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ANOTACE 
 

     Diplomová práce se věnuje tématice povodní. V úvodních kapitolách je povodeň 

popsána z obecného hlediska, tj. popisuje charakteristiku povodní, příčiny povodní, dále 

pak hlavní druhy povodní, které se vyskytují v České republice. V práci jsou popsány 

např. i faktory ovlivňující vznik a průběh povodní.  

     V poslední kapitole se práce věnuje povodním z června roku 2009. Kapitola je 

doplněna o fotky ze zaplavené oblasti, nechybí ani fotka z průběhu povodní. 

  

Klíčová slova: Novojicinsko, povodne, bleskove povodne, privalove srazky 

 
 
 
SUMMARY 

     The thesis inscribes to theme of floods. In introductory chapters is a flood described 

in general terms that means describes characteristics of floods, process of floods, then 

the main types of floods which are occured in the Czech Republic. There are described 

as well as factors influencing the onset and process of floods. 

     The final chapter focuses on floods in June 2009. The chapter is completed by the 

photos of  flow territory, there is also the photo during the flood. 
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1. ÚVOD, CÍL PRÁCE 

 

     Voda byla vždy činitelem, který ovlivňoval naše životy více, než kterýkoliv jiný. 

Člověk potřebuje denně průměrně tři litry vody, bez vody umírá on, i ostatní živé 

bytosti po několika dnech. Voda je živlem, která ve velkém množství může způsobit 

přírodní katastrofu - povodeň a povodeň může způsobit v nejhorším případě i smrt. 

Naopak při nedostatku vody se mohou dříve úrodné kraje proměnit v poušť. 

     Povodně představují přírodní katastrofu. Nemůžeme je zastavit, můžeme je pouze 

omezit, a to jen v dostatečném předstihu. Zmírnit je může např. revitalizace toků nebo 

včasné varování meteorologů. Při silnějších deštích trneme, zda se zvedne hladina řek.  

     Povodně mají na svědomí nemálo životů, ať už mluvíme o lidských nebo zvířecích, 

velké škody na majetku a samozřejmě také újmu na psychice člověka.  

     Povodně v dnešní době představují společenský fenomén, o kterém slýcháváme ze 

všech stran. Povodně a problematika s nimi související patří k častým tématům jak 

v naší, tak i zahraniční literatuře.  

     Cílem mé práce je vytvořit ucelenou práci na téma povodně a doplnit ji o fotky 

z povodní v červnu 2009. V práci chci zahrnout nejdůležitější kapitoly týkající se 

povodní, tzn. co jsou to povodně, druhy povodní, jejich příčiny a v závěru popsat situaci 

v červnu 2009. 

     Téma povodně 2009 jsem si vybrala z osobního důvodu, a to protože probíhaly také 

v okolí Nového Jičína, kde bydlím, tudíž se mě tyto povodně přímo dotkly. 
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2. POVODNĚ 

 

„Povodní se ve smyslu technické názvoslovné normy (1975) rozumí: 

Přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku anebo 

dočasným zmenšením průtočnosti koryta (např. ledovou zácpou)“. (Unucka in Vondrák, 

2007) 

     Velikost povodně se obvykle hodnotí podle velikosti jejího kulminačního průtoku (v 

m3 za sekundu), ve srovnání s N-letými maximálními průtoky platnými pro daný úsek 

toku. N-letý průtok je kulminační průtok, který je dosažen nebo překročen průměrně 

jednou za N let. (Unucka, Žídek, 2010) 

     Od roku 1997 postihla naši zemi série různě velkých vod – od dvouletých až po 

pětisetleté vody. Nešlo přitom o opakování jedné určité situace, ale právě naopak byly 

povodně zajímavé svou rozmanitostí. Nejprve na sebe upozornily klasické velké vody z 

rozlehlých povodí Moravy a Vltavy, postupně se přidávaly menší povodně z tajícího 

sněhu. Dokonce se objevily dlouhou dobu nevídané ledové bariéry a lokální povodně 

vznikající na promrzlé půdě. V červnu 2009 se v nečekané míře přidaly rovněž povodně 

ze sériových přívalových srážek. Za posledních dvanáct let se nám tak podařilo prožít 

řadu různých druhů povodní, které navíc přicházely v každém ročním období a ve svém 

souhrnu zasáhly všechny české i moravské kraje. [1] 
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Obr. č. 1: Hydrogram průtokové vlny a její prvky (Brázdil a kolektiv, 2005) 

 

 

2.2. Obecná charakteristika povodní 

     Povodeň je zvláštní fází oběhu vody v přírodě, který neprobíhá pravidelně a 

rovnoměrně. Je to běžný přírodní jev, který se významnou měrou podílí na vývoji 

krajiny. Povodeň vzniká, jestliže množství vody v toku překročí kapacitu koryta a voda 

přeteče břehy. Příčinou jsou nerovnoměrné srážky během roku. Meteorologická situace 

je jedna z hlavních příčin, tím vyvolané srážky jsou impulzem a povodňový odtok je 

odrazem meteorologické situace. Úlohou hydrologů je kvalifikovat stav povodí s cílem 

diagnostikovat akutnost vzniku povodně. 

Povodně představují mezi ostatními přírodními riziky, která se vyskytují na území ČR, 

největší přímé nebezpečí. Vyskytují se nepravidelně v čase i prostoru s různým stupněm 

extremity. Za povodeň se označuje situace, při níž množství protékající vody překročí 

z různých příčin průtočnou kapacitu koryta. Nejčastěji se tak děje v důsledku srážek, ale 

také zmenšením koryta, způsobené např. ledovou zácpou, bariérou ze splavených 

překážek, aj. Ve chvíli kdy se voda vylije z koryta a začne zaplavovat přilehlá území, 
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stává se potencionálně škodlivým živlem. Vylití vody z koryta však samo o sobě není 

problémem. Ten nastává až v okamžiku, kdy se jí do cesty postaví stavby realizované 

člověkem a vzniknou tak povodňové škody. 

     Průběh povodně na toku je charakterizovaný povodňovou vlnou. Za začátek 

povodňové vlny se považuje okamžik, kdy dochází k výraznému stoupání průtoků. Za 

ukončení povodňové vlny se považuje okamžik, kdy průtok klesne na počáteční stav. 

(Horváthová, 2003) [2] 

     V zásadě rozeznáváme povodně bleskové a déletrvající. Bleskové povodně 

přicházejí náhle po přívalových deštích, zpravidla v omezeném územním rozsahu a s 

velmi omezenou možností varování obyvatel. Hlavním faktorem vzniku škod je bořící 

účinek a neočekávanost situace. Déletrvající povodně vznikají v důsledku vydatných 

dešťů nebo tání na větším území a za delší časovou periodu spíše v akumulačních 

částech vodních toků. Hlavním faktorem je dlouhodobé zaplavení, případně odříznutí 

postižených oblastí. Podle kulminační výšky vodní hladiny (která je přímo úměrná 

velikosti zatopených oblastí), charakterizujeme povodně jako dvacetileté, padesátileté, 

stoleté atd., podle průměrné délky časové pauzy jejich výskytu empiricky určené z 

historických povodňových statistik. 

