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a popisuje jejich průběh. Druhá část pojednává o vzniku, vývoji a následcích povodní v roce 

1997. Třetí část je zaměřena na vznik, průběh a následky povodní v roce 2002. Ve čtvrté části 

je celkové srovnání povodní v roce 1997 a 2002.  
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The bachelor thesis compares the causes and consequences of extensive floods in Moravia 

in 1997 and in Bohemia in 2002. It is divided into four parts. The first part specifies the floods 

and describes their development. The second part presents the origin, development 

and consequences of the floods in 1997. The third part focuses on the origin, development 

and consequences of the floods in 2002. The last part presents an overall comparison 

of the floods in 1997 and 2002.  
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1. Úvod 

Povodně jsou ve vztahu k lidem od pradávna velmi destruktivním a stresovým přírodním 

faktorem, který však v našem prostoru vždy existoval. 

V jedné pověsti se říká, že kdysi dávno na Zemi ještě existovala civilizace, o níž se dnes 

hovoří už jen v legendách jako o ATLANTIDĚ. Její obyvatelé byli velmi vzdělaní. Moudří 

kněží objevili, že se naše planeta nacházela v posledním stádiu jednoho ze svých cyklů. 

Marně varovali ostatní, že brzy přijde katastrofa, která všechno zničí. Kněží tedy postavili 

několik lodí a pod vedením nejvyššího kněze se nalodili se svými rodinami, nástroji a zvířaty 

a vyrazili směrem na východ od Atlantidy. Povodeň atlantskou civilizaci zničila. Ve všech 

svatých knihách na světě je o této potopě zmínka. Když se situace uklidnila, přistáli kněží 

se svými loděmi uprostřed zemského povrchu, kde se podle nich spojovaly všechny 

magnetické síly. Doufali, že se jim podaří využít tyto síly k rozvoji lidského poznání a tak 

postavili pyramidy, které odrážely, koncentrovaly a přeměňovaly vibrace planety v energii. 

Kněží viděli velkou potopu jako příležitost pro lidstvo vydat se k vyššímu cíli a během 

nového cyklu rozvinout novou společnost, jež by se soustředila na duševní zdokonalování. 

V jiné pověsti se říká, že se Bůh rozzlobil na lidi pro jejich špatné chování a rozhodl se je 

zničit. Jen Noe byl člověkem spravedlivým a dobrým, Boha miloval a proto mu Bůh sdělil, 

že se chystá na svět seslat velkou potopu. Noe proto postavil velkou loď, na kterou vzal celou 

rodinu a od každého zvířecího druhu po jednom páru. Podle pověsti potom pršelo 40 dní 

a 40 nocí a všechno živé na světě zemřelo. Jen Noe a osádka jeho lodi se zachránili. Potopa 

byla pro lidi výstrahou a měla je přimět k lepšímu chování, vzájemné úctě a k víře v Boha. 

Také červenec roku 1997 bude v historii České republiky zapsán černými písmeny. Odehrála 

se v něm totiž zřejmě největší přírodní katastrofa 20. století na našem území. Rozsáhlé 

povodně zasáhly většinu území Moravy, Slezska a severovýchodních Čech. 

Hned na začátku dalšího století, v roce 2002, postihla území České republiky další a ještě 

ničivější povodeň. Tentokrát se živel vyřádil v Čechách. Voda zaplavila rozsáhlé území 

na dlouhou dobu a způsobila velké školy. 

Historie nás poučila, že s povodněmi je třeba počítat i v budoucnu. Stejně jako 

v předcházejících pověstech bychom se i my z každé povodňové situace měli poučit 

a rozšiřovat si stále poznatky, jak se před škodlivými účinky těchto pohrom chránit a jak by 

se jimi způsobené škody daly zmírnit. 
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2. Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je posoudit a porovnat příčiny vzniku povodní, které proběhly v roce 

1997 na Moravě a 2002 v Čechách a zhodnotit a porovnat jejich následky. 

Je zaměřena na analýzu příčin a průběhu povodní, porovnává statistické údaje a vyhodnocuje 

vzniklé škody a vynaložené náklady povodní v roce 1997 a 2002. 
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3. Rešerše 

Kemel, M. Hydrologie. Praha: ČVUT, 1994. 222 s. ISBN 80-01-00509-7. 

 

Jedná se o učební text určený pro posluchače ČVUT stavební fakulty oboru Vodní 

hospodářství a vodní stavby. Je zde kladen důraz na metody a postupy, které umožňují zjistit 

údaje popisující vodní režim hydrologických objektů, jako jsou vodní toky, jezera atd. 

Z tohoto textu jsem využila část týkající se povodňové vlny a jejího vývoje. 

 

Kukal, Z. Přírodní katastrofy. Praha: Horizont, 1983. 259 s.  

 

Uvedená kniha popisuje jednotlivé přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, sopečná 

činnost, tropické cyklóny atd. Je zde konstatováno, že také povodně jsou součástí přírodních 

katastrof a musíme s nimi počítat i u nás. Informace o povodních a jejich následcích jsem 

použila ve své práci. 

 

Martínek, B. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 2. vyd. Praha: MV-generální  

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6. 

 

Tato kniha obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom, 

antropogenních událostí a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které 

mohou přivodit ztráty na životech, zdraví, majetku nebo životním prostředí. Pojednává také 

o opatřeních a připravenosti záchranných složek a občanů, které vedou k minimalizaci těchto 

následků. Pro moji práci je nejdůležitější část, která charakterizuje povodeň a popisuje 

rozdělení povodní. 
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4. Základní pojmy 

Povodeň -  je výrazné přechodné zvýšení hladiny toku, ať již v důsledku náhlého zvětšení 

průtoku (např. v důsledku dešťových srážek nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti 

koryta (např. ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů). 

Niva - je ploché údolí podél vodního toku, vymodelované záplavovou vodou. Je to 

povodňová nebo zátopová oblast, která je díky ukládaným nánosům během povodní velmi 

úrodná. 

Pojem stoletá voda - v případě povodní se používají většinou pro hodnocení extrémnosti 

kulminačního průtoku. 100letá voda resp. povodeň je taková povodeň, jejíž kulminační průtok 

je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou 

charakteristiku, nikoli predikční. Proto neplatí, že v případě výskytu 100leté vody se další 

povodeň této velikosti či vyšší vyskytne až za 100 let. 

Povodňový plán - je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení 

nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a životním 

prostředí.  

Evakuace obyvatelstva - je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je to 

souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné 

území. 

Mimořádná událost - je 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.  

Mimořádná situace - je důsledkem nastalé mimořádné události. 

Krizová situace - je to mimořádná situace, která nastává po vyhlášení krizového stavu. 

Krizový štáb -  jsou pracovní orgány zřízené k řešení krizové situace, zřizují je funkcionáři 

orgánů krizového řízení, státních orgánů či požární ochrany. 
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5. Základní charakteristika povodně 

Povodeň je zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu. Sezónní 

zvyšování vnitrozemských vod, vzedmutí vod během bouřek nebo přetečení odvodňovacích 

či kanalizačních systémů ve městech způsobené hustým deštěm může vést k povodním, 

jestliže půda, vegetace, atmosféra nebo člověkem vyrobená zařízení nemohou pojmout 

či absorbovat přebytek vody. [4] 

 

5.1. Rozdělení povodní 

Povodně dělíme na dva základní typy. Souš je zaplavována buď řekami nebo mořem. Známe 

tedy povodně říční a mořské. [4] 

Povodně dále dělíme na jednoduché a složité, přívalové a sezónní. 

• Jednoduché povodně mají jedno maximum. Způsobují je krátké vydatné deště 

s několika sty milimetrů srážek za několik dní. 

• Složité povodně s několika maximy mohou trvat několik dní i týdnů. Vznikají, jsou-li 

srážky rozloženy na delší dobu a mění-li se jejich intenzita.  

• Přívalové povodně vzniknou po krátkých dešťových přívalech. Jsou typické 

pro pouštní a polopouštní oblasti. Mohou však vznikat všude tam, kde je nedostatečné 

vsakování vody do půdy, třeba i ve městech s upravenou kanalizací. 

• Sezónní povodně jsou spojovány s pravidelnými změnami podnebí, např. táním sněhu 

nebo monzunovými dešti. Pokud je tání sněhu pozvolné, nemusí ani vysoká sněhová 

pokrývka způsobit povodeň. Kritická situace nastává, pokud se teplota rychle zvýší 

a teplo zůstane po několik dnů. V nížinách je pak tání rychlejší než na horách a proto 

nížinné řeky několika násobně zvyšují svůj průtok. Specifickým případem jsou 

povodně, které vznikají ucpáním řečiště ledovou bariérou. [1, 4] 

Podle sezónního výskytu označujeme jednotlivé typy povodní na našem území na: 

• Letní – vznikají následkem krátkodobých přívalových dešťů nebo regionálních dešťů.  

