní stav 

[cm] 

Průtok 

[m
3
/s] 

Doba opakování 

[roky] 

Otava Sušice 12. 8. 287 350 100 

Otava Písek 13.8. 880 1180 500 – 1000 

Blanice Blanický Mlýn 12. 8.  334 202 >1000 

Sázava Nespeky 15. 8.  473 378 5 – 10 

Berounka Liblín 13. 8. 703 1710 500 – 1000 

Berounka Beroun 13. 8. 796 2170 500 – 1000 

Labe Mělník 15. 8. 1066 5050 200 – 500 

Labe Ústí nad Labem 16. 8.  1196 4700 100 – 200 

Labe Děčín 16. 8. 1230 4770 100 – 200 

Vltava Praha - Chuchle 14. 8.  782 5160 500 

Dyje Vranov 14. 8. 378 364 100 

Dyje Znojmo 14. 8. 462 375 10 

V Příloze 2 si lze prohlédnout grafické zobrazení průběhu průtoků ve vybraných 

vodoměrných stanicích v povodí Vltavy. 

Srpnová povodeň se objevila především v povodích středních a větších rozměrů, 

nicméně vlivem výskytu přívalových dešťů došlo k povodňové situaci i v menších 

oblastech. Extrémní povodně se vyskytly např. na Dubské Bystřici v Krušných horách, kde 

kulminační průtok překročil stoletou úroveň, nebo na Polečnici (včetně jejich přítoků), 

u které došlo k překročení 1000letého průtoku (tady můžeme poznamenat, že tehdejší 

uváděné hodnoty pro kulminační průtok s dobou opakování 100 let byly značně 

podhodnoceny). [39] 
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5.2.2 Důsledky 

V souvislosti s povodňovou situací v srpnu 2002 bylo zaznamenáno 19 obětí 

na životech, bylo evakuováno přibližně 225 000 osob (nejvíce v Praze) a 3 374 osob bylo 

zachráněno. Povodní bylo postiženo 986 obcí v 10 krajích (tj. ve 43 tehdejších okresech), 

přičemž zcela zatopeno bylo 98 obcí s 263 tis. obyvateli a 347 obcí s 1 333 tis. obyvateli 

bylo významně zasaženo. Byla zasažena plocha o rozloze 17 tis. km
2
 (přibližně 43 % 

celkové rozlohy dotčeného území), přičemž rozloha zaplaveného území zaujímala plochu 

o rozloze 510 km
2
 (přibližně 1,3 % celkové rozlohy dotčeného území). Celkový počet 

zasažených obyvatel, který dosahuje hodnoty 1,6 mil. obyvatel, tvoří 15,6 % z celkové 

populace České republiky v roce 2002. V 8 krajích byl vyhlášen nouzový stav. [17, 39]  

Díky mapě na Obr. 5 je možné si udělat představu o rozloze povodní zasaženého 

území. 

 

Obr. 5 – Vymezení zasažené oblasti během povodně v roce 2002 [39] 

Celkové majetkové škody byly vyčísleny na 73,1 mld. Kč, přičemž téměř 

27 mld. Kč tvořily škody v Praze a škody na nemovitém majetku dosáhly neuvěřitelných 

cca 61 mld. Kč. Z hlediska vlastnického podílu (bez započítání povodňových škod 

připadající na Prahu) činily povodňové škody cca 12 % na majetku státu, cca 5 % 

na majetku krajů, cca 12 % na majetku obcí, cca 18 % na majetku podnikatelských 

subjektů a cca 16 % na majetku občanů. [39] 

 



22 

 

Povodeň měla také výrazný vliv na ekonomiku; dle [19] povodňové škody v relaci 

s HDP dosáhly 2,9 %. Z hlediska skladby majetku došlo k největším škodám v těchto 

oblastech [39]: 

 budovy, haly a stavby ve výši asi 6 mld. Kč; 

 pražské metro ve výši asi 6 mld. Kč; 

 pozemní komunikace ve výši asi 4 mld. Kč; 

 rodinné domy ve výši asi 3 mld. Kč; 

 stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář ve výši asi 3,7 mld. Kč; 

 železniční infrastruktura ve výši asi 2,4 mld. Kč; 

 silniční mosty ve výši asi 2,2 mld. Kč; 

 ostatní stavby ve výši asi 2,1 mld. Kč; 

 vodní toky ve výši asi 1,3 mld. Kč. 

5.3 Povodeň 2013 

Povodně, které se v červnu 2013 vyskytly na území České republiky, byly 

typickými letními povodněmi a svým charakterem se řadí ke katastrofickým povodním 

v letech 1997 a 2002. Jejich příčinu lze hledat ve vydatných regionálních srážkách 

v několika vlnách, které zasáhly zejména Čechy (rozvodněny byly vodní toky v celém 

povodí Vltavy a značné části povodí Labe) a částečně Moravu (zejména povodí Dyje), 

a v řadě lokálních přívalových srážek doprovázenými bouřkovou situací. Nástup 

červnových povodní byl ovlivněn také vysokou nasyceností území (již květen byl srážkově 

enormně nadprůměrný), což se projevilo rychlou povodňovou odezvou. [50] 

Průměrný měsíční úhrn srážek za květen dosáhl hodnoty 113 mm, což představuje 

153 % dlouhodobého průměru. Průměrný měsíční úhrn srážek za červen v hodnotě 

146 mm dosahuje 174 % dlouhodobého průměru. [6] 
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5.3.1 Meteorologický a hydrologický charakter průběhu povodní 

Jak již výše bylo zmíněno, při nástupu povodně v červnu 2013 se projevila vysoká 

nasycenost území (viz Obr. 6). 

Obr. 6 – Nasycenost území k 1. 6. 2013 [34] 

Představu o rozložení srážek za červen 2013 si lze vytvořit na základě mapového 

zpracování úhrnů srážek v tomto období, které zobrazuje Obr. 7, ze kterého je patrné, že 

úhrn srážek za červen 2013 výrazně převýšil dlouhodobý průměr v kraji Středočeském 

(164 mm, 219 % dlouhodobého průměru), Libereckém (165 mm, 199 % dlouhodobého 

průměru) a Ústeckém (141 mm, 207 % dlouhodobého průměru) [6]. 

 

Obr. 7 – Měsíční úhrny srážek za období červen 2013 [28] 

Průběh povodní v červnu 2013 byl odezvou na tři epizody významných srážek: 

První epizodu, v rozmezí 29. května až 3. června, která zasáhla téměř výlučně 

Čechy, lze označit z hlediska plošného rozsahu a extremity za nejhorší v rámci povodní 

v roce 2013. Z meteorologického hlediska lze hledat příčinu ve střetu tlakové níže, 
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postupující směrem od jihozápadní Evropy k severovýchodu, která byla při svém postupu 

blokována tlakovými výšemi, nacházející se nad severovýchodní a západní Evropou, což 

mělo zásadní vliv na setrvání této níže ve středu Evropy. Právě tento fakt se projevil nejen 

v tzv. řetězovém efektu, tj. srážky postupovaly po stejné dráze i několik hodin, ale také 

ve významné bouřkové činnosti (zvláště v oblasti Krkonoš). [50] 

Kombinace výše uvedených faktorů způsobila výrazné srážkové úhrny (jak 

lokální, tak regionální) za krátký časový interval v relativně úzkém pásmu. Nejvyšší 

jednodenní srážkové úhrny byly pozorovány 1. a 2. června a to v pásu táhnoucím se 

od Šumavy a Novohradských hor přes Středočeskou pahorkatinu a Polabí směrem 

ke Krkonoším a Jizerským horám, např. Krkonoše – stanice Horní Maršov 130,3 mm, 

v Poděbradech 87, 9 mm, Jizerské hory – stanice Bedřichov 76 mm, Šumava – stanice 

Železná Ruda, Špičák 72,8 mm. [50] 

Během této epizody došlo k rozvodnění jak menších, tak větších vodních toků 

v povodí Labe, a doba opakování kulminačních průtoků povodňových vln přesáhla 

v některých profilech 100 let. Příklady některých kulminačních průtoků je možné si 

prohlédnout v Tab. 4. V některých profilech se vyskytl největší kulminační průtok 

v historii pozorování (např. Blanice v Radonicích, Mastník v Radíči, Kocába 

ve Štěchovicích). U některých velkých toků byl nástup povodně atypický a velmi rychlý 

v důsledku zasažení dolní části povodí vydatnými a intenzivními srážkami a velkou dotací 

z jejich extrémně rozvodněných menších přítoků (např. Sázava v Nespekách nebo Vltava 

v Praze). Rovněž se projevila v některých oblastech silná erozivní činnost a sesuvy půdy 

(např. Krkonoše). [50] 
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Tab. 4 – Hodnoty kulminačních stavů a průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích při první 

povodňové vlně [50] 

Tok Profil Den 
Vodní stav 

[cm] 

Průtok 

[m
3
/s] 

Doba opakování 

[roky] 

