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1 Úvod 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na jedno velice citlivé, často diskutované 

a hlavně velice důležité téma, kterým je hydrosféra neboli vodní obal Země. Hydrosféra 

tvoří jakýsi základní soubor veškeré vody na Zemi. Lze do ní zařadit povrchové vody, 

podpovrchové vody, vody, které se nachází v atmosféře a v živých organismech. Celkové 

zásoby vody na naší planetě tvoří okolo 1 386 milionů km
3
. Největší množství vody 

najdeme v oceánu. Tam se nachází asi 96,5 % slané vody. Tato slaná voda ale nemá moc 

způsobů využití. Není určena k pití, ani k zavlažování rostlin, ale má výborné léčivé 

účinky pro lidský organismus. Zbytek, tj. 2,5 %, tvoří voda sladká. Velké množství této 

sladké vody se nachází v podzemí, v ledovcích, v jezerech, v řekách, a dále pak také 

v rostlinách a živých organismech. Každý člověk potřebuje asi 40 g vody na 1 kg 

hmotnosti. Jestliže se množství vody v těle sníží asi o 10 %, může dojít k závažným 

poruchám organismu a při ztrátě vody o více než 20 % nastává smrt. Bez vody lidé nejsou 

schopni jíst, pohybovat se a ani dýchat. Proto se říká, že voda je, vždy byla a bude základ 

života.  

Voda na Zemi je v neustálé cirkulaci, kde dochází k různým změnám skupenství. 

Popis koloběhu vody v přírodě znázorňuje obrázek č. 1.1. 

 

Obr. č. 1.1: Koloběh vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedia. org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra 

 

Koloběh vody je řízen slunečním zářením. Slunce ohřívá vodu na povrchu, a tím 

způsobuje její vypařování. Pára stoupá vzdušnými proudy do vzduchu, kde se pak 
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kondenzuje do mraků. Po kondenzaci páry dochází k vytvoření srážek, které se dostávají 

zpět na zemský povrch v podobě deště nebo sněhu. Na zemském povrchu se voda hromadí, 

část odteče jako povrchová voda, část se vsákne pod zemský povrch a vytvoří vodu 

podzemní a část se znova vypaří do ovzduší. Tento koloběh se opakuje několikrát do roka.  

Ne všechna voda na povrchu je získatelná a dosažitelná. Koloběh dovoluje využívat 

v podstatě jenom tu vodu, která se vrací z pevnin do oceánů. Toto množství vody se dá 

také nazvat jako stabilní roční odtok. Část z tohoto množství vody odteče v podobě 

přívalových vod po prudkých deštích, část odteče řekami. Člověk má z tohoto celkového 

množství vody, které se na naší planetě nachází, pouze 9 000 km
3
. Když vezmeme 

v úvahu, že globální roční spotřeba vody na osobu je okolo 8 000 km
3
, obyvatelstvo 

na světě spotřebuje asi 4 000 km
3
 ročně, což je zhruba polovina vody, kterou lze odebírat. 

I přes tento malý zlomek vody, které má obyvatelstvo z celkové zásoby na planetě 

dostupné, je možno říci, že vody pro naše využití je dost. Ovšem zásoby podzemních vod, 

srážky ani odtoky nejsou na planetě rovnoměrné. Některá území jsou kvůli vysokým 

srážkám velice často zplavována, jiná trpí extrémním vysušením. Díky tomu dochází 

k obavám, zda je dostatek pitné a užitkové vody pro člověka.  

Právě povodně, které způsobují vysoké srážky, jsou hlavním tématem této 

diplomové práce. Nápad s tímto tématem se zrodil již v roce 2010, kdy byly v květnu opět 

povodně na Moravě a ve Slezsku. Téma ohledně povodní bylo vybráno z důvodu 

celkového dopadu povodní na město jako takové i na jeho finanční stránku.  

V úvodu by bylo dobré ještě definovat, co slovo povodeň vlastně znamená a jaké 

jsou její hlavní příčiny. Povodeň je jakýsi přírodní extrém, který se vyznačuje významnými 

dopady na životní prostředí, infrastrukturu a na lidskou společnost. Může způsobit vysoké 

ztráty na životech, a také výrazné materiální škody. Povodeň vzniká rozlitím velkého 

množství vody ven z koryta řek nebo vodních nádrží. Většina z nich vzniká právě kvůli 

nadměrnému množství srážek. Koryta řek nestačí pojmout velké množství vody najednou, 

a proto se voda vylije ven. Dalšími důvody mohou být přívalové a dlouhotrvající deště, 

rychlé tání sněhu, ledovců, protržení přehradní hráze nebo jiné vodní plochy, sesuv svahů 

v období dešťů, zmrzlá, nepropustná nebo nasáklá půda či nedostatečná a zastaralá 

kanalizace. O povodních na našem území se bude podrobněji zabývat kapitola o povodních 

v České republice (dále jen ČR). 

Cílem této diplomové práce s názvem „Ekonomické zhodnocení následků povodní 

v roce 1997 v povodí Ostravice a návrh ochranných opatření do roku 2015“ je zhodnotit 
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následky povodní v roce 1997 v povodí řeky Ostravice a navrhnout další ochranná opatření 

proti povodním v místech řeky, kde je ochrana nedostatečná, nebo kde úplně zatím chybí. 

V druhé kapitole jsou nastíněny problémy hospodaření s vodou v ČR a Evropské 

unii (dále jen EU) a vodohospodářská situace na Ostravsku. 

Třetí kapitola se zabývá legislativními normami, které se týkají hospodaření 

s vodou. 

Ve čtvrté kapitole je popsána základní geografická a hydrografická charakteristika 

v ČR a v povodí řeky Ostravice. 

Pátá kapitola se zabývá povodím Odry, kde je nastíněná základní charakteristika 

řešené řeky Ostravice, společností Povodí Odry, s. p. a jejím popisem jejich činností a dále 

Plánem oblasti povodí Odry.  

Šestá kapitola nastiňuje problematiku povodní v ČR, její právní legislativu, 

ekonomické zhodnocení škod, které vznikly povodní v červenci v roce 1997 v povodí 

Ostravice a městě Ostravě, odstraňování povodňových škod a určení možného viníka, 

který je odpovědný za katastrofální škody. Dále se tato kapitola pro srovnání zabývá 

povodní, která byla na přelomu května a června v roce 2010. Opět jsou zde zhodnocené 

škody, které povodeň napáchala. V této kapitole je zahrnuté i dotazníkové šetření 

s celkovou analýzou a vyhodnocením, které se konalo v okolí řeky Ostravice a které se 

vztahuje na povodeň v roce 1997.  

Předposlední kapitola obsahuje návrhy ochranných opatření, které plánuje do roku 

2015 provést Povodí Odry, s. p. spolu s Ministerstvem zemědělství a s městem Ostravou. 

Po těchto opatření následují návrhy v preventivním, operativním a obnovovacím opatření 

navrhnuté autorkou této diplomové práce. 

V závěru jsou shrnuty poznatky a závěry, kterých bylo dosaženo. 
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2 Hospodaření s vodou v ČR a EU 
Voda sice patří mezi přírodní zdroje obnovitelné a doplnitelné, ale neznamená to, 

že vody je dostatek nebo že vodu nelze nevyčerpat. Už po několik staletí dochází na našem 

území k formování hospodaření s vodou. V době, kdy se začalo osídlovat naše území, 

docházelo k regulaci vodního režimu, a to buď odvodňováním bažin, močálů, nebo 

vznikem rybníků. Právě regulace vodních toků a retenční nádrže tehdy sloužily jako 

ochrana před povodněmi. V době urbanizace, po průmyslové revoluci, vzrostly nároky 

na užívání vody, využívalo se více zásob podzemní vody, došlo k výstavbě akumulačních 

nádrží a také rostly požadavky na pitnou vodu a likvidaci vod odpadních. Voda sloužila 

jako zavlažování v zemědělství, poháněla mlýny a v důsledku technického pokroku 

sloužila voda k výrobě energie. I infrastruktura a dopravní sítě se rozšiřovaly na základě 

vody, docházelo k výstavbě vodních cest a rozšiřovaly se splavy toků. Tento systém však 

ovlivnil vodní hospodářství v mnoha směrech negativně. Zájem obyvatelstva 

a hospodářské sféry o udržení vody v krajině a o šetrné využívání klesal, protože stát měl 

výhradní vlastnictví a ekonomika byla řízena direktivně. Vodní hospodářství výrazně 

poškodily velké investiční akce a také to, že mělo sloužit výhradně jako výrobní odvětví, 

které by poskytovalo vodu pro průmysl, zemědělství, energetiku a bytovou výstavbu. 

Došlo ke změnám biodiverzity a mikroklimatu, k poklesu zásob podzemní vody a velice 

se zanedbala péče o vodní systémy a vodovodní a kanalizační sítě. Zlom nastal až po roce 

1989, kdy došlo k transformaci ekonomiky, která ovlivnila i vodní hospodářství. Postupně 

se začaly obnovovat hodnotové vztahy, ale ty později vedly k poklesu vody pro průmysl, 

zemědělství i pro obyvatelstvo.
1
  

2.1 Hospodaření s vodou v ČR 

Mezi základní problémy hospodaření s vodou patří v ČR převážně velká závislost 

na srážkách, bez kterých se neobejdeme. Do roku 1989 trpěla ČR srážkovým deficitem. 

Velká část vody se spotřebovává v intenzivním zemědělství. K hlavním problémům 

hospodaření s vodou v ČR patří narušení vod povrchovou těžbou a její silné znečištění 

a také špatné hospodaření s odpadními vodami. V současné době chybí ještě čističky 

odpadní vod převážně v malých obcích. Tyto hlavní problémy hospodaření s vodou 

vyplývají z toho, že neustále rostou nároky na množství užitkové a pitné vody, protože 

dochází k nárůstu počtu obyvatel a jejich potřeb. Neustále se také mění vodní režim krajiny 

                                                
1 Lidé a voda v oblasti povodí Dyje [online]. Ireas [24.10.2011]. Dostupné z: 

http://www.ireas.cz/projekty/ppk/stahuj/lide-a-voda-v-oblasti-povodi-Horniho-a-stredniho-Labe.pdf 
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a voda se neznečišťuje pouze těžbou, ale i činností člověka, který vypouští různé odpadní 

a nebezpečné látky, chemikálie a splaškový odpad.  

Kvalita vody, která se zkoumá už od 60. let minulého století, je v současné době 

náš velký problém spolu s dostupným množstvím. Kvalita vody je ohrožena změnami 

a znečištěním vodních toků. Znečištění vodních toků způsobuje průmysl, zemědělství, 

ale také domácnosti. Tyto změny a znečištění se dějí převážně díky těžbě nerostů, lesnictví, 

rybolovu, vypouštění odpadních vod, používání hnojiv, výroby elektrické energie, také 

v důsledku rozvoje měst, rekreačních aktivit, plavbám či budování protipovodňových 

zábran. 

Jestliže je voda kontaminovaná různými bakteriemi, je obyvatelstvo vystaveno 

různým průjmovým onemocněním, žloutenkou, úplavici a dalším epidemiím. Velice dobré 

by bylo, kdyby lidé začali používat místo chemických prostředků prostředky přírodní, jako 

je ocet, kyselina sírová nebo soda bicarbona (jedlá soda), nebo aby alespoň využívali 

čistící prostředky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto výrobky bývají označeny 

značkou Ekologicky šetrný výrobek. Co se dostupného množství týče, v následujících 

letech lze očekávat úbytek vody a také během roku nerovnoměrné rozložení srážek, což je 

ovlivněno změnou klimatu. Proto by bylo dobré, kdyby se obyvatelstvo a vodohospodářská 

sféra naučila správně s vodou nakládat, snižovat její spotřebu - tam, kde je možnost 

nahrazovat vodu pitnou vodou užitkovou, na zalévání květin a praní stačí voda srážková, 

ve stavebnictví a na splachování toalet klidně postačí využívání tzv. šedé vody, neboli 

vody z mytí. Úplně postačí výměna vany za sprchu, a tím se dá při koupání v domácnosti 

denně ušetřit až 100 l vody. Stejně tak jako při pouhém čištění zubů se při tekoucí vodě 

spotřebuje 5 až 7 l. Za vodu v kelímku na čištění zubů se spotřebuje maximálně 1 l. 

Tyto možné alternativy využití vody uvádím z toho důvodu, že voda není zadarmo. 

Cenu vody výrazně ovlivňují tzv. úplné vlastní náklady, což jsou provozní náklady 

na výrobu a čištění vody, daň z přidané hodnoty, zisková marže provozovatele, spotřeba 

vody a poplatky za vodu. Cena vody se určuje pomocí vodného a stočného. Zatímco vodné 

je platba za dodávku vody, stočné je platba za odvedení odpadních vod a jejich čištění. 

Stočné ovšem mají povinnost platit pouze ti spotřebitelé, jejichž domácnosti jsou napojené 

na kanalizaci. Vodné a stočné se stanovuje jednou za rok a ceny se od sebe v jednotlivých 

regionech většinou liší.  

Za posledních 5 let se cena vody zvedla téměř o 20 Kč/m
3
. V letošním roce opět 

podražila ve většině měst ČR. Otázkou ale zůstává, proč cena vody tak razantně roste. 

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) je nutné stále investovat do oprav 
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kanalizací a do čistíren odpadních vod a z nějakých prostředků to musí být financováno. 

Oproti roku 2010 zaznamenali největší nárůst v Plzeňském kraji. Tam stoupla cena vody 

o 34 %. Ještě v roce 2010 platili lidé za vodu (vodné i stočné) 51 Kč/m
3
, dnes platí 

68,64 Kč/m
3
.
 

Nejdražší cenu vody mají ve Středočeském a Severočeském kraji. 

Ve Středočeském kraji je cena za vodu 77,11 Kč/m
3
. Severočeské vodovody a kanalizace 

mají oproti roku 2010 nárůst o 7,39 %. Jeden kubík vody tam stojí 75,19 Kč. Praha 

zaznamenala nárůst o 6,8 % a cena vody se tam pohybuje okolo 60,39 Kč/m
3
. V Ostravě 

došlo ke zvýšení ceny vody o 5,48 %. Cena vody v Ostravě stoupla z 59,43 Kč/m
3 

na 62,37 Kč/m
3
. I přes to, že v Brně vzrostla cena vody o 5,2 %, nachází se tam nejlevnější 

voda v ČR. 1 m
3
 tam stojí 60,17 Kč. Ani výhled do dalších let není moc povzbudivý. 

SOVAK předpokládá, že cena za vodu během 5 až 7 let vzroste na 125 Kč/m
3
.
2
 

V ČR je upravováno něco okolo 800 milionů m
3
 vody za rok. Nejvíce vody 

se spotřebovává v domácnostech na mytí, vaření, uklízení a praní (40 %), asi 30 % 

přestavují ztráty ve vodovodní síti, v průmyslu se používá 11 % na ohřev, ochlazení 

a k výrobě elektřiny, v zemědělství na zavlažování, v potravinářství atd.  

V roce 2010 byla průměrná denní spotřeba vody 142 l/osobu. V grafu č. 2.1 je 

nastíněn vývoj průměrné spotřeby vody na osobu a den v určitých letech. Počátky sahají až 

do roku 1760 a vývoj končí rokem 2011. Celková průměrná spotřeba vody na 1 den je 

okolo 300 - 500 l.  

 

Graf č. 2.1: Průměrná spotřeba vody na osobu a den v určitých letech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data: http://www.vodarenstvi.cz/clanky/csu-spotreba-

vody-v-cr-loni-dale-klesala-cena-sla-nahoru 

                                                
2 Sdružení odboru vodovodů a kanalizací v ČR. SOVAK: Vodné a stočné [online]. SOVAK [24.10.2011]. 

Dostupné z: http://www.sovak.cz/index.php?p=vodne_stocne&site=default 
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Z tohoto grafu je patrné, že průměrná spotřeba se od roku 1999 drží přibližně 

na stejné hladině. V roce 2007 došlo k mírnému vzestupu spotřeby vody ze 117 l 

na 142 l/os/den. V 2. polovině 18. století byla spotřeba vody velmi malá, něco okolo 

20 l/os/den. Naproti tomu průměrná spotřeba vody dosáhla svého maxima v 70. letech 

20. století, kdy byla spotřeba neuvěřitelných 300 l/os/den. To bylo způsobeno převážně 

těžkým průmyslem.  

 

2.2 Vodohospodářská situace na Ostravsku 

Jak už bylo zmíněno, pro každý region platí jiná cena vody a také jiný dodavatel. 

Na Ostravsku provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Ostravské 

vodárny a kanalizace, a. s., známá pod zkratkou OVAK. OVAK, a. s. provozuje svou 

činnost od 1. května 1992. Zakladatelem této společnosti byl Fond národního majetku ČR. 

Největším akcionářem je SUEZ ENVIRONNEMENT, který má většinový podíl, a to 

50,07 % akcií. Podílem 28,55 % disponuje Statutární město Ostrava a 12 % operuje pan 

RNDr. Lubomír Habrnál. Zbytek akcií (9,38 %) mají drobní akcionáři. OVAK, a. s. 

zajišťuje dodávky pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Zároveň svou 

činností přispívá k ochraně a rozvoji sociálního a životního prostředí na Ostravsku. V čele 

této společnosti stojí generální ředitel Ing. Petr Konečný, MBA.
3
 

O ceně vody na Ostravsku nerozhoduje město Ostrava, ale společnost 

ONDEO/SUEZ Environnement. Tabulka č. 2.1 uvádí vývoj ceny vodného a stočného 

na Ostravsku od roku 2004 až do roku 2012. Z tabulky vyplývá, že cena vody neustále 

roste. Cena vodného vzrostla od roku 2004 do letošního roku z 21,50 Kč/m
3
 

na 33,16 Kč/m
3 

, tedy o 11,66 Kč/m
3
. Cena stočného také v tomto časovém úseku vzrostla. 

V roce 2004 dosahovala výše 17,99 Kč/m
3 

 a v roce 2012 se vyšplhala až na 33,93 Kč/m
3
. 

Cena stočného tedy zaznamenala za 9 let nárůst o 15,94 Kč/m
3
. Celková cena (tedy vodné 

i stočné) se pohybovala v roce 2004 okolo 39,49 Kč/m
3
. Dnes obyvatelé Ostravy zaplatí 

za vodu 67,09 Kč/m
3
, tedy o téměř o 28 Kč/m

3 
více. 

 

 

 

 

                                                
3 Ostravské vodárny a kanalizace. OVAK: Vodárenství [online]. OVAK [24.10.2011]. Dostupné z: 

http://www.vodarenstvi.com/mesto-ostrava.php 
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Tab. č. 2.1: Cena vody na Ostravsku 

 

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace.  

Dostupné z: http://www.vodarenstvi.com/mesto-ostrava.php 

 

OVAK poskytuje svou vodovodní sítí v délce 1 331 km pitnou vodu 

pro 310 464 obyvatel města Ostravy. OVAK si pitnou vodu zajišťuje ze dvou zdrojů. 