• Přívalové povodně jsou charakteristické krátkou dobou od spadu hlavního 

objemu dešťového přívalu do vyvrcholení povrchového odtoku ze zasažené 

plochy povodní. Jsou způsobeny bouřkovými dešťovými srážkami velmi silné 

intenzity (až 100 l/m2 za hodinu) s krátkou dobou trvání ( 2 – 6 hodin). Srážky 

zasahují území o menší rozloze (několik desítek km2). Vyvolávají povodeň 

na povodích malých toků a tím představují nejpočetnější případy povodňového 

ohrožení. Tento druh povodní představuje vysoké nebezpečí pro obyvatele 
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v povodí toku s větším sklonem terénu. Pokud není liják sledován nebo není 

včas vydáno varování a obyvatelé nejsou preventivně předem poučeni, jak si 

mají za této situace počínat, dochází k nebezpečnému překvapení. 

Na případnou evakuaci osob a vyklizení hospodářských objektů nebo 

na odstranění překážek z toku nemusí být pak dostatek času.  

• Regionální srážky (zpravidla vytrvalý déšť po dobu 1 – 3 dnů) způsobují 

obvykle rozsáhlé záplavy na středních a dolních tocích řek. Dochází 

ke značným hospodářským škodám, k ochromení zásobování a v důsledku 

zaplavení a znečištění vodárenských zdrojů k nedostatku pitné vody. Často 

způsobují sesuvy půdy, a to i po povodních.  

• Zimní a jarní – vznikají následkem tání sněhu nebo pohybem ledové masy v říčním 

toku. 

• Pokud je tání sněhu doprovázeno deštěm a zamrzlá půda brání vsakování vody, 

vzrůstá nebezpečí povodňového ohrožení často na rozsáhlém území. K této 

situaci může dojít nejen na jaře, ale i v průběhu celé zimy. 

• Ledové povodně vznikají na úsecích toků, kde je ledová pokrývka nejslabší. 

Dochází k prolomení ledu a pohybu ledových ker. Jejich plynulému odchodu 

brání úseky s nenarušeným ledovým příkrovem. Kry se na sebe kupí a ucpávají 

průtočný profil. Vytvoří se ledová zácpa, která narůstá jak do výšky, 

tak i do šířky a dochází k zaplavení území. 

• Povodně z jiných specifických příčin – vznikají zmenšením průtočnosti koryta. Jsou 

způsobeny:  

• Přehrazením toku sesuvem půdy – svah je podemlet vodním proudem nebo byl 

nasycen trvalými srážkami. Patří sem také povodně vzniklé ucpáním mostních 

prostorů, propustí a toku volnými překážkami, tj. kmeny stromů a volnými 

předměty. Tento jev se vyskytuje většinou na menších tocích. 

• Vzdutím vody v dolních tratích přítoku – k tomuto jevu dochází v důsledku 

vyšší hladiny na hlavním toku. Pak dochází k rozlití vody kolem toku. 

• Splaveninovým přívalem – voda strhává na nezalesněných svazích zvětralou 

horninu. Vytvořená směs vody, bahna a kamení ničí vše, co jí stojí v cestě. 

Tento druh povodní je běžný v horských údolích. 

• Extrémně silným větrem – vlny jsou vehnány na pobřeží jezera nebo nádrže. 

Vyskytuje se především v pobřežní oblasti přímořských států. [5] 
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5.2. Nebezpečí povodní 

Je-li krajina zaplavena metrovou vodní vrstvou a rychlost proudu je nad 1 m/s, jsou ohroženi 

lidé. Stoupne-li voda na 3 m jsou již bořeny domy. Výše škody je pak závislá na době trvání 

povodně a rovněž na tom na jak exponovaném místě budovy stojí. [3] 

S rostoucím průtokem roste rychlost proudu a množství vodou unášeného materiálu 

(plavením). Voda nese velké množství písku, štěrku a jílů. Jakmile se voda přelije přes hráze 

a zaplaví nivu, rychlost proudu klesá a materiál se ukládá. Na horních tocích může rychlost 

proudu dosáhnout hodnoty 5 m/s a více. Takto silný proud může po dně táhnout i rozměrné 

balvany. Po opadnutí vody je pak na nivách uloženo vše, co voda s sebou nesla. [3] 

Řeka je propojena se systémem podzemních vod, tam kde je hladina podzemní vody blízko 

zemskému povrchu, bývají části nivy zaplaveny dříve, než se řeka vylije z koryta. Hladina 

podzemních vod kolem toku je složitý systém spojených nádob. Když stoupá řeka, stoupá 

i hladina spodní vody. [3] 

Z toho vyplývá, že nebezpečí povodně spočívá v tom, že svojí negativní destrukční činností 

dokáže zásadně ovlivnit celkový život v zasažené oblasti z pohledu samotného člověka a také 

z hlediska životního prostředí. [3] 

Povodeň způsobuje zejména: 

• ztráty na lidských životech, 

• poškození zdraví postižených občanů (fyzického i psychického stavu), 

• škody na movitém i nemovitém majetku státu, měst, obcí a obyvatel,  

• škody na průmyslových závodech, jejich výrobcích a zásobách, 

• přerušení dopravních systémů, železnic, silnic, místních komunikací,  

• přerušení zásobování vodou, elektřinou, plynem,  

• přerušení výkonu služeb, obchodní sítě a zásobování,  

• přerušení telefonního spojení,  

• přerušení služeb zdravotnictví, pošty, dopravy,  

• poškození povrchových odvodnění a kanalizací,  

• znehodnocení zemědělské výroby, škody na dobytku, majetku a zařízeních,  

• zničení lesních porostů, mladých porostů, komunikací a bystřin v lesích,  

• zhoršení jakosti povrchových vod,  

• negativní ovlivnění jakosti a použitelnosti podzemních vod,  

• vznik eroze a sesuvů půdy včetně ohrožení budov a zařízení,  

• přerušení a poškození rozestavěných staveb,  
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• devastaci koryt vodních toků a vodohospodářských děl. [3] 

Z výše uvedeného výčtu negativních účinků povodně je patrné, jaké nebezpečí povodeň 

představuje. Povodeň v zasažených oblastech zanechává nesmazatelné stopy jak na krajině, 

tak na psychice lidí. Mohu konstatovat, že absolutní zabezpečení území před škodlivým 

účinkem extrémních povodní není možné. Proto musíme počítat s rizikem možného výskytu 

povodňového ohrožení, které bude překračovat ochranný účinek všech protipovodňových 

opatření. 

      

5.3. Povodňová vlna a její vývoj 

Povodeň rozpoznáme na křivce průtoků neboli na povodňovém hydrografu. V hydrologii je 

užíván termín povodňová vlna, která představuje průtokovou vlnu s charakterem povodně. 

Průtokovou vlnou tedy rozumíme přechodné zvětšení a následující pokles průtoků vodních 

stavů, vyvolaný dešti, táním sněhu nebo umělým zásahem. [1] 

Každou povodňovou vlnu charakterizuje objem, vrcholový (kulminační) průtok a tvar. 

Uvedené charakteristiky jsou uvedeny na obrázku číslo 1 [1]. 

 

 

Obrázek č. 1 Povodňová vlna  
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Za počátek povodňové vlny se volí okamžik, kdy dochází k výraznému zvyšování průtoku, 

který s rostoucím časem vzrůstá, až dosáhne hodnoty vrcholového průtoku. Poté klesá 

až do chvíle, kdy průtok dosáhne počáteční hodnoty. Povodňová vlna se velmi podrobně 

analyzuje, protože je základem pro výpočet bezpečnosti celého povodí řeky při povodních. 

Určuje se také tzv. kulminační průtok, který představuje maximální průtok během povodně. 

Množství vody (udávané v milionech m3), které proteklo daným profilem od začátku 

do konce povodňové vlny, se označuje jako objem povodňové vlny. [1] 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem 

povodňové situace. Rozlišujeme 3 stupně povodňové aktivity: 

• První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 

když pominou příčiny takového nebezpečí. Při tomto stupni zpravidla zahajuje svoji 

činnost hlásná a hlídková služba. 

• Druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené 

povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto. Při tomto 

stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, 

uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se 

provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

• Třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení 

životů a majetku v zátopovém území. Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací 

a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. [2] 

Jednotlivé stupně povodňové aktivity se stanoví v závislosti na směrodatných povodňových 

datech. [1] 

V příloze č. 1 [10] je znázorněn průběh povodňové vlny, na kterém je vidět, kdy jsou 

jednotlivé stupně povodňové aktivity v závislosti na velikosti průtoků vyhlašovány.  

Povodně se periodicky opakují. Proto je pravděpodobné, že jednou za rok bude na řece 

povodeň o určité velikosti. Pro řeky se vypočítávají tzv. n-leté povodně, jejichž n-letý průtok 

představuje takový kulminační průtok, který je na daném místě překročen nebo dosažen 

v dlouhodobém průměru jednou za n let (např. Q(100) značí stoletý průtok, který bude 

pravděpodobně dosažen nebo překročen asi jednou za sto let). [1] 
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6. Povodně 1997 na Moravě  

Nestává se často, aby jedna noc či den změnily životy obyčejných lidí v peklo, ovšem 

v období od soboty 5. 7. 1997, kdy se nad Moravou seskupila obrovská mračna vody, 

do středy 9. 7. 1997, kdy začala tlaková níže ustupovat a oblačnost se protrhala, se tak stalo. 

Příroda spustila na Moravu a její okolí smršť vody, jakou tato oblast po staletí nepamatuje. 