     Vztah mezi povodněmi a lidskou činností nemusí znamenat vždy katastrofu. Tento 

vztah se historicky vyvíjel a lze tvrdit, že po větší část dějin lidstva měly povodně spíše 

pozitivní vliv na lidské aktivity. Díky povodním vznikly úrodné zemědělské půdy. Na 

rovinách, přilehlých k vodním tokům, je půda někdy tvořena naplaveninami těchto toků. 

Je-li naplavený materiál bohatý, může jít o vítanou a nezbytnou součást zemědělských 

aktivit. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že pozitivně byly vnímány pravidelně 

opakované, očekávané povodně. O tyto povodně jsme se ale v důsledku regulací 

vodních toků a dalších opatření na většině území Moravy přišli a můžeme tak očekávat 

pouze extrémní události, měnící se v katastrofy. (Vaishar, 2002) (Kozák, 2007) 
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2.3. Příčiny povodní 

 

     Povodeň je výsledkem působení několika příčinných faktorů, které lze rozdělit do 3 

základních skupin: 

1. Meteorologické (zejména srážky, cirkulační poměry) 

2. Fyzickogeografické (zejména geomorfologie, hydrologie, hydrogeologie, půdy a 

krajinný pokryv území) 

3. Antropogenní (výskyt vodohospodářských objektů a soustav, změny 

v krajinném pokryvu (land cover) a využití ploch (land use). 

 

     Povodeň zpravidla působí na některých úsecích toku hospodářské škody, jejichž 

velikost je zpravidla ovlivněna stupněm vybudované protipovodňové ochrany. 

     „Jak dokládají vybrané přímé či nepřímé ukazatele geologické historie Země, 

povodeň jako taková něčím výjimečným či ojedinělým, patří k dynamice povodí a 

zejména v nížinných partiích toků patří k prvkům ekologické stability krajiny nebo 

periodičnost projevující se obdobími snížené nebo zvýšené povodňové aktivity pak 

způsobuje vlny zvýšené ostražitosti a zájmu o hydrologické extrémy nebo naopak až 

takřka bezstarostného provozování ekonomických aktivit v potenciálně ohrožených 

územích. Někteří autoři se odkazují na cykličnost středoevropského klimatu a oscilace 

jeho stavových veličin v měřítku 5 – 6, 30 – 50 a 90 let. Příčiny mohou být cirkulační 

(převládající směr proudění, severoatlantická oscilace – NAO), nebo např. astronomické 

(sluneční aktivita a intenzita insolace apod.). Jednoduché schéma této cykličnosti je 

však velice složité podchytit a tedy i prognózovat.“ 

     V souvislosti se stále sílící debatou nad problematikou globální změny klimatu, 

kterou u nás oficiálně zaštiťuje Národní klimatický program (Ministerstvo živ. 

Prostředí, ČHMÚ, VÚV T. G. M.), mezinárodně pak studie IPCC a dalších většinou 

nezávislých institucí (univerzity, Acacia Project apod.), sílí obavy před periodickým 

střídáním hydrologických extrémů, které představují zejména sucha a přívalové 

povodně. (Unucka in Vondrák, 2007) 
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Obr. č. 2 : Normály ročních srážkových úhrnů v letech 1916 – 1990 v mm [2] 
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3. HLAVNÍ DRUHY POVODNÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE V ČR 

 

     „Podle příčiny vzniku povodně uvádí ČSN (1975, 1983) povodně dešťové, sněhové a 

smíšené. Zvláštním případem jsou pak povodně vzniklé ledovou zácpou v určitém 

úseku vodního toku.“ 

 

 

3.2. Dešťové povodně 

 

     Jsou vyvolány deštěm, tj. srážkami o kapalném skupenství a podle způsobu vzniku, 

doby trvání a intenzity je lze rozdělit na 2 typy: 

 

a) dešťové povodně z trvalých regionálních srážek 

     Ty jsou způsobeny zejména regionálními dešti o větším územním rozsahu a době 

trvání srážek v rozsahu desítek hodin až několika dnů. Jsou většinou vázány na tzv. 

srážkotvorné cyklony (tlakové níže) v blízkosti nebo přímo nad územím ČR. 

Charakteristiky samotné cyklony (zejména velikost, poloha a rychlost pohybu) a pozice 

s ní spojeného frontálního rozhraní. V souvislosti s postupem cyklón a orografií území 

se pak používá termín tzv. orografického zesílení srážek. Většinou se propagují na 

větších tocích – toky prvního (např. Odra) a druhého řádu (jejich přítoky, např. Opava, 

Olše) 

     Vytrvalé srážky přicházejí v souvislosti s meteorologickými frontami. Setká-li se 

teplý proud vzduchu v atmosféře s chladnějším vzdušným prouděním, dochází k jeho 

pomalému, ale zato neustálému stoupání. Na velké ploše území pak padají slabší, ale 

dlouhotrvající srážky. Tento přechod mezi teplou a studenou masou vzduchu se nazývá 

teplá fronta. Nezdržuje se na jednom místě, ale otáčí se pomalu kolem oblasti nízkého 

tlaku vzduchu.  

     Vytrvalý déšť nasytí půdu vodou, což je významný povodňový faktor zvláště 

v povodí velkých řek. Jsou-li během 24 hodin překročeny hodnoty srážek 15–30 mm, 

vzrůstá pravděpodobnost vzniku povodně. Další srážky se již z větší části nemohou 

vsáknout do půdy, proto ihned odtékají. Z rozlehlého území pak proudí do koryt 

vodních toků více vody, než mohou pojmout.  
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Příklady: červenec 1981 – povodí Berounky, Vltava, Labe, srpen 1985 – povodní 

Odry, Moravy a Dyje, červenec 1997 – povodí Odry, Moravy a horního Labe a 2002 

Labe a Vltava. (Unucka in Vondrák, 2007) 

 

b) dešťové povodně z přívalových srážek (tzv. bleskové povodně – flash flood) 

     Jsou vyvolány srážkovou činností omezeného územního rozsahu, krátké doby trvání 

(zpravidla v řádu desítek minut až hodin), ale vysoké intenzity (někdy až 100 mm za 

hodinu). Jsou zpravidla doprovázeny bouřkami, což opět souvisí se zesílenou konvekcí. 

Na rozdíl od předešlého typu se projevují zejména na menších tocích (třetího a nižšího 

řádu) a působí často výrazné škody (vysoká kinetická energie vody, bahnotoky apod.). 