Hlavním zdrojem, který tvoří příjem pitné vody z 65 %, je nákup vody 

od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a. s., která si z přehradních nádrží 

Šance a Kružberk vyrábí vodu pitnou. Zbylých 35 % pitné vody se vyrábí z podzemních 

zdrojů, které jsou na Ostravsku. OVAK také odvádí odpadní vody z domácností 

a průmyslových podniků a disponuje kanalizační síti v délce 1017 km. V současné době je 

na kanalizaci napojených 300 927 obyvatel Ostravy. Ostatní domácnosti mají žumpu. 

OVAK vlastní také čtyři čistírny odpadních vod. Dvě se nacházejí v Heřmanicích, jedna 

ve Vítkovicích a jedna v Michálkovicích. Tyto čistírny ale čistí pouze malinkatý zlomek 

odpadních vod (pouze 1,3 % odpadních vod). Veškerou odpadní vodu má na starosti 

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV), která zajišťuje čištění 98,7 % odpadních vod 

z ostravských městských částí. ÚČOV má sídlo v Ostravě - Přívoze a funguje od roku 

1996. Tato ÚČOV je znázorněna v obr. č. 2.1. Čištění vod je založené na mechanicko-

biologickém čištění odpadních vod, které funguje na principu nízko-zatížené aktivace 

s nitrifikací. Tento složitý proces čištění odpadních vod má značku nejvyšší 

vodohospodářské kvality. Díky tomu umožní, z hlediska životního prostředí, rozvoj města 

i v dalších letech.
4
 

                                                
4OVAK: [online]. OVAK [24.10.2011]. Dostupné z: ttp://www.ovak.cz/index.phpstructure=12&lang=1#2 
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Obr. č. 2.1: ÚČOV 

  

Zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace.  

Dostupné z: http://www.ovak.cz/index.php?structure=12&lang=1 

2.3 Hospodaření s vodou v EU 

Z celkových zásob vody má Evropa k dispozici pouze 8 %, ale ve skutečnosti je její 

spotřeba okolo 15 %. Spotřeba vody v jednotlivých zemích EU je ale rozdílná. Tuto 

rozdílnou spotřebu vody v zemích EU znázorňuje graf č. 2.2 pomocí tzv. vodního indexu 

stresu. 

Graf č. 2.2: Index vodního stresu v zemích EU v letech 1990 a 2002 

 

Zdroj: Šimíčková, Marcella. Hospodaření s přírodními zdroji EU. VŠB-TUO, 

2007. s. 74 
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Index spotřeby neboli index vodního stresu se používá pro ocenění disponibilních 

zásob v jednotlivých zemích. „Jde o poměr odběru vody ve vztahu k existujícím 

dostupným zdrojům země, což je dobrým měřítkem pro zjištění tzv. stresu.“
5
 

Jestliže je tento index vyšší než 10 %, dochází k vodnímu stresu, který způsobuje 

při dlouhodobém trvání vážnou hrozbu. Dochází k tomu, že země nadměrně čerpá svou 

zásobu, která vede k snížení disponibilních zásob. Když index přesahuje hranici 20 %, 

existuje vysoký stres. 

Z grafu č. 2.2 je patrné, které země jsou vystaveny vysokému stresu, které země 

vodnímu stresu a které země mají spotřebu vody optimální. Červená barva v grafu 

znázorňuje rok 1990 a modrá barva rok 2002. Nejhůře jsou na tom se spotřebou vody 

(s indexem vyšším než 20 %) Kypr, Bulharsko, Španělsko, Belgie, Malta, Rumunsko, 

Polsko, Německo i ČR. Naopak nejlépe s vodou hospodaří Norsko, Slovensko, Švédsko, 

Finsko, Rakousko, Maďarsko nebo Dánsko. Estonsko, Nizozemí, Řecko nebo Portugalsko 

patří do skupiny mezi indexem spotřeby 10 % - 20 %. Tyto země by měly přehodnotit 

svoje stávající využíván vodních zdrojů. Podle Evropské agentury pro životní prostředí 

(EEA) je voda využívána neudržitelným způsobem, a proto poskytuje různá doporučení 

k lepšímu nakládání s využíváním vodních zdrojů. 

 

Co se jednotlivých sektorů týče, nejvíce vody se v EU spotřebuje v průmyslu, který 

spotřebovává 53 % celkové spotřeby. Za průmyslem následuje zemědělství s 26 % a 19 % 

patří domácnostem. Celková spotřeba vody na 1 obyvatele je rozdílná. Pro srovnání, 

v Evropě je spotřeba vody 700 m
3
/obyvatele, zatímco např. v Severní a Latinské Americe 

1700 m
3
/obyvatele, v Asii 526 m

3
/obyvatele a v Africe 244 m

3
/ obyvatele.

6
 

Dá se říci, že vodní situace v EU je relativně velmi dobrá oproti jiným částem 

světa. Nelze říci, že EU nemá nedostatek vody a extrémní problémy s vodou nejsou tak 

časté. Přesto do uspokojivého stavu má kvalita vody v Evropě ještě daleko.  

Vodní situaci v EU lze charakterizovat následovně: 

 „20 % všech povrchových vod je vážně ohroženo znečištěním, 

 podzemní vody pokrývají 65 % dodávek pitné vody Evropy, 

 60 % evropských měst nadměrně čerpá své podzemní zdroje vod, 

 50 % mokřadů má status „ohrožení“ díky nadměrnému čerpání podzemních vod, 

                                                
5,6 Šimíčková, Marcella. Hospodaření s přírodními zdroji EU. VŠB-TUO, 2007. s. 76-77 
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 o 20 % vzrostly zavlažované plochy v jižní Evropě od roku 1985.“
7
 

 

Jedním z hlavních úkolů, který se týká hospodaření s vodou v EU, je příprava 

na změnu klimatu. V dalších letech změna klimatu způsobí zvýšení pravděpodobnosti 

povodní, období sucha i jiných následků. Pro řešení těchto problémů slouží Rámcová 

směrnice o vodě, která představuje nový přístup k vodnímu managementu. Tímto novým 

přístupem se rozumí to, že plány povodí by měly být každých 6 let přezkoumávány a měly 

by stanovit mechanismus pro přípravu a přizpůsobení se změnu klimatu.  

„Mezi klíčové prvky této legislativy patří: 

 ochrana všech vod - řek, jezer, pobřežních a podzemních vod 

 stanovení ambiciózního cíle k zajištění, že všechny vody dosáhnou "dobrý status" 

do roku 2015, 

 zahrnutí požadavku přeshraniční spolupráce mezi zeměmi a všemi 

zainteresovanými stranami, 

 zajištění aktivní účasti všech včetně nevládních organizací a lokálních komunit na 

řízení“
8
 

V roce 2012 hodlá Evropská komise přezkoumat politiku v oblasti sucha 

a nedostatku vody a taky Rámcovou směrnici o vodě. Na základě těchto činností a jejich 

výsledků bude vypracován plán na zachování vodních zdrojů EU.
9
 

 

                                                
7,8 Šimíčková, Marcella. Hospodaření s přírodními zdroji EU. VŠB-TUO  [online]. 2007. s. 77 
9 Evropská komise. Nedostatek vody. [online]. Europa [22.1.2012]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_577_cs.htm 
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3 Legislativní normy týkající se hospodaření s vodou 
Hospodaření s vodou je na našem území i v rámci EU upraveno legislativně a má 

za sebou už nějakou historii. V rámci ČR legislativa existovala od 60. let 19. století, kdy 

šlo o novelizované zákony ještě za Rakousko - Uherska, které platily do 1.ledna 1955. 

Tehdy nabyl platnosti zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. Tento zákon byl 

nahrazen zákonem č. 138/1975 Sb., o vodách, který vyšel v platnost 15. dubna 1975. 

Od 1. ledna 2002 vyšel v platnost zákon č. 254/2001 Sb., který nahradil zákon č. 138/1975 

Sb. a stal se stěžejním zákonem pro vodní legislativu. Ve stejném roce, tj. 2002, nabyl 

účinnosti i zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Vodní legislativa je upravena nejen v zákonech, ale také ve směrnicích, vyhláškách 

a nařízeních vlády. 

Mezi zákony hospodaření s vodou v ČR patří zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

Tomuto zákonu se také říká vodní zákon. Poslední novelizace tohoto zákona byla 

1. srpna 2010, kdy nabyl platnosti zákon č. 150/2010 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů. Předmětem a účelem tohoto zákona je chránit vody 

povrchové a podzemní, efektivní využívání vodních zdrojů nebo úprava právních vztahů. 

Tento zákon byl v roce 2003 zabezpečen Rámcovou směrnicí 2000/60/ES a několikrát 

novelizován. 

Druhým zákonem je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu. Týká se úpravy vztahů při rozvoji, výstavbě a provozů vodovodů 

a kanalizací, které slouží k veřejné potřebě.  

K základním vyhláškám, které se týkají hospodaření s vodou, patří vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, vyhláška č. 159/2003 Sb., 

která stanovuje povrchové vody, které slouží ke koupání osob, vyhláška č. 142/2005 Sb., 

o plánování v oblasti vod, vyhláška č. 110/2005 Sb., jenž se vztahuje na poplatky 

za vypouštění vod odpadních do vod povrchových nebo vyhláška č. 450/2005 Sb., 

zabývající se nakládáním se závadnými látkami či opatřeními pro případ havárie.
10

 

Mezi nařízení vlády se může zařadit např. nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, nebo 

nařízení vlády č. 169/2006 Sb., o stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život 

a reprodukci původních druhů ryb. 

                                                
10 Ministerstvo životního prostředí. MŽP: Legislativa České republiky [online]. MŽP [12.11.2011]. Dostupné 

z: http://www.mzp.cz/cz/legislativa_cr 
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 Neméně důležitá je také Směrnice 2000/60/ES - Rámcová směrnice o vodní 

politice, která je základním dokumentem pro vodní politiku EU. Stanovuje právní rámec 

pro ochranu a obnovu čistých vod v Evropě a také pro zajištění dlouhodobého 

a udržitelného využívání vod. Uvádí nutnost koordinace a spolupráce politik členských 

států, aby došlo ke zlepšení ochrany vod a vody dosáhly dobrého stavu do roku 2015. 

Dne 26. listopadu 2007 vyšla v platnost Směrnice 2007/60/ES, která se týká 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Členským státům ukládá, že musí hodnotit, 

zda na jejich vodních tocích a pobřežích povodně hrozí nebo ne.
11

 

Jak už bylo v úvodu zmíněno, voda je základem života pro lidstvo i základní 

výrobní surovina. Vodní legislativa proto stále více zdůrazňuje vodu jako základní složku 

životního prostředí, důležitý krajinotvorný prvek a také to, že je důležitou základnou pro 

existenci ekosystémů.  

                                                
11 Ministerstvo životního prostředí. MŽP: Legislativa Evropské unie [online]. MŽP [12.11.2011]. Dostupné 

z: http://www.mzp.cz/cz/legislativa_eu 
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4 Charakteristika geografická a hydrografická v ČR 
a v povodí Ostravice 

 

4.1 Geografie ČR 

ČR se nachází v mírném klimatickém pásu, kde se střídají čtyři roční období. 

Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 200 až 600 m n m. Průměrná roční teplota 

vzduchu je pouze 9 C a vlhkost vzduchu se pohybuje mezi 60 až 80 %. Pro vodní 

hospodářství jsou velice důležité srážky v atmosféře, které závisí na nadmořské výšce 

a směru větrů. Při naší nadmořské výšce je průměrná výše ročních srážek okolo 693 mm. 

V zimním období se na našem území vyskytují i srážky sněhové, které trvají od 40 dní až 

po 120 dnů, záleží na nadmořské výšce.  Srážky jsou na našem území velice proměnlivé. 

Obrázek č. 4.1 ukazuje roční srážky na území ČR v roce 2005. Nejvíce srážek spadne 

v oblasti nejvyšších a pohraničních pohoří, kde jsou tzv. návětrné a závětrné překážky. 

V roce 2005 spadlo nejvíce srážek v oblasti Jizerských hor a Krkonoš, Orlických hor, 

Moravskoslezských Beskyd a Šumavy. 

 

Obr. č. 4.1: Roční srážky na území ČR v roce 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CHMI. Voda v ČR. Dostupné z: http://old.chmi.cz/meteo/ok/sr03rc.html 
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4.2 Hydrografie  

ČR má řadu významných vodních toků, které se v Evropě řadí spíše k těm středním 

a menším. Vodní toky jsou u nás závislé na atmosférických srážkách, proto jsou během 

celého roku stavy řek rozkolísané. K největším extrémům dochází v období jara, protože 

dochází k tání sněhu a počasí je více deštivé. V naší republice se podle Zeměpisu.com 

nachází 432 řek, říček a jiných drobných vodních toků a 165 vodních ploch. Celou vodní 

síť ČR tvoří něco přes 76 tisíc km vodních toků. K největším řekám se řadí např. Labe, 

Odra, Vltava, Morava, Ohře nebo Dyje. Z 37 řek, které se řadí mezi největší, jich 

21 dosahuje délky přes 100 km. Nejvýznamnější vodní toky mají délku okolo 15 000 km. 

Celkově nejdelší řekou (i mimo území ČR) je Labe, která je dlouhá 1165 km. Druhou 

největší řekou je Odra se svými 861 km a na třetím místě je Vltava, jež je dlouhá 430 km. 

Většina toků na našem území pramení a teče po našem území k hranicím.
12

 

K významným vodním plochám patří např., Lipno, Černé, Čertovo a Máchovo 

jezero, Rožmberk, Orlík či Slapy. V Moravskoslezském kraji se nachází 8 přehradních 

nádrží. Jde o přehrady Kružberk, Těrlicko, Žermanice, Baška, Morávka, Olešná, Slezská 

Harta a o přehradu Šance. Kromě jezer a přehrad se také v ČR nachází přes 

20 000 rybníků. 

Voda v ČR je odváděna třemi řekami přes sousední státy do 3 moří - Baltského, 

Černého a Severního. Díky tomuto rozvodí má naše republika 3 hlavní povodí, a to povodí 

Labe, Moravy a Odry. Povodí Labe pokrývá 65,1 % rozlohy území ČR a odvádí vodu do 

Severního moře, 27,9 % území patří Povodí Moravy a vodu odvádí do Černého moře a 7 % 

území náleží povodí Odry, které odvádí vodu do Baltského moře. Toto rozvodí znázorňuje 

obrázek č. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Zeměpis [online]. Zeměpis [12.1.2012]. Dostupné z: http://www.zemepis.com/ slmapycr.php 
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Obr. č. 4.2: Hlavní povodí ČR 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: Voda v ČR. Dostupné z: www.eagri.cz/public/web/file/21689/Voda_v_CR.pdf 

 

Povodí Labe má celkovou rozlohu 144 055 km², avšak na území ČR se nachází 

pouze 49 933 km². Klíčovou řekou pro toto povodí je řeka Labe, která pramení 

v Krkonoších a ústí do Severního moře. V povodí Labe se nachází 276 vodních toků. 

Celou tuto oblast má v kompetenci Povodí Labe, státní podnik, který vznikl 1. ledna 2001 

a má sídlo v Hradci Králové. Vykonává funkci správce povodí a má na starosti významná 

vodní díla v této oblasti a má v kompetenci jejich údržbu a provoz. Povodí Labe, s. p. je 

složen z 5 závodů, které zajišťují provozně technické činnosti. Povodí Labe se v roce 2010 

potýkalo s řadou problémů. Srpnové povodně na Liberecku a Frýdlantsku měly 

katastrofální následky. Celkem si tyto povodně vyžádaly 5 lidských obětí a způsobily 

škodu za celkem 6 mld. Kč na budovách, infrastruktuře a na vodohospodářském majetku 

způsobily škodu za 2 mld. Kč. Kromě povodní se povodí potýká i s jinými problémy, jako 

jsou poruchy poklopových vrat plavební komory Pardubice, nebo havárie kotvícího bloku 

hlavního ložiska klapky jezu na řece Úpě. V roce 2010 proplulo povodím 6 899 lodí 

a přepravilo 7 694,5 tisíc tun zboží. Do roku 2012 se Povodí Labe zavázalo zrealizovat 

všechna opatření, kterých je více než 120 a týkají se ochrany vod. Jde především 

o omezování vypouštění znečištění, rekonstrukce, výstavbě čistíren a kanalizací. Povodí 

Labe podle výroční zprávy z roku 2010 splnilo veškeré své plánované cíle a dosáhlo 

kladného hospodářského výsledku.
13

 

                                                
13  Povodí Labe. Výroční zpráva 2010. [online]. Povodí Labe  [22.1.2012]. Dostupné z: 

http://www.pla.cz/planet/public/dokumenty/VZ/2010/vzpla2010cz.pdf 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Povodí Moravy má celkovou rozlohu 26 658 km². Na území ČR má povodí délku 

20 692,4 km². Pro toto povodí je klíčovou řekou řeka Morava, která pramení pod vrcholem 

Kralického Sněžníku, je dlouhá 353 km a je levým přítokem řeky Dunaje. Povodí Moravy 

spravuje podnik Povodí Moravy, s. p., který vznikl už 1. července 1966 v Brně. Předmětem 

jeho činnosti jsou stejné náležitosti jako v Povodí Labe, ovšem pro území v okolí řeky 

Moravy. Povodí Moravy se dělí do 3 závodů - Dyje, Horní Morava a Střední Morava. 

V tomto povodí se nachází 37 vodních nádrží, 189 jezů, 14 malých vodních elektráren, 

17 čerpacích stanic, přes 1 130 km ochranných hrází proti povodím a mnoho menších 

objektů k zajišťování vody pro průmysl, zemědělství, vodní energii a k plavbě. Stejně tak 

jako povodí Labe se i povodí Moravy v roce 2010 potýkalo s povodněmi. Jedna na řece 

Bečvě a druhá na řece Moravě. V současnosti Povodí Moravy obnovuje vodní toky 

a vodohospodářské objekty, které byly poškozeny povodněmi i v dřívějších letech. Kromě 

toho zahájilo práci, která se týká vyčištění vodního díla Plumov a Luhačovice, a která se 

týká odstranění sinic na Brněnské přehradě za 144 milionů Kč. Důležitou akcí je také 

transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí a Lesy ČR. 

Podle výroční zprávy z roku 2010 tento státní podnik hospodaří velice dobře. Jeho 

hospodářský výsledek v roce 2010 dosáhl výši + 8 171 tis. Kč, i když původně očekávali 

zisk ve výši 5 561 tis. Kč. Za tímto vyšším ziskem stojí především tržby za odběr 

povrchové vody.
14

 

Povodí Odry bude detailněji popsáno níže, protože je stěžejním aspektem této 

práce. 