Obrovské množství srážek, které dopadlo v tak krátké době na toto území, změnilo nejen tvář 

krajiny, ale hlavně zanechalo nesmazatelné šrámy na duších postižených. Lidé, kteří v pátek 

navečer uléhali s běžnými starostmi, co bude zítra, pozítří, … Netušili, že je čekají dny plné 

hrůzy a strachu o životy své a svých bližních. Během pár hodin se někteří lidé stali 

pozůstalými, někteří bezdomovci, někteří ztratili všechno, včetně smyslu života.  

I přes to, že to již nikomu nepomůže, hledají lidé různé příčiny této katastrofy. Mnozí hledají 

důvody v lidských zásazích do přírody a podobně. Jednou z domněnek v myslích nejvíce 

postižených Moravanů je i skutečnost, že se katastrofální záplavy udály právě v době, 

kdy byla rekonstruována a tudíž dočasně odstraněna socha pohanského boha Radegasta, 

potažmo ochránce Moravy.  

Ať už to bylo boží napomenutí nebo snad důsledek toho, že současný systém již neumí 

"poručit větru a dešti" jako hlásal ten bývalý, stalo se.  

 

6.1. Chronologický průběh povodní 

• pátek 4. 7. 1997 

V pátek leželo naše území na přední straně výškové brázdy nízkého tlaku, která pomalu 

postupovala ze západní do střední Evropy. V ní se vlnila studená fronta, která dorazila 

na Moravu k večeru téhož dne. Denní srážkové úhrny v přeháňkách a bouřkách 

s ní spojených dosáhly hodnot 3 - 35 mm. 

• sobota 5. 7. 1997 

V sobotu se tato fronta dále vlnila. Současně se v oblasti Alp začala v nižších hladinách 

atmosféry prohlubovat samostatná tlaková níže, která v řídícím jihozápadním proudění 

postupovala k severovýchodu. Její srážkové pásmo během dopoledne postupně zasáhlo 

celou severní Moravu a Slezsko. Nad naším územím se tak vytvořilo tzv. střihové 

proudění - ve vyšších hladinách atmosféry proudil teplý a vlhký vzduch ze Středomoří 

a při zemi naopak poměrně chladnější vzduch od severu. Na jejich styku se vytvořila silná 

vrstva extrémně nasyceného vzduchu. Návětří hor podporovalo srážení a srážková činnost 

nabývala rychle na síle. 
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• neděle 6. 7. 1997 

Vzhledem ke značné stagnaci celé situace trval tento proces i po celou neděli, 

kdy mohutné, trvalé srážky vesměs přesáhly hodnotu 100 mm, na Lysé hoře, Rejvízu 

a v Šancích dokonce 200 mm denních srážkových úhrnů. Byla zaplavena většina silnic 

v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná a Ostrava, kde byly vyhlášeny 

stavy povodňové aktivity. Třetí stupeň byl vyhlášen na Bečvě u Valašského Meziříčí, 

na Jesenicku a na Bruntálsku. V Karlovicích, Hynčicích na Albrechticku, Široké Nivě, 

Třebovicích a Opatově na Orlickoústecku došlo k evakuaci. 

• pondělí a úterý, 7. a 8. 7. 1997 

Ještě v pondělí a v úterý zůstávala situace víceméně beze změny. Tlaková níže stagnovala 

nad jižním Polskem a teplá fronta se pomalu přibližovala od severovýchodu ke Slezsku. 

Odpoledne se srážky přechodně zmírnily, místy i přestaly, především v nížinách. Večer 

však déšť uhodil s novou silou, hlavně v horských oblastech. Mohutné srážky opět 

pokračovaly celou noc na úterý, celý den a na Ostravsku a v Beskydech až do středečního 

rána.  

• V pondělí si záplavy vyžádaly prvních pět obětí. Z břehů se vylily Opava, 

Opavice, Bělá, Bečva, Tichá Orlice, Třebovka, Smědá, Úpa a Morava. 

U Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku na podemleté trati vykolejil 

mezinárodní rychlík Sobieski jedoucí z Vídně do Varšavy, více než 60 lidí 

bylo zraněno. Byl ustaven celostátní krizový protipovodňový štáb.  

• V noci na úterý obec Troubky na Přerovsku zalila voda a v několika hodinách 

nechala v troskách 150 domů. Během dne pak bylo na Bruntálsku zaplaveno 

přes 70 procent obcí, na Jesenicku desítky měst a obcí. Nejvíce postiženy byly 

oblasti kolem Opavy a Opavice. Na Orlickoústecku začala voda mírně klesat. 

Většina moravských a některé východočeské železniční tratě byly vyřazeny 

z provozu. [13] 

Průběh povodňové vlny na povodí horní Moravy a povodí Odry a dolní Olše v závislosti 

na velikosti průtoků je zachycen na grafech v příloze číslo 2. [12] 

Na obrázku číslo 2 [10] je znázorněn úhrn srážek, které na území ČR spadly v průběhu              

4. – 8. července 1997. 
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Obrázek č. 2 Úhrn srážek v mm za období 4. – 8. 7. 1997  

 

• středa 9. 7. 1997 

Ve středu dopoledne začala tlaková níže konečně ustupovat k východu, srážky ustaly 

a oblačnost se protrhala. Avšak povodňová vlna zaplavila Kroměřížsko, v centru 

Olomouce se rozlila Morava, voda protrhla hráz u Hradce Králové, v Ostravě stoupla 

hladina Ostravice a ohrozila hutní podniky Vítkovice a Novou Huť. V mnoha oblastech 

byl nedostatek pitné vody, byla přerušena dodávka energií a nefungovaly telefony.  

• čtvrtek 10. 7. 1997 

Povodeň už postihla 23 okresů. Na dolním toku Moravy voda zasáhla Kroměříž, Zlín 

a Uherské Hradiště. Na severu Moravy a ve východních Čechách se lidé začali vracet 

do domů plných bahna. 

• pátek 11. 7. 1997 

Morava zaplavila Uherské Hradiště a Otrokovice. Před vodou bylo evakuováno 

už přes 25 000 lidí.  

• sobota 12. 7. 1997 

Morava zaplavila další část Uherského Hradiště a musela být evakuována tamní 

nemocnice. Velká zátopová vlna se vylila před Veselím nad Moravou. Na všech tocích 

povodí Labe začala klesat hladina.  

• neděle 13. 7. 1997 

Morava vystoupila z břehů ve Veselí nad Moravou a zatopila Moravský Písek.  
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• pondělí 14. 7. 1997 

Voda se přiblížila k Hodonínu, ze kterého muselo odejít několik tisíc lidí.  

• úterý 15. 7. 1997 

Záplavová vlna začala po deseti dnech konečně ztrácet na síle, pod vodou však ještě stále 

zůstala značná část Uherského Hradiště. 

• středa 16. 7. 1997 

Lidé se začali vracet do postižených oblastí a začali uklízet spoušť.  

• čtvrtek 24. 7. 1997  

Ústřední povodňová komise zrušila svůj krizový štáb 

• úterý 29. 7. 1997  

Na celém zaplaveném území byl odvolán třetí povodňový stupeň, posledním okresem, 

kde byl zrušen, byla Břeclav. [13] 

Na obrázku číslo 3 [12] je znázorněno zaplavené území České republiky podle míry ohrožení. 

 

 

Obrázek č. 3 Zaplavené území ČR v roce 1997  
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6.2. Následky povodní 

Následky byly katastrofální. Povodeň zavinila smrt 56 lidí, z toho se 39 osob utopilo a dalších 

17 na její přímé následky zemřelo (infekce, infarkty, z toho 3 hasiči), postiženo bylo 538 měst 

a obcí ve 34 okresech, 29 000 domů bylo zatopeno nebo strhnuto, zničeno bylo 2 151 bytů 

a dalších 5 652 bytů bylo poškozeno a staly se dlouhodobě neobyvatelnými. Celkově bylo 

třeba nouzově ubytovat 10 084 osob, miliardové škody doznala dopravní infrastruktura. 

Celkem bylo poškozeno 964 km železničních tratí, 13 železničních stanic a bylo zničeno 

26 mostů. Také bylo poškozeno 1 850 km silnic a 851 silničních mostů (z toho 48 zničeno), 

neprůjezdných bylo celkem 415 silničních úseků. Vysoké škody způsobila povodeň také 

na zemědělské půdě a dalším majetku. V telekomunikační síti bylo vyřazeno z provozu 

90 000 hlavních telefonních stanic, poškozeno 55 dálkových kabelů, několik set místních 

telefonních rozvodů, velký počet rozvodných zařízení a telefonních ústředen. V energetice 

byla přerušena dodávka elektrické energie pro více než 200 000 odběratelů (nízké napětí) 

a 900 odběratelů (vysoké a velmi vysoké napětí) a dodávky plynu byla zastavena 

30 000 odběratelům. Nemůžeme opomenout, že zároveň bylo kontaminováno 3 500 studní 

ve 45 obcích, kde není veřejný vodovod a bez dodávky pitné vody z veřejného vodovodu 

zůstalo v době záplav 52 obcí. Celkové přímé povodňové škody činily 62,6 miliard Kč. 