     „Stoupá-li teplý a velmi vlhký vzduch rychle vzhůru, mohou vznikat mohutné 

mraky. Coby ohniska bouřek a přeháněk se omezují na poměrně malý prostor. Nad 

územím o rozloze často jen několik čtverečních kilometrů náhle zaprší velmi silně, 

v jejich okolí jen málo nebo vůbec ne. To vyvolává povodně především na menších 

vodních tocích. Protože však přívalové srážky dosahují v extrémních případech 

intenzity až 100 mm za hodinu, mohou vyvolat bleskové povodně.  

     Vydatnější srážky vznikají také při poklesu proudění studeného vzduchu. U tzv. 

studené fronty se studený vzduch podsouvá pod teplý a nutí tak teplý vzduch 

k prudkému a rychlému stoupání.“ 

 

Příklady: červen 1979 – Sténavá a horní Metuje, červenec 1979 a červenec 1987 – 

Jílovský potok, červen 1987 – Dřevnice a Vsetínská Bečva, červen 1995 – Litavka, 

červen 1996 – povodí Opavy na Bruntálsku, červenec 1998 – Dědina a Bělá na 

Rychnovsku, srpen 2005 Olše, červen 2009 – Jičínka a Zrzávka. (Unucka in Vondrák, 

2007) 

 

 

3.2. Sněhové povodně 

 

     Tento typ vzniká především náhlým táním sněhu při teplotách nad bodem mrazu 

v zimním a jarním období. Někdy bývají doprovázeny ledovými jevy. Kulminační 

průtoky však na našem území většinou nedosahují tak výrazných N-letostí jako u 

předešlého typu. 
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     Množství vody, které zadržuje sněhová pokrývka, se může velmi lišit. 1 cm 

prachového sněhu, odpovídá 1 mm dešťových srážek, tj. 1 litr/m2 vody. Opakované tání 

a přimrzání mění časem strukturu sněhových krystalů. Jejich vlastní váha přispívá 

k tomu, že se sníh dále sesedá a vzniká tzv. starý sníh. V takovém sněhu už nejsou 

téměř žádné vzduchové „dutiny“ – tj. má velkou hustotu. Centimetr mocná vrstva sněhu 

obsahuje až 4 litry/m2. 

     K tání potřebuje sníh teplo. Sluneční záření, teplota vzduchu a vítr mu toto teplo 

poskytují. Také dešťová voda má v porovnání se sněhem vyšší teplotu a přispívá k jeho 

tání. Když taje, může vysoká sněhová pokrývka ve svých pórech nejprve zadržet velké 

množství vody. Teprve mnohem později tato voda z tajícího sněhu postupně odtéká. 

Vysoká sněhová pokrývka tedy nejprve povodeň zbrzdí. Naproti tomu tenká sněhová 

pokrývka taje za deště velmi rychle a tající voda odtéká zároveň s dešťovou vodou. 

Kromě toho je pod tenkou sněhovou pokrývkou půda promrzlá, proto se do ní nemůže 

voda vsáknout. Málo sněhu zvětšuje pravděpodobnost vzniku povodní, pokud současně 

s táním i prší. 

 

Příklady: březen 1981 – horní a střední Labe, povodí Ohře, horní Morava, prosinec 

1993 – horní Vltava, Otava, 2005 a 2006 horní Morava. (Unucka in Vondrák, 2007) 

 

 

3.2.1. Tání sněhu na horách 

 
     Na horách se přes zimu obvykle vytvoří mohutná sněhová vrstva. Téměř veškeré 

srážky se zadrží v podobě sněhu. Jen málo vody odteče řekami. Když se na jaře oteplí, 

sníh postupně odtává. Zatímco v údolích je teplota již nad bodem mrazu, o sto metrů 

výš ještě mrzne. Probíhá-li vše příznivě, sníh v nižších polohách roztaje a voda z něj 

odteče dříve, než začne tání ve vyšších nadmořských výškách. 

     Začne-li však brzy na jaře vydatně pršet, roztaje následkem tepla velké množství 

sněhu v krátkém časovém rozsahu. Toto zbytkové tání způsobuje velmi rychlé zvýšení 

stavu vody v řekách. (Unucka in Vondrák, 2007) 
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3.2.2. Tání sněhu ve středohořích a v nížině 

 
     V nížině a ve středohořích se zpravidla přes zimu nevytváří souvislá sněhová 

pokrývka, která by byla s to zadržovat vodu. Časté střídání sněhových srážek a oblevy 

způsobuje, že sníh se v těchto polohách dlouho neudrží. Oblevou tedy mohou být 

současně zasaženy rozsáhlé oblasti včetně vyšších poloh, čímž se uvolňuje velké 

množství vody najednou. Oblevu ve středohořích a nížinách vyvolávají většinou vlhké 

a mírné pásy vzduchu z jihozápadu a západu. (Unucka in Vondrák, 2007) 

 

 

3.3. Smíšené povodně 

 

     Jsou v podstatě kombinací typů dešťových a sněhových povodní. Mohou být rovněž 

doprovázeny ledovými jevy. Spolupůsobení teplot nad nulou a kapalných srážek 

urychluje zhutňování a tání sněhové pokrývky. (Unucka in Vondrák, 2007) 

 

 

3.4. Ledové povodně 

 

     Vznikají i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích toků náchylných ke 

vzniku ledových nápichů a ledových zácp do obdobích déletrvajících mrazů 

s následným oteplením a pohybem ledových ker. 

     „Led ve vodních tocích může být významnou překážkou pro odtok vody z území. 

K povodňovým událostem přispívá jak tzv. okrajový led, hladinový led, led na dně, tak 

vodou nesená ledová kaše a vznik tzv. ledových nápěchů. 

     Když rtuť teploměru klesne pod bod mrazu, začíná voda souvisle zamrzat. Jednotlivé 

krystaly ledu rostou, spojují se do větších struktur a trvá-li mráz dost dlouho, vytváří se 

i v tekoucích vodách souvislá vrstva ledu. Nejprve se u břehu objeví tenčí okrajový led. 

Vzniknou-li z něj později ledové kry, hovoříme o ledové tříšti. Tyto kry mohou 

uváznout na mělčinách nebo v zákrutách řeky. Zaklíní-li se u mostů a jezů, vzniká 

nebezpečí městnání ledů. Stále se zvětšující barikády z ledových ker zatarasí tekoucí 

vodě cestu. Odtok v řece je natolik omezen, že řeka vystoupí z břehů. Led může 

způsobit lokální vzestup hladiny řeky až o několik metrů. 
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     Jestliže tlak na ledovou bariéru zesílí, může voda velkou silou prolomit ledy. 