 

Kromě hlavního povodí máme v ČR i správu vodních toků a těch je zde 5. Jde 

o řeky Vltavu, Labe, Moravu, Odru a Ohře. Správu vodních toků znázorňuje obr. č. 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Povodí Moravy. Výroční zpráva 2010. [online]. Povodí Moravy  [22.1.2012]. Dostupné z: 

http://www.pmo.cz/wp-content/uploads/2011/06/225x285_PMO_vyrocni_zprava_2010_nahled-na-web1.pdf 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Obr. č. 4.3: Správy povodí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Správy povodí v ČR. Dostupné z: 

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/vodopis/erby/spravnipovCR.gif 

 

Dále povodí v ČR můžeme rozložit do 8 podoblastí povodí. Jde o podoblasti: 

 povodí Horního a středního Labe 

 povodí Horní Vltavy 

 povodí Berounky 

 povodí Dolní Vltavy 

 povodí Ohře  

 povodí Odry 

 povodí Moravy 

 povodí Dyje. 
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5 Povodí Odry 
Povodí Odry má celkovou rozlohu 118 861 km

2
. V ČR se rozprostírá pouze 

na území o rozloze 6 252 km
2
, které tvoří něco okolo 6 % z celkové rozlohy povodí. 

Do oblastí tohoto povodí ještě náleží z provozních důvodů malé okrajové enklávy z povodí 

Labe a povodí Ohře. S těmito okrajovými enklávami se zvyšuje rozloha povodí Odry na 

7 217 km
2
.
 
Z obrázku č. 5.1 je viditelné, že ze všech povodí, které se nachází na našem 

území, je povodí Odry sice nejmenší, ale za to má nejhustší říční síť (více než 1 km/km
2
). 

 

Obr. č. 5.1: Oblast územní působnosti Povodí Odry, s. p. 

 

Zdroj: Povodí Odry. Dostupné z: http://www.pod.cz/mapa_pusobnosti.html 

 

Povodí Odry se nachází na severovýchodě ČR, v oblastech Severní Moravy 

a Slezska, kde zasazuje do 2 krajů, a to do Moravskoslezského a Olomouckého. 

V Moravskoslezském kraji do tohoto povodí spadá 22 obcí s rozšířenou působností 

a v Olomouckém kraji 4 obce s rozšířenou působností. Celkový počet obyvatel, jež 

v povodí žijí, činí 1 293 869 osob a střední hustota osídlení dosahuje hodnoty 

212 obyvatel/km
2
. Pro srovnání, v ČR je hustota osídlení 130 obyvatel/km

2
. Velká část 

tohoto povodí leží v Polsku, nejmenší část (asi 5 % povodí) v Německu. Povodí Odry je 

charakteristické tím, že i když má malou rozlohu, je značně výškově členité díky 

Beskydám, Hrubému Jeseníku a Slezské nížiny. Například výškový rozdíl v povodí 

Ostravice je mezi nejvyšším a nejnižším bodem 1125 m. 
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Svůj název dostalo povodí Odry podle stěžejní řeky Odry, která v této oblastí 

pramení. Přesněji řeka Odra pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších, které se 

nacházejí v Olomouckém kraji. Dále teče přes západní Polsko a vlévá se do Baltského 

moře. Řeka Odra je dlouhá 861 km a v ČR má délku 112 km. Protože se využívá pro vodní 

dopravu a je regulována jezy, patří k velice významným řekám v Evropě. Rovněž má 

důležitý a velký význam z hospodářského, politického a hydrologického hlediska. K jejím 

hlavním přítokům patří řeka Opava, Ostravice a Olše. 

Mezi nejvýznamnější vodní toky, které jsou velice důležité pro vodní hospodářství 

v povodí, patří již zmiňovaná řeka Odra, Opava, Moravice, Ostravice, Morávka a Olše. 

Kromě toho, že je toto povodí nejmenší, má řadu významných charakteristických 

vlastností: 

 na tomto povodí je velice problematická předpověď průtoků, fungování varovných 

systémů, řízení vodohospodářské soustavy v reálném čase a její optimalizace 

 jsou zde nejvydatnější srážky, které jsou rozloženy nerovnoměrně a zároveň jsou 

ovlivněny i horskými útvary 

 průměrný dlouhodobý úhrn srážek činí 818,1 mm za období 1961 až 1990 

 odtokové poměry jsou velmi nerovnoměrné, protože jsou ovlivněny poddolováním 

a poklesem terénu, který byl způsoben hlubinnou těžbou černého uhlí 

(poddolované úseky mají délku asi 145 km) 

 jsou zde největší problémy s odtokem povodňových průtoků převážně v okolí 

města Bohumína  

 zadržovací účinek přehrad je roven jejich umístění v horních částech jednotlivých 

povodí 

 průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v povodí je 7,1 °C 

 geologické i hydrologické poměry mají různý charakter ze strany Jeseníků 

a Beskyd 

 v povodí se vyskytuje řada poddolovaných území s pokračujícími poklesy 

a důlními otřesy či objemné haldy 

 širší okolí Opavy je zařazeno do seismické oblasti 

 toky v Beskydech mají nejrozkolísanější toky ve střední Evropě 

 v povodí Odry tvoří zemědělská půda 49,51 % a z toho orná půda je na 31,57 % 

plochy povodí 

 nejvíce se pěstují obiloviny a chová se skot 
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 lesnatost povodí je nad celostátním průměrem a s 38,5 % plochy lesa patří 

k nejvyšším v ČR  

 z lesních porostů mají největší zastoupení buk, dub, smrk a kleče 

 podle stupně přirozenosti lesních porostů se v oblasti nachází porosty spíše druhově 

vhodné, ale ve velké míře také porosty nevhodné  

 v dolních částech povodí řek Odry, Opavy, Ostravice a Olše je značná hustota 

obyvatelstva, inženýrských sítí a staveb, které jsou ohrožovány těžko 

kontrolovatelným a usměrňovatelným průběhem povodní, které přicházejí 

z chráněných krajinných oblastí 

 hlavním průmyslovým odvětvím je těžký a strojírenský průmysl, který zastupují 

firmy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Arcelor Mittal Ostrava, a.s., VÍTKOVICE 

HOLDING a.s., ŽDB group a.s. v Bohumíně či ČKD Vagonka a.s. v Ostravě  

 neméně důležitým odvětvím je těžba uhlí, o které se starají podniky OKD, a.s, 

např. Důl Darkov, Důl Čs. armáda, Důl Lazy, Důl Paskov, jež jsou členem 

koncernu KARBON INVEST, a.s. 

 výrobu elektřiny zajišťují tepelné elektrárny v Dětmarovicích a Třebovicích, které 

provozuje ČEZ, a. s., vodní elektrárny na vodních nádržích a na vodních tocích 

(Slezská Harta a Šance, které provozuje Povodí Odry, s. p. Ostrava a Moravice-

Podhradí, kterou provozuje ENERGO-PRO, a. s.) a podnikové elektrárny od ŽDB, 

a. s., Energetika Vítkovice, a. s., Válcovny plechu BESS, a. s., SLEZAN Frýdek-

Místek, a. s., ENERGETIKA TŘINEC, a. s. 

 celková délka silniční sítě je 1 535,7 km a celkové délka železniční sítě je 

664,7 km 
15,16

 

                                                
15 Povodí Odry: Plán oblasti povodí Odry [online]. POD  [2.2.2012]. Dostupné z: http://www.pod.cz/plan-

oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html 
16 Povodí Odry [online]. POD[22.1.2012]. Dostupné z:  http://www.pod.cz/files/casopis/2010/kapka-2010-

02.pdf) 
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5.1 Charakteristika řeky Ostravice 

V kapitole o Povodí Odry již bylo zmíněno, že jednou z hlavních přítoků evropské 

řeky Odry je řeka Ostravice, o které pojednává tato diplomová práce.  

Tato řeka je specifická tím, že nikde nepramení. Vzniká totiž soutokem dvou řek - 

Bílé a Černé Ostravice u Starých Hamrů blízko přehradní nádrže Šance. Bílá Ostravice 

pramení kousek od horského sedla Bumbálka a Černá Ostravice nedaleko horského sedla 

Bílý Kříž, kde se nachází Experimentální ekologické pracoviště, které bylo založeno v roce 

1986. Ostravice se rozprostírá na 827,4 km
2
, délka jejího toku je 65,1 km a protéká řadou 

obcí a měst, jako je Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Pržno, Baška, Frýdek - Místek, 

Lískovec u Frýdku - Místku, Sviadnov, Paskov, Vratimov a Ostrava. Nakonec se vlévá 

do řeky Odry v Ostravě - Hrušově. Své jméno Ostravice dostala řeka podle svého toku, 

který je docela prudký, neboli též řečeno ostrý. Je také historickou geografickou hranicí 

mezi Moravou a Slezskem. Slezsko se nachází na pravém břehu řeky a Morava na levém 

břehu řeky. Podle názvu této řeky se jmenuje i obec Ostravice, kde se poblíž železniční 

zastávky Ostravice - zastávka nachází chráněný krajinný útvar zvaný Peřeje. Tyto peřeje 

spolu s jezy jsou nebezpečnými úseky na řece. Peřeje jsou znázorněny na obr. č. 5.4. Z celé 

délky 65 km je 45 km řeky sjízdné pro vodáky. Mezi obcemi Ostravice a Staré Hamry je 

vybudovaná vodní nádrž Šance, která byla postavena mezi lety 1964 až 1969 a slouží jako 

zásobárna pitné vody pro Ostravu a okolí.
17

 

Dílčí povodí řeky Ostravice znázorňuje obr. č. 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Povodí Odry: Plán oblasti povodí Odry [online]. POD  [2.2.2012]. Dostupné z: http://www.pod.cz/plan-

oblasti-povodi-Odry/a-popis/a-1.html#a_1_1 
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Obr. č. 5.2: Dílčí povodí řeky Ostravice 

 

Zdroj: Povodí Odry. Dostupné z: 

http://www.pod.cz/planovani/soubory/koncepce_MSK/mapy/B_OSTRA.JPG 

 

Soutok Bílé a Černé Ostravice se nachází ve výšce 521 m. n. m., do Odry ústí 

ve výšce 204 m. n. m. a průměrný průtok je 14,25 m
3
/s. Také Ostravice má své přítoky. 

Mezi ty větší přítoky patří zleva Čeladenka a Olešná, zprava potom Morávka a Lučina. 

Mezi menší toky patří Mazák, Sepetný, Bílý potok, Satina, Sibudov, Lubenec, Bystrý 

potok, Baštice, Podšajarka a Ostravická Datyňka, které přitékají zprava, a Bučací potok, 

Řasník se Stříbrníkem a Frýdlantská Ondřejnice, jež se do Ostravice vlévají zleva. Celý tok 

povodí řeky Ostravice se dá rozdělit do tří částí podle jejich významných charakteristik. 

Horní část povodí řeky leží v oblasti, která je velmi vodná, řeka protéká nejen lesní 

krajinou v Beskydech, kde je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ale také 

venkovským a městským územím. Střední část je poměrně dosti vodná a náleží 

do Podbeskydské pahorkatiny, kde se nejvíce vyskytují olše, jasany a vrby. Poslední částí 

je dolní část toku, který se nachází v Ostravské pánvi, v oblasti dosti málo vodné, s nízkou 

retenční schopností, se silně rozkolísaným průtokem, který dosahuje poměru 1 : 2 000, 
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a silně ovlivněné průmyslovou činností. Tato dolní část řeky přes všechny zásahy 

a antropogenní vlivy, které na ní působí, tvoří nenahraditelný biokoridor fauny a flory 

s velkým významem pro kvalitu environmentálního prostředí v centru Ostravy. V tomto 

pásmu se z významných rostlin objevují především netýkavka žláznatá, křídlatka japonská, 

celík kanadský a obrovský a hvězdovnice roční. Z lesních porostů dominuje vrba bílá a 

dub letní.
18

 

Podél celého toku řeky Ostravice se vyskytují chránění živočichové, mezi které 

patří mihule potoční, střevle potoční, mník jednovousý, vranka obecná, ledňáček říční, 

vydra říční a rak říční. V řece pak žijí pstruzi obecní, lipani podhorní, parmy obecné, štiky 

obecné, líni a kapři obecní. Kromě chráněných živočichů se vyskytují i na březích řeky 

významné stromy, jako je topol černý a topol šedý, nebo vrba křehká.
19

 

Řeka Ostravice spadá do typického beskydského štěrkonosného toku, který protéká 

širokou nivou. V dávných dobách byl tento tok celý regulovaný, což znamená, že řeka 

měla stejnou šířku toku nebo že v zastavěných územích byly vybudovány odsazené hráze. 

V dnešních dobách si ve svém korytu vytváří přirozenou strukturu dnových segmentů. 

Správce toku odtěžují štěrkové nánosy, aby zlepšili průtočnou kapacitu koryta, i když se to 

považuje za velmi škodlivý zásah. Takové vodohospodářské zásahy by se měly omezit či 

v některých zájmových úsecích vyloučit, aby nedošlo k poškození biotopu druhu.
20

 

 

Obr. č. 5.3: Řeka Ostravice v centru Ostravy Obr. č. 5.4: Řeka Ostravice - peřeje 

             

Zdroj:www.solokapr.cz/obrazky/clanky          Zdroj: http://www. img5.rajce.idnes.cz/ -             

 13872/detail-titulni.jpg           Pereje_v_prirodni_rezervaci_ 

                        Koryto_reky_Ostravice.JPG  

                                                
18,19 Povodí Odry [online]. POD  [2.2.2012]. Dostupné z:  http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/a-

popis/a-1.html#a_1_1 
20 Moravskoslezský kraj[online]. MSK  [16.2.2012]. Dostupné z: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ 

priroda/natura/evl/reka-ostravice-1232/ 
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5.2 Popis pracovní činnosti Povodí Odry 

Celou tuto oblast povodí Odry má na starosti státní podnik, jehož název je shodný 

s oblastí povodí. Povodí Odry sídlí na Varenské ulici, číslo 49 v Moravské Ostravě 

a vzniklo 1. ledna 2001 podle Zákona č. 305/200 Sb., o povodích. Sídlo podniku 

znázorňuje obr. č. 5.5. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, pověřenou 

osobou jednat jménem zakladatele je pan Ing. Jan Ludvík a generálním ředitelem je Ing. 

Miroslav Krajíček. Činnosti podniku vyplývají z legislativy, která byla nastíněná v kapitole 

č. 3, a ze zakládací listiny, kterou vydalo Ministerstvo Zemědělství ČR dne 

12. prosince 2011 pod č. j. 226188/2011-MZe-12141.  

 

Obr. č. 5.5: Povodí Odry, s. p. 

 

Zdroj:  Povodí Odry. Dostupné z: www.pod.cz 

 

Náplní státního podniku je např. správa a údržba vodních toků, vodních děl, 

zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, investiční činnost, 

protipovodňové opatření, poskytování údajů (ekonomických, technických) vodoprávním 

úřadům, podílí se na odstraňování škod po haváriích na vodních tocích, pečuje o koryta 

vodních toků a pobřežních pozemků, ale také poskytuje geodetické služby, poradenskou 

činnost, podílí se na výrobě elektrické energie atd. Povodí Odry, s. p. působí na území, 

jehož rozloha je 6 252 km
2
. Spravuje celkem 8 přehrad, mezi které patří Baška, Kružberk, 

Morávka, Olešná, Slezská Harta, Šance, Těrlicko a Žermanice a které mají celkový objem 

nádrží přes 373 mil. m
3
. Dále má ve správě 3 gravitační převody vod a provozuje 63 jezů, 

kde se mezi nejvýznamnější řadí Hodoňovice, Ostrava - Lhotka, Ostrava - Přívoz, Ostrava 

- Vítkovice, Smilovice, Třinec - Konská či Vyšní Lhoty, a několik malých vodních 

elektráren, jež ročně vyrábí 3000 MWh elektrické energie. Celková délka vodních toků, 

které se v povodí vyskytují, je 5 925 km, z toho významné vodní toky mají délku 
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1 355 km. Ročně Povodí dodává 110 mil m
3
 pitné vody a 140 mil. m

3
 vody pro průmysl. 

Současná hodnota majetku Povodí Odry dosahuje výše 3 789 908 478, 68 Kč, rezervní 

fond má v minimální výši 23 532 482 Kč a kmenové jmění dosahuje minimální výše 

1 519 186 000 Kč. K 31. prosinci 2010 zaměstnávalo Povodí Odry celkem 

463 zaměstnanců, kde z větší části byly zaměstnání muži ve věkové kategorii 35 až 39 

let.
21

 

 

Obr. č. 5.6: Schéma organizační struktury 

Zdroj: Povodí Odry. Dostupné z:  http://www.pod.cz/organizacni_cleneni.html 

 

Z obr. č. 5.6 je patrné, že Povodí Odry, státní podnik, se člení do 5 úseků, a to na 

úsek generálního ředitele, obchodního ředitele, technického ředitele, ekonomického 

ředitele a investičního ředitele, a do 2 závodů. Závod 1 Opava a Závod 2 Frýdek - Místek. 

Úseky i závody se dále skládají z různých odborů, provozů, laboratoří a referátů, které 

souvisí s náplní jednotlivých úseků.  

5.3 Plán oblasti povodí Odry 

Kromě každoročních výročních zpráv sestavuje Povodí Odry také tzv. Plán oblasti 

povodí Odry na 6 let. Poslední platný plán byl vydán na období 2010 - 2015 ve spolupráci 

                                                
21 Povodí Odry [online]. POD  [19.2.2012]. Dostupné z:  http://www.pod.cz/zakladni_udaje.html 
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s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje a s ústředními 

vodoprávními úřady, jako jsou např. Lesy ČR, Správa toků, Zemědělská vodohospodářská 

správa, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ale i široká odborná veřejnost. Plán se 

zpracovával ve třech etapách, v první etapě šlo o přípravné práce, poté se formuloval návrh 

Plánu, a nakonec vznikl konečný návrh Plánu oblasti povodí Odry.  

Tento dokument čítá okolo 500 stran, 150 map, 100 příloh, 170 listů opatření 

a člení do sedmi kapitol. Hned na začátku je úvodní zpráva, po ní následuje popis oblasti 

povodí, užívání vod a jejich stav, stav a ochrana vodních útvarů, ochrana před povodněmi 

a vodní režim krajiny, odhad dopadů opatření a na závěr se dělá ekonomická analýza.  

Plán vychází z výše uvedených zákonů a je založený na ochranu vod podle 

Rámcové směrnice, na prevenci ochrany před povodněmi a dalších katastrof a k trvale 

udržitelnému užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami. Cílem je eliminovat škodlivé 

a nebezpečné chemikálie, které se ve vodách vyskytují a dosáhnout snížení živin 

ve vodách. Předpokládá se, že dobrý stav vod by měl být dosažen do roku 2015, nejpozději 

však do roku 2027, a to tím, že by došlo k zavedení různých akcí z programů opatření na 

čištění odpadních vod, dobudování kanalizací, dokončení revitalizací vodních toků 

a pozemkových úprav.
22

  

 

                                                
22 Povodí Odry [online]. POD  [19.2.2012]. Dostupné z: http://www.pod.cz/plan-oblasti -povodi-Odry/0-

uvod/0-uvod.html 
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6 Povodně v ČR 
V úvodu bylo zmíněno, co slovo povodeň znamená. V podstatě v našem mírném 

pásu povodně vznikají nepravidelně a leckdy se nedají ani předpovědět delší dobu 

dopředu. Mezi hlavní příčiny povodní v ČR patří kombinace několika faktorů, jako jsou 

lokální silné deště na malém území, dlouhotrvající déšť, který způsobí ztrátu akumulační 

schopnosti půdy, ničení lesů, nevhodná regulace vodních toků, nesmyslné zastavování 

pozemků na nevhodných místech nebo odstranění zelených porostů a nahrazením je za 

betonové plochy. 