[11, 12]  

 

6.3. Statistické údaje o nasazení sil a prostředků 

Od začátku povodní byly jen do 8. července 1997 nasazeny síly a prostředky PO z 62 okresů 

(měst), celkem bylo nasazeno 984 jednotek PO (200 hasičských záchranných sborů okresů 

a podniků, 784 sborů dobrovolných hasičů obcí). Počet jednotek PO zasahujících 

v jednotlivých dnech je znázorněn v grafu přílohy č. 3 [12], který jsem sestrojila na základě 

údajů z materiálů MV ČR. Jednotky požární ochrany byly od neděle 6. července 1997 

posilovány vojenskými záchrannými a výcvikovými základnami civilní ochrany na základě 

žádostí přednostů okresních úřadů a o den později také Armádou ČR. Na záchranné 

a likvidační práce bylo v postižených oblastech nasazeno při 42 667 zásazích celkem 

16 967 profesionálních a dobrovolných hasičů z 1 544 jednotek PO. Výčet nasazených 

jednotek PO a použitých prostředků je uveden v tabulce číslo 1 a 2 [12], údaje pro ně jsem 

získala z materiálů MV ČR. Při záchranných pracích byla převážná většina jednotek nasazena 

několikrát na mnoha místech a hasiči v jednotkách byli často střídáni. [12] 
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Tabulka č. 1 Nasazení JPO na záchranné a likvidační práce při povodních v roce 1997 

Druh jednotky PO počet jednotek PO počet hasičů 

Hasičské záchranné sbory okresů 249 3 209 

Hasičské záchranné sbory podniků 62 539 

Sbory dobrovolných hasičů obcí 1 196 12 792 

Sbory dobrovolných hasičů podniků 37 427 

CELKEM  1 544 16 967 

 

Tabulka č. 2 Nasazení prostředků na záchranné a likvidační práce při povodních v roce 1997 

Druh prostředků počet prostředků 

Základní požární automobily 1 793 

Speciální automobily 163 

Čluny 250 

Přenosná čerpadla 1 682 

 

Vzhledem k rozsáhlému nasazování sil a prostředků musel být změněn režim služby 

na mnoha požárních stanicích HZS okresů. Na území Moravy většina HZS okresů povolala 

k výkonu práce všechny příslušníky z mezisměnového volna. Na některých HZS okresů 

v Čechách bylo příslušníkům zkráceno mezisměnové volno ze 48 hodin na 24 hodin, aby byl 

zabezpečen výkon služby v potřebném rozsahu. Na mnohé požární stanice byly povolány 

do záloh jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, aby ve službě nahradily profesionální 

hasiče, kteří byli vysláni na území Moravy. [12] 

Velmi významnou úlohu sehrály i jednotky Armády ČR a Civilní ochrany ČR. Na likvidaci 

bezprostředních následků povodní se podílelo 125 útvarů AČR a 19 útvarů CO ČR. Průměrně 

se denně, od počátku povodňové situace až do jejího ukončení, podílelo na jejím řešení 

3 500 příslušníků resortu obrany, nejvíce jich bylo nasazeno v době kulminace záplav (7 400). 

Armáda poskytla i leteckou a pozemní techniku, a to 25 vrtulníků a 280 kusů pozemní 

techniky denně. Celkem bylo uskutečněno 2 501 letů, z toho nejvíce bylo                     
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9. července – 650 letů. [12]  

Značný kus práce odvedly rovněž subjekty civilního letectví a policie, které vytvářely vhodné 

podmínky pro činnost a koordinaci ostatních složek podílejících se na záchraně obyvatel 

a majetku. [12]  

Svou úlohu sehrály jednotky CO i při obnově povodněmi nejvíce postižených obcí, 

kdy dlouhodobě pomáhaly zabezpečit odstraňování povodňových škod, a šíření humanitární 

pomoci. Např. zabezpečily rozvoz 150 t materiálu humanitární pomoci, provedly komplexní 

demolice 157 budov s 30 - 40% výší nákladů oproti nákladům na demolice firmami. [12] 

Nezastupitelnou úlohu měla i hygienická služba, která se aktivně podílela na řešení 

problematiky ochrany veřejného zdraví, a tím přispěla i k tomu, že v povodněmi postižených 

oblastech nebyl zaznamenán žádný epidemický výskyt nákaz. [12]  

Graf přílohy číslo 4 [12] zachycuje porovnání nasazených sil a prostředků při povodních 

v roce 1997. Údaje pro jeho vytvoření jsem čerpala z materiálů MV ČR. 

 

6.4. Souhrn vzniklých škod a vynaložených nákladů 

Při nasazení jednotek PO došlo ke zvýšeným nákladům a značným škodám na majetku. 

Rozhodující podíl na škodách představují škody na požární technice a věcných prostředcích 

požární ochrany. Jedná se o požární automobily, požární stříkačky, záchranné čluny, lodní 

motory a další vybavení používáné u jednotek PO. Rozhodující položky zvýšených nákladů 

tvořily mzdy, náklady na spojení a ochranné pracovní prostředky. [12] 

Zvýšené náklady Hasičského záchranného sboru ČR představovaly částku 34 774 857 Kč. 

Částka 34 500 000 Kč byla schválena usnesením vlády ČR č. 489 ze dne 20. srpna 1997 

a rozepsána na jednotlivé okresy. Vyčíslení škod u Hasičského záchranného sboru ČR 

představuje částku 53 929 000 Kč. Ministerstvo financí rozhodlo o uvolnění finanční rezervy 

pro Hasičský záchranný sbor ČR v objemu 43 mil. Kč a v tomto objemu byla uvedená částka 

rozepsána na příslušné HZS okresů. Škody v objemu 10,9 mil. Kč nebyly HZS okresů 

uhrazeny. Vyčíslení škod u sborů dobrovolných hasičů obcí představovalo původně částku 

59 761 681 Kč. Po provedených jednáních byla tato částka redukována na 48,2 mil. Kč. 

Uvedená částka byla na základě podkladů Ministerstva vnitra rozepsána Ministerstvem 

financí přímo na jednotlivé obce. [12] 

Údaje o vzniklých škodách a vynaložených nákladech uvádí tabulka číslo 3 [11, 12]. 

Podklady pro její vytvoření jsem získala na stránkách MV ČR. 
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Tabulka č.  3 Souhrn vzniklých škod a vynaložených nákladů při povodních v roce 1997 

Vzniklé škody a vynaložené náklady počet 

Evakuované osoby (řízená evakuace) 29 358 osob 

Zachraňované osoby 26 304 osob 

Ztráty na životech 60 osob 

Domy zatopené nebo určené k demolici  29 000  

Byty zničené 2 151 

Byty poškozené a dlouhodobě neobyvatelné 5 652 

Nouzově ubytované osoby 10 084 

Výpadek elektrické energie 200 900 odběratelů 

Přerušení dodávky plynu 30 000 odběratelů 

Nefunkční telefonní stanice 90 000 

Poškozené silnice 1 850 km 

Poškozené železnice 946 km 

Poškozené a zničené silniční mosty 851 

Zničené železniční mosty 26 

Vzniklé škody celkem 62,6 miliard Kč 

 

Na základě údajů získaných z Ekologického institutu Veronica jsem sestrojila graf o výši škod 

z hlediska jednotlivých druhů majetku (příloha č. 5) [11]. 

 

6.5. Zhodnocení připravenosti 

Dá se říci, že připravenost našeho státu reagovat na bezprostřední ohrožení při katastrofách 

se při záplavách na Moravě ukázala jako nedostatečná. Postup vody totiž mohl být zmapován 

včas. Díky tomu by se dalo zabránit nejen velkým materiálním ztrátám, ale i zbytečně 

zmařeným lidským životům. 

Pomoc při živelních pohromách můžeme rozdělit na čtyři části. Opatření v době, kdy žádná 
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katastrofa nehrozí, jednání při možném ohrožení, zásah v průběhu katastrofy a odstraňování 

následků škod (včetně pomoci postiženým). 

Předrevoluční systém civilní obrany byl zrušen. Tento systém počítal s tím, že součástí státu 

jsou i podniky a jednotky Lidových milicí, které se musely v krizové situaci okamžitě 

zapojovat do akcí. V nové demokratické společnosti samozřejmě nemohl dále fungovat 

systém založený na státním vlastnictví. Bylo velmi nezodpovědné zlikvidovat ho bez náhrady. 

Za celou dobu nebyl krizový systém přestavěn. Je jasné, že taková radikální přestavba není 

jednoduchá, protože vyžaduje spoustu legislativních změn. Ústava musí obsahovat 

definici stavu nouze, musí být specifikována základní práva, která v něm lze omezit. Dále 

musí být stanovena náhrada za škody, pokud stát nařídí použít soukromou techniku 

v záchranných akcích. Je nezbytné vybudování profesionální civilní ochrany vybavené těžkou 

technikou a zajištění komunikace mezi jednotlivými složkami. Musí být stanoveno povinné 

pojištění podnikatelů proti škodám, které mohou způsobit. Dále musí být zajištěn dohlížející 

orgán, který kontroluje, že podnikatelé v případě krize neohrozí okolí.  

Vláda Václava Klause k takovýmto opatřením neinklinovala, protože je považovala 

za pozůstatky socialismu. Důsledkem toho je, že se za celou dobu ani nepokusila 

o legislativní úpravu takového stavu.  

Ze systému zbyly útržky rozeseté po jednotlivých zákonech, o jejichž ucelenost a provázanost 

se nikdo nestaral. Zejména se nikdo nestaral o to, aby se krizové situace procvičovaly, 

přestože se dříve procvičovaly každé tři měsíce. 