Předtím, než se řeky začaly regulovat a než se začala stavět zdymadla, se výše uvedené 

problémy s ledem vyskytovaly často opakovaně na stejných místech. Postiženými místy 

byly často úzké soutěsky nebo významné kamenné mosty, které ledochodům překážely 

přímo v toku.“ 

     Řeky nezamrzají vždy směrem od hladiny ke dnu. Ledové krystaly se mohou 

v důsledku turbulencí dostat na dno a tam přimrznout. Tak vzniká led na dně vodního 

toku. Koryto se zespodu a ze stran stále více zužuje, až si voda musí hledat k odtoku 

jinou cestu. 

 

Příklady: leden 1982 – Berounka, Cidlina, Ohře, únor 1985 – povodí Moravy, Dyje, 

Sázava a další toky. (Unucka in Vondrák, 2007)   

 

 

3.5.  Povodně zvláštního typu 

 

Vznikají: 

• při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl vzdouvajících vodu 

• při narušení vzdouvacího tělesa 

• při poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení 

• při nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti 

vodohospodářských děl 

 

     „Tyto případy bývají často spojeny s výskytem přirozené povodně v daném území. 

Jde většinou o zemní hráze malých nádrží a rybníků, jejichž výpustné a předivné 

objekty nejsou dostatečně kapacitní pro bezpečné převedení přítoku do nádrže.“ 

(Unucka in Vondrák, 2007) [2] 
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A PRŮBĚH POVODNÍ 

 

„Tyto faktory lze rozdělit na předběžné a příčinné. 

     Předběžné faktory působí několik dní až měsíce před nástupem povodně samotné. 

Zde lze zařadit např. odtokovou situaci (velikost Q v tocích), nasycenost půdního 

profilu v povodí často vyjadřovaná tzv. ukazatelem předchozích srážek – UPS (angl. 

API – Antecedent Precipitation Index), velikost zásob podzemních vod, aktuální stav 

vegetace, výskyt zámrzů, výskyt a parametry sněhové pokrývky. 

     Příčinné faktory pak působí v řádu hodin až dní před vznikem povodně jako její 

spouštěcí mechanismus.“ (Unucka in Vondrák, 2007) 

 

Obr. č. 3: Radarový snímek srážkových intenzit z 24.6.2009 17:00 h. (zdroj dat: 

ČHMÚ) 
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5.  SYNOPTICKÉ PŘÍČINY POVODNÍ 

 

    „Obecně leze konstatovat, že lze typizovat charakteristické povětrnostní situace např. 

podle Bráškovy (např. Wc – západní cyklonální situace, B – brázda nízkého tlaku nad 

střední Evropou) či Šteflovy klasifikace (NWC – cyklona severozápadně od území ČR, 

NCZ – cyklona severně, výšková a frontální zóna apod.), v případě výskytu cyklón pak 

můžeme trajektorie pohybu charakterizovat drahami postupu dle van Berbera (číselné 

indexy I – VI s písmenkem subtypu).“ 

     Rozhodující je tedy  výskyt vybraných talkových útvarů, frontálních rozhraní a jejich 

dynamiky (trajektorie a rychlost pohybu). Typizace pak slouží k určitému předběžnému 

zhodnocení potenciálního rizika extremity srážkové či povodňové činnosti. 

     „Výše uvedené typizace povodní nejsou samoúčelné. Ve vztahu k dynamické 

klimatologii a typizaci synoptických situací jsou vodítkem k podchycení rizika a 

určujícího meteorologického prvku jako spouštěcího mechanismu povodňové aktivity. 

Spolupráce meteorologa a hydrologa v rámci hydrometeorologické prognózy pak 

umožňuje včasné varování před rizikem extrémních povětrnostních a hydrologických 

jevů. Spolu s potenciálem numerických modelů atmosféry a hydrologických systémů 

lze vybudovat poměrně účinný a flexibilní balík nástrojů a metodik systémů včasného 

varování vůči povodním.“ (Unucka in Vondrák, 2007) 

 

 

5.2. Letní povodně 

 

Letní povodně se vyskytují v měsících duben až listopad. Jsou to většinou povodně 

dešťové. Původ mohou mít jednak v intenzivních, krátkodobých srážkách (bleskové 

povodně), kdy během několika hodin vypadnou z oblaků dešťové srážky odpovídající 

vodnímu sloupci o výšce až několika stovek milimetrů. Tato voda může zaplavit 

rozsáhlé plochy během několika málo minut. Letní povodně vznikají ještě i jiným 

mechanismem, totiž jako následek vytrvalých, i několikadenních dešťových srážek, 

postihujících často rozsáhlá území i celá říční povodí. Oproti bleskovým povodním je 

zde celkový objem srážek větší, což se odráží ve větším objemu povodňové vlny. 

Zvláštní nebezpečí představují ty typy povodní, ve kterých se oba dva mechanismy 

extrémních vodních srážek kombinují a katastrofické následky sčítají.  (Kozák, 2007) 
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5.3. Zimní povodně 

 

Zimní povodně přicházejí obvykle v období od konce zimy do příchodu jara, tj. od 

konce února do počátku dubna, kdy sněhová vrstva ve výše položených oblastech 

povodí pravidelně na větším území taje v závislosti na ročním cyklu slunečního záření 

na severní polokouli. Zimní povodně se však vyskytují na našem území i mimo toto 

období, obvykle ve spojitosti s příchodem náhlého oteplení, v kombinaci s dešťovými 

srážkami. Charakter zimních povodní na našem území je odlišný ve srovnání 

s povodněmi letními, jež jsou na našem území výlučně dešťové. U zimních povodní 

rozlišujeme jejich druhy, ve kterých se dešťové srážky, proces tání sněhu a efekty 

způsobené ledovými nápěchy ve vodních tocích mohou vzájemně kombinovat. 

Ukazatelů, které utvářejí konečnou podobu jak zimních tak i letních povodní je 

mnohem více, např. vlastnosti zemského povrchu (stupeň nasycenosti půdy vodou, 

hloubka zamrznutí půdy, sklon terénu a jeho zeměpisná orientace, jeho vegetační 

pokryv, atd.) (Kozák, 2007) 
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6. KLIMATICKÉ FAKTORY 

„Ve střední Evropě musíme kromě obvyklého systému severoatlantické oscilace počítat 

se třemi důležitými a v poslední době se proměňujícími klimatickými faktory: 

• Atlantický oceán je ve své tropické a subtropické části o 1–2 °C teplejší, což při 

obrovských rozlohách moře znamená větší odpar. Globálně se zvětšuje množství 

vody v atmosféře, ale protože se některé oblasti jako jižní Evropa vysušují, padá 

na zbytek souše o 6–10 % (lokálně i víc) vody. V klimatické „hře“ je nejen víc 

vody, ale i víc energie uvolněné při kondenzaci vody. Vzniká tak nebezpečí 

silných větrů i dálkového transportu srážek, které by jinak vypršely blíž 

mořskému pobřeží. 