Povodně na našem území můžeme rozdělit do 4 typů. Prvním typem povodní jsou 

povodně letního typu, které vznikají z regionálních dešťů, trvají v průměru 1 - 3 dny 

a mohou se vyskytovat na celém území ve středních a dolních úsecích vodních toků. 

Mezi tento typ povodní můžeme zařadit povodně v roce 1997 a 2002. Druhým typem jsou 

zimní a jarní povodně, které sice vznikají táním sněhu, ale nejsou zde vyloučené ani 

dešťové srážky. Dojde ke zmenšení průtočnosti koryta a k vzestupu hladiny. Jde převážně 

o oblasti povodí Moravy, Labe a Vltavy. Typické povodně pro tento typ povodní byly 

v roce 2006. Třetím typem jsou letní povodně s přívalovými dešti. Též se jim říká bleskové 

povodně, kde naprší 100 l/m
2
 za den. Vyskytují se kdekoliv v území, převážně v období 

od dubna do září. Tyto přívalové deště trvají okolo 2 - 6 hodin a příkladem mohou být 

povodně na přelomu června a července v roce 2006 v severních Čechách. Poslední jsou 

povodně ze specifických příčin, např. přehrazení toku sesuvem půdy, masou horniny 

či sněhu. Může dojít k poškození či přetržení vodních nádrží, rybníků, ucpání mostních 

otvorů nebo koryta keři, kmeny nebo dřevem.
23

  

Kromě 4 typů povodní rozlišujeme ještě 3 stupně povodňové aktivity. První stupeň 

se nazývá stupněm bdělosti a vyhlašuje se při vzestupu vodní hladiny, druhý stupeň je 

stupeň pohotovosti, a ten se už vyhlašuje, když vzniká samotná povodeň, voda se už 

rozlévá na některých místech, jako jsou pole nebo louky a zasedá povodňová komise. 

V třetím stupni se začíná voda vylévat do obydlených oblastí, vznikají škody na životech 

a majetku. Tento třetí stupeň se nazývá stupeň ohrožení.
24

  

V ČR jsou menší povodně prakticky už každý rok nebo co dva roky, větší povodně 

pak v řádech desítek let i staletí a hrozí většinou tam, kde je plochá krajina. Pokud se řeka 

rozlévá do nezastavěných oblastí, nevznikají až tak razantní škody, jak v zastavěných 

                                                
23 Spisy zeměpisného sdružení [online]. Spizem [24.2.2012]. Dostupné z:  http://spizem.sweb.cz/cislo17.htm 
24 Povodňový plán ČR [online]. MŽP [24.2.2012]. Dostupné z: http://www.wmap.cz/dpp_cr/ 
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oblastech. Povodně se na našem území zaznamenaly už ve 12. století, kdy došlo 

k extrémním povodním na území Čech a Moravy. Jednalo se o léta 1118, 1180, 1272, 

1342, 1359, 1481, 1501, 1593, 1784, 1845, 1872, 1890, 1897, 1903, 1905, 1907, 1979, 

1981, 1985 nebo o rok 1987. Mezi novodobější povodně se řadí rok 1993, 1995, 1996, 

1997, 1998, 2002, 2006, 2009 a 2010. Současné povodně ovšem dosahují větších škod, než 

ty v minulosti. Lidé s nimi dříve více počítali a přizpůsobovali se jim. Dnes jsou 

vybetonované toky řek a voda stéká do obydlených oblastí místo toho, aby se rozlévala 

do polí a luk. ČR zasáhlo 5 velkých povodní v červenci 1997, červenci 1998, srpnu 2002, 

na přelomu března a dubna v roce 2006, a na přelomu června a července v roce 2009. 

Až v poslední desítce let se začalo více pracovat na protipovodňových opatřeních. 

Nejdůležitější povodně na území ČR znázorňuje tabulka č. 6.1, která udává čas, místo, 

počet postižených oblastí, evakuovaných lidí, počet obětí a způsobené škody.  

 

Tab. č. 6.1: Nejvýznamnější povodně v ČR 

Rok Zasažené území 

Počet 

postižených 

oblastí 

Počet 

evakuovaných 

lidí 

Počet 

obětí 
Škody 

prosinec 1993 J a Z Čechy    1 000 mil. Kč 

červen 1995 Stř. Čechy    200 mil. Kč 

květen - září 

1996 

Stř. a J Čechy, S a J 

Morava 
   720 mil. Kč 

červenec 1997 
S a J Morava, 

V Čechy 
536 obcí 80 000 52 62,6 mld. Kč 

červenec 1998 V Čechy 30 obcí 800 10 1,8 mld. Kč 

březen 2000 S a V Čechy    2 mld. Kč 

duben - červen, 

srpen 2002 

J Morava, Z, J, Stř. a 

S Čechy 
800 obcí 225 000 17 106 mld. Kč 

březen - duben 

2006 

Českomoravská 

vrchovina, Labe 
178 obcí 64 9 6 mld. Kč 

červenec 2009 
S a J Čechy, Morava 

a Slezsko 
8 krajů 1 851 14 8,5 mld. Kč 

květen 2010 Morava a Slezsko 5 krajů 667 6 2,5 mld. Kč 

Zdroj: LANGHAMMER, J. Současné přístupy k hodnocení a modelování povodňového 

rizika, 2007., vlastní úprava  
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6.1 Právní legislativa ochrany před povodněmi 

Stěžejním zákonem pro právní úpravu ochrany před povodněmi je již zmíněný 

Zákon. č. 254/2001 Sb., o vodách, který byl změněn zákonem č. 150/2010 Sb. Další 

zmíněnou legislativou byla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, která byla přijata 27. října 2007. 

Dalšími důležitými právními zákony, které se týkají povodní, jsou: 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů  

 Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů 

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

zákonů  

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

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

 Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích  

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 

Mezi důležité vyhlášky patří: 

 Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 

rizik 

 Vyhláška Mze č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 

díly 

 Vyhláška Mze č. 470/2001 Sb., o vodních tocích 

 Vyhláška Mze č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl 

 Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu 

a stanovování záplavových území 
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 Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci 

 

Mezi Věstníky Ministerstva životního prostředí (MŽP) patří: 

 Věstník MŽP č. 5/1998 - Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na 

nízkých sypaných hrázích 

 Věstník MŽP č. 4/1999 - Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování 

bezpečnosti přehrad za povodní  

 Věstník MŽP č. 7/2000 - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění 

do povodňových plánů  

 Věstník MŽP č. 5/2003 - Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP 

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby  

 Věstník MŽP č. 9/2005 - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před 

zvláštní povodní. 
25

 

6.2 Ekonomické zhodnocení škod vzniklých povodní 
v roce 1997 v povodí Ostravice 

Letos v červenci to bude již patnáct let, kdy ČR zasáhla katastrofální povodeň. 

Jednalo se o jednu z nevětších přírodních pohrom ve 20. století na našem území. Tato 

povodeň vznikla z nepřetržitých dešťových srážek na Moravě, ve Slezsku 

i v severovýchodních Čechách a zasáhla řadu vodních toků. Podle Českého 

hydrometeorologického ústavu byla povodeň na řece Odře více než stoletá. V okolí 

Bohumína byla povodeň stanovená jako 200 letá. Povodně podobného charakteru zasáhly 

naše území v roce 1903, a to také v červenci.  

Povodně v roce 1997 měly dvě etapy s dlouhotrvajícími dešti. První vlna srážek 

přišla v noci ze 4. července na 5. července a trvala až do 9. července, kdy po nepřetržitých 

deštích došlo k úbytku atmosférických srážek a přestalo pršet. Tyto pětidenní přívalové 

deště byly způsobeny čtyřmi hlavními příčinami, které se ještě mezi sebou vzájemně 

zesilovaly. Jednalo se o termickou konvekci se vznikem bouřkových oblaků, o návětrné 

orografické tendence, výkluzné pohyby vzduchu v oblasti atmosférických front 

                                                
25 Povodňová ochrana a připravovaná legislativa [online]. Eviweb [2.3.2012]. Dostupné z: 

 http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/82153/povodnova-ochrana-a-pripravovana-legislativa 
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a o konvergenci proudění. První rekord napadaných srážek padl už 6. července v povodí 

Odry na stanici Lysá hory v Beskydech, kde napadlo 233,8 mm, což odpovídá asi 234 l/m
2
. 

Celkem za první etapu stihlo napadnout přes 600 mm. Od 6. července byly postupně 

vyhlašovány druhé a třetí stupně povodňových aktivit v oblasti Jeseníků, Bruntálu, 

Ostravici, v Ostravě, v podhůří Beskyd a na Novojičínsku a některé obce už byly zatopeny 

a evakuovány. Poprvé také zasedal krizový štáb a okresní povodňová komise. Další den se 

přidávají další postižené oblasti na Šumpersku a v Opavě. Voda začínala působit velké 

problémy a už tehdy se vědělo, že přichází pohroma. Voda v Suchdole nad Odrou 

podemlela most a způsobila vykolejení mezistátního vlaku, který jel z Vídně do Varšavy - 

30 lidí bylo zraněno a 7 hospitalizováno. Zasedal už i ústřední protipovodňový krizový 

štáb. 8. července byly Jeseníky odříznuty od okolních měst, začínala další evakuace 

v Ostravě, Opavě, Bohumíně i v Novém Jičíně. Velká voda způsobila zastavení železniční 

dopravy. Neprůjezdný tah byl z Prahy na Ostravu, do Bohumína i na Slovensko. V této 

době se pohřešovalo několik desítek lidí a nahlášeno bylo 13 obětí. Až do 13. července 

platil stále třetí povodňový stupeň na řece Odře a Opavě a počet obětí stoupl na 26.  

Druhá etapa přívalových dešťů začala 17. července. Většina toků byla již ve fázi 

poklesu vodní hladiny, ale půda byla stále nasycená vodou. Voda byla rozlitá do okolního 

území a v důsledku devastace, technických poruch hrází a objektů a nánosů splavenin byla 

snížena průchodnost průtočných profilů. Druhá povodňová vlna opět obnovila povodně 

v povodí Opavy, Odry, Moravy a jejich přítocích. Kulminační průtoky vody v této etapě 

byly podstatně menší, zhruba poloviční až třetinové, ale i když dosahovaly úrovně asi dvou 

až desetileté povodně, přesto napáchaly další škody. Z Moravy a Slezska se postupně 

rozšiřovala dále na území severovýchodních Čech a zasáhla převážně Krkonoše a horního 

Labe, kde dosahovaly místy rovněž stoleté povodně. Dále povodně postihly řeku Jizeru, 

Chrudimku, přítoky středního Labe a horní Sázavy.  Tato druhá etapa trvala 

do 19. července.  

Celkový měsíční úhrn dešťových srážek v červenci 1997 znázorňuje obrázek č. 6.1. 

Na tomto obrázku lze krásně pozorovat jeden ze čtyř důvodů vzniků povodní, a to vliv 

návětrných efektů srážek. Tyto návětrné efekty se objevily převážně na severu 

a severovýchodě ČR, v oblasti Krkonoš, Jeseníků a Beskyd.  
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Obr. č. 6.1: Měsíční úhrn srážek v červenci 1997 

 
Zdroj: ČHMÚ. Dostupné z: http://voda.chmi.cz/pov97/obr/c0797_m.gif 

  

6.2.1 Hodnocení povodně v povodí Odry 

Od osudného 6. července se začaly zvedat hladiny řek Ostravice, Olše a dalších 

vodních toků o 1,5 m až o 2 m. V nižších tocích kolem Bohumína a Ostravy voda 

kulminovala 8. července. Hladiny vodních toků v povodí se zvýšily až o 6 m. Voda zničila 

řadu vodoměrných stanic. Vodu se pokoušely zadržet i vodní nádrže Slezská Harta 

a Šance, ale velké množství nestihla zachytit, a voda se rozlila do okolních obcí a měst, 

včetně Ostravy. Řeka Ostravice neustále stoupala díky jejím přítokům a v poslední fázi 

díky odtoku z přehradní nádrže Šance. Kulminace řeky Odry v Bohumíně přesáhly stoleté 

průtoky. Průtok Odry činil 2 160 m
3
/s. Díky vysoké hladině vody došlo k přelití 

inundačních hrází podél Odry, což při opadávání vody mělo za následek to, že voda mizela 

velice pomalu. Vrcholová situace na řece Ostravici přišla až v době, když vysoká hladina 

řeky Odry byla na ústupu. Řeka Ostravice se vlila do přehrady Šance, kde se 

ztransformovala. Na českou část povodí Odry spadlo za tyto dvě etapy povodňových 

srážek celkem 1,6 mld. m
3
 vody.

26
 

                                                
26 Ministerstvo životního prostředí. MŽP: Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997. Souhrnná zpráva 

[online]. MŽP [28.2.2012]. Dostupné z: http://voda.chmi.cz/pov97/kap3.html#Povod%C3%AD_Odry 
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6.2.2 Vyhodnocení povodňových škod v červenci roku 
1997 

O tom, že se povodeň v roce 1997 zapsala černými písmeny do dějin, není pochyb. 

Tato kapitola popisuje veškeré škody, které ničivá voda způsobila. Voda nepostihla jenom 

ČR, ale také ve velké míře Polskou a Slovenskou republiku. 

V ČR ničivá povodeň zasáhla celkem 536 měst a obcí, které spadaly do 34 okresů. 

Mezi nejvíce postižená města patřila Ostrava, Bruntál, Olomouc, Jeseník, Vsetín, Zlín, 

Nový Jičín, Opava, Frýdek - Místek, Uherské Hradiště a Přerov.  

Přímé náklady za povodeň dosahovaly výše 62,6 mld. Kč, přičemž roční průměr 

povodňových škod se pohybuje kolem 800 mil. Kč. Jen červencové povodně byly zhruba 

80 krát dražší, než povodně za celý rok z přecházejících období. Vyčíslení povodňových 

škod probíhalo ve dvou liniích. První linii škod vyčíslovaly okresní úřady, které škody 

spočítaly na 25,5 mld. Kč, a jež tvoří z celkových škod 41 %. Druhou linii škod 

vyčíslovaly jednotlivé resorty (instituce) jako škody na jejich majetku. Tyto škody 

dosahovaly výše 37,1 mld. Kč a tvořily 59 % celkových škod. Nejvíce škod si vyčíslilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jejichž škoda činila 19, 633 mld. Kč, což je necelých 

53 % z celkových škod rezortů. Ministerstvo zemědělství vyjádřilo svou škodu v hodnotě 

10,709 mld. Kč, Ministerstvo dopravy ve výši 4,973 mld. Kč, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy dopělo k částce 0,9 mld. Kč, Ministerstvo obrany k částce 

0,625 mld. Kč a ostatní instituce dospěly k částce 0,251 mld. Kč.
27

 Procentuální podíl škod 

podle jednotlivých rezortů znázorňuje graf č. 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Ministerstvo životního prostředí. MŽP: Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997. Souhrnná zpráva 

[online]. MŽP [28.2.2012]. Dostupné z: http://voda.chmi.cz/pov97/kap3.html#Povod%C3%AD_Odry 
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Graf č. 6.1: Procentuální podíl škod podle jednotlivých rezortů v % 
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Zdroj: vlastní zpracování, data: Efektivnost veřejných výdajů na povodně v ČR. 

Dostupné z: http://www.ieep.cz/editor/assets/publikace/pdf/pub036.pdf 

 

Největší újmu na povodních měly podnikatelské subjekty, jejichž škody dosahovaly 

55 % celkových škod. Jejich škoda byla vyčíslena na 34,43 mld. Kč. Stát, na druhém 

místě, utrpěl při povodních škodu ve výši 22 %, což odpovídá částce13,772 mld. Kč. 13 % 

škod utrpěli občané na svém majetku a dalších věcech, a ta dosahovala výše 8,138 mld. 

Kč. Zbylých 10 % povodňových škod náleží obcím, jejichž škoda činila 6,260 mld. Kč. 

Detailnější popis škod z povodní znázorňuje tabulka č. 6.2 a procentuální vyjádření 

znázorňuje graf č. 6.2.  

 

Graf č. 6.2: Procentuální vyjádření podílu z celkového objemu škod v % 
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Zdroj: vlastní zpracování, data: Analýza povodňových událostí v ekologických 

souvislostech. Dostupné z: http://uprm.sweb.cz/analyza.html#_Toc420058845 
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Tab. č. 6.2: Škody na povodních v roce 1997 

Škody - vybrané dílčí položky 
Výše škod 

(mld. Kč) 

Podíl z celkového 

objemu škod (%) 

1. zničené a poškozené rodinné domy 5,243 8,4 

2. zničené a poškozené bytové domy 1,352 2,2 

3. vnitřní vybavení domácností 1,470 2,3 

Škody na bydlení 8,065 12,9 

4. stroje a zařízení, dopravní prostředky 9,071 14,5 

5. zásoby výroby a obchodu 9,458 15,1 

Škody na movitém majetku 18,529 29,6 

6. mosty, železnice, komunikace 12,072 19,3 

7. zničené a poškozené budovy a haly 8,033 12,8 

8. vodohospodářské škody 5,736 9,2 

9. ekologické škody  4,672 7,5 

10. ztráta úrody zaplavených plodin 1,623 2,6 

11. základní stáda a tažná zvířata 0,144 0,2 

12. kulturní památky 0,148 0,2 

13. učební pomůcky, sbírky, knihovny 0,553 0,9 

14. ostatní škody 2,592 4,8 

Celkem 62,6 mld. Kč 100% 

Zdroj: Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech [online]. 

Dostupné z: http://uprm.sweb.cz/analyza.html#_Toc420058846, vlastní úprava 

 

Z tabulky č. 6.2 vyplývá, že kromě škod na majetku a bydlení, utrpěla i řada dalších 

odvětví. Do 8 mld. Kč se vešlo téměř 29 000 domů, které byly povodní poškozeny. 

Z tohoto počtu domů a bytů bylo 5 625 bytů a domů poškozeno vážně a nebyly obyvatelné 

a 2 151 bytů bylo zcela zničeno a určeno k demolici. Proto se muselo nouzově ubytovat 

celkem 10 084 osob. Paradoxem je, že přes 15 000 domů a bytů, které byly postiženy 

povodní, byly za záplavovou hranicí stoletých vod. 