Dalším faktorem, který přispěl k následkům povodní v roce 1997 byl názor některých 

ekologů, že regulace řek, stavby přehrad a suchých rybníků nejsou prevencí proti povodním. 

Stavět další přehrady bylo prakticky nemožné. Přitom stavba přehrad a regulace řek se dříve 

považovala za ochranu před povodněmi. 

Se srážkami, které byly 20 - 25krát větší než průměr, by si pochopitelně neporadila ani zcela 

nedotčená krajina. Obrovskou povodeň, která postihla téměř celou Moravu, však podstatně 

zmírnily právě tyto vodní díla. Nádrže v povodí Odry zachytily 46 milionů m3 vody. 

Například bez přehrady Kružberk a Slezská Harta by katastrofa pro Opavu měla mnohem 

závažnější dopad. [10] 

Také Český hydrometeorologický ústav, který má ze zákona v povodňové prevenci důležitou 

roli, ji tentokrát nesplnil. ČHMÚ se stal příspěvkovou organizací a svoje zprávy prodával. 

Pro Českou tiskovou kancelář byly jeho zprávy drahé a tak je nekupovala. Brala tedy zprávy 

od agentury, o jejíž kvalitě můžeme silně pochybovat. V době moravských povodní vydávala 
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totiž naprosto opačné zprávy a předpovídala tak polojasno s mírnými přeháňkami na západě 

našeho území. [10] 

Tato situace plná dezinformací by nenastala, kdyby byl vybudován celorepublikový systém 

prevence a ochrany proti živelním pohromám. Také realizace již připravovaného varovného 

systému, který počítal s tím, že celá republika by měla být pokryta radiovými vysílači, které 

by díky informacím z měřících stanic včas varovaly veškerá místa, kde by hrozilo nebezpečí, 

by tento chaotický stav minimalizovala. 

 

6.6. Činnost jednotek požární ochrany při povodních  

Hlavním úkolem jednotek požární ochrany je podle zákona o požární ochraně provádění 

požárního zásahu a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR podle 

tohoto zákona je chránit život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytovat účinnou 

pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Uvedené úkoly byly 

při povodních plněny. Mezi nejdůležitější činnosti hasičů patřilo při povodni organizování 

a provádění následujících činností:  

• řízení záchranných prací,  

• zabezpečování součinnosti s ostatními složkami IZS,  

• záchrana osob různými způsoby (lodě, auta, vrtulníky aj.),  

• záchrana zvířat,  

• varování obyvatelstva,  

• záchrana a ochrana majetku (např. odčerpáváním vody z elektrických rozvoden, 

telefonních ústředen apod.),  

• čerpání vody ze zatopených oblastí,  

• nouzové spojení se zatopenými oblastmi,  

• nouzové zásobování potravinami, vodou, léky,  

• zabezpečení činnosti okresní povodňové komise,  

• zabezpečení provozu důležitých zařízení dodávkami elektrického proudu 

nebo pohonných hmot (telefonní spojení, mobilní telefony, pekárny apod.),  

• technická pomoc zdravotnické záchranné službě při zdravotnické záchraně. [12] 

Na celém postiženém území v souladu se zákonem o požární ochraně a zákonem o státní 

správě ve vodním hospodářství řídili záchranné práce velitelé jednotek požární ochrany. 

Celkem bylo evakuováno 29 358 osob a zachraňováno 26 304 osob. Záchrana probíhala 
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především nasazením člunů, vrtulníků, nákladních a obojživelných vozidel, ale také 

organizovaným vyvedením nebo vynesením. [12] 

Povodeň vyvolala celou řadu zvláštních mimořádných událostí, které zhoršovaly celkovou 

situaci, a hasiči je byli nuceni řešit :  

• velké množství osob se nacházelo v rozrušených objektech zcela odříznutých vodou, 

kde hrozilo jejich zřícení,  

• vzhledem k nebezpeční havárie na vodním díle Šance vznikalo značné nebezpečí 

pro města položená na řece Ostravici,  

• zatopením města Ostravy, Olomouce a Otrokovic došlo ke vzniku značných 

ekologických havárií,  

• po řekách pluly sudy a jiné obaly s nebezpečnými látkami a vznikalo nebezpečí 

dalších ekologických havárií,  

• vzhledem k neochotě občanů opouštět svůj majetek vznikla zbytečně potřeba 

po zaplavení evakuovat oblasti, které mohly být evakuovány preventivně,  

• železniční nehoda rychlíku u Suchdolu nad Odrou na sebe vázala část sil a prostředků 

jednotek PO,  

• požáry vznikající z důsledků zkratů a samovznícení v zatopených objektech 

vyžadovaly další nasazení hasičů. [12] 

Vlivem dlouhodobého nasazení a mnohdy i několika dnů beze spánku především v počátku 

povodně docházelo k vyčerpání hasičů a vzniku zranění. V důsledku povodní 3 hasiči zemřeli, 

dva na následky infarktu (z toho jeden profesionální) a jeden na následky leptospirózy. 

Při povodních bylo zraněno celkem 58 hasičů. [12] 

Jednotky požární ochrany spolupracovaly s:  

• armádou České republiky,  

• jednotkami záchranných a výcvikových základen civilní ochrany,  

• leteckou službou Policie ČR,  

• policií ČR,  

• zdravotnickou záchrannou službou,  

• speleologickou záchrannou službou,  

• báňskou záchrannou službou,  

• horskou službou,  

• vodní záchrannou službou,  

• poruchovými a technickými službami,  
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• vedoucími pracovníky ohrožených podniků a organizací,  

• vedoucími pracovníky okresních úřadů,  

• orgány obcí,  

• občany. [12] 

 

6.7. Co bylo dobře a co špatně  

Na základě provedených analýz a hodnocení mohu konstatovat, že katastrofa na jedné straně 

mobilizovala solidaritu a okamžité nasazení celé společnosti. Také rostoucí a stále 

nedoceněný potenciál nestátních občanských struktur prokázal svoji motivovanost, 

potřebnost, akceschopnost i rostoucí profesionalitu (např. dobrovolné hasičské sbory, 

humanitární a charitativní organizace a nadace, účelové sbírky občanů i firem, vznik 

solidárních skupin při technické a humanitární pomoci postiženým). 

Na druhé straně však ukázala neschopnost státu reagovat strategicky a integrálně na závažné 

signály. V plné míře se projevila tendence reagovat spíše okamžitě - bez vazby 

na střednědobé či dlouhodobé výhledy a trendy, nekoordinovaně, pod vlivem partikulárních 

zájmů. Projevil se málo uspokojivý stav a nepropojenost státní správy, chybějící regionální 

samospráva i nepřipravenost využít potenciál institucí a lidských zdrojů, které jsou schopny 

připravovat a zajišťovat odpovídající koncepce, monitorovací a varovné systémy na evropské 

úrovni. Závažným problémem v řídící činnosti se ukázalo vzájemné telefonní a jiné spojení 

s obcemi i záchrannými týmy. Zejména tam, kde postupně vypadla telefonní síť a následně 

i dodávka elektrického proudu, ztrácely krizové štáby možnost operativně řídit záchranné 

práce (Bruntál, Jeseník).  

 

6.8. Změny po povodních a jejich vliv na ČR 

Vzhledem ke katastrofálnímu dopadu povodně 1997 na ekonomiku země a nutnosti čelit 

povodním a jiným přírodním pohromám v budoucnu se těmito otázkami několikrát zabývala 

vláda ČR a rostoucí zájem projevila jak odborná, tak i laická veřejnost. Ukázalo se, 

že zlepšení připravenosti na možné přírodní i jiné katastrofy je třeba řešit systémově, 

včetně legislativních opatření.  

Systém včasného varování, který má na starost Český hydrometeorologický ústav, 

je postupně zlepšován. Je třeba zdůraznit, že sebelepší systém včasného varování nezaručí 

minimalizaci ztrát na životech a majetku, pokud nebudou dobře fungovat ještě další instituce 

a složky, které tvoří širší systém povodňové ochrany ČR, a pokud nebude dobře fungovat 
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integrovaný záchranný systém a nebudou uplatněny kompetence a povinnosti zakotvené 

v zákonu o krizovém řízení. Důležitým faktorem je i činnost občanů a složek záchranného 

systému v obcích. Klíčovou roli hrají i povodňové plány a v neposlední řadě i vyškolení 

občanů. Ti by měli vědět, jak se mají v krizových situacích vzniklých přírodními pohromami 

chovat. [12] 

Po povodních v roce 1997 a 1998 byla velká pozornost věnována přípravě koncepčních 

materiálů a legislativních návrhů, z nichž většina byla schválena vládou, a v případě nových 

právních předpisů byly tyto návrhy schváleny Parlamentem ČR. Vláda schválila koncepční, 

na evropské úrovni pojatý materiál „Strategie ochrany před povodněmi na území České 

republiky“. Vzala na vědomí a uvolnila finanční prostředky na programy prevence 

před povodněmi, které z cílů Strategie vycházejí. Jedná se především o studie odtokových 

poměrů a studie stanovování záplavových území v kapitole Ministerstva zemědělství, dále 

o zahájení projektu vydávání Mapy záplavových území ČR 1:10 000 a vedení dokumentace 

záplavových území v gesci Ministerstva životního prostředí. [12] 

Z legislativních předpisů je nutné jmenovat z oblasti vlastní ochrany před povodněmi vládní 

nařízení č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi, které bylo v roce 2001 plně 

implementováno do nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. Zákonem č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení byla zcela nově upravena problematika, která dříve nebyla právně 

upravena. Základ pro řešení situací při krizových stavech je dán ústavním zákonem 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který charakterizuje tyto krizové stavy. 