Labe Špindlerův Mlýn 1. 6.  226 54,7 2-5 

Labe Nymburk 4. 6. 372 562 2-5 

Labe Ústní nad Labem 5. 6. 1072 3630 20-50 

Labe Děčín 6. 6. 1074 3740 20-50 

Čistá Hostinné 2. 6.  345 120 >>100 

Vltava České Budějovice 2. 6. 486 628 20-50 

Vltava Praha - Chuchle 4. 6. 546 3040 20-50 

Lužnice Bechyně 2. 6.  594 561 100 

Botič Praha - Nusle 2. 6. 319 68,5 50-100 

Sázava Nespeky nad Sázavou 3. 6. 544 509 20-50 

Druhá epizoda, v rozmezí 9. až 11. června 2013, je charakteristická 

z meteorologického hlediska spíše lokálními přívalovými srážkami a bouřkovou činností 

(zvlášť v oblasti Jeseníků a na většině území Čech), způsobené podobnou meteorologickou 

situací jako v prvním, výše zmíněném, období, tj. pomalý postup tlakové níže 

k severovýchodu. Nejvyšší jednodenní srážkové úhrny se v tomto období vyskytovaly 

spíše na Moravě, např. stanice Branná 62,7 mm, stanice Mladá Boleslav 78,4 mm. Reakcí 

na tyto srážky byl výskyt významnějších přívalových povodní pouze v některých 

oblastech, avšak na hydrologicky pozorovaných větších tocích nedošlo k překročení 

5letého průtoku. Rychlý nástup povodně, jako v předcházejícím případě, byl způsoben 

předchozím nasycením území. [50] 

Vydatné srážky regionálního charakteru během třetí epizody, tj. v období 23. až 

26. června 2013, se vyskytovaly na velké části území ČR a místy překročily 50 mm. 

Nejvíce pršelo na Moravě a na Vysočině, např. stanice Džbánice naměřila 103 mm 

a Moravský Krumlov 85,5 mm. Denní úhrn srážek v Krkonoších a Jizerských horách se 

pohyboval kolem 80 mm. Nástup povodní v případě poslední epizody červnových povodní 

nebyl tak rychlý, ani tak extrémní, z důvodu snížení nasycení území, ovlivněného 

tropickými teplotami v druhé červnové dekádě. Povodně srovnatelné svým významem 

s první epizodou se vyskytly pouze na malé části území Čech, a to v povodí Doubravy a 

Chrudimky (doby opakování kulminačních průtoků v rozmezí 10 až 50 let). [50] 
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V Příloze 2 si lze prohlédnout grafické zobrazení průběhu průtoků ve vybraných 

vodoměrných stanicích v povodí Vltavy. 

5.3.2 Důsledky 

Povodňová situace v červnu 2013 si vyžádala 15 obětí. Bylo evakuováno 26 438 

osob (v samotné Praze bylo evakuováno 1 300 osob) a bezprostředně zachráněno 618 osob. 

Povodně postihly více než 1 373 obcí v 10 krajích. Různou měrou byla zasažena 

katastrální plocha těchto obcí o celkové rozloze 22 tis. km
2
 (přibližně 55 % celkové 

rozlohy dotčeného území), přičemž rozloha vyhodnocených rozlivů byla 278,3 km
2
 

(přibližně 0,7 % celkové rozlohy dotčeného území). [50] 

Obr. 8 ukazuje území, pro které byl vyhlášen nouzový stav. 

 

Obr. 8 - Vymezení zasažené oblasti během povodně v roce 2013 [50] 

Celkové majetkové škody v souvislosti s povodňovou situací byly vyčísleny 

na hodnotu 15,3 mld. Kč, přičemž největší škody ve výši přibližně 4 mld. Kč byly 

zaznamenány ve Středočeském kraji a v přibližně stejné výši také v Praze. Z hlediska 

vlastnictví dosáhly největší škody na majetku obcí (43 %) a na majetku podnikatelských 

subjektů (16 %). Nejmenší podíl povodňových škod připadá na majetek krajů (12 %) a 

majetek nepodnikatelských subjektů (13 %). Podíl povodňových škod na majetku státu 

dosáhly po vyčíslení 16 %. [50] 
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Z hlediska kategorizace majetku byly zaznamenány největší škody [50]: 

 dopravní infrastruktura ve výši asi 4,5 mld. Kč; 

 vodohospodářské objekty a toky ve výši asi 2,5 mld. Kč; 

 inženýrské stavby a sítě ve výši asi 2,2 mld. Kč; 

 bydlení ve výši asi 1,6 mld. Kč; 

 zemědělství, lesnictví a ekologické škody ve výši asi 1,2 mld. Kč. 

Jako další důsledky lze zmínit např. narušení dodávek pitné vody více než 30 000 

osobám nebo znečištění cca 3 000 studní a 72 veřejných vodovodů [32]. 

5.4 Shrnutí 

Na základě deskripce vybraných tří povodňových událostí s katastrofálními 

následky, které Českou republiky postihly na přelomu 20. a 21. století, lze konstatovat 

následující: 

Navzdory faktu, že povodeň v roce 1997 postihla prakticky jinou část území, než 

povodně v roce 2002 a v roce 2013, můžeme jednoznačně prohlásit, že se jednalo o letní 

povodně způsobené dlouhotrvajícími rozsáhlými srážkami, jejichž příčinu lze hledat 

v konfrontaci tlakových útvarů, tedy tlakové výše vyskytující se v severní části Evropy 

(nejčastěji nad jižní Skandinávií) a pohybu tlakové níže od jihu směrem k východu 

až severovýchodu po tzv. van Bebberově dráze typu V (pro Českou republiku je kritický 

pohyb po dráze Vb [40]; viz Příloha 3), která je buď tlakovou výší blokována, což se 

projeví zpomalením jejího pohybu, nebo se pohybuje tzv. retrográdně (čili od východu 

směrem na západ), a proto se setkáváme s tím, že srážky dopadají po určitou dobu 

na stejné území. 

Všechny zmíněné povodně byly charakterizovány několika povodňovými vlnami 

jako odezvy na příslušné srážkové epizody s několikadenními přestávkami. V roce 1997 

a 2002 se jednalo o dvě, kdežto v roce 2013 o tři fáze. Další zajímavostí bylo, že v roce 

1997 a v roce 2013 byla jako nejhůře identifikovaná první fáze povodňové situace, 

na rozdíl od roku 2002, kde je za horší považována až druhá fáze povodně. V roce 1997 

můžeme hledat příčinu nejen v množství srážek, ale také v dlouhém srážkovém období 

v prvotní fázi, a v roce 2013 zejména v nasycenosti povodí již ze srážkově nadprůměrného 
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května, což je také často zmiňováno při porovnávání se situací v roce 2002, neboť se právě 

tato relativně vysoká nasycenost území projevila rychlým nástupem povodně. V roce 2002 

je za tu horší považována až druhá povodňová odezva. 

Některé vybrané důsledky povodní uvádí Tab. 5. Ačkoliv v roce 2013 byl zasažen 

větší počet obcí, mnohem směrodatnější je porovnání např. výše povodňových škod nebo 

rozsah zaplaveného území s počtem postižených obcí. Z Tab. 5 je patrné, že během 

povodní v roce 1997 byla zaplavena větší plocha, než během obou povodní v Čechách, což 

je také zajímavé, jestliže si uvědomíme, že právě v roce 1997 byla zasažena (co se týče 

rozlohy katastrálního území všech povodní dotčených obcí) nejmenší plocha ve srovnání 

s povodní v roce 2002 a v roce 2013. 

Tab. 5 – Shrnutí důsledků povodní z července 1997, srpna 2002 a června 2013 

Důsledky povodně Rok 1997 Rok 2002 Rok 2013 

Počet postižených obcí 558 986 1 373 

Rozloha postižených obcí 11 tis. km
2
 17 tis. km

2
 22 tis. km

2
 

Rozsah zaplaveného území 1 250 km
2
 510 km

2
 278,3 km

2
 

Počet obyvatel v postižených obcích 2 855 tis. 3 200 tis. 3 900 tis. 