Na strojích a zařízeních se povodeň podepsala škodou přes 9 mld. Kč, na zásobách 

výroby a obchodu necelými 9,5 mld. Kč. Na kulturních památkách se projevila škoda 

148 mil. Kč, i když v minulých dobách tato kolonka ve vyčíslených škodách chyběla. Naši 

předkové stavěli význačné stavby mimo dosah povodní. Typickým příkladem je kostel 

svatého Františka a Viktora v Ostravě - Hrušově, který se začal stavět v roce 1893. Byl 

poškozen při povodních, ale peníze na jeho opravu se sehnaly až v loňském roce. Mezi 

dalšími památkami jsou kostel sv. Ducha se špitálem v Krnově, kamenný most přes vodní 

tok Setina v Bravanticích nebo Lihovar Vilém Grauer a syn v Ostravě - Svinově.  
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Částkou přes 4,5 mld. Kč byly vyčísleny ekologické škody. Velkou ekologickou 

škodu způsobila i mimo jiné zatopená chemička Ostramo (Ostravská rafinérie minerálních 

olejů) v Ostravě. V chemičce se nevyrábělo od povodní a krach nastal v roce 2001. Asi sto 

let tam produkovala ropné odpady z výroby, kde se jich nahromadilo asi 300 000 tun. Dnes 

jsou tam místo chemičky ropné laguny, které spravuje podnik Diamo, a který postupně tyto 

ropné laguny likviduje. Vyčištění těchto lagun mělo být hotovo do roku 2015 za cenu 

3 mld. Kč. Celý proces se ale prodloužil a vyčištění by mělo být hotovo do roku 2018 

za cenu 3,5 mld. Kč. Zatopenou chemičku Ostramo znázorňuje obr. č. 6.2 a Ostravské 

laguny obr. č. 6.3. 

 

Obr. č. 6.2: Zatopená chemička Ostramo Obr. č. 6.3: Ostravské laguny 

  
Zdroj: http://stodolni-ostrava.cz/prispevky  Zdroj:.http://www.ceskapozice.cz/ 

-hrozi-mezinarodni-ostudou    byznys/podnikani-trhy/ostravske-           

/stat-nemusi-platit-miliardy-za-zatopeni-  laguny 

ostravske-chemicky 

Mezi další chemičky, které byly poškozeny povodní, patří Moravské chemické 

závody v Ostravě - Hrušově. Byly založeny v roce 1851, vyráběla se v nich soda, v roce 

1997 byly poškozeny povodní, jejich provoz byl ukončen a v roce 2009 došlo k jejich 

demolici. V roce 2014 má město v plánu na ploše o rozloze 40 hektarů, které byly zasažené 

povodní, vybudovat novou průmyslovou zónu pro malé a střední firmy lehkého průmyslu 

a má přinést pracovní místa pro 2 000 lidí. Celá tato akce si vyžádá 2 mld. Kč, přičemž 

město plánuje získat od ministerstva průmyslu a obchodu 1,5 mld. Kč. Zbývajících 

500 mil. Kč má dodat město, ale zatím tyto finanční prostředky nemá. Do roku 2014 by 

mělo dojít k sanaci tohoto území.  

Na vodohospodářských objektech došlo ke škodám za 5,736 mld. Kč, které tvořily 

přes 9 % veškerých škod. Došlo k vážnému poškození břehů, koryt, ochranných hrází i 

různých hydrotechnických objektů. Bylo poškozeno neuvěřitelných 8 060 km vodních 

toků. 810 km vodních toků patřilo k vodohospodářským významným tokům, které jsou 

http://stodolni-ostrava.cz/wp-content/uploads/2011/04/1.jpg
http://stodolni-ostrava.cz/wp-content/uploads/2011/04/1.jpg
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ve správě Povodí, a. s., 550 km vodních toků náleželo Státní meliorační správě a 6 700 km 

toků správě Lesů ČR. Došlo ke zničení 2,9 km ochranných hrází a na některých 

specifických místech si voda vytvořila říční koryta. Škody ve vodním hospodářství 

způsobily také problém v dodávce pitné vody, kdy se bez pitné vody ocitlo celkem 52 obcí 

převážně na Bruntálsku, Přerovsku, Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. 

Ve 45 obcích, kde není veřejný vodovod, bylo zasaženo 3 500 studní. Škodě se neubránily 

ani čističky odpadních vod v Ostravě, Fulneku, Jeseníku a dalších městech. Velká škoda 

byla napáchána převážně v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze, která byla 

uvedena do zkušebního provozu teprve rok před velkou povodní. Čistička byla zatopena 

do výše 4,5 m a její oba dva plynoměry byly strženy. Až 8. září byl zahájen provoz 

mechanického čištění, 29. října došlo ke spuštění biologického stupně čištění a toho dne 

byl dán do provozu nový plynojem Sattler. Podle Evžena Tošenovského, tehdejšího 

primátora města Ostravy, bylo potřeba na odstranění škod za tuto čističku téměř 100 mil. 

Kč.
28

 

Zhruba 19,3 % z celkových škod, což znamená 12,072 mld. Kč, bylo vyčísleno za 

škody na mostech, železnicích a komunikacích. Na železnicích došlo k poškození celkem 

946 km trati a bylo zatopeno 13 železničních stanic. Tyto škody byly odhadnuty 

na 1,6 mld. Kč. Vodou bylo zničeno také 26 železničních mostů, které odřízly průjezd do 

okolních obcí, kde se dalo dojet i vlakem. Na silnicích došlo téměř k dvojnásobnému 

poškození délky silnic. Bylo zde poškozeno 1 850 km cest, ze kterých bylo 115 km 

poškozeno velmi vážně. Voda zničila celkem 415 silničních úseků, které byly zcela 

neprůjezdné a které opět znemožnily průjezd do okolních obcí. Tyto škody se odhadují na 

3,3 mld. Kč. V silniční oblasti bylo vážně poškozeno 851 mostů, a z tohoto počtu bylo 

úplně zničeno 48 mostů, které čekaly následná demolice. Velká voda při těchto povodních 

zdevastovala (i sama zdemolovala) celkově 74 mostů.
29

 

Téměř 13 % škod z celkového objemu škod měly na svědomí poškozené budovy 

a haly z průmyslových odvětí a služeb. I zemědělství utrpělo nemalou škodu. Šlo o částku 

1,767 mld. Kč, které tvořily 2,8 % všech škod. Újmu 144 mil. Kč utrpěly stáda a tažná 

zvířata a újmou ve výši 1,623 mld. Kč byla vyčíslena škoda na úrodě. Voda zaplavila řadu 

významných plodin, které byly určeny na prodej a hospodáři z nich měli mít tržby.  

                                                
28,29 Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ: Povodně očima hydrometeorologů [online]. ČHMÚ 

[2.3.2012]. Dostupné z: http://www- 1.sysnet.cz/projects/env.web/ 

zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/f9be94a0e72f87a1c12565680030bddd?OpenDocument 
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Jedním procentem se na povodňových škodách podílely i poničené knihovny, 

sbírky a učební pomůcky. Jejich škoda se vyšplhala na 553 mil. Kč. Poslední kolonkou 

v přehledu škod při povodních v roce 1997 jsou škody ostatní. Ty zaujímaly 4,8 % 

veškerých škod a byly vyčísleny v hodnotě 2,592 mld. Kč. Došlo k vážným poruchám 

v energetice, plynárenství a telekomunikační síti. Dodávka elektrické energie byla 

přerušena pro více než 200 000 odběratelů nízkého napětí a 900 odběratelů velmi 

vysokého a vysokého napětí. Plyn nebyl dostupný pro více než 30 000 odběratelů a telefon 

nefungoval ve více než 90 000 domácností. Poškození utrpělo i 55 dálkových kabelů, 

stovky místních telefonních rozvodů a rozvodných zařízení i telefonní ústředny.  

Částka 62,6 mld. Kč je cena, na kterou byly vyčísleny škody, které způsobila ničivá 

povodeň. Celková částka za povodně v roce 1997 byla však mnohem vyšší. Ke škodám se 

musí přičíst ještě náklady spojené s odstraňováním škod, s evakuací a také práce 

jednotlivých záchranářů, hasičů a policie, kteří byli v pohotovosti čtyřiadvacet hodin 

denně. Celkovou částku znázorňuje tabulka č. 6.3. Na záchranných akcích v době těchto 

povodní se nepodílely jenom jednotky z Moravskoslezského kraje a okolí, ale jednotky 

z celé ČR. Na celou záchrannou akci bylo povoláno 6 312 policistů, kteří jako posilu měli 

ještě 1 341 vojáků z Armády ČR. Kromě jednotek hasičského záchranného sboru byly také 

do akce povolány jednotky dobrovolných hasičů.  Profesionálních i dobrovolných hasičů 

bylo 16 967, kteří byli z 1 544 jednotek. Na záchranu bylo k dispozici 1 793 požárních 

vozidel, 20 autobusů, 250 záchranných člunů, 163 speciálních vozidel, 28 vrtulníků 

a 3 letouny. Tyto vzdušné posily uskutečnily celkem 2 501 letů. Rekordní počet letů se za 

1 den uskutečnil 9. července, kdy se uskutečnilo celkem 650 letů. Na odčerpání vody 

ze zasažených oblastí bylo k dispozici 1 682 čerpadel. Všechny jednotky stihly během 

povodní evakuovat přes 26 500 osob a z toho 3 427 lidí evakuovali pomocí vrtulníků. 

Evakuační centrum bylo pro Ostravu - město zřízeno na kolejích Vysoké školy báňské 

v Ostravě - Porubě.
30

 

Velkou, nevyčíslitelnou, škodou těchto povodní jsou také ztráty na lidských 

životech, kterých nebylo málo. Povodně měly na svědomí 52 lidí a podle dalších informací 

měly na svědomí řadu lidí, kteří zemřeli na její přímé následky, jakou jsou infekce, 

infarkty či podchlazení. Řadě občanů tato katastrofální povodeň nesmírně zasáhla 

                                                
30 Moravičany. Povodňová situace v roce 1997 [online]. 1998. [4.3.2012].  Dostupné z: 

http://www.moravicany.cz/voda/1997.htm 
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do způsobu  jejich života a vyrovnat se s jejími následky určitě není lehké a budou trvat 

řadu let.  

Tab. č. 6.3: Celková částka za povodně v roce 1997 

Celková částka za povodně v roce 1997 v mld. Kč 

Škody 62,600 

Náklady   

Povodí Morava, a. s.  1,765 

Povodí Odry, s. p.  1,302 

Povodí Labe, a. s.  1,034 

Státní meliorační správa 0,394 

Lesy ČR, s. p.  0,327 

Města a obce 0,200 

Ostatní 0,400 

Náklady celkem 5,422 

Celková částka za povodně 68,022 

Zdroj: vlastní úprava a doplnění údajů, data: Analýza povodňových událostí v ekologických 

souvislostech. Dostupné z: http://uprm.sweb.cz/analyza.html#_Toc420058846 

 

Z tabulky č. 6.3 vyplývá, že celková částka za povodně v červenci v roce 1997 

dosahuje částky až 68 mld. Kč. K celkovým škodám jsou připočteny náklady jednotlivých 

povodí, měst a obcí na odstranění škod. Také jsou tam ve výši 400 mil. Kč připočteny 

náklady spojené s odstraňováním škod, jež jsou popsány výše.  

6.2.3 Škody způsobené povodní v Ostravě 

Ostrava se stala městem, které utrpělo při těchto povodních největší škody. Největší 

škody nezpůsobila řeka Ostravice, ale řeka Odra. Voda se do okolních oblastí rozlila i z řek 

Poruby a Opavy. Voda zasáhla 1/3 rozlohy města a vyplavila tak přes 2 000 domů, 

ze kterých jich bylo 77 úplně zničeno a 332 vážněji poškozeno. Voda neminula ani stovky 

objektů, kde sídlila řada různých organizací. Při povodních muselo být z Ostravy 

evakuováno 14 500 lidí, jejichž životy byly ohroženy. Přesto 3 lidem se nepodařilo 

zachránit a při této povodni zahynuli.  Nejvíce škod utrpěly železnice, kde povodeň zničila 

celkem 42 km tratě. Silnice byly poškozeny v délce 11 km. Okrajové části Ostravy, jako 

Nová Ves, Hrušov nebo Přívoz byly zatopené ještě dlouho poté, když voda opadla. 

Celkové škody, které povodeň způsobila v Ostravě, byly původně odhadovány na 5 až 

6 mld. Kč. Nakonec podle přehledu škod za povodně, které sestavila společnost Terplan 

Praha, a. s., byly 4,4 mld. Kč. Tento přehled společnost sestavila podle podkladů, které jí 

poskytlo ministerstvo financí, jež mělo data od resortů a okresních úřadů. Škody 
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přepočtené na jednoho obyvatele v Ostravě se vyšplhaly na 14 000 Kč. Pro srovnání 

největší škody v přepočtu na jednoho obyvatele byly v okresu Jeseník, kam se tyto škody 

dostaly až na hranici 47 000 Kč na 1 obyvatele. Na Bruntálsku se tyto škody pohybovaly 

kolem 32 000 Kč/obyvatele. Přestože Jeseník i Bruntál utrpěly při povodních oproti 

Ostravě škodu pouze kolem 2,5 mld. Kč, škody vyčíslené na jednoho obyvatele byly 

mnohem větší. 
31

 

6.2.4 Odstraňování škod po povodních v roce 1997 

Hned po tom, když voda opadla a povodeň byla oficiálně skončena, došlo 

k zahájení prací na odstranění škod v postižených územích. Prvotním úkolem bylo opravit 

poškozená zařízení a obnovit dodávky plynu, pitné vody, elektřiny a telefonů. Důležitým 

úkolem bylo obnovení pravidelné dopravy na silnicích a železnicích, aby byla zajištěna 

přeprava zboží, potravin, nápojů a léků do postižených oblastí. Dále se musel opravit 

kanalizační systém, uvést do provozu čističky odpadních vod a výrobu v průmyslových 

a zemědělských závodech. Postupně se začaly opravovat i poškozené domy, ale jenom 

v místech, kde to bylo možné. Pro koordinování a realizování všech obnovovací procesů 

byl zřízen vládní povodňový výbor. Tento povodňový výbor se zaměřoval na problematiku 

financí, kde se dají získat peníze, a na stanovení spoluúčasti státu při odstranění škod. Stát 

k 31. červenci roku 1999 uvolnil ze státního rozpočtu celkem 15,48 mld. Kč. 

Z mimorozpočtových zdrojů uvolnil 21,3 mld. Kč. Do těchto mimorozpočtových zdrojů 

spadají finance ze Státního fondu životního prostředí ČR, z Pozemkového fondu ČR, 

z pojistných plnění, z výnosů veřejných sbírek, dotace z programu Phare, úvěry 

od Evropské investiční banky nebo úvěry, které stát a parlament poskytuje obyvatelům 

a podnikatelům nebo také vnitřní rozpočtové zdroje jednotlivých resortů, obcí a okresů.  

Stát tedy celkem uvolnil 36,78 mld. Kč k likvidaci škod, které způsobily povodně. Díky 

státu došlo úhradě 59 % veškerých škod z povodní. Kromě státu přispěla finančními 

prostředky na odstranění škod také celá řada domácích a zahraničních organizací. Tyto 

poskytnuté finanční prostředky dosahovaly výše 425 mil. Kč. Celkem bylo poskytnuto 

37,205 mld. Kč na odstranění následků povodně, která tvořila dohromady asi 59,5 % 

veškerých škod. Detailnější popis odstraňování škod znázorňuje tabulka č. 6.4.  

 

 

                                                
31 Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ: Povodně 1997 [online]. ČHMÚ [2.3.2012]. Dostupné z: 

http://voda.chmi.cz/pov97/obr/obr72.html 
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Tab. č. 6.4: Poskytnuté finanční prostředky v mld. Kč a jejich uplatnění 

Poskytnuté finanční prostředky            

v mld. Kč 
Použití finančních prostředků 

Státní rozpočet 15,480 postiženým územním celkům 

Mimorozpočtové zdroje     

Pojistná plnění 9,700 Postiženým subjektům 

Pozemkový fond ČR 1,500 Pro zemědělství a vodní hospodářství 

Státní fond životního prostředí 0,582 

Krizovému štábu Ústřední povodňové 

komise (5 mil. Kč) a postiženým 

okresům, obcím a podnikatelům 

Sbírky     

veřejné sbírky od státu 0,689 
sociální výpomoci pro občany, obnova 

poškozeného majetku, zdravotnické 

služby, neodkladná a důležitá opatření 

sbírka České biskupské 

konference  
0,239 

charitativní sbírky 0,452 

Sbírky celkem 1,380   

Českomoravská záruční a 

rozvojová banka 
0,600 

odstranění škod na infrastruktuře, 

dotace na stavbu protipovodňových 

hrází Evropská investiční banka  7,538 

Mimorozpočtové zdroje celkem 21,300   

Stát celkem 36,780   

Humanitární pomoc od 

organizací 
0,300 výstavba domů a bytů pro starší 

obyvatelstvo 
Mezinárodní humanitární pomoc 0,125 

Poskytnuté finanční 

prostředky celkem 
37,205   

Zdroj: vlastní zpracování, data: Analýza povodňových událostí v ekologických 

souvislostech. Dostupné z: http://uprm.sweb.cz/analyza.html#_Toc420058846 

 

Z této tabulky je dále patrné, že necelých 15,5 mld. Kč ze státního rozpočtu šlo 

na pomoc postiženým územním celkům. Mimorozpočtové zdroje byly určeny převážně 

postiženým subjektům, pro odstranění škod v zemědělství a ve vodním hospodářství, kde 

bylo potřeba opravit vodohospodářská zařízení včetně čističek odpadních vod a koryta 

vodních toků. Pro zemědělství a vodní hospodářství bylo vyčleněno celkem 1,5 mld. Kč 

z Pozemkového fondu ČR. Ze Státního fondu životního prostředí šlo 582 mil. Kč na 

činnost Ústřední povodňové komise a jako finanční pomoc postiženým okresům, obcím 

a podnikatelům. Důležitou roli také hrály uspořádané sbírky, které vynesly přes 
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1,380 mld. Kč. Vláda zřídila u České národní banky a u Komerční banky tzv. vládní 

povodňová konta. Byly to zvláštní účty, kam lidé mohli posílat peníze pro lidi postižené 

povodní nebo na podporu bydlení či obnovu školských zařízení. Česká biskupská 

konference uskutečnila veřejnou charitativní sbírku, při které se získalo 239 mil. Kč 

především pro sociálně slabší občany a na zdravotnické a sociální služby. Nemalou 

částkou přispěla ve formě dotace Evropská investiční banka, která dotaci poskytla na 

obnovu infrastruktury, odstranění ekologických škod a vybudování protipovodňových 

opatření. Částku 425 mil. Kč přinesla domácí i mezinárodní humanitární pomoc. 

Mezinárodní humanitární pomoc byla koordinovaná Ministerstvem zahraniční ČR a činila 

124,8 mil. Kč, přičemž největší pomoc poskytlo Německo.  

6.2.5 Určení viníka za ekologickou škodu způsobenou 
povodní v červenci 1997 

Vše začalo v lednu roku 2000, kdy ještě tehdejší chemička Ostramo zažalovala 

státní podniky kvůli způsobeným škodám při povodni v roce 1997. Později se žalobcem 

stala firma Transkorekta a nakonec od roku 2006 kyperská společnost Retise Enterprises 

Limited. 