• Ve středozemní oblasti se výrazně častěji objevují vlny veder a vysoké 

povrchové teploty moře. Platí zde v menším, co bylo řečeno o Atlantiku, ale 

také je nám Středozemní moře blíž. Červnové přívalové deště k nám přicházely 

od Jadranu a z egejské oblasti. 

• Roztávání Arktidy a růst teplot o 2–3 °C (výhledově však o 5–9 °C) musí 

vzhledem k velké ploše severních moří a drastické změně albeda ze sněhově bílé 

do oceánsky tmavé proměnit evropské klima, a to zejména na počátku a konci 

zimy, kdy moře zamrzá později a taje dřív. Pravděpodobným dopadem „černé“ 

Arktidy nebudou jenom změny tlakových výší a níží, a tím změněné směry 

větrného proudění, ale možná i rozostření sezónního chodu, jaké dnes pozorují 

původní obyvatelé Arktidy.“ [1] 
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7. POZOROVANÉ ZMĚNY V EVROPĚ 

 

•  nárůst teploty ve 20.stol. o 0.4 - 0.8°C, rychlost změny po r. 1976 ~ 2°C/100 let 

•  oteplení výraznější ve středních a vyšších zem. šířkách  

•  pokles sněhové pokrývky o cca 10% (délka trvání, výška) 

•  zvýšení hladin oceánu o cca 25 cm 

•  nárůst srážek ve středních a vyšších zeměpisných šířkách  

•  narůstající extremita počasí [1] 
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8. VLIVY ZEMSKÉHO POVRCHU 

 

     Při deštích zůstává část srážek na listech rostlin v podobě kapek. Jiná část se vsakuje 

do půdy nebo je zachycována v úbočích a v terénních prohlubních. Tyto zachycené 

srážky neodtékají, tím pádem ani nezpůsobují povodňové nebezpečí. 

     Teprve prší-li déle, nemůže být voda už zachycena a dochází k jejímu odtoku.V zimě 

a na jaře, když je půda zmrzlá nebo nasáklá vodou, odtéká větší množství vody než 

v létě. Déšť rozpouští tenký příkrov sněhu a tající voda zdvojnásobí svůj odtok. 

Všechny tyto procesy určují, kolik vody odteče z území pryč – tj. určují tzv. odtokové 

poměry. 

     Mají-li vodní toky velký spád nebo pokud jsou krátké, stéká se voda rychleji 

dohromady. Značné množství vody musí být pak odvedeno najednou a roste tak 

pravděpodobnost vzniku povodní. Je-li spád toku mírný a odtokové cesty dlouhé, 

koncentrace odtoku se zpomaluje. Množství vody může být odváděno rovnoměrně po 

delší dobu. Odtokové poměry a koncentrace odtoku určují průběh povodně v řekách 

s malým povodím. 

     V řece brzdí odtékající vodu porost a kamení. Čím drsnější je koryto, tím více se 

zpomaluje průběh povodňové vlny. Dochází-li k rozlivům mimo koryto vodního toku, 

zadrží část přebytečné vody i říční niva. Tento přirozený rozliv působí také na utlumení 

povodňové vlny – voda nestoupá tak rychle a tak vysoko. Je-li v říční nivě zadrženo 

málo vody a povodňová vlna má rychlejší průběh, zhoršuje se povodňová situace po 

proudu řeky. 

     Setkají-li se povodňové vlny dvou řek ve stejnou dobu na jednom místě, hovoří se 

o „skládání“ povodňových vln. Tak může dojít k tomu, že se povodeň středního rozsahu 

změní ve stoletou povodeň. Je proto lepší, když k tomuto jevu nedojde. V takovém pří-

padě trvá povodeň sice podstatně déle, ale průtoky v řekách jsou nižší a je pravděpo-

dobnější, že se udrží v prostoru ochranných hrází. [2] 

 
 

8.1. Odtokové poměry 

 
     Porost, půda a terén zadržují část srážek a mohou tak pomoci k zmírnění průběhu 

povodně. Hustý, vzrostlý les ve zvlněném terénu má nejvyšší retenční schopnost. Asfal-
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tová silnice s rovným nepropustným povrchem je jeho protikladem, protože z ní napro-

stá většina vody okamžitě odtéká pryč. [2] 

 

 

8.1.1. Porost 

 
     Ve volné přírodě dopadá déšť na stromy, keře a rostliny. Zpočátku listoví a jehličí 

téměř vůbec nepropouští vodu. Teprve pozvolna začíná voda prosakovat a déšť 

postupně proniká k půdě. Na louce se zachytí 2 mm, v lese až 5 mm vody v podobě 

kapek na trávě či listech stromů. Po dešti se tato voda opět odpaří. 

     Tímto odpařováním z porostu (tzv. evapotranspirací) se vrací vlhkost z méně 

vydatných srážek rychle zase zpět do atmosféry. Tak se po celé týdny či měsíce dostane 

do půdy jen málo vody. Kromě toho spotřebuje část vláhy i vegetace, která na ní roste. 

Půda vysychá a její póry jsou připraveny opět zadržet vodu. Spadnou-li pak přívalové 

deště v rozsahu 30 – 40 mm za den, suchá půda vodu vstřebá a tím se zmírní povrchový 

odtok. Porost tak působí jako tlumivý povodňový faktor. 

     Vegetace tedy nejen vodu zadržuje, ale zlepšuje také propustnost povrchu. Voda 

proniká rychleji a hlouběji do půdy. Tento proces se nazývá infiltrace. Největší podíl 

infiltrace je u letitých lesních porostů. Na rovinaté lesní půdě se vsákne za hodinu 60 až 

70 litrů/m2 vody. Řídce porostlá pastvina oproti tomu pojme jen 20 litrů. Ještě menší 

podíl infiltrace je u půdy, na níž se pěstují okopaniny, obilí nebo pícniny. [2] 

 

 

8.1.2.  Terén 

 
     Při povrchovém odtoku se voda zachycuje v prohlubních a strouhách. Odborníci 

hovoří o retenční schopnosti krajiny. Známe deštěm zaplavené louky a pole. Voda na 

nich zůstává stát, a neodtéká ihned do řek. Na základě pozorování v terénu bylo 

zjištěno, že se v prohlubních a terénních nerovnostech zachytí 1 až 5 litrů/m2 vody. 

V rovinatém terénu je tato retenční schopnost větší než v příkrém a svažitém terénu. 

Přes svůj pozitivní účinek je vliv retenční schopnosti krajiny na průběh povodní do jisté 

míry omezen. Při vytrvalých silných deštích se tato schopnost krajiny postupně 

vyčerpává tak, jak se půda nasycuje vodou. Retence je tedy významným faktorem 

zejména v počátečních fázích povodně. [2] 
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8.1.3.  Půda 

 
     Půda nasává vodu jako houba. Zornění půdy určuje její retenční vlastnosti. Tyto 

vlastnosti se mění podle obsahu humusu, druhu půdy, její mocnosti a míry zhutnění. 