Odhad celkové výše povodňových škod 62,6 mld. Kč 73,1 mld. Kč 15,3 mld. Kč 

Škody přepočtené na 1 obyvatele 21,9 tis. Kč 22,8 tis. Kč 3,9 tis. Kč 

Počet obětí 60 19 15 

Počet evakuovaných 80 000 225 000 26 000 

Výše povodňových škod byla nejvyšší v roce 2002 (již výše bylo zmíněno, že více 

než třetinu těchto škod tvořily škody v Praze, přičemž významnou roli zde hrálo zaplavení 

pražského metra). I v roce 1997 dosáhly škody více než šest desítek miliard. Zajímavé je 

také srovnání přepočtení výše škod na 1 obyvatele s uvažováním údajů o celkovém počtu 

obyvatel v postižených lokalitách. Obrovský rozdíl mezi důsledky povodňové situace 

v roce 1997 a v roce 2002 a 2013 lze spatřit také v počtu obětí. Zatímco v roce 1997 jich 

bylo 60, v roce 2002 či 2013 sotva třetina počtu obětí z roku 1997. Výrazný rozdíl mezi 

počtem obětí z povodní v červenci 1997 a počtem obětí z povodní v letech 2002 a 2013 lze 

spatřovat zejména v poučení a osvětě. Obdobně jako v případě výrazného rozdílu výší 

povodňových škod v roce 2002 a v roce 2013. Zde kromě jiného hrál také výraznou roli 

fakt, že v roce 2013 bylo pražské metro uzavřeno. Další příklad pozitivního posunu 

v chápání povodňového rizika je možné deklarovat např. na úspěšné evakuaci zvířectva 

v pražské Zoo, jak uvádí [23].  
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6 Komparace nasazených sil a prostředků 

Komparací nasazených sil a prostředků lze získat přehled o množství nasazených 

zdrojů během povodní v červenci 1997, srpnu 2002 a červnu 2013. Analýzou dostupných 

údajů byla zjištěna dostupnost sil a prostředků ke zdolání následků vybraných 

povodňových situací u těchto složek IZS: 

 HZS ČR a JSDH obcí; 

 ZZS; 

 PČR; 

 AČR; 

 NNO. 

Hlavním kritériem komparace byly nasazené zdroje lidských sil. Je však nasnadě, 

že některé informace získané šetřením nebylo možné získat (např. ze skartačních důvodů, 

nereagování na dotaz), jak již bylo zmíněno. 

6.1 Hasičský záchranný sbor a jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obcí 

HZS ČR a JSDH obcí patří k nejdůležitějším složkám IZS, které jsou 

při zdolávání následků povodní nezastupitelné. Počet nasazených hasičů během povodní 

v roce 1997, 2002 a 2013 ukazuje Tab. 6. 

Tab. 6 – Počet nasazených hasičů u vybraných povodňových situací (Dle dat z [29, 50] sestavil autor.) 

Povodeň 1997 2002 2013 

Počet příslušníků HZS ČR 3 209 (249) 5 135 4 531 

Počet členů JSDH obcí 12 792 (1 233) 19 044 14 904 

Celkem 16 001 (1 482) 24 179 19 435 

(Pozn. Údaj v závorce odpovídá počtu nasazených JPO.) 

Z Tab. 6 je patrné, že nejvíce hasičů bylo nasazeno v roce 2002, nejméně naopak 

v roce 1997. Rovněž lze konstatovat, že hlavní výkonnou složkou v případě nasazení 

hasičů byly JSDH obcí, jak vyplývá z číselného údaje o počtu nasazených členů JSDH 
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obcí. Tento fakt je zajímavým zejména z pohledu, že většina těchto jednotek funguje 

na bázi dobrovolné či poloprofesionální. 

6.2 Policie České republiky 

Při shromažďování dat o nasazených silách a prostředcích PČR k zajištění 

především veřejného pořádku a bezpečnosti jsem narazila na jisté problémy, související 

s dohledatelností potřebných údajů (a nejedná se pouze o případ PČR, jak lze později zjistit 

z níže uvedených kapitol). Krajská ředitelství policie buď údaje nemají vůbec 

(např. ze skartačních důvodů) nebo poskytly údaje jen za rok 2013. Jak mně sám 

pplk. Ing. Milan Dubský z oddělení krizového řízení Kanceláře policejního prezidenta 

formou e-mailu [52] sdělil, většina údajů je bohužel již skartovaná. 

Z Tab. 7 je možné vyčíst počet nasazených policistů a dalších osob (počet vojáků 

určených k posílení pořádkových jednotek PČR je uveden v kapitole 6.4) k zajištění 

veřejného pořádku a bezpečnosti a k dalším činnostem (viz kapitola 4.2) během povodní 

v roce 1997 a 2002. 

Tab. 7 – Počet nasazených osob (kromě vojáků) při povodních v letech 1997 a 2002 k činnostem 

PČR (Dle dat z [21, 52] sestavil autor.) 

Povodeň Počet nasazených policistů Další nasazené osoby 

1997 

Severní Morava 1 070 - 3 496 
90 specialistů z jiných krajů; 80 

studentů středních policejních škol 

Jižní Morava 930 - 1 250 
80 specialistů z jiných krajů; 160 

studentů středních policejních škol 

Východní Čechy 500 - 650 - 

2002  Čechy 5 000 nedohledáno 

(Pozn. Jedná se o průměrné hodnoty počtu nasazených osob pro jednotlivé dny.) 

Číselné údaje v Tab. 7 ukazují, že během povodně v roce 1997 a 2002 byl počet 

nasazených policistů podobný, pokud uvažujeme celkový součet průměrných hodnot 

nasazených policistů během povodně v roce 1997. Na základě získaných údajů se 

na zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, ale také evakuaci či záchraně podíleli 

kupříkladu i studenti středních policejních škol. 
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Informace o počtu nasazených policistů během povodně v roce 2013 lze získat 

z Tab. 8. Kromě těchto informací tato tabulka obsahuje také údaje o počtu nasazených 

policistů v jednotlivých krajích. 

Tab. 8 – Počet nasazených policistů během povodňové situace v roce 2013 [52] 

Kraj 
Počet nasazených 

policistů 

Počet nasazených policistů z jiných 

krajů 

Hl. m. Praha 5 534 0 

Středočeský 5 234 684 

Jihočeský 6 104 0 

Plzeňský 3 644 0 

Ústecký 4 246 373 

Královéhradecký 540 0 

Liberecký 62 0 

Celkem 25 364 1 057 

V roce 2013, jak vyplývá z Tab. 8, bylo během povodní nasazeno celkem 26 431 

policistů, přičemž 1 057 policistů poskytly jiné kraje. Nejvyšší počet nasazených policistů 

zaznamenal kraj Jihočeský, dále hl. m. Praha a kraj Středočeský. Pomoc krajských 

ředitelství během povodňové situace v červnu 2013 zobrazuje Obr. 9. 

 

Jak např. uvedlo krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 

do Ústeckého kraje vyslalo 40 policistů speciální pořádkové jednotky [59], nebo krajské 

ředitelství policie Vysočina vyslalo do Středočeského kraje 41 policistů [56]. Z Obr. 9 je 

rovněž patrné, že policisty na pomoc postiženým krajům neposkytovala jen krajská 

Obr. 9 – Vizualizace pomoci krajských ředitelství policie během povodní v roce 2013 [52] 
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ředitelství policie nepostižených krajů. Policisty vysílaly i kraje povodní již zasažené. 

Konkrétně se jedná o krajská ředitelství hl. m. Prahy, kraje Libereckého a Plzeňského. 

6.3 Zdravotnická záchranná služba 

Na základě poskytnutých informací od ZZS krajů nebyly zaznamenány žádné 

mimořádnosti, které by se daly charakterizovat zvýšenou potřebou nasadit výjezdové 

posádky ZZS nad úroveň odpovídající běžné činnosti. Jen v roce 2013 v souvislosti 

s povodňovou situací byly v případě ZZS Jihomoravského kraje poskytnuty na základě 

žádosti do severních Čech dvě posádky (RLP a RZP) [58] a v případě ZZS Středočeského 

kraje byly posilovány posádky ZZS v Kralupech nad Vltavou [55]. Informace 

z předchozích let či konkrétní číselné údaje o nasazených výjezdových skupinách ZZS 

nebyly získány, jak již bylo řečeno, na základě skartace nebo nezaslání potřebných dat. 

6.4 Armáda České republiky 

AČR během vybraných povodňových situací vyčlenila své síly a prostředky 

(viz Tab. 9) nejen k záchranným a likvidačním pracím, ale také k plnění úkolů pořádkové 

služby PČR.  

Tab. 9 - Počet nasazených sil a prostředků AČR (Dle dat z [51] sestavil autor.) 

Povodeň 1997 2002 2013 

Počet nasazených vojáků (celkem) 8 500 8 000 10 587 

Počet nasazených vojáků vyčleněných 

pro podporu činnosti PČR 
1 174 1 200 1 344 

Počet nasazené techniky (ks) 550 1200 2 209 

Z Tab. 9 je patrné, že nejvyšší počet nasazených vojáků byl zaznamenán v roce 

2013, tj. 10 587 osob, přičemž 1 344 osob bylo určeno pro posílení pořádkových jednotek 

PČR k zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti (hl. m. Praha, kraj Středočeský 

a Ústecký [52]). 
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6.5 Nestátní neziskové organizace 

NNO, jak již bylo řečeno, hrají významnou roli při zdolávání následků (a nejen) 

povodní. Jejich účast rozhodně není bezvýznamná, ba naopak. NNO jsou schopny „dodat“ 

velké množství dobrovolníků tam, kde jiné složky nestačí anebo se posílají do míst, kde 

není potřeba mít k dispozici speciálními zkušenostmi, znalostmi a prostředky vybavené 

složky IZS. Význam NNO se projevuje nejen při samotné povodni, ale také v etapě, kdy se 

životní cyklus povodně přesouvá do fáze likvidace následků a obnovy. Přínos 

dobrovolníků spočívá kromě výše řečených aspektů také v ekonomickém hledisku, jak 

uvádí kupříkladu [8] (viz příklad v Tab. 10). 