Krizový zákon pak upravuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, kromě těch, které souvisejí se zajišťováním obrany České republiky 

před vnějším napadením. [12] 
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7. Povodně 2002 v Čechách  

Po ničivých záplavách v roce 1997 jsme se domnívali, že tato událost byla tak mimořádná, 

že už nikdo z nás nic takového nezažije. Příroda si však s námi zahrála a nová, a zřejmě ještě 

katastrofálnější, povodeň nás postihla již po pěti letech. 

Povodně v srpnu roku 2002 byly v mnoha ohledech mnohem ničivější než všechny dosavadní 

záplavy na území naší republiky. Došlo k zatopení obrovského území a to většinou 

na dlouhou dobu. Tam, kde voda neponičila nebo nestrhla stavby svým drtivým proudem, 

byly po několika dnech, než klesla hladina, úplně podmáčené. Záhy bylo jasné, že se nejedná 

o lokální záplavy, ale o katastrofu obrovského rozsahu.  

 

7.1. Chronologický průběh povodní 

• středa 7. srpna 2002 

Déšť rozvodňuje hladiny jihočeských řek, vodohospodáři odpouští naplněné přehrady 

(Lipno, Římov, Husinec), začínají přetékat rybníky. 

• čtvrtek 8. srpna 2002 

Voda zaplavuje jihočeská města, voda z Malše se v Českých Budějovicích zastavila 

kousek od hlavního náměstí, odřízla centrum od sídlišť Šumava, Máj a Vltava. Bylo 

evakuováno přes 2 000 lidí. Vltava v Praze přesáhla průtok 1 000 m3/s (2. SPA). 

• pátek 9. srpna 2002 

Deště na jihu Čech ustaly a voda opadá. Vltava dosáhla průtoku 1500 m3/s (3. SPA) 

a začala klesat. 

• sobota 10. srpna 2002 

První vlna záplav končí a začíná velký úklid a sčítání škod, meteorologové však varují 

před dalšími vytrvalými srážkami. Vltava v Praze klesla na 2 SPA. 

• neděle 11. srpna 2002 

Odpoledne začíná na jihu Čech silně pršet, vodohospodáři odpouští přehrady, ale slibují, 

že Vltava v Praze nepřesáhne 1. vlnu záplav. V Českých Budějovicích se staví hráze 

z pytlů s pískem. 

• pondělí 12. srpna 2002 

Začíná katastrofa, ukazuje se, že druhá vlna bude mnohem silnější než první. Pod vodou 

se ocitají všechna velká jihočeská a západočeská města. Ve 13 hodin vyhlašuje jihočeský 

hejtman Jan Zahradník stav nebezpečí. Později vyhlásil stav nebezpečí i středočeský 

hejtman Petr Bendl. Premiér Vladimír Špidla vyhlásil stav nouze pro středočeský, 
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jihočeský, plzeňský a karlovarský kraj a pro Prahu. Déšť se rozšířil i na sever Čech. 

Vltavou v Praze protéká 1 790 m3/s a začíná evakuace ohrožených oblastí (očekává se 

20letá až 50letá voda).  

• úterý 13. srpna 2002 

Stav nouze od 11 hodin začíná platit i v Ústeckém kraji. Ve všech uvedených krajích se 

evakuují celé vesnice, historické centrum Českých Budějovic, voda začíná strhávat první 

mosty. Na řadě míst v západních Čechách a v historickém centru Prahy se přerušují 

dodávky el. proudu. Voda se začíná objevovat také na Znojemsku, začíná zde evakuace. 

V Ústeckém kraji se připravují na stoletou vodu, probíhá hromadná evakuace měst a obcí, 

vypíná se elektřina a pomalu se zastavuje výroba velkých chemických podniků 

(Spolchemie, Lovochemie). Kulminuje hladina na dolní Berounce. 

• středa 14. srpna 2002 

Voda na Plzeňsku a v jižních Čechách klesá, v Praze odpoledne Vltava a pozdně večer 

Dyje ve Znojmě kulminuje. Stále prší, zatím nejvíce na severu Čech, v Orlických 

a Jizerských horách a v Krkonoších. Ve středočeském kraji na Mělníku rozvodněná 

Vltava zvyšuje hladinu Labe a rozšiřuje koryto soutoku a začíná mít problémy Spolana 

v Neratovicích. Zhoršuje se stav na Litoměřicku, uzavírají se mosty (Štětí, oba v Ústí 

n. Labem). Problémy mají i obce na Jizeře. 

• čtvrtek 15. srpna 2002 

Hladina Dyje na Znojemsku klesá. Nejhorší situace je v severních Čechách 

na Litoměřicku a ve středních Čechách kolem soutoku Labe s Vltavou jsou všechny 

vesnice minimálně metr pod vodou. V Ústeckém kraji není most, přes který by se dalo 

přejet přes Labe. 

Na obrázku číslo 4 [10] je znázorněn úhrn srážek, které na území ČR spadly v průběhu              

6. - 15. srpna 2002. 
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Obrázek č. 4 Úhrn srážek v mm za období 6. – 15. 8. 2002  

 

• pátek 16. srpna 2002 

V Českých Budějovicích stále nejde na všech místech proud. Na Litoměřicku především 

v okolí soutoku Labe s Ohří se vytvořilo obrovské jezero, které má 30 km na délku 

a v některých místech i 10 km na šířku, zatopilo asi 30 vesnic, včetně několika menších 

měst (například celé historické město Terezín). Labe v Ústí nad Labem kulminuje 

na 11,9 metrech (přičemž normální maximální stav zde činí 3,5 metru). Na rozvodněné 

Labe se připravují už jen v Děčíně. [14] 

Povodňová situace v srpnu 2002 nastala v důsledku mimořádných regionálních srážek, které 

zasáhly naše území ve dvou vlnách. [10] 

V první polovině srpna 2002 se vyskytly převážně na území povodí Labe mimořádné srážky, 

které vyvolaly na mnoha tocích největší kulminační průtoky za celé dosavadní období 

pozorování. Z hydrometeorologického hlediska probíhala povodeň ve dvou vlnách. První vlna 

srážek ve dnech 6. - 7. srpna zasáhla hlavně jižní Čechy. Druhá vlna srážek byla                  

11. - 13. srpna, přičemž 12. srpna již byly zasaženy celé Čechy a 13. srpna východní Čechy 

a část severní Moravy. Vysoké srážky zasáhly plošně velké území, prakticky celé povodí řeky 

Vltavy včetně Berounky a Sázavy a povodí několika dalších řek. [10] 

Na území jihočeského regionu způsobila již první vlna srážek silné rozvodnění některých 

toků, zejména pravostranných přítoků Vltavy (zejména Malše a její přítok Černá), 
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což vyvolalo mohutnou povodňovou vlnu i na samotném horním toku Vltavy. Vodní toky zde 

zpravidla kulminovaly dne 8. srpna. 2002 v ranních a dopoledních hodinách. Na středním 

a dolním toku Vltavy již tato povodňová vlna ztrácela na významu a významnější škody 

už zde nezpůsobila.  

Druhá vlna srážek již měla daleko katastrofičtější dopad. Zasáhla nejenom již dříve postižená 

povodí horní Vltavy, ale také i povodí Otavy, Lužnice, Berounky a Sázavy. Navíc již dříve 

postižená povodí byla silně nasycená, takže významný odtok by zde zřejmě vyvolaly i srážky 

slabší intenzity. Silně rozvodněny byly takřka všechny toky v jihočeském, západočeském 

a středočeském regionu, na mnohých z nich kulminační průtoky přesáhly dobu opakování 

100 let, např. na Vltavě v Praze se jednalo o průtok zhruba 500letý. Toky kulminovaly 

nejčastěji 13. 8., na dolním toku Vltavy a Labe nastaly kulminace o 1 - 3 dny později. 

Pro další postup vlny od Prahy dolů po proudu byly charakteristické široké rozlivy na Vltavě 

a na Labi. Povodňová vlna na svém postupu zatopila řadu vesnic a měst a způsobila škody 

řádově v mnoha desítkách miliard korun. [10] 

Vývoj povodně na Vltavě v Praze byl výsledkem střetu povodňové vlny na odtoku z Vltavské 

kaskády a povodňové vlny na Berounce. [10] 

Na obrázku číslo 5 [12] je znázorněno zaplavené území České republiky podle míry ohrožení. 