Podle Okresního soudu, který sídlí v Ostravě, může za povodňové škody státní 

podnik Povodí Odry. Tento verdikt vyřkl soudce Igor Krajdl. Podle něj se státní podnik 

špatně staral o hráze proti povodním, které neodpovídaly zákonům a technickým normám 

a také že neudržoval tok koryta řek. Podle Čestmíra Vlčka, který je obchodním ředitelem 

v Povodí Odry, s. p., stačí, když je na ochranu před povodněmi vybudovaná ochrana na 

padesátiletou vodu.  Povodí Odry vybudovalo ochranu na stoletou vodu, ale přesto ochrana 

nestačila. Proto se Povodí domnívá, že voda nebyla stoletá, ale minimálně dvěstěletá až 

pětisetletá. Povodí Odry se proti tomuto rozsudku odvolalo. Hrozila jim i pokuta ve výši 

11 mld. Kč. 26. února 2010 Okresní soud v Ostravě vynesl rozhodnutí, že Povodí Odry, 

a tedy i stát, nemusí platit tak vysokou výši odškodného, protože Povodí předložilo 

posudky, které se zabývají bezpečností vodních děl. Ale pořád zůstalo Povodí Odry 

viníkem markantních škod z povodní. Obě strany se odvolaly ke Krajskému soudu, který 

zatím konečný verdikt vydal 31. března 2011. Žalobu, kde je Povodí Odry označováno za 

viníka, zamítl. Společnost Retise Enterprises Limited může ještě podat odvolání 

k Nejvyššímu soudu v Brně a spor se může protáhnout o několik měsíců nebo i let.
32

 

                                                
32 Povodí Odry. POD: Časopis Kapka 02/11 [online]. POD [6.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.pod.cz/files/casopis/2011/kapka-2011-02.pdf 

 



  48 

 

 

 

6.3 Ekonomické zhodnocení povodní v roce 2010 

Ani rok 2010 neminuly ČR povodně. Tyto povodně se dají přirovnat k povodním 

v roce 1997 z hlediska hydrometeorologické situace, ale její průběh a dopady nebyly tak 

katastrofální. Za uplynulou dobu došlo k mnoha úpravám, lepším protipovodňovým 

a legislativním zajištěním a opatřením. Povodně v roce 2010 se uskutečnily ve dvou 

etapách. První etapa začala 12. května a skončila až 21. května, kdy přestalo usilovně pršet. 

Květnové povodně nejvíce postihly Moravskoslezský kraj a pak okrajově kraj Zlínský, 

Olomoucký a Jihomoravský. Druhá, tzv. červnová, etapa započala 2. června a skončila 

10. června. Voda opět zaplavila Slezsko a část Moravy a později se stejně jako 

při povodních v roce 1997 přesunula do Čech. Přívalové deště zasáhly Vysočinu, 

Pardubicko, Plzeňsko a jižní a severní Čechy. O život během povodní přišlo 6 lidí a škoda 

se vyšplhala k 5,12 mld. Kč. Nejhůře byl postižený kraj Moravskoslezský, kde škoda 

dosáhla výše 2,5 mld. Kč. Druhým nejvíce postiženým krajem byl kraj Olomoucký, kde 

škody činily 1,28 mld. Kč. Zlínský kraj napočítal škody ve výši 1,03 mld. Kč 

a Jihomoravský 310 mil. Kč. 
33

  

I při těchto povodních opět pomáhala charita. Byly zřízeny účty u jednotlivých bank 

a také se konaly jednotlivé sbírky. Přehled sbírek znázorňuje tabulka č. 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Ministerstvo životního prostředí. MŽP: Vyhodnocení povodní v květnu a červnu 2010 , [online]. MŽP 

[5.3.2012]. Dostupné z: http://www.vuv.cz/fileadmin/user_upload/pdf/250/ 

Vyhodnoceni%20povodni%20v%20kvetnu%20a%20cervnu%202010.pdf 
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Tab. č. 6.5: Přehled sbírek v roce 2010 

Sbírky na povodně v roce 2010  Částka v Kč 

Diecézní charita ostravsko-opavská  

Od charity 574 512 

Z DMS 1 026 837 

Celkem 1 601 349 

Adra 

Od charity 166 573 

Z DMS 384 669 

Celkem 551 242 

Diakonie Od charity 100 000 

Český červený kříž Od charity 663 000 

Člověk v tísni 

Od charity 300 000 

Z DMS 900 000 

Celkem 1 200 000 

Celkem sbírky   4 115 591 

Zdroj: vlastní zpracování, data: MSK[online]. Dostupné z: http://www.infoportaly.cz/ms-

kraj/krajsky-urad/3971-kvetnova-povoden-2010-v-cislech 

Z tabulky vyplývá, že se celkem z charity na povodně vybrala částka 4 115 591 Kč. 

Do charity se zapojilo celkem 5 organizací. Od Diecézní ostravsko - opavské charity se 

vybralo celkem 1 601 349 Kč, z čehož 1 026 837 Kč tvořily dárcovské SMS neboli DMS. 

Každá DMS stála 30 Kč a z ní šlo 27 Kč na charitu. Celkem jich přišlo přes 38 000. Další 

organizací byla ADRA, která přispěla částkou 551 242 Kč, ze kterých 384 669 Kč přišlo 

z DMS. Od organizace Člověk v tísni bylo k dispozici 1,2 mil. Kč, ze kterých bylo 

900 000 Kč z DMS. Diakonie vybrala částku 100 000 Kč a Českému červenému kříži se 

podařilo vybrat částku 663 000 Kč. Částky vybrané z charit stačily pouze na pokrytí 

0,08 % veškerých škod způsobené povodní.  

Pomoc poskytl také stát ve formě darů. Lidé mohli získat 30 tis. Kč na obnovu 

domácností nebo 150 tis. Kč, jestliže přišli o bydlení. Stát rovněž zaplatil náklady 

na demolici domu nebo poskytoval lidem postiženým povodní výhodné úvěry ze Státního 

fondu rozvoje bydlení. 

6.3.1 Zhodnocení škod při povodích v roce 2010 na 
Ostravsku 

Průtok Odry a Ostravice odpovídal úrovni dvacetileté povodně díky přehradním 

nádržím. Povodí Odry spolu s Českým hydrometeorologickým úřadem používají pro 
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prognózování srážko - odtokový model Hydrog, pomocí něhož mohou ovlivňovat řízení 

nádrží a toků. Díky tomuto řízení došlo k výraznému tlumení efektů přehrad 

i kulminačních průtoků a posilování retenčních vlivů nádrží. Bez tohoto řízení by průtoky 

na řece Ostravici dosáhly úrovně stoleté vody a voda by zaplavila údolí v okolí Frýdku - 

Místku a Ostravy a ohrozila by majetek desítkám tisíců obyvatel.  

Charakteristickým fenoménem těchto květnových povodní na Ostravsku se staly 

sesuvy půdy, které způsobily vydatné srážky. Díky sesuvům došlo k výraznému poškození 

místních komunikací, veřejných míst i rodinných domů. Celkem bylo evidováno 

100 lokalit, kde došlo k sesuvům v 19 obcích s rozšířenou působností. Jde například o obce 

Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Ostrava, Bohumín nebo Karviná. 

Na Ostravsku zasáhly povodně celkem 2 145 osob, 667 z nich muselo být 

evakuováno a desítky z nich muselo opustit své domy kvůli již zmíněným sesuvům. 

Při záchranných akcích bylo zachráněno 178 osob. Povodně zasáhly přes 1 000 objektů 

a zaplavilo plochu 210 km
2
, kde 150 km

2
 patřilo Povodí Odry a 60 km

2
 území náleželo 

Lesům ČR a Zemědělské vodohospodářské správě.
34

 

Město Ostrava vyčíslilo škody po povodních na 43 mil. Kč, které zahrnovaly jak 

poškozené objekty, tak i výdaje na likvidaci škod. Částka zahrnovala zpevnění hrází, 

odčerpání vody, likvidaci odpadů (nánosů a dřevin) a  opravu komunikací a budov. Město 

část škod uhradilo z prostředků na odstraňování povodňových škod a část z cizích zdrojů, 

které dostalo ze státního rozpočtu a od České pojišťovny a. s., u které je město Ostrava 

pojištěno proti živelným pohromám.  

Kraj vynaložil celkem 7 140 330 Kč na monitoring poškozených lokalit 

a na výjezdy a práci geologů. Velkým problém tohoto fenoménu je, že není upraven 

žádným zákonem, proto odpovědnost za sesuv půdy má vlastník pozemku.  

Květnové povodně způsobily ve správě Povodí Odry řadu škod, které dosáhly výše 

450 mil. Kč. K nejčastějším škodám patří značná míra různých nánosů a splavenin, kterých 

bylo přes 120 000 t, natržení břehů vodních toků, poškození silničních komunikací, mostů, 

opěrných zdí a ostatních součástí dopravní infrastruktury, jejichž škoda byla vyčíslena 

na 165,1 mil. Kč.  

                                                
34 Moravskoslezský kraj. MSK: Květnová povodeň v číslech. MSK [online]. Dostupné z: 

http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/3971-kvetnova-povoden-2010-v-cislech 
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6.4 Dotazníkové šetření ohledně povodní v roce 1997 

6.4.1 Metodika shromažďování dat 

Dotazníkové šetření bylo hlavním nástrojem pro získání informací, ve kterém byla 

použita pouze primární data získána osobním dotazováním. Dotazník byl vyplňován 

respondenty, kteří žijí v okolí řeky Ostravice a zažili povodeň v roce 1997.  

6.4.2 Přípravná fáze 

Než proběhlo dotazníkové šetření, byla stanovena velikost vzorku, podle jakých 

kritérií budou respondenti do vzorku vybíráni, kde šetření bude probíhat a byly definovány 

cíle výzkumu a pracovní hypotézy.  

6.4.3 Základní východiska 

Východisko:  Analýza názorů lidí zasažených povodní v červenci 1997. 

 

Cíle:  Hlavní:  1. V jak velkém rozsahu a kolik respondentů bylo zasaženo povodní. 

   2. Zda byli poškození respondenti pojištění a dostali finanční  

       kompenzaci.  

   3. Zda došlo ve zkoumaných oblastech k novým ochranným  

       opatřením.  

  Vedlejší: 4. Z jakých zdrojů respondenti nejvíce čerpají informace o  

       povodních. 

    5. Jaké jsou vztahy  města a správce povodí vzhledem   

       k respondentům. 

   6. Jaké jsou vztahy mezi poškozenými respondenty a ostatních  

       spoluobčanů. 

   7. Zda má revitalizace řeky v centru Ostravy smysl z hlediska  

       budoucích povodní.  

6.4.4 Způsob, místo výběru a velikost souboru 

 Dřív, než proběhlo šetření, byla stanovena kritéria a základní soubor. Základním 

kritériem jsou města, kterými protéká řeka Ostravice. Jde o města Ostravice, Frýdlant nad 

Ostravicí, Pržno, Baška, Frýdek - Místek, Lískovec u Frýdku - Místku, Sviadnov, Paskov, 

Vratimov a Ostrava. Tato města byla při katastrofální povodni v červenci 1997 zasažena, 

a proto výzkum probíhal v těchto lokalitách. Velikost souboru i výběr respondentů byl 

stanoven subjektivním posouzením tazatele a žádné pohlaví ani věková kategorie nebyla 

upřednostňována.  
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6.4.5 Dotazník 

 Dotazník tvoří celkem 22 otázek, z nichž jsou 3 identifikační a 19 se jich vztahuje 

k problematice povodní. Vyhotovený dotazník je přiložen v Příloze č. 4. Jeho vyplnění trvá 

cca 5 minut.  

6.4.5.1 Rozpočet a časový harmonogram dotazování 

Dotazníkové šetření bylo prováděno autorem, proto byly započítány pouze náklady 

na tisk dotazníků, papíry, elektřina a jízdné. Tab. č. 6.6 znázorňuje celkové náklady 

na výzkum a tab. č. 6.7 časový harmonogram.  

 

Tab. č. 6.6: Náklady na výzkum 

Jednotlivé náklady Poznámka Cena  v Kč 

Tisk dotazníků 80 kusů, formát A 4, oboustranně, černobíle 120 

Ostatní náklady  elektřina, papíry, psací potřeby, jízdné 350 

Náklady celkem  470 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Na dotazníky bylo zapotřebí 80 ks papíru oboustranného tisku, jejichž náklady 

činily 120 Kč, a náklady na jízdné, elektřinu a psací potřeby za 350 Kč. Náklady na 

výzkum dosáhly celkem částky 470 Kč.  

 

Tab. č. 6.7: Časový harmonogram výzkumu 

Aktivity 
Časová posloupnost 

Únor 2012 Březen 2012 

Stanovení úlohy X - 

Přípravná fáze výzkumu X - 

Realizační fáze výzkumu - X 

Analýza získaných dat - X 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Sestavení dotazníku bylo naplánováno na únor roku 2012 stejně tak jako přípravná 

fáze. Dotazníkové šetření bylo realizováno v týdnu od 12. do 16. března 2012. Dalších 

následujících 14 dní probíhala analýza získaných dat.  
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6.4.5.2 Realizační fáze  

Veškeré získané informace jsou zpracovány a vyhodnoceny v programu MS Excel. 

Výstupy z výzkumu jsou zahrnuty v kapitole Analýza dat a vyhodnocení dotazníkového 

šetření. 

6.4.5.3 Struktura výběrového vzorku a místa dotazování 

Dotazníkového šetření se účastnilo 80 respondentů, kteří bydlí v okolí řeky. 

Z 80 respondentů bylo 32 mužů a 48 žen. Nejvíce se dotazníkového šetření účastnila 

věková kategorie od 40 - 64 let, která tvořila celkem 57,5 % všech dotazovaných. Celkem 

v této věkové kategorii bylo vyplněno 46 dotazníků.  23 dotazníků vyplnila věková 

kategorie 65 let a více, která tvořila necelých 29 %, a 11 dotazníků vyplnila věková 

kategorie 25 - 39. Dotazníky věkové skupiny 25 - 39 let tvořily necelých 14 % ze všech 

vyhotovených dotazníků. Detailnější charakteristika respondentů je uvedena v Příloze č. 5.  

Nejvíce respondentů odpovídalo v Ostravě, Frýdku - Místku, ve Frýdlantu nad 

Ostravicí a v Ostravici. 19 dotazníků vyplnili Ostraváci, 15 dotazníků vyplnili lidé, kteří 

žijí ve Frýdku - Místku. Ve Frýdlantu nad Ostravicí a na Ostravici dotazníky vyplnilo 

13 lidí. 8 dotazníků vyplnili respondenti bydlící v Bašce, po 5 dotaznících respondenti 

žijící v Pržně a Vratimově a po 1 dotazníku bylo vyplněno v Paskově a Sviadnově. 

Procentuální podíl měst, kde byly dotazníky vyplňovány, znázorňuje graf. č. 6.3.  

 

Graf č. 6.3: Procentuální podíl měst na dotazníkovém šetření 
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Zdroj: Vlastní šetření 
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6.4.5.4 Analýza dat a vyhodnocení dotazníkového šetření  

 Cíl 1: V jak velkém rozsahu a kolik respondentů bylo zasaženo povodní 

Při vyhodnocování dotazníkového šetření bylo zjištěno, že z 80 respondentů všichni 

zažili povodeň v červenci v roce 1997. Z počtu 80 respondentů se červencová povodeň 

dotkla přímo 52 z nich. Nějakým způsobem se povodeň podepsala na jejich majetku, ať už 

to bylo „pouze“ zatopení sklepa nebo zahrady, a nebo zničení domu či demolice. 

Poškození, škody, počet respondentů, kteří byli povodni zasaženi, a délku opravy 

znázorňuje tabulka č. 6.8.  

 

Tab. č. 6.8: Škody a poškozený majetek respondentů 

Škody 
Počet 

poškozených 
Poškozený majetek 

Délka 

opravy 

do 50 000 Kč 28 zahrada, sklep, studna, zdi 6 měsíců 

do 100 000 Kč 11 
zahrada, zahradní náčiní, sklep, garáž, 

promočené základy 
1 rok 

do 250 000 Kč 5 
zahrada, zahradní náčiní, sklep, garáž, 

promočené základy, přízemí domu 
1 - 2 roky 

do 500 000 Kč 2 

zahrada, zahradní náčiní, sklep, garáž, 

promočené základy, přízemí domu 

včetně vybavení 

2 roky 

od 500 000 Kč více 6 zničený celý dům i zahrada 
převážně 
demolice 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z 52 poškozených respondentů povodněmi jich 28 utrpělo škodu do výše 

50 000 Kč. Šlo převážně o zatopenou zahradu, studnu, sklep a o navlhnuté zdi.  

Respondenti tyto škody stihli opravit cca do 6 měsíců od povodně. Zatopené zahrady, 

sklepy a studny byly převážně v oblastech Ostravice, Pržna a Bašky. U 11 respondentů 

byla škoda na majetku do 100 000 Kč, kde povodeň zasáhla kromě sklepů, zahrad a studní 

také zahradní náčiní či garáže a auta. Respondenti se také potýkali už s promočenými 

základy a nevyhnula se jim ani plíseň. Škody po povodni stihli opravit do 1 roku. Do této 

kategorie nejvíce spadali respondenti z oblasti Ostravice, Frýdku - Místku a Paskova. 

Povodňovou škodu ve výši do 250 000 Kč mělo 5 dotazovaných. Ke všem těmto škodám 

ještě přibylo poškození přízemí domu. Oprava trvala zhruba 1 až 2 roky. Tyto škody byly 

nejvíce zaznamenány ve Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravě a Vratimově. Do 500 000 Kč 

byla vyčíslená škoda u 2 respondentů, kteří kromě již zmiňovaných věcí, měli poškozené 

i vnitřní vybavení domu. Tito 2 respondenti vypověděli, že škody odstraňovaly 2 roky. Oba 

2 respondenti byli z Ostravy. Při dotazování bylo nalezeno také 6 respondentů, kteří měli 

škodu více než 500 000 Kč a měli poničený celý dům. Čtyřem z nich statici doporučili 

demolici. Demolicím se nevyhnuly 2 domy v Ostravě - Hrušově, 1 ve Vratimově 
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a 1 ve Frýdlantu nad Ostravicí. 2 respondenti, kteří měli škodu na majetku vyšší než 

500 000 Kč, opravovali svůj majetek více než 2 roky. Oba 2 poškození byli z Frýdlantu 

nad Ostravicí.  

 

Cíl 2: Zda byli poškození respondenti pojištění a zda dostali finanční   

  kompenzaci 

Pojištění majetku je v případech živelné pohromy velice důležité. Sice pojištění 

majetek neuchrání před poškozením, ale může eliminovat alespoň část způsobených škod. 

Proto bylo dotazníkové šetření zaměřeno i na zjištění, kolik % z respondentů bylo v té 

době pojištěno a pro srovnání byla přidána otázka, kolik % z nich je pojištěno nyní. Toto 

srovnání znázorňují grafy č. 6.4 a č. 6.5 Graf č. 6.4 znázorňuje procentuální podíl 

respondentů v roce 1997 a graf č. 6.5 znázorňuje procentuální podíl respondentů 

pojištěných v roce 2012. 

 

Graf č. 6.4: Pojištění respondenti v roce     Graf č. 6.5: Pojištění respondenti v roce 
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Zdroj: Vlastní šetření            Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z obou grafů vyplývá, že ne všichni respondenti byli a jsou pojištění. V roce 1997 

bylo pojištěno pouze 87 % respondentů a v roce 2012 bylo již pojištěno 94 % respondentů. 