Vlhká jílovitá půda přijímá i v hloubce l metru ještě až 150 litrů/m2 vody. To je více 

srážek, než obvykle spadne za dva měsíce. Chceme-li snížit riziko povodní, je 

samozřejmě příznivé, když půda může přechodně zadržet velké množství srážek. 

     Stává se však, že v krátkém čase prší velice intenzivně. I když retenční schopnost 

půdy ještě není vyčerpána, může dojít k tomu, že se voda dostatečně rychle nevsakuje. 

Shromažďuje se na povrchu a odtéká z něj pryč. Podíl infiltrace udává, kolik vody se 

může vsáknout za hodinu. Je-li obsah vody v půdě již velmi vysoký, podíl infiltrace se 

snižuje. Velké a spojité póry v půdě podporují vsakování. Nejrychleji přijímá srážky 

písek a drobný štěrk. Naproti tomu hlinitá půda s jemnými póry propouští vodu jen 

velmi pomalu. [2] 
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9.   KONCENTRACE ODTOKU 

 
     Při vydatných srážkách se voda shromažďuje na povrchu a odtéká spádem 

v praméncích a potocích. Z pohledu od ústí řeky lze přesně určit, ze které oblasti do ní 

voda přitéká. Tuto oblast nazýváme povodím řeky. To je na okrajích ohraničeno tzv. 

rozvodími. Povodí větších řek zahrnuje také povodí všech jejich přítoků. K povodí Labe 

patří tedy rovněž například povodí Vltavy, Ohře, Jizery aj. Čím větší je plocha 

odvodňovaná přítoky, tím větší je celkové povodí dané řeky. Pro vznik povodní je 

přitom rozhodující, kolik procent povodí odvádí vodu ve stejný čas. Nejrychleji stoupá 

voda v řekách v malých, kopcovitých povodích, v nichž při bouřkách prší na celém 

jejich území. V takovém případě přispívá k odtoku 100 % plochy povodí. Kvůli 

svažitému terénu kromě toho voda velmi rychle stéká na jedno místo. Doba koncentrace 

je krátká. Řeky s velkým povodím stoupají v důsledku delší doby koncentrace 

především při vytrvalých deštích, které zasahují velkou část plochy povodí. 

     Na koncentraci povodňových vln v rámci primárních povodí zasažených povodněmi 

má velký vliv stav koryt vodních toků. Pokud jsou tyto toky spíše technicky upravené, 

voda v nich teče rychleji a povodňové vlny se koncentrují do větších kulminačních 

úrovní. 

     „Rozloha, spád a tvar povodí a charakteristiky sítě vodních toků jsou parametry 

určující dobu koncentrace povodňové vlny v povodí. Čím menší je povodí, tím kratší 

jsou také odtokové cesty a tím kratší je i doba koncentrace. V důsledku většího spádu 

odtéká voda v horách z povodí rychleji než v nížinách. To částečně vysvětluje častější 

výskyt lokálních bleskových povodí v horských či podhorských oblastech (např. 

Frýdecko-Místecko, Jesenicko, Vysočina aj.). Z matematických modelů vyplývá, že čím 

vějířovitější tvar má povodí, tím kratší je při stejné ploše povodí.“ [2] 
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10.  PRŮBĚH POVODŇOVÉ VLNY 

 
     Povodňová vlna se příliš nepodobá klasické příbojové vlně na moři. Hladina vodního 

toku pozvolna stoupá hodinu za hodinou, den za dnem a ještě pomaleji zase klesá. 

Pozorujeme-li řeku, sotva poznáme, že se jedná o vlnu. Teprve když se stav 

zaznamenává na vodoměrné stanici po delší dobu, projeví se linie povodňového průtoku 

v charakteristickém tvaru vlny. Nejdříve strmě stoupá, po dosažení kulminační úrovně 

pak pozvolna klesá. Měříme-li čas, který potřebuje povodňová vlna k přesunu mezi 

dvěma body – například z Českých Budějovic do Prahy – dostaneme hodnotu, jež se 

nazývá doba průběhu vlny. 

     Jak povodňová vlna postupuje údolím k nižším částem povodí, dochází k její změně, 

a to opět v závislosti na stavu koryta toku a na podmínkách pro tlumivé rozlivy v říční 

nivě. Zejména když je koryto toku přírodní nebo přírodě blízké, tedy má malou 

kapacitu, je mělké, drsné a členité, dochází větší měrou k tlumení průběhu povodňové 

vlny rozlivem do nivy. Pokud je koryto technicky upravené, tedy kapacitní, přímé, hyd-

raulicky hladké, může se naopak postup vlny zrychlovat a ta může postupem údolím 

ještě narůstat. 

     Známe-li průběhové doby různých povodní jednotlivými údolími, lze s jejich pomocí 

předpovědět, kdy a kde se setkají povodňové vlny několika řek a jakých stavů vody 

bude patrně dosaženo. [2] 

 
 

10.1. Zadržování vody v údolní nivě 

 
     Odtéká-li z povodí do řeky více vody, než je její koryto schopno pojmout, řeka se 

vylije z břehů. V lepším případě, kdy je zachována nenarušená údolní niva řeky, 

dochází k přirozenému rozlivu do nivy, která může pojmout část nadbytečné vody. 

Zatopením nivy se řeka rozšíří a nezastavěné plochy na březích zvyšují retenci vody 

v krajině. Pomocí břehových porostů zpomaluje niva také rychlost odtoku. 

V prohlubních a nerovnostech nivy se kromě toho zadržuje část vody. Proto není 

kulminace povodně tak dramatická a povodňová vlna postupně opadne. Zvyšující se 

stav vody a pomalu tekoucí řeka snižují povodňové nebezpečí. Rychlý odtok přispívá 

k tomu, že se musí z území odvést mnoho vody během krátké doby. Rychle odtékající 

řeky sice samy o sobě představují relativně malá, respektive prostorově dosti omezená 
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povodňová nebezpečí, přenášejí však problém povodní na jiné místo. Jako v trychtýři se 

voda vměstná tam, kde je jí příliš těsno. Čím více vody mohou zadržet již přítoky a nivy 

v horním povodí, tím klidněji mohou obyvatelé na dolním toku očekávat jarní a letní 

deště. [2] 

 

10.2. Nebezpečí povodní ve světě 

     V zemích západní Evropy jsou řeky náchylné na povodně často pozorně řízené. 