Tab. 10 – Příklad ekonomické hodnoty dobrovolníků [8] 

NNO Povodeň Počet hodin dobrovolníků Ekonomická hodnota [Kč] 

Člověk v tísni 2002 150 000 13 522 500 

Dále je potřeba poznamenat, že mnoho z údajů nebylo možné zjistit a to ani 

formou přímého dotazování. Kupříkladu asistentka ředitele ADRY Lenka Rozehnalová 

sdělila formou e-mailu [57], že je problematické získat data z období 2002, natož z roku 

1997, byť se jejich členové podíleli na zdolávání následků povodní. K důvodům patří např. 

nevedení statistických ročenek, skartační důvody nebo také to, že mnoho z tehdejších členů 

u nich už dávno není. 

6.5.1 Český červený kříž 

Útvary ČČK pomáhaly při poskytování první pomoci, při evakuaci, při distribuci 

humanitární pomoci apod. Počet nasazených osob v rámci ČČK je uveden v Tab. 11. 

Tab. 11 – Počet nasazených osob v rámci činnosti ČČK (Dle dat z [37, 54] sestavil autor.) 

 
1997 2002 2013 

Počet registrovaných pracovníků 920 1 841 560 

Počet dobrovolníků 1 795 3 591 1 300 

Z číselných údajů v Tab. 11 vyplývá, že pro zdolání následků povodní v roce 

2002 bylo nasazení ČČK největší z hlediska počtu jak registrovaných pracovníků, tak 

dobrovolníků. 
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6.5.2 Člověk v tísni 

Účast organizace Člověk v tísni během odstraňování následků povodní byla 

zaměřena zejména na distribuci potravin a pitné vody, hygienických potřeb, vysoušení 

objektů, čištění zdrojů pitné vody apod. Zajímavostí je, že v roce 1997 se nejednalo 

o plošnou pomoc, nýbrž o rychlou a cílenou, protože měli nedostatek personálu, neměli 

žádné sklady a jen minimum vlastní techniky. Počet osob, které vyslala organizace Člověk 

v tísni k zmírnění následků vybraných povodní, ukazuje Tab. 12. 

Tab. 12 – Počet nasazených osob v rámci činnosti organizace Člověk v tísni (Dle dat z [38] sestavil 

autor.) 

 
1997 2002 2013 

Počet zaměstnanců 12 nezjištěno 21 

Počet dobrovolníků 1 500 3 000 nezjištěno 

I přesto, že některé údaje nebyly zjištěny, z Tab. 12 je možné vyčíst, že rozdíl 

zprostředkovaných dobrovolníků mezi lety 1997 a 2002 byl dvojnásobný. 

6.5.3 ADRA 

Během povodní dobrovolníci ADRY poskytovali zejména psychosociální pomoc, 

ale podíleli se také na potřebné manuální činnosti. Organizace ADRA kromě jiného 

zapůjčila také 350 vysoušečů a v rámci humanitární sbírky vybrala 12,3 mil. Kč na pomoc 

postiženým lidem (pomohla minimálně 500 rodinám), přičemž ze svého pohotovostního 

fondu uvolnila 250 000 Kč. ADRA vyslala během povodní v roce 2013 na pomoc 250 

dobrovolníků. [24] 

Důvod neuvedení údajů (nejen) o počtu dobrovolníků během povodní v roce 1997 

a 2002 nebyl bohužel zjištěn (důvod viz výše). 
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6.6 Shrnutí 

Komparace nasazených sil a prostředků umožnila porovnat množství zejména 

nasazených zdrojů lidských sil během povodní v červenci 1997, srpnu 2002 a červnu 2013. 

Kupříkladu z hlediska nasazených hasičů byly největší povodně v srpnu 2002, ale 

z hlediska AČR bylo největší nasazení vojáků zaznamenáno v roce 2013. Srpnové povodně 

v roce 2002 byly největší z hlediska nasazených osob také pro ČČK. Podobné srovnání 

bohužel není možné provést např. u ADRY, neboť nebyly, jak z výše uvedených důvodů 

vyplývá, zjištěny údaje z let 1997 a 2002. V případě organizace Člověk v tísni 

z podobných důvodů nebyly rovněž zjištěny některé údaje, a proto můžeme porovnat 

pouze nasazení dobrovolníků v roce 1997 a 2002, kdy právě během povodní v roce 2002 

bylo nasazení dobrovolníků zprostředkovaných touto organizací dvojnásobné na rozdíl 

od povodní v červenci 1997. 

Na základě těchto faktů lze konstatovat, že již tyto povodně, byť zasáhly pouze 

určitou část České republiky, tj. Moravu a Slezsko v červenci 1997 nebo Čechy v srpnu 

2002 či červnu 2013, si vyžádaly nasazení mnoha tisíců osob. 

Nyní vyvstává otázka, jak by tomu bylo v případě výskytu povodně, která svým 

rozsahem přesáhne rozsah povodní v roce 1997, 2002 nebo 2013. Má Česká republika 

dostatek sil a prostředků k relativně úspěšnému zdolání takové povodně? Odpověď na tyto 

otázky lze částečně najít v následující kapitole. 

 

  



36 

 

7 Extrémní povodeň 

Pojem extrémní, zvláště ve výrazu extrémní povodeň, je značně relativní – snad, 

dá se říci, subjektivní. Problém nastává v rozlišení případů, které ještě můžeme považovat 

za „normální“, od případů extrémních. Pomáhá tomu i fakt neexistence jednotné definice. 

Není se čemu divit, ani český právní řád pojem extrémní povodeň nezná. Nicméně přesto 

je nasnadě uvést několik příkladů, jak lze termín „velmi velké“ nebo extrémní povodně 

chápat. 

Např. případová studie povodně na řece Johnstone v Austrálii [10] pracuje 

s definicí extrémní povodně jako „pravděpodobnou maximální povodeň“ (PMF), která se 

v daném regionu může na základě určité kombinace hydrologických a meteorologických 

podmínek vyskytnout. Podobnou definici uvádí také [26]. 

Další možné vysvětlení pojmu extrémní povodně uvádí např. [7]. Zde je uvedena 

oficiální definice Federální agentury pro zvládání krize (z anglického „The Federal 

Emergency Management Agency“), která extrémní povodeň chápe jako povodeň 

s pravděpodobností výskytu 0,2 % pro každý rok, tj. jedná se alespoň o 500letou povodeň. 

Nicméně sám autor uvádí, že mnozí odborníci extrémní povodeň chápou jednoduše jako 

„velkou povodeň“. 

Na základě rozsahu povodní v letech 1997 a 2002, u kterých kulminační průtok
4
 

mnohonásobně převýšil hodnotu průtoku vztahující se k 3. stupni povodňové aktivity 

(tj. stupeň ohrožení), začal Český hydrometeorologický ústav používat pro vyjádření 

extremity a nebezpečnosti povodně ještě tzv. „druhý“ 3. stupeň povodňové aktivity 

označený jako „stupeň extrémní povodně“, jehož velikost odpovídá úrovni Q50. [20] 

Pro zajímavost je nasnadě také uvést, že ačkoliv příčinné srážky výše zmíněných 

povodní byly extrémní, srážky ve větším množství nejsou nereálné. Tento fakt souvisí 

s tzv. PMP neboli pravděpodobnou maximální srážkou (jak uvádí kromě jiného také [26]), 

kterou Světová meteorologická organizace definuje jako „maximální meteorologický 

možný srážkový úhrn pro oblast dané velikosti a dané geografické polohy, pro danou dobu 

během roku a pro dané trvání srážkové události, přičemž odhad PMP nebere v úvahu 

možnou klimatickou změnu“ [40]. 

                                                 
4
 Jako příklad lze uvést směrodatný stav 3. stupně povodňové aktivity 1 500 m

3
/s pro Vltavu v Praze. 

Nicméně během povodní v roce 2002, jak bylo zmíněno výše, byla zaznamenána kulminace 5 160 m
3
/s. [39] 
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Srovnání bodových hodnot PMP s nejvyššími zaznamenanými srážkovými úhrny 

na území České republiky uvádí Příloha 4. Z přiložené tabulky můžeme vyčíst, že vyšší 

srážkové úhrny v kratších časových intervalech byly zaznamenány (pokud porovnáme 

námi vybrané situace) v srpnu 2002, nicméně během delších časových intervalů byly 

zaznamenány vyšší srážkové úhrny zejména při povodni v červenci 1997. Tento fakt 

můžeme také využít k porovnání se situací v roce 2013. Lze jednoznačně konstatovat, že 

situace v roce 2013, co se týče množství srážek, nedosahovala takového charakteru jako 

v roce 2002, příp. v roce 1997. 