 

 

Obrázek č. 5 Zaplavené území ČR v roce 2002  
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7.2. Následky povodní 

Povodněmi v srpnu 2002 bylo zasaženo v různém rozsahu celkem 43 okresů v rámci 9 krajů 

ČR. Zatopeno bylo celkem 99 měst, obcí a městských částí, voda částečně poškodila dalších 

347 měst a obcí. Přímo nebo nepřímo bylo povodněmi dotčeno 15,5 % obyvatel České 

republiky. Složkami Integrovaného záchranného systému bylo evakuováno 123 200 osob 

a bezprostředně bylo zachráněno 3 374 osob. Během povodní došlo ke ztrátě 17 lidských 

životů a celkové škody jsou odhadovány na 90 mld. Kč [12] 

Pokud jde o následky povodní, je nutné, vedle poškození obytných domů, průmyslových 

objektů a dopravní infrastruktury, zmínit poškození 93 čistíren odpadních vod, z toho 

29 o kapacitě nad 10 000 ekvivalentních obyvatel. [12] 

Během povodní došlo také k zaplavení řady průmyslových objektů a k vyplavení 

nebezpečných látek. V postižených oblastech bylo prověřeno 60 těchto objektů, 

z nichž 49 bylo zaplaveno a ve čtyřech případech byl zjištěn únik ropných látek. [12] 

Významnějším případem byla situace ve Spolaně, a.s. Neratovice, kde došlo k zatopení 

celého areálu zpětným vzdutím Vltavy a Labe. Z bilance provedené podnikem vyplývá, 

že došlo k úniku surovin a produktů. Důsledky úniku těchto látek byly do značné míry 

minimalizovány díky ohromnému naředění. [12] 

Celkově mohu konstatovat, že povodeň v srpnu 2002 byla výjimečná, a to jak objemem 

spadlých srážek a velikostí zasažené plochy, tak i velikostí kulminačních průtoků a objemů 

povodňových vln. Na mnoha místech byly zaznamenány doposud nejvyšší pozorované vodní 

stavy a průtoky, např. na Vltavě v Praze byly překonány všechny vyhodnocené povodně 

od roku 1827 a také povodňové značky z roku 1784.  

 

7.3. Statistické údaje o nasazení sil a prostředků 

Do zásahové činnosti bylo v období do 31. srpna 2002 nasazeno přibližně 24 200 hasičů. 

Na základě údajů nalezených na stánkách MV ČR jsem vytvořila tabulky 4 a 5 [12], které 

uvádějí podrobný výčet nasazených sil a prostředků. Kromě vyjmenovaných prostředků bylo 

při zásazích využito několika tisíc kusů další techniky jako např. motorové pily, svařovací 

soupravy, vysoušeče apod. [12] 
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Tabulka č.  4 Nasazené síly pro zásahovou činnost při povodních v roce 2002 

Druh nasazených sil počet nasazených sil 

Příslušníci HZS všech krajů 5 100 

Z toho: Bezprostředně zasahujících 4 000 

             Podílejících se v operačním řízení 1 100 

Příslušníci SDH a podnikových sborů 19 100 

Zahraniční záchranáři 214 

Celkem nasazených sil 24 414 

 

Tabulka č.  5 Nasazené prostředky pro zásahovou činnost při povodních v roce 2002 

Druh nasazených prostředků počet nasazených prostředků 

Mobilní technika 2890 

Čluny 220 

Elektrocentrály 200 

Čerpadla 2490 

 

Z údajů, převzatých ze stránek MV ČR, jsem sestrojila graf (příloha č. 6) [12], který 

znázorňuje počet jednotek PO zasahujících v jednotlivých dnech. 

V šesti postižených krajích byl vyhlášen stav nouze a desetitisíce lidí byly evakuovány. Vláda 

České republiky na základě vývoje krizové situace rozhodla o povolání vojáků v činné službě 

pro plnění úkolů pořádkové a ochranné služby a pro plnění úkolů při živelních pohromách. 

Počty nasazených vojáků stouply na téměř 1 800 a techniky na 280 kusů. [12] 

K záchranným pracím bylo také nasazeno 20 armádních vrtulníků s osádkami, které 

zachránily nebo evakuovaly z ohrožených oblastí 1 618 osob, z toho 30 v nočních hodinách. 

Na palubě armádních vrtulníků bylo přepraveno celkem 40 000 kg materiálu. [12] 

Počty nasazených sil a prostředků AČR začaly prudce stoupat tak, jak se vyhrocovala situace 

v jednotlivých oblastech. Těžiště nasazení armády se přesunulo do hlavního města a severních 

Čech. V akci pomáhalo již na 2 000 vojáků s 350 kusy techniky a v záloze bylo připraveno 

dalších 4 800 vojáků a 542 kusů techniky. Nejvyšší počet nasazených vojáků činil přes 6 500, 
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k dispozici měli přes 1 100 kusů techniky. Dalších 5 500 vojáků a 1 135 kusů techniky bylo 

připraveno v záloze. [12] 

Armáda ČR se zapojila také do záchranných a likvidačních prací po povodních. Chemičtí 

specialisté řídili odstraňování škodlivých látek ze zasažených oblastí, ženijní jednotky stavěly 

mosty, armádní psychologové a právníci pomáhali v evakuačních centrech. 

AČR nabídla také své volné ubytovací, školicí, rekreační a výcvikové kapacity 

pro obyvatelstvo postižené povodněmi k ubytování těch rodinných příslušníků, kteří nejsou 

schopni se zapojit do likvidace následků povodní. [12] 

 

7.4. Souhrn vzniklých škod a vynaložených nákladů 

V šesti ze čtrnácti krajů ČR byl při povodni vládou vyhlášen stav nouze, který umožnil 

realizovat mimořádná opatření (Praha, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský 

a Ústecký kraj). [12] 

Tisíce pracovníků veřejné správy se zapojily do organizačních prací a pomoci krizovým 

štábům. Vládou a orgány veřejné správy na všech úrovních byly vyčleněny finanční 

prostředky na řešení záchranných prací a odstraňování povodňových škod. Byly zřízeny 

desítky humanitárních kont pro zasílání peněžních darů na pomoc postiženým. Významná 

materiální i finanční pomoc je organizována humanitárními organizacemi a přichází také 

ze zahraničí. Do příprav i likvidace se zapojily tisíce dobrovolníků. [12] 

Pro tabulku číslo 6 [12], která poskytuje přehled vzniklých škod a vynaložených nákladů 

při těchto povodních, jsem použila údaje ze stránek MV ČR. Kromě uvedených škod byla 

také významně zasažena dopravní infrastruktura. 

 

Tabulka č.  6 Souhrn vzniklých škod a vynaložených nákladů při povodních v roce 2002     

Vzniklé škody a vynaložené náklady počet z toho v Praze 

Evakuované osoby v ČR 225 000  50 000 

Ztráty na životech 17 osob 0 osob 

Domy zničené a určené k demolici  více než 400  3 

Domy poškozené a určené k rekonstrukci stovky 30 

Vzniklé škody celkem 90 miliard Kč 24 miliard Kč 
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8. Srovnání povodní v roce 1997 a v roce 2002 

Krizová situace v srpnu roku 2002, vyvolaná rozsáhlými povodněmi na území České 

republiky, byla zvládnuta s minimem možných ztrát a za účinné spolupráce orgánů, 

organizací, firem, občanů a sdělovacích prostředků. 

Srovnání počtu zasahujících hasičů a dalších ukazatelů katastrofálních povodní v roce 1997 

a 2002 je uvedeno v grafu přílohy číslo 7 [12], který jsem sestrojila z údajů získaných 

na stránkách MV ČR.  

V reálné situaci byla prověřena součinnost krizových štábů na všech úrovních řízení, která 

potvrdila, že pravidla pro postupnou aktivaci krizových štábů, v závislosti na vývoji situace 

a vyhlašování krizových stavů v ČR, jsou z procesního a organizačního zajištění správně 

nastavena. 

Záchranné a likvidační práce při povodni byly zvládnuty, zejména díky následujícím 

zásadním změnám oproti možnostem řešení povodňové situace v roce 1997: 

• zcela nová legislativa v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení,  

• havarijní připravenost - zpracované havarijní plány a povodňové plány,  

• sloučení požární ochrany a civilní ochrany - integrace navazujících činností,  

• vznik HZS krajů - vznik řídících a výkonných struktur na úrovni krajů. 

Nové podmínky umožnily zejména: 

• včasné informování obyvatelstva prostřednictvím varovného systému, který je nyní 

ovládán z operačních a informačních středisek HZS ČR, 

• včasné a objektivní informování obyvatelstva prostřednictvím mediálních prostředků, 

• včasné informování ohroženého obyvatelstva prostřednictvím doplňkových prostředků 

Policie ČR (nouzové mobilní prostředky) a hasičů, 

• včasnou evakuaci, provedenou jednotkami požární ochrany, Policií ČR, 

příp. městskou policií, orgány obcí, 

• zabezpečení nouzového přežití obyvatel, včetně náhradního ubytování, v souladu 

s povodňovými plány. 

Tyto skutečnosti potvrdily správnost krajského uspořádání, obzvláště pak v oblasti operačního 

řízení, neboť bylo možné využít více sil a prostředků v rámci kraje, než v minulosti v rámci 

okresního zřízení. Prokázala se i správnost organizačního uspořádání krizových orgánů 

na všech úrovních řízení. 

Je třeba zdůraznit, že výše popsaná opatření měla zásadní vliv na zamezení přímých ztrát 

na životech v průběhu povodní. 
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Ve srovnání s povodněmi na Moravě v roce 1997 sehrály v srpnu 2002 významnou úlohu 

i nové informační a komunikační technologie (mobilní komunikace, internet, geografické 

informační systémy a digitální mapy).  