Ochrana jako protipovodňová hráz, břehová hráz, nádrže a splavy se používají na 

prevenci vylití řek z břehů. Přímořské povodně byly řešené v Evropě pomocí pobřežní 

ochrany, jako jsou např. mořské zdi a obnova pobřeží. Například Londýn je chráněn od 

povodní velkou mechanickou bariérou přes řeku Temže, která je aktivována, když 

hladina moře dosáhne určitého bodu, bariéry jsou plně v provozu přibližně za půl 

hodiny. Benátky budou jako i celá laguna nyní také chráněny podobným systémem, zde 

je ale ohrožuje spíše příliv, než rozvodněné řeky. Největší a nejpropracovanější 

povodňové ochrany má ovšem Nizozemí, kde jsou označované jako vodní díla v říční 

deltě (Deltawerken). Staletí boje s vodou naučila Nizozemce, jak získávat půdu a bránit 

se záplavám. Největší rozsah mívají povodně v Asii, např. v Bangladéši. Když dojde k 

rozvodnění Gangy a Brahmaputry, je pod vodou většina území státu. [3] 

 

10.3. Vývoj povodní 

 

     Povodňové události mají dnes v porovnání s historickými povodněmi stejné 

extremity katastrofálnější následky než v minulosti  v souvislosti se stále složitější 

infrastrukturou lidské společnosti a s rostoucím stupněm antropogenního přetváření 

kulturní krajiny.  

     Problematika protipovodňové ochrany  se tak může stát v budoucnu ještě naléhavější 

než v současnosti , pokud se potvrdí předpoklady pokračující antropogenně podmíněné 

klimatické změny promítající se do výraznějšího kolísání odtokového procesu a 

povodňové aktivity. (Brázdil a kolektiv, 2005) 
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10.4. Povodně v historii 

 

     Historické povodně byly chápany jak případ, kdy došlo k vybřežení vodního toku 

z koryta řeky. Protože se však tento jev na přirozených vodních tocích oopakoval 

nepochybně častěji než na současných regulovaných tocích, zůstával většinou bez 

povšimnutí. Dlouhodobá zkušenost člověka s povodněmi ho navíc nutila, aby omezoval 

své aktivity v zaplavovaných údolích. To se projevilo např. zanikáním vsí v blízkosti 

vodních toků nebo výstavbou objektů mimo povodňové vody. Proto se v historických 

záznamech objevovaly spíše větší povodňové katastrofy, které si vyžádaly lidské oběti 

nebo způsobily větší materiální škody.  

      Porovnatelnost historických a novodobých povodní je ztížena proměnou vodních 

toků i změnami v kulturní krajině. Z pohledu změn retenční schopnosti kulturní krajiny 

hrál podstatnou roli vývoj zalesnění. Na počátku středověku pokrývaly lesy naprostou 

většinu území celé republiky. Nové způsoby hospodaření, kdy se dřeviny se přesouvaly 

do jiných výškových či klimatických podmínek nastal v 16. století, hlavně však na 

počátku 18. století.  

     Řeky neměly v úrodných rovinách po celý středověk vysoké břehy, což způsobovalo 

jejich téměř každoroční vylívání z koryt při jarním tání nebo po vydatných srážkách. 

Unášeným materiálem zanášely řeky boční koryta a případně silnějším proudem 

vytvářely nová. Při ucpání koryta ledovými krami nebo nakupením unášeného dřeva, 

obilí z polí a sena z luk se voda mohla rozlévat široko od okolí a zanechávat v něm 

zamokřená slepá ramena, hluboké tůně a někdy i radikálně měnit charakter krajiny. 

Tento přirozený krajinný ráz však začal být brzy narušován aktivitami člověka 

souvisejícími s umělým převodem vody do potřebných míst.  

     Významným antropogenním zásahem do krajiny bylo také rybníkářství. První taková 

zmínka přichází roku 1078. Další rybníky vznikaly především v 15. a 16. století díky 

vlivným šlechticům, což souviselo jednak s rostoucí poptávkou po rybách ve městech i 

v zahraničí, tak využíváním vodní energie pro mlýny.  

     Vlivem tlaku na vodní hráz rybníka docházelo k proražení hráze poprvé roku 1392. 

Při vydatných srážkách protržený rybník umocňoval ničivost povodňové vlny. Riziko 

protržení hráze se snížilo vybudováním kanálů a stok. 

     K důležitým stavbám na vodních tocích patřily také jezy a mlýny. Předobrazem jezů 

byly nejdříve malé zdrže. Ty při protržení napáchaly škody „jen“ v lokálním měřítku. 
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Jezy byly příčinou vzdutí vodní hladiny a zvyšovaly i nebezpečí protržení při povodních 

s nedozírnými následky.  

     Významným zásahem do přirozených vodních toků byla také jejich regulace. 

S regulací a výstavbou vodních nádrží se začalo koncem 19. a počátkem 20. století, 

právě pod vlivem ničivých povodní, i když myšlenky na regulaci řek jsou podstatně 

staršího data. (Brázdil a kolektiv, 2005) 

 

 

10.5. Předpověď povodní 

 

     Ze současných studií vyplývá, že užitečný předstih předpovědi hlavních cirkulačních 

útvarů může být až deset dní, u útvarů konvektivních měřítek se maximální smysluplný 

předstih odhaduje přibližně na jeden den. Je potřeba ale zdůraznit, že předvídatelnost 

cirkulačních struktur se nedá určit zcela přesně, protože je ovlivněna nelineárními procesy, 

které v atmosféře v daném okamžiku zrovna probíhají. I velmi malá změna v počátečních 

podmínkách může vést k rozdílům dosahujícím i více než 100 km v počítané poloze bouřek 

v předpovědi na 24 hodin, a to i v případě správně simulovaných útvarů většího měřítka. 
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11.   POVODNĚ 2009 

 

     Na přelomu června a července roku 2009 postihly oblast střední Evropy ničivé 

povodně. V důsledku meteorologické situace se rozvodnily vodní toky v povodí Labe, 

Odry, Visly a Dunaje. Během období minimálně dvou týdnů byla téměř denně 

zaznamenávána na území České republiky bouřková činnost, v některých dnech i velmi 

intenzivní. Voda nejdříve stoupala pomalu, nikdo nečekal, že to nebude jen obyčejný 

déšť. Bouřky místy doprovázené prudkými lijáky způsobila ojediněle na našem území 

přívalovou povodeň (Novojičínsko 24. 6., Jesenicko a Rychlebské hory 26. 6., povodí 

Blanice a Volynky 27. 6., Kamenice a dolní Ploučnice 1., 2. a 4. 7., Fulnek 2. 7., Dolní 

Bory - Oslava 2. 7.).  

 

 

Obr. č. 4: Odhad rozložení příčinných srážek na Novojičínsku 24. června (Kubát, 2009) 

 

     Z mezosynoptického hlediska se v mnoha případech jednalo o stejné podmínky. 

Rozdíly spočívaly spíše v mechanizmech podnětu konvekce, tj. fronta, linie instability, 

orografie, nebo v lokálních podmínkách, tj. předchozí srážky, nasycení půdy, 

přítomnost nízké oblačnosti apod. Podstatně jiný průběh měla přívalová povodeň, která 

zasáhla v podvečerních a večerních hodinách dne 24. června 2009 okolí Nového Jičína. 