7.1 Model extrémní povodně 

Na extrémní povodeň, jak lze dedukovat z výše uvedeného, je možné nahlížet 

z různých úhlů pohledu. Jako extrémní v podmínkách České republiky jsou mnohými 

články, odbornými pracemi či publikacemi považovány již výše zmiňované povodně 

(tj. povodně 1997, 2002 a 2013), např. [18] nebo [40]. Nicméně je nasnadě, že tyto 

povodně zasáhly v obecném pojetí pouze určitou část republiky, tzn. buď Moravu a 

Slezsko, nebo Čechy. 

Zkusme se ale zamyslet nad případem, kdy by podobná situace, jaká panovala 

v letech 1997, 2002 nebo 2013, zasáhla celou Českou republiku, tj. povodňová situace by 

se netýkala pouze části republiky, ale dotýkala by se jak území Čech, tak Moravy i Slezska 

zároveň. 

Přirozeně není v možnostech této diplomové práce zabývat se veškerými aspekty 

(např. hydrologické podmínky, PMP srážky a další meteorologické předpoklady, 

pravděpodobnostní a statistický rozbor, schopnost bezpečnostního systému adekvátně 

reagovat na podobnou událost a další), které by hrály důležitou roli při podrobné studii 

extrémní povodně celorepublikového rozsahu, a proto se výrazně omezíme na údaje, 

získané studiem zpráv z projektů vyhodnocení vybraných povodňových situací a dalších 

dokumentů z hlediska počtu nasazených sil a prostředků. 

Extrémní povodní se pro účely této diplomové práce tedy rozumí taková povodeň, 

která se vyskytne na území celé České republiky a bude pravděpodobně vyžadovat 

nasazení sil a prostředků v mnohem větším rozsahu, než v případě povodní v roce 1997, 
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2002 a 2013. Jinými slovy, extrémní povodní budeme rozumět sloučení povodňových 

situací, u kterých byla provedena deskripce, z hlediska nasazení sil a prostředků. 

7.2 Hodnotící kritéria 

Vzhledem k faktu, jak obšírná je problematika zdolání následků povodní, 

je možné dostupnost sil a prostředků hodnotit pomocí jednoho kritéria nebo také 

multikriteriálním způsobem pomocí mnoha kritérií v závislosti na úhlu pohledu, stupni 

podrobnosti apod. Příkladů takových kritérií může být celá řada, počínaje lidskou či 

materiální kapacitou bezpečnostního systému přes schopnost systému poskytnout (nebo 

v opačném pojetí získat) finanční prostředky na obnovu lidských obydlí a (při nejmenším) 

základních infrastruktur pro jeho fungování, až po fyzické možnosti lidského těla, 

odbornost, znalosti a zkušenosti zasahujících osob. Kupříkladu v případě lidské kapacity je 

možné konfrontovat nejen zdroje lidských sil uložené, laicky řečeno, jako položky u HZS, 

PČR, AČR atd., ale také zdroje lidských sil z pohledu občanů, tzn., že nemusíme uvažovat 

pouze hasiče (ať už profesionální nebo dobrovolné), policisty či vojáky a další jim 

podobné, ale také fyzické osoby z řad občanů, které se díky osvětě a odpovědnosti 

dobrovolně přihlásí k pomoci. Je možné rovněž kalkulovat také s časem, který hraje roli 

zejména v prvních fázích vzniku povodňové situace. Ba co víc, v období výskytu povodně 

by bylo mylné se domnívat, že veškeré dostupné síly a prostředky mohou být nasazovány 

ke zdolání jejich následků, neboť, jak ukazují statistiky, paralelně se v době povodní 

vyskytují i jiné MU, které je potřeba úspěšně eliminovat. 

Pro hodnocení dostupnosti sil a prostředků z hlediska cíle této diplomové práce 

byly navrženy tři hodnotící kritéria: 

 kritérium celkové kapacity; 

 kritérium zatíženosti; 

 kritérium strategické zálohy. 

Kritérium celkové kapacity Kc 

Kritérium celkové kapacity charakterizuje množství sil a prostředků, které má 

bezpečnostní systém ke zdolání MU k dispozici. Jinými slovy se jedná o veškeré 
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disponibilní síly a prostředky pro zdolání MU. Pro přehlednost zvolíme jeho označení 

jako Kc. 

Kritérium zatíženosti Kp 

Kritérium zatíženosti charakterizuje prakticky kalkulaci s nasazenými zdroji 

lidských sil při zdolávání následků vybraných povodňových situací. Jedná se o kritérium, 

které je potřeba brát v potaz při hodnocení dostupnosti sil a prostředků, neboť na základě 

těchto údajů je možné usuzovat na potřebu zdrojů lidských sil v případě extrémní povodně. 

Jinými slovy toto kritérium odpovídá potřebě využití disponibilních sil a prostředků 

ke zdolání následků povodně. Jako označení tohoto hodnotícího kritéria zvolíme Kp. 

Kritérium strategické zálohy Ks 

Poslední kritérium úzce souvisí s předchozími dvěma kritérii. Logickou dedukcí 

lze vyvodit, že se jedná o síly a prostředky ke zdolání jiných MU, neboť, jak již bylo výše 

zmíněno a jak si ještě ukážeme, paralelně s povodní se běžně vyskytují i jiné MU, které je 

potřeba úspěšně zdolat. Jinými slovy poslední kritérium charakterizuje tzv. strategickou 

zálohu ke zdolání jiných MU tak, aby byl systém takříkajíc akceschopný. Pro přehlednost 

budeme kritérium strategické zálohy značit Ks. 

Myšlenka hodnotících kritérií, tj. Kc, Kp a Ks, je zachycena na Obr. 10. Je zde 

vidět systém, který má k dispozici určité množství sil a prostředků (Kc), a dva jeho 

podsystémy, tj. zdroje uvolněné ke zdolání následků povodní (Kp) a zdroje pro zdolání 

s povodní paralelně vzniklých MU (Ks). Jak lze vidět na Obr. 10, mezi takové MU může 

patřit např. dopravní nehoda, požár, nákaza, jaderná havárie nebo teroristický útok. 
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Obr. 10 – Grafizace hodnotících kritérií [Autor] 

Pro úplnost byla do Obr. 10 doplněna také množina vnějších systémů S1 až Sn, 

které mohou dotovat síly a prostředky systému Kc (přesněji řečeno Kp). Množina vnějších 

systémů nepředstavuje nic jiného než zahraniční pomoc a systémy S1 až Sn zahraniční 

státy. Toto je přirozeně nad rámec řešené problematiky, a proto tyto zdroje v žádném 

případě nebudou uvažovány při kalkulaci s jednotlivými kritérii. 

7.3 Aplikace hodnotících kritérií 

Jak již bylo řečeno, HZS ČR a další JPO jsou nejen významnou složkou 

při zdolávání následků povodní, ale jsou prakticky základem celého IZS. Navzdory těmto 

faktům povodňové události vytváří vysokou zátěž pro dostupnost sil a prostředků. 

Na základě dostupnosti relevantních a využitelných dat byla výše definovaná 

kritéria aplikována pouze na JPO se zaměřením na zdroje lidských sil. 

7.3.1 Kritérium Kc 

Kritérium Kc, jak již bylo řečeno, charakterizuje celkovou kapacitu dostupných sil 

a prostředků. V našem případě bude kritérium Kc představovat celkovou kapacitu zdrojů 

lidských sil JPO. 
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Tab. 13 ukazuje počet disponibilních profesionálních a dobrovolných hasičů. Data 

jsou získána z příslušných statistických ročenek. Jsou uvedeny i údaje o počtu 

disponibilních JPO, neboť ze statistické ročenky 1997 nelze získat údaj o počtu hasičů 

příslušných kategorií. Navíc byl do Tab. 13 uveden i údaj platný k 31. 12. 2014, neboť se 

domnívám, že vývoj počtu disponibilních hasičů je v čase dynamický proces, a tento údaj 

bude tedy sloužit pro pozdější kalkulaci s kritériem Ks. Údaje o počtu příslušníků HZS 

podniků a JSDH podniků mají jen doplňující charakter, v další části práce nejsou 

uvažovány. 

Tab. 13 – Počet disponibilních hasičů ve vybraných letech (Dle dat z [29] sestavil autor.) 

Rok 1997 2002 2013 2014 

Počet příslušníků HZS ČR - 6 050 6 249 6 476 

Počet příslušníků HZS podniků - 3 391 2 831 2 900 

Počet členů JSDH obcí - 95 453 71 053 70 503 

Počet JPO HZS ČR 226 232 241 241 

Počet JSDH obcí 9 026 7 950 7 130 7 077 

Počet JPO HZS podniků 137 115 96 97 

Počet JSDH podniků 1 156 473 151 144 

(Pozn. Počet příslušníků HZS ČR uvádí počet směnových hasičů.) 

Na základě číselných dat uvedených v Tab. 13 lze konstatovat, že počet 

směnových hasičů se od roku 2002 výrazně nezměnil, byť zaznamenává mírný růst, 

a pohybuje se přibližně mezi 6 000 a 6 500. Naopak výrazný pokles zaznamenal počet 

dobrovolných hasičů, příp. podnikových hasičů. Tento počet může kupříkladu souviset 

s šetřením v oblasti financí nebo v případě dobrovolných hasičů obcí rušením 

JPO V z důvodu neakceschopnosti jednotky či již zmíněného nedostatku finančních 

prostředků. 