Myslím si, že celkové zlepšení bylo výrazné, a to nejen díky opatřením v předpovědní službě 

ČHMÚ uskutečněným od roku 1997, ale také díky jejímu důslednému napojení na nově 

vzniklý celostátní systém krizového řízení a IZS. Plně se osvědčila nová organizační struktura 

Předpovědní a výstražné služby ČHMÚ, soustředěná do šesti regionálních předpovědních 

center na pobočkách propojených s centrálním předpovědním pracovištěm v Praze.  

Při srovnávání povodně v Čechách v srpnu 2002 s povodní 1997 nelze opomenout tato 

významnější fakta. Spolupráce s americkou povětrnostní službou (NWS) v posledních letech 

iniciovala několik změn v činnosti ČHMÚ, především mnohem lepší propojení 

meteorologické a hydrologické části PVS, důslednější využívání radarů, kvalitnější a také 

početnější data z postupně automatizovaných srážkoměrných a vodoměrných sítí. Zlepšil se 

také sběr a přenosy dat po technické stránce. PVS se více opírala o kvalitnější radarovou síť. 

Oproti roku 1997 byl v provozu nový radar v Brdech, který ukazoval okamžité srážky 

mnohem lépe než jeho „předchůdce“ v Praze-Libuši. Významný pokrok byl učiněn 

i v numerickém modelování počasí, kde se předpověď srážek z modelu ALADIN, počítaného 

na superpočítači přímo v ČHMÚ v Praze-Komořanech, stala základem pro hydrologickou 

předpověď. Ta je postavena na využití hydrologických srážkoodtokových modelů 

(které v roce 1997 chyběly) pro hlavní toky v oblastech zasažených povodní. Byla snaha 

i o co největší prodloužení intervalu předpovědí. Pro práci krizových štábů byly rozhodující 

výstupy z modelu ALADIN (avšak pouze do 48 hodin dopředu). [10] 

Při srovnání povodní z roku 1997 a z roku 2002 z hlediska povodňové služby, pak mezi 

největší klady patří dobré fungování napojení PVS ČHMÚ na systém krizového řízení a  IZS 

v souladu se souborem nových krizových zákonů platných od počátku roku 2000. Hlavní tok 

výstrah, předpovědí a dalších informací směřoval z Centrálního předpovědního pracoviště 

ČHMÚ na OPIS GŘ HZS v Praze a odtud dále na OPIS krajských ředitelství HZS a pak dále 

na okresy (OPIS IZS) a v konečné fázi k obcím a jednotlivým občanům. RPP ČHMÚ byly 

obdobně přímo spojeny s příslušnými operačními a informačními středisky na krajských 

či okresních úřadech. Paralelně probíhala i nepřetržitá výměna informací mezi PVS ČHMÚ 

a příslušnými dispečinky podniků Povodí, s.p. a potřebné informace dostávaly i povodňové 

komise. Ty však velice brzy, po vyhlášení krizového stavu, přešly do příslušných krizových 

štábů, řízených na úrovni kraje hejtmany a na úrovni státu (ústřední krizový štáb) ministrem 
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vnitra. Nový systém krizového řízení se při tak velké katastrofě uplatnil v ČR poprvé 

a úspěšně. [10] 

Pro zlepšení přímého informování veřejnosti zavedl ČHMÚ prezentaci všech upozornění, 

výstrah a informací na své internetové stránce včetně prezentace aktuálních stavů 

na vybraných vodoměrných stanicích. Dále po dohodě s ČT zavedl zveřejňování dosažených 

stavů pro stupně povodňové aktivity na teletextu a do vybraných hlásných profilů instaloval 

stanice podávající fonickou informaci aktuálního stavu na telefonické zavolání (tzv. mluvící 

stanice). Všechna tato opatření napomohla ke zlepšení informačních funkcí ČHMÚ 

i při povodni v srpnu 2002. Činnost ČHMÚ při srpnové povodni, důsledné napojení na systém 

krizového řízení a zejména dobrá spolupráce meteorologů s hydrology, mají značný ohlas 

i v zahraničí. Dobrá byla i zkušenost se zapojením zástupců ČHMÚ do činnosti krizových 

štábů. [10] 

Rozsah obou povodní byl výjimečný, což potvrzuje i spousta fotodokumentace 

a videozáznamů. Do přílohy číslo 8 a 9 [12] jsem vybrala fotografie zaplaveného území 

ze srovnávaných povodní. 

Vybrala jsem nejdůležitější ukazatele obou povodní, které jsem porovnala v závěrečné 

tabulce č. 7 [12]. 

 

Tabulka č.  7 Porovnání ukazatelů povodní v roce 1997 a 2002 

Ukazatelé povodně 1997 povodně 2002 

Zasažené území 34 okresů 43 okresů 

Postižená města a obce 538 446 

Evakuované osoby (řízená evakuace) 29 358 osob 123 200 osob 

Zachraňované osoby 26 304 osob 3 374 osob 

Ztráty na životech 60 osob 17 osob 

Vzniklé škody celkem 62,6 miliard Kč 90 miliard Kč 
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9. Závěr 

V bakalářské práci jsem analyzovala příčiny a následky povodní v roce 1997 a v roce 2002. 

V jednotlivých tabulkách a grafech jsem srovnávala statistické údaje obou povodní. 

Nejdůležitější ukazatele hodnotící rozsah vzniklých škod a následků dvou největších povodní, 

které zasáhly naší republiku, jsem vzájemně porovnala v tabulce číslo 7. Součástí práce je 

také zhodnocení posunu v legislativě, který způsobily povodně v roce 1997. 

Povodeň v červenci 1997 se stala díky svým katastrofickým důsledkům příležitostí k poučení, 

analýze a změně dosavadních koncepcí, a také k obnově postižených oblastí na úrovni 

přelomu tisíciletí, a to s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje. Zároveň posunula 

vývoj využívání krajiny i fungování institucí. Jako nejdůležitější změnu považuji schválení 

krizové legislativy, jejíž absence při povodních v roce 1997 je největším negativním 

faktorem, který ovlivnil výši a rozsah škod. 

Během srpnových povodní v roce 2002 se projevily zkušenosti z povodní v roce 1997 a  řada 

přijatých opatření. Především měl velký vliv nový vodní zákon a nově přijatá krizová 

legislativa, které jasně definovaly postavení jednotlivých účastníků ochrany před povodněmi 

a zejména umožnily včasnou evakuaci a uzavření zaplavených území. Jednoznačným 

důkazem těchto opatření je významný rozdíl v počtu lidských obětí oproti povodním 

v roce 1997. 

Ukázal se i význam povodňové předpovědní a výstražné služby, stejně jako význam přípravy 

povodňových plánů, protipovodňových opatření, ale i osvěty a informování obyvatel. 

Pro Prahu, ale i další města ČR i v zahraničí představovala povodeň v srpnu 2002 nejen 

historickou přírodní katastrofu, ale i jedinečnou zkušenost a zdroj ponaučení pro příští 

generace. Zda by se mohly povodně opakovat však bohužel nevíme, ale je zřejmé, že se klima 

mění a s tím je spojeno i více extrémů. 

Je asi nevhodné hledat na povodních dobré věci, ale jedno ještě příjemné zjištění přece 

jen vyplynulo, a to, že lidská solidarita a potřeba pomoci bližnímu v nebezpečí ještě zcela 

nevymizela. Je jen na lidech, aby tyto krásné vlastnosti neprojevovali pouze ve stavu 

největší nouze.  

Stanovený cíl práce byl splněn v celém rozsahu. Tato práce dává přehled o povodních 

v roce 1997 a 2002, porovnává je a může také sloužit pro všechny, kteří se problematikou 

zabývají, včetně studentů vysokých škol. 
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  numerický předpovědní model počasí na omezené oblasti, určený 

pro krátkodobou předpověď (dva dny) atmosférických procesů   
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AČR Armáda české republiky 

CO ČR Civilní ochrana české republiky 

CPP Centrální předpovědní pracoviště 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČT Česká televize 

ČTK Česká tisková kancelář 

GŘ  Generální ředitelství 

HZS Hasičský záchranný sbor 
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MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 
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SPA  Stupeň povodňové aktivity 
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 Příloha č. 3 Počet nasazených jednotek PO při povodních 1997    
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 Příloha č. 4 Nasazení prostředků a sil při povodních 1997 
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  Příloha č. 5 Povodňové škody v roce 1997 v procentech 
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 Příloha č. 6 Počet nasazených jednotek PO při povodních v roce 2002  
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 Příloha č. 7 Porovnání některých ukazatelů katastrofálních povodní v roce 1997 a 2002  
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 Příloha č. 8 Fotografie z povodní v roce 1997         

  

Ostrava Ostrava – Hlavní nádraží  

          

 

 

 

 

 Ostrava – Moravské chemické závody Obec Vlkoš 



 

 

 

  

 Obec Troubky  Přerov 

   

Rozvodněná Velička Obec Bochoř



 

 

 Příloha č. 9 Fotografie z povodní v roce 2002 

  

 Ústí nad Labem  Praha – maximální stav  

  

 Ústí nad Labem – rozvodněné Labe Praha 



 

 

  

Kamenný most v Písku Děčín 
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