Za uplynulou dobu 15 let došlo k procentuálnímu nárůstu pojištěných respondentů o 7 %.  

 

Následující graf č. 6.6 vypovídá o procentuálním podílu finanční kompenzace. 

Protože povodní v roce 1997 bylo zasaženo 52 osob, je tento počet brán jako výchozí pro 

zjištění finanční kompenzace. Z celkového počtu 52 osob došlo k vyplácení financí 

od města nebo pojišťovny u 43 respondentů, což znamená, že finanční kompenzace byla 

vyplácena 83 % respondentům. Podle zjištěných informací zbylých 9 osob nenahlásilo 

pojistnou událost do pojišťovny nebo městu, protože si mysleli, že stejně žádnou finanční 

kompenzaci za zatopenou studnu nebo zahradu nedostanou, a nebo nevěděli, kam mají 

zajít a na koho se obrátit. Tyto problémy měla nejvíce věková kategorie 65 let a více.  
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Graf č. 6.6: Procentuální podíl finančních kompenzací vyplácených 

poškozeným respondentům 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Cíl 3: Zda došlo ve zkoumaných oblastech k novým ochranným opatřením 

Nová ochranná opatření jsou nutná k tomu, aby zamezila dalším povodním 

takového rozsahu, jako byly povodně v roce 1997. V této části bylo cílem zjistit, k jakým 

ochranným opatřením došlo podle respondentů v jednotlivých městech. Analýzu těchto 

opatření znázorňuje tab. č. 6.9. 

 

Tab. č. 6.9: Ochranná opatření v jednotlivých městech podle respondentů 

Město Ochranná opatření podle respondentů 

Baška zpevnění břehů 

Frýdek - Místek zpevnění břehů, oprava hrází 

Frýdlant nad Ostravicí přehrada Šance, oprava hráze, vybudování a opravení jezů 

Ostrava 
zpevnění břehů, hráze, regulace potoku, oprava mostů, 

revitalizace 

Ostravice přehrada Šance, oprava hráze, vybudování a opravení jezů 

Paskov nic 

Pržno zpevnění břehů, jezy 

Sviadnov nic 

Vratimov zpevnění břehů 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z této tabulky je patrné, že ve všech městech kromě Paskova a Sviadnova, došlo 

k nějakým nápravám. Respondenti z Paskova a Sviadnova ve svém městě nezpozorovali 

žádné změny. Největší změny po povodni zaznamenali obyvatelé Ostravy, kde došlo podle 

nich ke zpevnění břehů, výstavby hráze, regulace toku, opravě mostů nebo k revitalizaci. 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí a Ostravicí respondenti zaznamenali opravu přehrady Šance, 

opravu hrází, opravení jezů a vybudování jezů nových. V Bašce, Pržně, Vratimově 

a ve Frýdku - Místku došlo dle respondentů ke zpevnění břehů nebo k opravě hráze či jezu. 

V 7 městech z 9 tedy respondenti zaznamenali nějaké změny.  
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Cíl 4: Z jakých zdrojů respondenti nejvíce čerpají informace o povodních 

Zde bylo úmyslem zjistit, z jakých médií respondenti nejvíce čerpají informace 

ohledně povodní. V dotazníku byly zvoleny kategorie rozhlas, noviny, internet a televize. 

Respondenti mohli zakřížkovat i kombinaci médií, kterou nejvíce využívají. Průzkum 

ukázal, že samostatné noviny a rozhlas využívá pouze 1 respondent. Samostatný internet 

využívá 15 respondentů. V této kategorii výrazně dominovala věková kategorie 25 - 39 let. 

K čerpání informací pouze z televize využívá 19 dotazovaných převážně z věkové 

kategorie 65 let a více. Kombinací televize a internetu používají 3 respondenti, kteří byli 

zařazeni do věkové kategorie 25 - 39 let. Kombinací novin, televize a rozhlasu získává 

informace 20 dotazovaných. V této kategorii výrazně dominovala věková kategorie 40 -

 64 let. 21 respondentů využívá k získávání informací všechny tyto 4 uvedené zdroje. 

I v této kategorii dominuje věková skupina 40 - 64 let. Zdroje čerpání informací 

znázorňuje graf č. 6.7.  

 

Graf č. 6.7: Zdroje čerpání informací ohledně povodní 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

Cíl 5: Jaké jsou vztahy města a správce povodí vzhledem k respondentům 

Ze všech 80 respondentů pouze 28 vypovědělo, že je město informovalo, že může 

přijít povodňová katastrofa. Nejvíce respondentů bylo informováno ve Frýdku - Místku, 

kde o budoucí katastrofě vědělo 11 z 15 dotazovaných. Frýdlant nad Ostravicí a Ostravice 

byly na tom s informovaností stejně, ze 13 respondentů o možných povodních vědělo 

5 lidí. V Ostravě tuto informaci dostalo rovněž 5 lidí, ale z celkového počtu 

19 respondentů. Téměř žádné informace nebyly zjištěny v Bašce, Pržně, Sviadnově 

a ve Vratimově. V Paskově byl náš 1 respondent o povodni informován.  

Pomocí dotazníkového šetření bylo dále úkolem zjistit také spokojenost 

respondentů s činností města a se správcem povodní při povodních. Tuto spokojenost 

znázorňují grafy č. 6.8 a č. 6.9. Nejvíce byly s prací města spokojeni respondenti 

na Ostravici, v Bašce a Paskově, kde se o respondenty město postaralo výborně. Vesměs 
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ve všech městech byla práce města ohodnocená jako dobrá. Výjimka byla zaznamenána 

akorát u 2 respondentů v Ostravě, 1 respondenta ve Frýdku - Místku a 1 respondenta 

ve Vratimově, kde se o ně město vůbec nezajímalo. Menší spokojenost s prací města byla 

v Ostravě, kde 6 respondentů vypovědělo, že práce města mohla být lepší. Stejná situace 

byla zaznamenána u 1 respondenta v Bašce a ve Vratimově a u 4 dotazovaných ve Frýdku 

- Místku. Část respondentů ve Frýdku - Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravě, Ostravici 

a Pržně vypověděla, že činnost města při povodních byla ucházející.  

 

Graf č. 6.8: Spokojenost respondentů s prácí města při povodních 
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Graf č. 6.9: Spokojenost respondentů s činností správce povodí 
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S činností správce povodí byla největší spokojenost v Bašce a ve Frýdku - Místku, 

kde si činnost správce pochvalovali 2 respondenti, ve Frýdlantu nad Ostravicí byli 

spokojeni 3 respondenti a na Ostravici 1 respondent. Ve všech 9 městech byly respondenti 

s činností spíše spokojeni. V Ostravě se z celkového počtu 19 respondentů našel jedinec, 

který s činností správce povodí spokojený nebyl vůbec. Menší spokojenost byla 

zaznamenána ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Ostravě a na Ostravici, kde v každém městě 

3 respondenti spíše spokojeni nebyli. Po 1 respondentovi, který spíše nebyl s činností 

spokojen, bylo evidováno v Bašce, Pržně, Frýdku - Místku a ve Vratimově. Celkem 

17 respondentů ze všech dotazovaných uvedlo, že činnost správce povodí nemůže 

posoudit, protože žádnou činnost nezaznamenal. Ani nějakou dobrou ani žádnou špatnou 

činnost.  

 

 Cíl 6: Jaké jsou vztahy mezi poškozenými respondenty a ostatních obyvatelů. 

 Tento cíl měl vypovídat o tom, zda ostatní spoluobčané, kteří nebyli povodní 

postiženi, pomáhali postiženým respondentům, zda se respondenti setkali s nevhodným 

chováním ostatních spoluobčanů nebo zda v místě bydliště respondentů došlo 

k vandalismu. Odpovědi vyplývají z následující tabulky č. 6.10. 
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Tab. č. 6.10: Vztahy respondentů a ostatních obyvatelů v jednotlivých městech 

Město 
Poskytnutá 

pomoc  

Nevhodné 

chování 
Vandalismus 

Baška 6 0 0 

Frýdek - Místek 5 6 6 

Frýdlant nad Ostravicí 9 2 0 

Ostrava 8 12 11 

Ostravice 13 2 0 

Paskov 0 0 0 

Pržno 2 1 0 

Sviadnov 1 1 0 

Vratimov 2 3 1 

Celkem respondentů 46 27 18 

Celkem v % 88,5 % 52 % 22,5 % 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 V této tabulce jsou uvedeny 3 charakteristiky. V prvním sloupci je uvedeno město, 

kterého se další následující sloupce týkají. Ve druhém sloupci je znázorněná poskytnutá 

pomoc. Tzn. počet respondentů poškozených povodní, kterým byla poskytnuta pomoc 

ostatních spoluobčanů. Z celkového počtu 52 postižených respondentů se pomoci 

od ostatních spoluobčanů dostalo u 46 z nich. Pomoc tedy byla poskytnuta pouze 88,5 % 

od ostatních spoluobčanů. 100 % pomoc se dostalo postiženým respondentům na Ostravici, 

nejméně pomoci od spoluobčanů se dostalo lidem v Ostravě. Tam se respondentům dostala 

pomoc pouze ze 42 %.  

 Ve třetím sloupci je znázorněné nevhodné chování ostatních spoluobčanů vůči 

respondentům postiženým povodní. S nevhodným chováním spoluobčanů se setkalo 52 % 

respondentů. Z celkového počtu 27 jich nevíce bylo nespokojeno v Ostravě. Tam se 

s nevhodným chováním spoluobčanů setkalo 12 respondentů. S dalším nevhodným 

chováním se setkali lidé z Frýdku - Místku, kde tuto situaci zažilo 6 lidí. Ve Frýdlantu nad 

Ostravicí, Ostravici, Pržně, Sviadnově a Vratimově se s nevhodným chováním setkali 

respondenti jenom okrajově. 

 Ve čtvrtém sloupci je znázorněný vandalismus, neboli kriminalita. S vandalismem 

se setkali respondenti nevíce v Ostravě, kde jich 11 zaznamenalo kriminální činnost. 

Ta se nevyhnula ani Frýdku - Místku či ve Vratimově. Ve Frýdku - Místku vandalismus 

zaznamenalo 6 lidí a ve Vratimově 1 respondent.  V ostatních 6 městech kriminalita 

zaznamenána nebyla. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že z 80 respondentů jich 

18 zaznamenalo kriminalitu ve svém městě. 
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 Celkově se dá říci, že nejhůře s pomocí, nevhodným chováním a vandalismem, je 

na tom město Ostrava a potom Frýdek - Místek. Kriminalita, nevhodné chování a nezájem 

spoluobčanů se tedy nejvíce vyskytuje ve větších městech než v menších obcích.   

 

 Cíl 7:  Zda má revitalizace řeky v centru Ostravy smysl z hlediska budoucích 

  povodní.  

 Při dosáhnutí tohoto cíle, bylo nutné nejprve zjistit, zda respondenti vědí 

o revitalizaci řeky Ostravice. Revitalizace řeky Ostravice je projektem, který je součástí 

Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Magnet regionu. Cílem tohoto projektu má 

být zkrášlení a zkultivování řeky Ostravice a jejího okolí a též širší možnosti využití řeky. 

Na březích řeky Ostravice mají být vybudovány slunící plochy, visuté galerie, vodácký 

přístav a cyklostezky. Mimo jiné má dojít také odtěžení znečištěných sedimentů 

a odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov. Ze všech 80 respondentů 

o revitalizaci řeky vědělo pouze 31 respondentů. Nejvíce byli informováni lidé z Ostravy, 

kde o revitalizaci vědělo 13 respondentů z celkového počtu 19. Nejméně byli informování 

respondenti ve městech Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Pržně a v Bašce. Zbylých 

49 respondentů bylo autorkou seznámeno s revitalizací, a proto byli také zařazeni 

do průzkumu, zda má revitalizace smysl z hlediska budoucích povodní. Smysl revitalizace 

z hlediska budoucích povodní znázorňuje graf č. 6.10. 

 

Graf č. 6.10: Smysl revitalizace z hlediska budoucích povodní 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Z grafu č. 6.10 vyplývá, že 28 respondentů si myslí, že revitalizace řeky má 

rozhodně smyl i z hlediska budoucích povodní. 41 respondentů se rovněž přiklání 

k variantě, že revitalizace spíše smysl má. 9 respondentů je toho názoru, že k odtěžení 

znečištěných sedimentů a odvedení odpadních vod by mělo určitě dojít, ale k vystavění 

slunících ploch a cyklostezky ne. 2 respondenti revitalizaci zavrhují úplně s dovětkem, že 

jsou to zbytečně vyhozené peníze a že stejně nikdo nezabrání poničení a vandalismu.  
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7 Návrh ochranných opatření do roku 2015 v řešeném 
povodí 

Povodeň je přírodní katastrofa, která působí naší společnosti řadu škod. Jde 

zejména o ekologické škody, o ekonomické škody a o ztráty na životech. Pomocí nových 

a zdokonalení stávajících ochranných opatření by se mohlo některým těmto škodám 

částečně nebo úplně zabránit.  

Ochranu proti povodním lze rozdělit do tří částí. První část tvoří preventivní 

opatření, která se dělají průběžně. Do této skupiny patří legislativní a správní opatření, kde 

se stanoví kompetence povodňových orgánů a záplavová území, nebo zde patří povodňové 

plány, vodohospodářské plány či územně plánovací dokumentace a příprava staveb 

a technických opatření na ochranu před povodní.  

 Druhou část tvoří operativní opatření, ke kterým dochází v době povodně. Jde 

o monitorování stavu počasí a vod, jejich prognózování a také o hlasnou a varovnou 

službu. Většinou díky selhání informačních a varovných signálů dochází k lidským 

ztrátám. K těm ale bohužel i dochází díky tvrdohlavosti lidí, kteří neuposlechnou varovný 

rozkaz. 

A třetí část tvoří obnovovací opatření, které se konají po povodních. Jde 

o vyhodnocení povodňové situace, kde se charakterizují povodňové škody, určují se 

příčiny, které negativně ovlivnili povodeň, účinnost přijatých opatření a stanovují se 

návrhy, které umožní upravit nebo vylepšit protipovodňové opatření.  

Preventivní, operativní ani obnovovací opatření by se neměla podceňovat, ale 

naopak zdokonalovat. Při navrhování protipovodňových opatření je velmi důležité zjistit 

nejvhodnější oblasti pro výstavbu protipovodňových opatření, tak aby se maximálně 

zabránilo vzniku jakýchkoli škod a aby nemuselo docházet ke zbytečnému bourání domů 

a k velkému zásahu do přírody. Po vytipování klíčových oblastí je nutné daným oblastem 

přisoudit vhodnou stavbu na ochranu před povodněmi. Samozřejmě, že kvůli finančním 

prostředkům se nejprve volí stavby jednodušší a finančně méně náročné a až později 

stavby složitější a finančně náročnější.  

Je třeba mít na paměti, že ochránit území a zástavby před povodní není 

stoprocentní, a ani nikdy nebude, protože každá povodeň má jiný průběh. Ochranou před 

povodněmi můžeme ovlivňovat povodňovou vlnu i její kulminační průtoky, a tím taky 

příznivěji ovlivňovat její průběh. Následující podkapitoly nastiňují ochranná opatření, 

která do roku 2015 připravuje Povodí Odry spolu s Ministerstvem zemědělství ČR 
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a se statutárním městem Ostrava. Poté jsou uvedena ochranná opatření proti povodním 

podle subjektivního názoru autorky této diplomové práce. Tato ochranná opatření by 

rovněž mohla být klíčová k lepší ochraně před přírodní katastrofou.  

 

7.1 Ochranná opatření Povodí Odry a Ministerstva 
zemědělství v Ostravě 

Státní podnik Povodí Odry spolu s Ministerstvem zemědělství ČR připravují řadu 

akcí na území Ostravy v rámci programu Prevence před povodněmi. Jde o stavby, které 

jsou finančně značně náročné, ale mohou zaručit zvýšení bezpečnosti při povodních 

v různých částech města. Tyto dva orgány spolu v loňském roce stihly realizovat výstavbu 

levobřežní hráze na řece Odře, která má zvýšit bezpečnost v Ostravě - Porubě, Ostravě -

Svinově, Paskově, Sviadnově a v Antošovicích. Celá výstavba přišla na 126 mil. Kč. 

Na levobřežní hrázi v oblasti Paskov až Sviadnov dojde k vystavění cyklostezky, která má 

být dokončena v dubnu 2013 za 36,7 mil. Kč. V plánu mají dále upravit řeku Porubku, 

Černý příkop či potok Ščučí za 93 mil. Kč.  

Ministerstvo zemědělství uvolní do konce roku 2013 finanční prostředky ve výši 

5,5 mld. Kč na protipovodňovou ochranu. Ministr zemědělství Ivan Fuksa slíbil 

na oslavách Světového dne vody, že 0,75 mld. Kč půjde na protipovodňovou ochranu 

na severní Moravu.  

 

7.2 Ochranná opatření Povodí Odry a statutárního města 
Ostravy v Ostravě 

Statutární město Ostrava poskytuje dotace státnímu podniku Povodí Odry 

na protipovodňovou ochranu na území města Ostravy. Město Ostrava poskytlo Povodí 

15 mil. Kč na stavbu levobřežní hráze odlehčovacího ramene potoka Ščučí v Ostravě - 

Hrabové, která má být dokončena v srpnu 2012.  

Druhou dotaci město poskytlo na zpracování projektové dokumentace, která zvýší 

povodňovou ochranu v Polance nad Odrou. Zatím město poskytlo dotaci 1 mil. Kč.  

Město dostalo dotaci na projekt z evropských fondů na super počítačové centrum 

IT4Innovations, o jehož realizaci také usilovala Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita v Ostravě. Toto super počítačové centrum by mělo být zprovozněno do roku 

2015 a první část projektu by se měla rozběhnout už letos. Celé centrum přijde EU 

na 1,85 mld. Kč a poskytne 200 nových pracovních míst. IT4Innovations chce spolu 
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s evropskou asociací PRACE (Partnership for Advanced Computing) vytvořit 

panevropskou superpočítačovou síť. Tato síť by měla umožnit vědcům přístup 

k nejvýkonnějším aplikacím a měla by znamenat účinnou prevenci a řešení krizových 

situací nejenom při povodních a klimatických změnách, ale také v dopravě a medicíně.
35

 

Supermoderní počítač znázorňuje obr. č. 7.1.  

 

Obr. č. 7.1: Super moderní počítač 

 

Zdroj: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/moravskoslezsky/clanek.phtml?id=705067 

 

Tento počítač, na rozdíl od současných supermoderních počítačů, které mají výkon 

okolo 50 bilionů operací za sekundu, bude schopný provádět až 855 bilionů operací 

za sekundu.  

 

7.3 Ochranná opatření doporučená autorkou práce do 
roku 2015 

Tato podkapitola je rozdělena na doporučená ochranná opatření v oblastech 

preventivního opatření, operativního opatření a obnovovacího opatření.  