7.3.2 Kritérium Kp 

Dle výše uvedené charakterizace kritérií, kritérium Kp představuje zatíženost 

disponibilních sil a prostředků ke zdolání následků povodně v podobě nasazených zdrojů 

lidských sil JPO. Graf 1 ukazuje početní stav nasazených hasičů jak profesionálních, tak 

dobrovolných během povodní v letech 1997, 2002 a 2013.  
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Graf 1 – Nasazení hasičů během vybraných povodní (Dle dat z [29, 50] sestavil autor.) 

Z Grafu 1 je patrné, že nejvyšší počet nasazených hasičů, ať už z hlediska 

celkového počtu či počtu jednotlivých kategorií (tj. z hlediska počtu nasazených 

profesionálních a dobrovolných hasičů), si vyžádaly povodně v roce 2002. Na základě 

skutečností, které tento graf zobrazuje, lze rovněž konstatovat, že počet nasazených 

dobrovolných hasičů výrazně převyšuje počet nasazených hasičů profesionálních 

(zhruba 3 až 4krát). 

Pokud porovnáme počty nasazených hasičů během vybraných povodňových 

situací s celkovým počtem disponibilních osob (viz Tab. 13), zjistíme, že u povodní v roce 

2002 a v roce 2013 byly nasazeny téměř všichni příslušníci HZS ČR, na rozdíl 

od dobrovolných hasičů, jejichž nevyužitý potenciál vytváří velkou personální zálohu. 

Informace o procentuálním využití kapacit hasičů během vybraných povodňových situací 

obsahuje Tab. 14. 

Tab. 14 – Procentuální porovnání nasazených hasičů u vybraných povodní s celkovou kapacitou hasičů 

platnou pro daný rok (Dle dat z [29] sestavil autor.) 

Povodeň 1997 2002 2013 

Příslušníci HZS ČR (%) >100 85 73 

Dobrovolní hasiči (%) 13 20 21 

(Pozn. Číselné údaje u roku 1997 představují procentuální porovnání nasazených JPO 

s celkovými počty JPO platnými pro rok 1997.) 
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Udivujícím faktem bylo zjištění, že na základě porovnání dat ze statistické 

ročenky z roku 1997 vyplývá, že během povodňové události bylo nasazeno více než 100 % 

profesionálních hasičů. Usuzuji proto, že se jedná o statistickou chybu, a proto s těmito 

údaji nelze věrohodně kalkulovat. Nicméně v téže statistické ročence je uvedeno, že hasiči 

z povolání byli nasazováni z téměř všech tehdejších okresů ČR, tj. z 62 okresů (ke konci 

roku 1996 měla Česká republika 76 okresů [41]), a v mnoha případech musel být změněn 

režim služby na mnoha požárních stanicích (např. zkrácení mezisměnového volna 

ze 48 hodin na 24 hodin, povolání JSDH obcí k náhradě chybějících profesionálních 

hasičů) [29], a proto údaj o celkovém počtu nasazených hasičů v roce 1997 využijeme 

alespoň pro názornost zatížení nasazování hasičů ke zdolání následků extrémní povodně. 

7.3.3 Kritérium Ks 

Kritérium Ks, jak již bylo řečeno, charakterizuje strategickou zálohu. Jinými 

slovy, toto kritérium v našem případě představuje ty zdroje lidských sil JPO, které si 

systém strategicky ponechá ke zdolání jiných MU. 

Ze statistické ročenky 2014 vyplývá, že v roce 2014 bylo zaznamenáno 100 776 

událostí, z toho 16,7 % tvořily požáry, 16,1 % dopravní nehody, 6,1 % úniky 

nebezpečných chemických látek, 50,6 % technické havárie a zbytek připadá na ostatní 

MU, radiační nehody a havárie a plané poplachy. Nicméně v roce 2013 bylo zaznamenáno 

112 281 událostí, z toho 14,8 % tvořily požáry, 16,9 % dopravní nehody, 4,7 % úniky 

nebezpečných chemických látek, 56,6 % technické havárie, zbytek připadá na ostatní MU, 

radiační nehody a havárie a plané poplachy. [29] 

Z téže statistické ročenky bylo rovněž možné získat informace o zásahu JPO 

při živelních událostech za posledních 5 let (viz Tab. 15). Z této tabulky je patrné, že 

v roce 2013 byl zaznamenán výrazný  nárust zásahů u živelních pohrom, na kterém 

se s největší pravděpodobností podílela červnová povodeň. 
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Tab. 15 – Počet zásahů u živelních pohrom [29] 

Druh události 2010 2011 2012 2013 2014 

Požáry 8 37 125 102 137 

Dopravní nehody 404 82 397 641 406 

Únik nebezpečné chemické látky 23 1 5 44 9 

Technické havárie a ostatní 23 476 5 844 7 923 31 007 15 297 

Celkem 23 911 5 964 8 450 31 794 15 849 

(Pozn. Zásahy u živelních pohrom jsou od roku 2010 kategorizovány dle převažující 

činnosti při zásahu.) 

Jestliže počet zásahů při živelních událostech v roce 2013 porovnáme s celkovým 

počtem zásahů JPO v témže roce, pak zjistíme, že si živelní události vyžádaly téměř třetinu 

celkových zásahů (cca 28 %). Bohužel ze statistické ročenky 2013, ani ze statistické 

ročenky 2014 nelze zjistit rozložení zásahů u živelních pohrom během jednotlivých 

měsíců. 

Graf 2 však ukazuje grafické rozložení událostí, které se vyskytly v srpnu v letech 

1997 – 2006. Na základě komparace vybraných kategorií událostí mezi jednotlivými lety je 

možné dedukovat nejen fakt, že povodně v roce 2002 měly vliv např. na nárust 

technických zásahů (jak uvádí [11], mnohé z technických zásahů jsou záchranné práce), ale 

zejména fakt, že povodně nebyly jedinou událostí, která se vyskytla v srpnu 2002. Jako 

příklad takových událostí stojí za zmínku únik chlóru a dalších látek v zatopeném areálu 

podniku Spolana, a.s. Neratovice [29]. 

 

Graf 2 – Události v srpnu v letech 1997 – 2006 (Dle dat z [29] sestavil autor.) 
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Pro potvrzení těchto dedukcí je nasnadě zmínit, že např. v roce 1997 musely JPO 

likvidovat celou řadu MU. Během povodní museli jen v Čechách hasiči zasahovat 

u 4 323 MU, z toho 75,8 % událostí připadalo na technické zásahy (např. dopravní nehody, 

technické havárie) a 15,5 % událostí tvořily požáry. Mezi takové události, u kterých hasiči 

mimo povodně zasahovali, patřila např. likvidace úniku 7000 l benzinu a kyseliny solné 

v areálu podniku Chemopetrol, a.s. Litvínov nebo také železniční nehoda rychlíku 

u Suchdolu nad Odrou či požáry vzniklé v důsledku zkratů či samovznícení v zatopených 

objektech. [29] 

Všechny takové události mají vliv na dostupnost sil a prostředků, proto systém 

musí strategicky zacházet se svými silami a prostředky, aby nejen co nejlepším možným 

způsobem eliminoval následky povodní, ale také aby byl schopen v případě potřeby 

zasáhnout u dalších MU. 

Aby JPO byla akceschopná, musí být dostatečně vybavena odpovídajícími 

technickými prostředky, stejně jako její příslušníci dostatečnými znalostmi, zkušenostmi a 

v neposlední řadě rovněž také odpovídající fyzickou, osobností a zdravotnickou 

způsobilostí [11]. V souladu s významem koeficientu Ks se budeme zabývat pouze 

tzv. mezním stavem, který odpovídá minimálnímu počtu příslušníků, kdy směna stále ještě 

splňuje požadavek na uskutečnění výjezdu. 

Výše mezního stavu souvisí s typem stanice HZS kraje, jejíž rozdělení a základní 

a minimální početní stav příslušníků směny, odpovídající typu stanice HZS kraje, 

stanovuje vyhláška [35]. Kupříkladu publikace [11] navíc uvádí také postup výpočtu těchto 

početních stavů. 

Tab. 16 ukazuje celkový počet stanic HZS kraje příslušné kategorie a minimální 

početní stav v jedné směně, získaný na základě přepočtu v souladu s vyhláškou [35]. 

Pro úplnost byl doplněn také minimální početní stav dvousměnného a třísměnného režimu 

služby, který odpovídá zabezpečení akceschopnosti jednotky po dobu 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. Příloha 5 obsahuje podrobnější informace o počtu stanic HZS kraje dle typu 

v jednotlivých krajích. 
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Tab. 16 – Celkový minimální početní stav příslušníků směny stanic HZS kraje (Dle dat z [53] sestavil 

autor.) 