V okolí Hodslavic spadlo během dvou hodin až 80 mm srážek a prudce se zvedly 
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hladiny říček Jičínka a Zrzávka. Nad Moravou byl zaznamenán severní až 

severozápadní vítr, zatímco pro oblast Slovenska je v tuto dobu charakteristické 

bezvětří (jihovýchodní vítr). V čase mezi 17 a 19 hodinou dosáhly bouřky maxima. 

Významným činitelem, který přispěl k nebezpečné akumulaci srážek, byla orientace 

linie konvergence, která ležela v podobném směru jako výškové proudění a bouřky tedy 

postupovaly podél ní. To zřejmě přispělo k opakování situace i přesunu bouřek nad 

přibližně stejnou oblastí, a vzniku „řetězového efektu“. (Unucka, Žídek, 2010) 

 

 

 

Obr. č. 5: Přízemní analýza 25. června (Unucka, Žídek, 2010) 
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Obr. č. 6: Zaplavené Hodslavice, 24. června (foto Tomáš Kohout) 

 

     Jako blesk z čistého nebe se voda začala zvedat a zaplavila nejdříve sklepy domů, 

příjezdové cesty a těm, kteří nestihli včas zareagovat, také auta. Voda se zvedala tak 

rychle, že během pár minut byla hladina vody na úrovni mostů, přes které brzy přetekla. 

Bylo to tak bleskové, že se na to nemohl nikdo připravit. Lidé se nemohli dostat do 

svých domovů přes proud vody, který se valil z kopců a lidé, kteří byli uvězněni doma 

se báli o své životy.  

     Zanechala za sebou jak škody na majetku, tak i oběti na životech. Zničeny byly 

domy, mosty, silnice, koleje,… Lidé tak ze dne na den zůstali bez domovů, bez pitné 

vody, elektřiny, atd. Obyvatelé zaplavených obcí hovoří o  povodni horší než v roce 

1997 a dokonce také jako o 3. nejničivější povodni v historii naší země.  

     Koleje vedoucí z Nového Jičína do Hostašovic jsou nenávratně zničeny a jejich 

obnova se neplánuje. Lidé z Hodslavic, zvláště pak z Dolního konce tak ztratili vlakový 

spoj. V České republice si tyto povodně si vyžádaly 13 lidských životů.  
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Obr. č. 7: Koleje vedoucí přes Hodslavice (foto Tomáš Kohout) 

 

     Odklízet škody pomáhali jak vojáci, hasiči, policie, tak i dobrovolníci přijíždějící ze 

všech koutů České republiky. Po celé obci stály kontejnery, kde se hromadil promáčený 

nábytek, oblečení a další zničené věci. Pracovníci společnosti Člověk v tísni rozváželi 

potřebné věci k odstranění škod. Na veřejnou sbírku Povodně 2009 přispěla veřejnost 

okolo 11 milionů Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Škody po povodních (foto Tomáš Kohout) 
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     Neobešlo se to ani bez použití těžké stavební techniky, která bourala fatálně 

poničené domy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Podemletý dům v Životicích u Nového Jičína (foto Tomáš Kohout) 

 

     Vlhké zdivo dodnes dokazuje, jak vysoko dokázala voda během krátké doby 

vystoupat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Zatopený dům (foto Tomáš Kohout) 
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     O tři dny později zasáhly silné záplavy také Jižní Čechy, kde voda napáchala škody 

stejného rozsahu jako na Moravě. 

 

 

11.1. Obce postižené v Moravskoslezském kraji 

 

Obce s rozšířenou působností 

 
Obce, postižené záplavami 

Kopřivnice Kopřivnice, Závišice, Ženklava 

Odry Makovice, Vražné 

Frenštát p. Radhoštěm 

Borovice, Lichnov, Tichá, 

Vepřovice, Frenštát pod 

Radhoštěm, Trojanovice 

Nový Jičín 

Šenov u Nového Jičína, Kunín, 

Bartošovice, Bernatice nad 

Odrou, Jeseník nad Odrou, 

Hladké Životice, Životice u 

Nového Jičína, Nový Jičín, 

Mořkov, Hodslavice 

Bílovec Kujavy, Studénka 

Hlučín Bělá 

Odry Fulnek 

 

Tabulka č. 1: Obce Moravskoslezského kraje postižené povodněmi 
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Obr. č. 11: Mapa Moravskoslezského kraje  
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12.  ZÁVĚR 

 

     V atmosféře existuje celá řada pohybů – cirkulačních útvarů, od planetárního měřítka 

(planetární cirkulační buňky) přes synoptické (jednotlivé tlakové výše a níže), mezo-

synoptické (mezo-cyklóny, atmosférické fronty, čáry konvergence), konvektivní (bouřky) 

až po pohyb jednotlivých molekul vzduchu. Pečlivě zaznamenané hodnoty z průběhu 

povodní pomáhají včasně varovat před příštími nebezpečnými meteorologickými jevy. 

K tomu nám pomáhají meteorologické stanice, radary a družice. Tyto metody 

samozřejmě nejsou 100% spolehlivé, ale dokážou pomoci ke zmínění následků. O to se 

stará Český hydrometeorologický ústav. (Kubát, 2010) 

     Rozlišujeme 3 stupně povodňové aktivity:  

1. Bdělost – nastává při podezření povodně, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

vodním tokům. Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová a vyhlídková 

služba.  

2. Pohotovost – vyhlašuje ji příslušný povodňový orgán. Voda ještě není mimo 

koryto. Vývoj situace se pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další 

složky povodňové služby (hasiči, policie), uvádějí se do pohotovosti prostředky 

na zabezpečovací práce a ke zmírnění průběhu povodně, zahajuje činnost PK 

3. Ohrožení – dochází k rozlivu vody mimo koryto, k ohrožení majetku a životů. 

Situace se sleduje nepřetržitě a uvádějí se do pohotovosti všechny složky 

povodňové služby. (Unucka, Žídek, 2010) 

     Proměnlivost počasí je v České republice zcela běžná. Často se zde dostávají do 

kontaktu velmi odlišné vzduchové hmoty. Chladný vzduch z vyšších zeměpisných šířek 

bývá střídán teplým vzduchem z nižších zeměpisných šířek. (Kubát. 2010) 

     Povodně nemůžeme ovlivnit. Vyskytují se nepravidelně, a to jak v místě, tak i čase.  

Ochrana před povodněmi v České republice prodělala v uplynulých letech značný 

vývoj, avšak povodně stejně zastavit nedokážeme. Můžeme tedy jen doufat v pokrok 

techniky a včasné varování, které by zabránilo před smrtí. A především v to, že se už 

povodně Novojičínsku vyhnou. 
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