7.3.1 Ochranná opatření v preventivním opatření 

V legislativě je zapotřebí: 

 zlepšit a zharmonizovat činnost protipovodňové komise, svolávat ji včas, aby 

měla dostatek času na lepší a účinnější opatření při povodních 

 dodržovat územní rozhodnutí a povolování staveb v záplavových územích 

(zabránit nelegálním stavbám) 

                                                
35 Ostrava. Ostrava se stane počítačovou velmocí [online]. Ostrava [23.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-se-stane-pocitacovou-velmoci 
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 dopracovat stavební zákon - například zvětšit vzdálenost umísťování stavby 

od hranic řek z 50 m minimálně na 90 m  

 reformovat některé zákony, např. lesní zákon č. 289/1995 Sb., kde by mělo dojít 

k vyjmutí holosečného kácení, protože snižuje schopnost půdy nasávat a udržovat 

vodu. Dále by měl klást větší důraz na vysazování listnatých stromů kolem řeky 

Ostravice. Zmiňované opatření již bylo zavedeno na řece Moravě. 

 stanovit přesnou zodpovědnost státu, obcí, pojišťoven a vlastníků majetku 

na snižování a odstraňování škod po povodni 

 zabránit plýtvání finančních prostředků ze státního rozpočtu tím, že se zvýší podíl 

obcí a vlastníků na úhradu nákladů, které jsou spojeny s budováním technických 

zařízení proti povodním 

 vyjasnit kompetence mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 

prostředí. Ministerstvo zemědělství se snaží na ochranu před povodněmi prosadit 

technická opatření, kdežto Ministerstvo životního prostředí preferuje opatření 

v krajině. Vláda by měla dát vyšší pravomoc pouze jednomu orgánu, který by měl 

částečnou autonomii, byl by nezaujatý a povodněmi se zabýval jako celek. 

Vyjasnění kompetencí by mohlo přispět k vyřešení finančních prostředků. Z té 

instituce, která by dostala vyšší pravomoc, by potom byly dávány finanční 

prostředky na odstranění povodňových škod.  

 

V technické oblasti je zapotřebí: 

 udržovat stav řeky i v zimním období, kdy řeka zamrzá  

 likvidovat ledové kry, které ucpávají koryto řeky v odlehčovacím prameni a voda 

se rozlévá, například u potoka Ščučí v Ostravě - Hrabové. Velké množství ledu 

může způsobit i zimní povodně v závislosti na tom, jak rychle bude docházet k 

oteplení 

 zvýšit kapacitu přehradní nádrže Šance - toto opatření bude asi nejvíce nákladné, 

odhadem tak okolo 0,5 mld. Kč, ale účinné (zvýšení kapacity umožní snížení 

průtoku vody a spolu s menšími úpravami koryta řeky by mohla být mnohem lepší 

ochrana proti povodním v oblastech Ostravice, Frýdlantu nad Ostravicí, Pržna 

i Bašky) - v podstatě by došlo k zajištění povodňové ochrany od Ostravice až po 

Frýdek - Místek 

 změnit způsob hospodaření v okolí řeky Ostravice - vrátit do krajiny zeleň a lužní 

lesy, které jsou schopny při povodni zadržet velké množství vody 
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 postupně provést revitalizaci řeky Ostravice na celém jejím toku - v současné době 

se provádí revitalizace v centru Ostravy, kde mají být odtěženy znečištěné 

sedimenty a potrubím až k řece Odře odvedené odpadní vody z průmyslové zóny 

Paskov. Náklady na odtěžení sedimentů činí 92,88 mil. Kč a náklady na odvod 

odpadu činí 223,72 mil. Kč. Celá revitalizace bude zakončena výstavbou 

cyklostezek za 68,78 mil. Kč a visutých galerií a slunících ploch za 25,923 mil. Kč. 

Celá revitalizace přijde statutární město Ostravu a Ministerstvo financí 

na 588 mil. Kč.
36

 

 při opevňování břehů řeky Ostravice využívat spíše přírodního materiálu, než 

umělých betonových prvků, protože přírodní materiály mají větší životnost, jsou 

ekologičtější a vypadají i estetičtěji  

 zvýšit levobřežní hráz v Paskově a Vratimově, protože hráz je příliš nízká a voda 

se při vyšší hladině rozlévá do okolí  

 dát přednost diferencované ochraně sídel pomocí hrází před nádržemi a poldry, 

protože jsou o hodně levnější a realizovat se mohou v podstatě kdykoliv a jejich 

účinky jsou jednoznačnější 

 odstranit blokády, které zadržují vodu, protože když se tyto blokády přetrhnou, 

mohou způsobit rychlou povodňovou vlnu. Při dotazníkovém šetření byla taková 

menší blokáda nalezena blízko Pržna. 

 

V netechnické oblasti je zapotřebí: 

 zavést varovné signály i do horní části toku řeky Ostravice, které nejsou moc 

osídlené, buď formou sirén anebo obecního rozhlasem 

 vybavit měřící stanice lepším a modernějším vybavením 

 zmodernizovat technologie Českého hydrometeorologického ústavu, protože jeho 

vybavení je zastaralé, při špatném počasí jsou přetížené a selhávají 

 uspořádat semináře nebo akce, které povedou k tomu, aby se obyvatelstvo chovalo 

odpovědně při povodni a neztěžovali zbytečně práci integrovanému záchrannému 

systému. Tyto semináře by měli vést vyškolení pracovníci záchranných systémů  

 i nadále stanovovat další možná záplavová území a jejich aktivní zóny a díky tomu 

pak volit adekvátní technické stavební opatření 

                                                
36 Moravskoslezský deník. Revitalizace řeky Ostravice [online]. Ostrava [23.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.denik.cz/regiony/promena-ostravice-se-komplikuje20110422.html 
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 přesvědčit občany v záplavovém území i občany v blízkosti hranic záplavového 

území, aby se nechali pojistit proti povodňovým škodám. Díky pojištění mohou 

alespoň částečně ochránit svůj majetek. Pojišťovny by měly z odstupňované výši 

daně z nemovitosti, která je nyní zavedená, odvádět část pojistného do speciálního 

fondu pro financování protipovodňových opatření, a tím by se mohly snížit 

náklady, které by pojišťovna vyplácela klientům za škody.  

 co nejvíce využívat dostupné finanční podpory z operačních programů nebo 

ze zdrojů EU jako prevence proti povodním. Pro poskytnutí prostředků na ochranu 

před povodněmi je vhodný např. Operační program Životního prostředí, prioritní 

osa 1, která je zaměřená na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 

rizika povodní, oblast podpory Omezování rizika povodní a podoblast Zlepšení 

systému protipovodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.  

 V Pržně a Bašce, kde se v blízkosti řeky nacházejí širokořádové plodiny, zejména 

tedy kukuřice, nahradit nebo alespoň vysadit před kukuřicí např. šťovík krmný. 

Velmi vhodné je také vysadit určitý druhy vytrvalé vysoce produkční trávy, mezi 

které patří např. lesknice rákosovitá či sveřep bezbranný. Tyto trávy pozitivně 

působí proti erozi. Když voda zasáhne ornou půdu, kde roste hustý travnatý porost, 

nedochází k odplavení nejvzácnější složky orné půdy z povrchu, ale zůstává 

i nadále na stejném místě. Tyto plodiny se rovněž dají využít jako materiál 

na výrobu bioplynu. 

 lépe vyškolit pracovníky vodohospodářských a záchranných dispečinků, aby mohli 

okamžitě poskytovat informace. Dispečeři by mohli být školeni svými školenými 

a zkušenými vodohospodáři a záchranáři v rámci jednotlivých institucí. 

 zajistit v poškozených oblastech policejní hlídku, aby nedocházelo ke kriminalitě 

a vandalismu - převážně ve větších městech, z dotazníkového šetření jde převážně 

o města Ostravu a Frýdek - Místek. Město by mohlo zřídit tzv. Community 

policing. Jde o policejní práci orientovanou na službu veřejnosti, která může být 

dlouhodobá i krátkodobá, nebo akutní, která vyžaduje rychlé a okamžité řešení 

nějakého ohrožení. Tento trend pochází ze západní Evropy a policie v ČR tento 

trend přijala a dokonce už ho zavedla i v Českém Brodě.  

 zajistit lepší vybavenost obcí a hasičů vysoušecí technikou a čerpadly 



  68 

 zajistit majitelům domů, podnikatelům a firmám v blízkosti řeky a v záplavovém 

území půjčení mobilního protipovodňového hrazení anebo jim poskytnout dotaci, 

aby si toho hrazení mohli obstarat sami. Mobilní zařízení znázorňuje obr. č. 7.2.  

 

Obr. č. 7.2: Mobilní hrazení pro zajištění lepší ochrany majetku 

  

Zdroj: http://protipovodnove-bariery.boedecker-kg.de/cs/protipovodnove-

systemy/protipovodnove-bariery 

7.3.2 Ochranná opatření v operativním opatření 

Varovný a informační systém 

 v průběhu povodně zlepšit informovanost obyvatelstva ohledně ochrany při 

povodních. Na stránkách Moravskoslezského kraje je sice zveřejněn povodňový 

plán, ale převážně starší občané nemají internet nebo si informace nejsou schopni 

najít. Od 1. března 2012 začala vysílat regionální televize Polar, která by mohla 

výrazně přispět k lepší informovanosti při povodních. 

 zlepšit komunikační systém mezi městem a protipovodňovými orgány, 

obyvatelstvem a integrovaným záchranným systémem a odstranit komunikační 

bariéry 

 zlepšit přístup k informacím ohledně povodní, jak se na ně připravit, co dělat 

během nich a kam a na koho se obrátit po povodni - v dotazníkovém šetření bylo 

zjištěno, že převážně obyvatelstvo v důchodovém věku neví, kam se po povodni 

mohou obrátit. Proto by mohlo město spolu s integrovaným záchranným systémem 

vydat nějaké letáčky či brožury, které by lidé mohli mít po ruce, třeba za nějakou 

symbolickou cenu. 
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Předpovědi a monitoring 

 zkvalitnit předpovědi počasí, aby měly lepší užitnou hodnotu 

 pro lepší předpovědi používat nejnovější technologie 

 po roce 2015 co nejvíce využívat IT4Innovations 

 provádět důkladný monitoring stavu počasí a hladiny vody 

 

7.3.3 Ochranná opatření v obnovovacím opatření 

Vyhodnocování po povodní situace a škod 

 zajistit důkladné vyhodnocení informací, které se týkaly povodně, pomocí těchto 

informací by se mohlo předejít některým událostem při budoucích povodní 

 detailně vyčíslit všechny vzniklé škody a určit vhodný způsob odstranění škod 

Účinnost přijatých opatření 

 zjistit, jak velkou účinnost měla dosavadní přijatá opatření a po srovnání s následky 

po povodních určit nové návrhy na úpravu nedostatečných opatření 
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8 Závěr 
 

Řeka Ostravice, řešená v této diplomové práci, ohrožovala obyvatelstvo a jejich 

sídla, která se nacházela v těsné blízkosti řeky, už v dávných dobách. Nejničivější povodní 

byla povodeň v roce 1880 a od té doby začala řada pokusů, jak povodním zabránit. Další 

krutou ránou byla povodeň v roce 1997, kdy dosavadní ochranná opatření proti povodím 

nezabrala. K hlavním příčinám povodní v této oblasti patří vysoká rozkolísanost řeky 

Ostravice, vydatné srážky, které jsou nerovnoměrně rozmístěné a odtokové poměry, které 

jsou ovlivněny poddolováním a těžbou černého uhlí, které způsobilo pokles terénu. 

Řeka Ostravice je součástí povodí Odry, kterou spravuje státní podnik Povodí 

Odry. I přes to, že je toto povodí v ČR nejmenší, rozsahy povodňových škod jsou zde 

značné. Velké škody způsobuje především to, že v dolní části toku řeky Ostravice je 

mnoho inženýrských sítí a staveb a také vysoká hustota obyvatelstva. Všechny tyto 

inženýrské sítě a stavby jsou ohrožovány vodou, která přichází z horního toku řeky 

Ostravice, kde jsou chráněné krajinné oblasti. Voda se už pak těžko kontroluje 

a usměrňuje. 

V tomto povodí je řada charakteristických vlastností, které jsou od ostatních povodí 

odlišné. Předpovědi průtoků, činnosti vodohospodářské soustavy či fungování varovných 

a hlasných systémů jsou v tomto povodí jiné než v jiných povodích, protože povodí Odry 

leží na evropské rozvodnici a voda zde má krátkou dotokovou dobu.  

Pro řeku Ostravici byl černým rokem rok 1997. Voda způsobila škody 

za 62,6 mld. Kč a připravila o život přes 52 lidí a dalším desítkám obyvatel poškodila 

zdraví. K dalším škodám, které povodeň napáchala, patří škody na státním, obecním 

a soukromém majetku, v průmyslových závodech, v dopravě a inženýrských sítí, škody 

v zemědělství, lesnictví a škody na vodních tocích a vodohospodářských dílech. Kromě 

těchto škod došlo k přerušení zásob pitné vody, potravin, elektřiny, plynu a telefonního 

spojení. Došlo k zhoršení jakosti povrchové vody a k půdním sesuvům. Povodně v roce 

2010 byly podobného charakteru, avšak její následky nebyly tak extrémní, jak u povodně 

v roce 1997. Markantní škody způsobené povodní v roce 1997 nebyly vinou 

vodohospodářů ani státu. Koncepce na ochranu před povodněmi byla vypracována podle 

legislativních norem, kde stačilo mít ochranu pro vodu padesátiletou. I přes to, že v povodí 

Ostravice byla ochranná opatření vybudována pro vodu stoletou, tato opatření nebyla 

dostačující, protože povodeň byla vyhodnocena jako stopadesátiletá až dvěstěletá. 
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Od katastrofálních povodní v červenci v roce 1997 uplynulo už 15 let, ale přesto 

jsou kolem řeky Ostravice místa, která nejsou proti povodním dostatečně ochráněná. Cílem 

této diplomové práce bylo zhodnotit následky povodní v roce 1997 v povodí řeky 

Ostravice a navrhnout další ochranná opatření proti povodním v místech řeky, kde je 

ochrana nedostatečná, nebo kde úplně zatím chybí. Některá akutní ochranná opatření 

provádí již Povodí Odry ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a se statutárním 

městem Ostrava. V povodí řeky Ostravice do poloviny letošního roku chtějí vybudovat 

levobřežní hráz odlehčovacího ramene potoka Ščučí v Ostravě - Hrabové za 15 mil. Kč.  

Příprava, navrhnutí a výstavba protipovodňových opatření vyžaduje detailní 

přípravu i obezřetnost. Ne vždycky protipovodňová ochrana bude stoprocentní. Je docela 

pravděpodobné, že změna klimatu může rázně ovlivnit průběh povodně a veškeré 

vynaložené úsilí a finanční prostředky budou nenávratně pryč.  

 Ale aby měla protipovodňová ochrana co největší účinek, měla by se technická 

opatření kombinovat s krajinou. Opatření v krajině mohou být proti povodním daleko 

spolehlivější než výstavba různých retenčních nádrží a jiných technických opatření, které 

jsou nákladné a mění estetiku krajiny. Musí se najít vhodný kompromis technických staveb 

a krajiny, aby nebyla snižována retenční schopnost a nedocházelo k erozním jevům. Proti 

erozním jevům je vhodná výsadba víceletých a vytrvalých plodin, např. travin, které 

obrůstají časně z jara a mohou udržet celoroční vegetační kryt porostů na půdě. Díky tomu 

při povodních nebude docházet k odplavu důležitých složek půdy ani k zanášení koryt 

vodního toku různými splaveninami. Asi nejúčinnějším protipovodňovým opatřením je 

celková změna funkčního využití krajiny. Toto opatření není ale jednoduché zrealizovat. 

Proto by se k tomuto opatření mělo aspoň co nejvíce přispívat jinými opatřeními. Stačilo 

by odstranit nevhodné stavby, které jsou v okolí řeky a které omezují odtok vody. Navíc 

tyto nevhodné stavby v blízkosti řeky mohou způsobit i ekologickou škodu, pokud se jedná 

o nějaké průmyslové podniky nebo závody. I některé domácnosti v blízkosti řeky mají 

doma řadu barviv, chemikálií a jiných chemických prostředků.  

Velice nápomocným ochranným opatřením, ale také relativně dost finančně 

nákladným, by mohlo být zvýšení kapacity vodního díla Šance. Po zvětšení kapacity by 

byla přehrada schopna pojmout větší množství vody. Toto ochranné opatření spolu 

s úpravou vodního toku řeky Ostravice by mohlo zabránit větším povodňovým škodám 

a došlo by k zabezpečení lidských životů v blízkosti řeky Ostravice na Ostravici, Frýdecko 

- Místecku i na Ostravsku. 
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Kromě technického zabezpečení proti povodním existují taky problémy 

v legislativě, kde jsou nedostatečně vymezené kompetence mezi Ministerstvem životního 

prostředí a Ministerstvem zemědělství. Dalším vhodným opatřením kromě vymezení 

kompetencí ministerstev a protipovodňové komisi, je novelizace některých zákonů, např. 

stavebního nebo zákona o lesích, kde by se mělo odstranit holosečné kácení a více trvat 

na vysazování listnatých stromů v okolí řeky Ostravice.  

V současné době jsou i zastaralé předpovědní technologie a varovné systémy. 

Pomocí vhodné dotace, třeba z Operačního programu Životní prostředí, by se měly získat 

finanční prostředky na modernizaci technologií a varovných systému. Je velice důležité, 

aby bylo obyvatelstvo, především v záplavových územích, informováno včas a o situaci 

měli dostatečné informace. Pro samotné obyvatelstvo v záplavových územích je nejjistější 

ochrana proti povodním taková, že dané záplavové území opustí.  

V tomto roce se provádí revitalizace vodního toku Ostravice v centru Ostravy. Tuto 

revitalizaci by bylo vhodné provést i v horní části řeky. Každopádně po revitalizaci řeka 

Ostravice nebude působit špatným dojmem, voda bude čistá, bez splašků a bez odpadních 

vod z průmyslové zóny. Visuté galerie, slunící plochy a cyklostezky přispějí k rozvoji 

cestovního ruchu v centru Ostravy. Samozřejmě, že bez nezbytných protipovodňových 

opatření, by při velkých povodních mohlo dojít k poškození těchto objektů na řece 

Ostravici. Povodně vždycky byly, budou a jsou součástí našeho života. Zabránit jim sice 

nemůžeme, ale za to se na ně díky nejnovějším technologiím můžeme vhodně připravit 

a zamezit tak velkým škodám.  

Celá práce je navíc doplněná dotazníkovým šetřením, které poskytlo řadu 

zajímavých informací od respondentů, kteří byli povodní zasaženi.  Ne všem 

respondentům byla poskytnuta pomoc, více jak polovina z nich se setkala s nevhodným 

chováním spoluobčanů a převážně v Ostravě a Frýdku - Místku došlo během povodně 

k vandalismu. Při povodních je nejenom důležitá spolupráce povodňových a záchranných 

orgánů spolu s městem, ale také pomoc a spolupráce ostatních občanů.   
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