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Celkem 48 11 11 6 117 19 15 14 

Minimální početní stav 

v jedné směně 
384 110 154 12 468 114 120 112 

Minimální početní stav 

ve dvou směnách 
768 220 308 24 936 228 240 224 

Minimální početní stav 

ve třech směnách 
1 152 330 462 36 1 404 342 360 336 

Z Tab. 16 je patrné, že pro zabezpečení akceschopnosti jednotek HZS kraje 

v třísměnném režimu služby (tj. cyklus 24 hodin směna a 48 hodin mezisměnové 

volno [47]) je zapotřebí alespoň 4 422 směnových hasičů, pro dvousměnný režim služby 

(tj. cyklus 24 hodin směna a 24 hodin mezisměnové volno [47]) se jedná o 2 948 

výjezdových hasičů. 

Pro úplnost Tab. 17 ukazuje celkový početní stav členů, kteří jsou v pohotovosti 

pro zajištění výjezdu odpovídajícího příslušné kategorii JSDH obcí. Výpočet počtu členů 

v pohotovosti pro výjezd je v souladu s vyhláškou [35]. Podrobnější informace o počtu 

členů JSDH obcí v jednotlivých krajích obsahuje Příloha 6. 

Tab. 17 – Celkový početní stav příslušné kategorie JSDH obcí pro zajištění odpovídajícího výjezdu 

(Dle dat z [53] sestavil autor.) 

Kategorie jednotky II/1 II/2 III/1 III/2 V 

Celkem jednotek dané kategorie 223 9 1274 60 5511 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd 892 72 5096 480 22044 

Z Tab. 17 je patrné, že pro případ potřeby zajistit výjezd v příslušné kategorii 

jednotky dobrovolných hasičů je zapotřebí alespoň 28 584 členů JSDH obcí. Je nasnadě 

však uvést, že JPO s místní působností, tj. kategorie V, jsou jednotky, které jsou často 

nedostatečně vybaveny, proto větší význam mají JPO II a JPO III, které mají územní 

působnost. Nicméně, jak tvrdí [11], lze JPO V v naléhavých případech využít i mimo 

obvod jejich územní působnosti. 
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7.3.4 Celkové zhodnocení dostupnosti sil a prostředků 

Propojením všech tří kritérií Kc, Kp a Ks lze zhodnotit vliv extrémní povodně 

na dostupnost sil a prostředků (v našem případě se hodnotí vliv na dostupnost zdrojů 

lidských sil v podmínkách JPO). 

Jestliže na základě výše uvedených údajů a v souladu s pro účely diplomové práce 

vytvořenou definicí extrémní povodně sestrojíme graf (viz Graf 3), který ukazuje možné 

příklady výše zatížení extrémní povodně na potřebu nasadit určitý počet hasičů, 

vycházející z počtu nasazených hasičů během vybraných povodní, dojdeme k zajímavým 

zjištěním. Záměrně byly zvoleny pouze dvě verze extrémní povodně. Verze 1 kalkuluje 

s počtem nasazených hasičů v roce 1997 a 2002 a verze 2 s počtem nasazených hasičů 

v roce 1997 a 2013. Kombinace povodní 2002 a 2013 nebyla uvažována, jelikož se jednalo 

prakticky o stejné povodní zasažené území. Je potřeba ovšem podotknout, že se jedná 

o modelový případ, jehož existence je úzce propojena s pozadím nasazených hasičů během 

povodní v roce 1997, 2002 a 2013. Je rovněž nasnadě, že potřeba nasazení sil a prostředků 

vychází z aktuálních potřeb, a proto je možné, že skutečnost může být zásadně odlišná, ale 

přesto data o počtu nasazených hasičů 1997, 2002 a 2013 dávají tušit, jak by mohla situace 

během takovéto extrémní povodně vypadat. 

 

Graf 3 – Příklad možného zatížení disponibilních zdrojů lidských sil (Dle dat z [29] sestavil autor.) 

Na základě údajů, které zobrazuje Graf 3, je možné zjistit, že by extrémní 

povodeň vyžadovala s drobnými odchylkami přibližně dvakrát větší počet hasičů, než jak 

tomu bylo v případě povodní v letech 1997, 2002 nebo v roce 2013. 
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Ačkoliv při potřebě nasadit hasiče ke zdolání povodňových následků byl od roku 

1997 zaznamenán pokrok (viz Tab. 5 a její komparace s Tab. 6), přesto je nasnadě, že 

při porovnání s údaji o celkové kapacitě dostupných zdrojů lidských sil (viz Tab. 13) nebo 

s celkovým minimálním počtem příslušníků směny stanic HZS kraje (viz Tab. 16) jsou 

výsledky grafu 3 alarmující. Jestliže by během extrémní povodně bylo zapotřebí nasadit 

množství hasičů srovnatelné s počtem profesionálních hasičů u verze 1 a verze 2, pak by 

došlo k překročení kapacit směnových příslušníků HZS ČR (viz údaje v Tab. 13), nemluvě 

o tom, že systém potřebuje mít jistou zálohu ke zdolání jiných MU. 

V případě dobrovolných hasičů lze konstatovat, že systém poskytuje dostatečnou 

personální kapacitu, a tudíž se dá pomýšlet, že by tato záloha mohla do jisté míry nahradit 

profesionální hasiče za účelem zajištění akceschopnosti JPO pro výjezd k jiným MU. 

Ovšem se zde dostává do konfrontace vybavenost hasičů profesionálních s hasiči 

dobrovolnými a další skutečnosti, které mohou mít výrazný vliv na využitelnost 

dobrovolných hasičů pro takové účely. 

7.4 Shrnutí 

Pojem extrémní povodně může mít, jak vyplývá z výše uvedeného, různý význam. 

Český právní řád tento pojem také nezná, a proto pro účely diplomové práce se extrémní 

povodní rozumí povodňová situace podobná situaci, která by vznikla sloučením povodní 

v roce 1997, 2002 a 2013 z hlediska nasazení sil a prostředků. 

Pro hodnocení vlivu extrémní povodně na dostupnost sil a prostředků ke zdolání 

jejich následků byl zvolen hodnotící modul, skládající se ze tří kritérií: 

 kritérium Kc, které charakterizuje celkovou kapacitu dostupných sil a 

prostředků; 

 kritérium Kp, zatíženost disponibilních sil a prostředků ke zdolání 

následků povodně; 

 kritérium Ks, charakterizuje strategickou zálohu systému pro zdolání 

jiných, s povodní paralelně probíhajících MU. 

Dostupnost sil a prostředků byla omezena na dostupnost zdrojů lidských sil JPO. 

V rámci návrhu hodnoceného modelu byly stanoveny dvě verze extrémní povodně. 
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Verze 1 pracuje s kombinací nasazených zdrojů lidských sil v roce 1997 a 2002 a verze 2 

s kombinací nasazených zdrojů lidských sil v roce 1997 a 2013 (viz Graf 3). 

Z provedené analýzy verzí 1 a verzí 2 (vycházející z kritéria Kp) a jejich 

porovnáním s kritérii Kc a Ks lze konstatovat, že výsledky jsou alarmující. V případě obou 

verzí extrémní povodně by systém neposkytoval dostatečné množství profesionálních 

hasičů, nehledě na potřebu zajistit akceschopnost JPO I k zdolání jiných MU, které by 

vznikly v období povodně. Naopak v případě dobrovolných hasičů má systém stále 

dostatečnou početní rezervu, a tudíž se dá usuzovat, že z této rezervy dostupných zdrojů 

lidských sil lze do určité míry snížit zatíženost systému, způsobeného extrémní povodní, 

a zvýšit tak strategickou zálohu, kterou by bylo možné využít v případě potřeby pro zásah 

u s povodní paralelních MU. 
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8 Závěr 

Lidská společnost je rok od roku stále vyspělejší z hlediska technického pokroku, 

ale stále je velmi zranitelná vůči přírodním katastrofám, které jsou součástí vývoje přírody 

a krajiny a nelze se jim proto vyhnout. Povodně jsou jednou z celé řady živelních událostí, 

které sužovaly lidskou společnost od nepaměti. Je jen otázkou času, kdy a kde se tento 

přírodní fenomén znovu vyskytne. 

Na základě historických záznamů povodně menšího rozsahu mohou být častější, 

ale zato s menším negativním působením na lidská obydlí. Větší pozornosti by se mělo 

věnovat povodním velkého rozsahu. Z nedávné minulosti stojí za zmínku povodně 

z července 1997, srpna 2002 či června 2013. Jednalo se o letní povodně způsobené 

dlouhotrvajícími regionálními dešti a svým rozsahem bývají mnoha odborníky považovány 

za extrémní. Analýzou zpráv k Projektům vyhodnocení těchto povodní lze konstatovat, že 

si tyto povodně vyžádaly několik desítek obětí (a to i záchranářů), desítky tisíc obyvatel 

muselo být evakuováno, škody po těchto povodních dosáhly k několika desítkám 

miliard Kč. 

Právě díky relativnímu „povodňovému klidu“, který provázel 20. století, ztráty 

povodňové paměti a vzniku relativního pocitu bezpečí, byly tyto povodně prověrkou 

bezpečnostního systému, zvlášť v červenci 1997, neboť společnost nebyla na podobnou 

událost připravena [16]. Ačkoliv stále existují problémy, které je potřeba do budoucna 

eliminovat, od té doby byl při zdolávání (nejen) následků povodní a vůbec celé reakce 

systému zaznamenán výrazný pokrok. 

Tato diplomová práce měla za cíl zhodnotit vliv extrémní povodně na dostupnost 

sil a prostředků. Extrémní povodní se pro tyto účely rozumí taková povodeň, která se 

vyskytne na území celé České republiky a bude pravděpodobně vyžadovat nasazení sil 

a prostředků v mnohem větším rozsahu, než v případě povodní v roce 1997, 2002 či 2013. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, už tyto jednotlivé povodně byly výraznou zátěží 

pro systém. Jinými slovy, extrémní povodeň je kombinací vybraných povodňových situací 

z hlediska nasazení sil a prostředků. 

Pro hodnocení dostupnosti sil a prostředků byly navrženy tři kritéria, tj. kritérium 

celkové kapacity Kc, kritérium zatíženosti Kp a kritérium strategické zálohy Ks, přičemž 
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množina sil a prostředků byla omezena na zdroje lidských sil JPO z důvodu 

např. dostupnosti relevantních dat. 

Výsledky aplikace tohoto tříkriteriálního hodnotícího modulu jsou zamýšlení 

hodné. Uvažujeme-li extrémní povodeň, která by vznikla sloučením povodní v roce 1997 a 

2002 (verze 1) nebo povodní v roce 1997 a 2013 (verze 2), pak by zátěž v podobě 

potřebného nasazení sil a prostředků v obou případech překročila celkovou kapacitu zdrojů 

lidských sil v případě profesionálních hasičů nehledě na to, že si systém musí ponechat 

jistou strategickou zálohu ke zdolání jiných s povodní současně se vyskytnuvších MU. 

V případě hasičů dobrovolných systém poskytuje stále dostatek rezervy. Tuto rezervu by 

bylo možné částečně využít pro doplnění strategických rezerv ke zdolání jiných MU. 

Nicméně je potřeba si v tomto případě uvědomit, že dobrovolní hasiči v mnoha případech 

nedosahují úrovně hasičů profesionálních. 

Deskripcí vybraných povodňových situací a komparací nasazených sil a 

prostředků byly vytvořeny předpoklady pro návrh modelu extrémní povodně a hodnotících 

kritérií pro zhodnocení jejího vlivu na dostupnost sil a prostředků ke zdolání jejich 

následků, čímž byl cíl této diplomové práce splněn. Výsledek této práce může sloužit 

k zamyšlení nebo k další, podrobnější studii, zabývající se kromě jiného také např. aspekty 

zmíněnými v kapitole 7.2. Na závěr nutno zmínit jedno latinské přísloví – paratus fortuna 

iuvat – štěstí přeje připraveným. 
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Příloha 1 Výsledek ankety 

Generální ředitelství HZS ČR x 

Policejní prezídium x 

Generální štáb AČR x 

Ministerstvo obrany x 

ADRA x (pouze za rok 2013) 

ČČK x 

Člověk v tísni 
x (údaje neposkytnuty, odkaz na výroční zprávy, ve 

kterých údaje nejsou k nalezení) 

Krajská ředitelství HZS PČR ZZS 

Hl. m. Praha x 
x (údaje nemají k 

dispozici) 
- 

Středočeský x x (pouze za rok 2013) x (pouze za rok 2013) 

Jihočeský x x (pouze za rok 2002) - 

Plzeňský x - - 

Karlovarský x x (pouze za rok 2013) 
x (údaje nemají k 

dispozici) 

Ústecký x x (pouze za rok 2013)   

Královéhradecký - 
x (údaje 

neposkytnuty) 

x (údaje 

neposkytnuty) 

Liberecký x - - 

Pardubický - x (pouze za rok 2013) x (nezasahovali) 

Moravskoslezský x x (pouze za rok 2013) - 

Olomoucký x 
x (údaje nemají k 

dispozici) 

x (údaje nemají k 

dispozici, v roce 

2002 a 2013 

neposkytovali 

pomoc) 

Zlínský x 
x (údaje 

neposkytnuty) 
- 

Jihomoravský x - x (pouze za rok 2013) 

Vysočina x x (pouze za rok 2013) - 
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Příloha 2 Průběh průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích 

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic Moravy a Bečvy během povodní 

v červenci 1997 [36] 

 

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic v povodí Odry během povodní v červenci 

1997 [36] 
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Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic v povodí Orlice během povodní v červenci 

1997 [36] 

 

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic na Dyji během povodní v srpnu 2002 [40] 
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Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic na Vltavě, Sázavě a Berounce během 

povodní v srpnu 2002 [40] 

 

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic na Malši během povodní 

v srpnu 2002 [40] 
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Průběh první a třetí vlny povodně ve vodoměrné stanici Nespeky na Sázavě během 

povodně v červnu 2013 [50] 

 

Porovnání průběhu povodně 2002 a 2013 ve stanici Praha-Chuchle na Vltavě [50] 
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Příloha 3 Van Bebberova dráha typu Vb  

 

Zdroj: [25] 
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Příloha 4 V pořadí pět nejvyšších zaznamenaných úhrnů srážek 

na území České republiky  

Časový interval  

[den] 
Pořadí Datum Stanice 

Srážky 

[mm] 

PMP  

[mm] 

Poměr  

[%] 

1 

1 29. 7. 1897 Nová Louka 345,1 355 97 

2 12. 8. 2002 Cínovec 312 277 113
5
 

3 29. 7. 1897 Jizerka 300 365 82 

4 13. 8. 2002 Knajpa 278 356 78 

5 13. 8. 2002 Smědavská hora 271,1 356 76 

2 

1 11. 8. 2002 Cínovec 380 400 95 

2 20. 8. 1972 Lysá Hora 371,2 756 49 

3 20. 8. 1972 Nýdek 370,2 607 61 

4 20. 8. 1972 Šance 365 669 55 

5 6. 7. 1997 Zlaté Hory 358,8 608 59 

3 

1 6. 7. 1997 Šance 536,7 772 70 

2 6. 7. 1997 Lysá Hora 509,7 884 58 

3 6. 7. 1997 Morávka 450,2 792 57 

4 5. 7. 1997 Jeseník 444 563 79 

5 5. 7. 1997 Zlaté Hory 441,2 732 60 

4 

1 5. 7. 1997 Šance 602,1 846 71 

2 5. 7. 1997 Lysá Hora 571 959 60 

3 6. 7. 1997 Šance 545 846 64 

4 6. 7. 1997 Lysá Hora 519,3 959 54 

5 5. 7. 1997 Morávka 502,6 843 60 

5 

1 4. 7. 1997 Šance 616,9 853 72 

2 5. 7. 1997 Šance 610,4 853 72 

3 4. 7. 1997 Lysá Hora 585,7 996 59 

4 5. 7. 1997 Lysá Hora 580,6 996 58 

5 6. 7. 1997 Šance 545 853 64 

Zdroj: [13] 

  

                                                 
5
 Měřeno na stanici Zinnwald, asi 500 m za hranicí České republiky s Německem. [13] 
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Příloha 5 Početní stav stanic HZS ČR dle typu  

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Hl. m. Praha 0 0 1 0 0 0 0 10 

Středočeský 8 0 1 0 18 2 3 0 

Jihočeský 6 0 1 1 11 1 0 0 

Plzeňský 4 0 1 1 6 0 4 0 

Karlovarský 2 1 0 0 3 2 0 0 

Ústecký 2 4 1 0 11 3 0 0 

Královéhradecký 4 1 0 0 9 0 0 0 

Liberecký 3 0 1 0 5 0 0 0 

Pardubický 3 0 1 0 11 0 0 0 

Moravskoslezský 2 3 1 0 5 3 5 3 

Olomoucký 1 2 1 0 6 2 1 0 

Zlínský 3 0 1 2 5 1 1 0 

Jihomoravský 5 0 1 1 12 5 1 1 

Vysočina 5 0 0 1 15 0 0 0 

Celkem 48 11 11 6 117 19 15 14 

Zdroj: [53] 
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Příloha 6 Početní stav JSDH obcí  

Kategorie jednotky II/1 II/2 III/1 III/2 V 

Hl. m. Praha 0 0 18 0 15 

Středočeský 15 1 194 27 856 

Jihočeský 2 0 96 13 934 

Plzeňský 12 0 102 0 617 

Karlovarský 12 0 34 0 32 

Ústecký 15 0 101 0 119 

Královéhradecký 24 1 90 1 328 

Liberecký 11 1 71 7 122 

Pardubický 24 0 83 0 441 

Moravskoslezský 40 3 94 1 230 

Olomoucký 29 0 69 0 354 

Zlínský 18 3 51 1 297 

Jihomoravský 11 0 163 8 407 

Vysočina 10 0 108 2 759 

Celkem 223 9 1274 60 5511 

Zdroj: [53] 


