
 1 

 
 

Příloha č. 1: Fotodokumentace řeky Ostravice od pramene k ústí 
 

Obr. č. 1: Bílá - Bílá Ostravice 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 2 : Soutok Bílé a Černé Ostravice 

 
Zdroj: Autorka 

 
Obr. č. 3: Přehrada Šance 

 
Zdroj: cs.wikipedia.org 

 

Obr. č. 4: Ostravice v Ostravici 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 5: Pržno 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 6: Soutok Ostravice a Morávky 

 
Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 7: Frýdek-Místek - za soutokem 
Morávky a Ostravice 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 8: Frýdek-Místek - za soutokem 
Morávky a Ostravice 

: 
Zdroj: Autorka 

 
Obr. č. 9: Frýdek-Místek 

 

 
Zdroj: Autorka 

 

Obr. č. 10: Frýdek-Místek - rekonstruovaná 
lávka pro pěší 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 11: Frýdek-Místek - nejnovější lávka 
pro pěší a cyklisty 

 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 12: Příklad sportovního vyžití 
v blízkosti toku Ostravice - mapa běžkařské 

dráhy v Místku 

 
Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 13: Panorama Frýdeckého zámku 
 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 14: Soutok Ostravice a Olešné ve 
Frýdku-Místku 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 15: Vytěžený štěrk ze dna před 
jezem ve Frýdku-Místku 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 16: Frýdek-Místek 
 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 17: Frýdek-Místek 

 Zdroj: Autorka 

Obr. č. 18: Frýdek-Místek 

Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 19: Frýdek-Místek - pod jezem 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 20: Lískovec 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 21: Lískovce u Frýdku-Místku 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 22: Paskov 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 23: Paskov 2003 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 24: Paskov - 2012 

Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 25: Budování cyklostezky podél 
toku Ostravice (Vratimov-Paskov-

Sviadnov) 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 26: Budování cyklostezky podél 
toku Ostravice (Vratimov-Paskov-

Sviadnov) 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 27:Vratimov 
 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 28: Vratimov - Soutok Ostravice a 
potoka Ščučí 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 29: Vratimov - cyklostezka po 
protipovodňové hrázi 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 30: Vratimov - cyklostezka po 
protipovodňové hrázi 

Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 31: Hrabová - pod jezem 2003 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 32: Hrabová - pod jezem 2012 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 33: Hrabová - upravené koryto pod 
jezem 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 34:Hrabová - pod jezem 
 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 35: Hrabová 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 36: Hrabová 

Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 37: Ostrava-Kunčice - lávka pro pěší 
a cyklisty 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 38: Ostrava-Kunčice - z lávky pro 
pěší a cyklisty 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 39: Ostrava-Hrabůvka - v blízkosti 
křižovatky Dr. Martínka a Místecké 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 40: Ostrava-Hrabůvka - v blízkosti 
křižovatky Dr. Martínka a Místecké 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 41: Ostrava-Kunčice - Jez u 
železničního mostu 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 42: Ostrava-Kunčice - Jez u 
železničního mostu: 

Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 43: Ostrava-Kunčice - Jez u 

železničního mostu 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 44: Ostrava-Kunčice - Jez u 
železničního mostu 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 45: Ostrava-Kunčičky 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 46: Ostrava-Kunčičky 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 47: Soutok Lučiny a Ostravice 
 
 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 48: Zpevněný břeh u Hradní lávky 

 
Zdroj: Autorka 
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Obr. č. 49: Hradní lávka 

 
Zdroj: http://foto.mapy.cz/226163-Hradni-

lavka-v-Ostrave 
 

Obr. č. 50: Z hradní lávky 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 51: Budování doku v blízkosti 
Mostu M. Sýkory 

Zdroj: Autorka 
 

Obr. č. 52: Z Mostu Miloše Sýkory 
 

 
Zdroj: Autorka 

Obr. č. 53: Slezská Ostrava 

Zdroj: Autorka 

Obr č. 54: Soutok Ostravice s Odrou 

Zdroj: http://foto.mapy.cz/80758-Soutok-
Odry-a-Ostravice 

 

http://foto.mapy.cz/226163-Hradni
http://foto.mapy.cz/80758-Soutok
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Příloha č. 2: Rozvodněná řeka Ostravice při povodni v červenci 1997 
 
 
 

Obr. č. 55: Přehrada Šance 

 
Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/ 

pocasi/clanek.phtml?id=668505 
 

Obr. č. 56: Frýdlant nad Ostravicí 

Zdroj: Autorka 

Obr. č. 57: Cesta Frýdlant nad Ostravicí -  
Kunčice 

Zdroj: 
http://novinkycz/215253-original1-8tsmy.jpg 

 

Obr. č. 58: Frýdek - Místek 
 

Zdroj: 
http://www.frydekimistek.cz/?q=node/13 

Obr. č. 59: Cesty 

Zdroj: http://sedmicka.cz/83x128.jpg 
 

Obr. č. 60: Vratimov 

Zdroj: http://panoramio.com 
 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/
http://novinkycz/215253-original1-8tsmy.jpg
http://www.frydekimistek.cz/?q=node/13
http://sedmicka.cz/83x128.jpg
http://panoramio.com
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Obr. č. 61: Most z Vratimova do Hrabové 

Zdroj: http://hasicivratimov.cz 

Obr. č. 62:  Ostrava 

Zdroj: http://www.zam.fme.vutbr.cz/ 
~raud/povodne/index.php?zarazeni=e# 

 
Obr. č. 63: Hrušov 

 
Zdroj: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~raud/ 
povodne/popup2.php?id=169&zarazeni=e 

 

Obr. č. 64: Mapa zaplavené oblasti 
v Ostravě 

http://gis.osu.cz/atlas/maps/povoden_ 
1997.jpg 

 
 

http://hasicivratimov.cz
http://www.zam.fme.vutbr.cz/
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~raud/
http://gis.osu.cz/atlas/maps/povoden_
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Příloha č. 3: Rozbouřená řeka Ostravice při květnové a červnové 
povodni v roce 2010 

 
Obr. č. 65: Frýdlant nad Ostravicí 

 
Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/ 

galerie/100517 
 

Obr. č. 66: Frýdek - Místek 

 
Zdroj: http://bobise.rajce.idnes.cz/ 

povodne/#29483.jpg 
 

Obr. č. 67: Zničený most v Bašce 

 
Zdroj: http://aktualne.centrum.cz 

/domaci/zivot-v-cesku/fotogalerie/ 
foto/310995/?cid=668946 

Obr. č. 68: Sviadnov 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ocima-ctenaru-
strom-narazi-do-mostu-a-dalsi-videa-i-

fotky-ze-zaplav 
 

Obr. č. 69: Hrabová 

http://www.panoramio.com/photo/35675374 

 Obr. č. 70: Splav v Hrabové 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_z
prava/734084 

http://moravskoslezsky.denik.cz/
http://bobise.rajce.idnes.cz/
http://aktualne.centrum.cz
http://zpravy.idnes.cz/ocima-ctenaru
http://www.panoramio.com/photo/35675374
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_z
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Obr. č. 71:  U Hradní lávky 

 
Zdroj: 

http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/100517 
_povodne_ostrava.html?mm=2151351 

Obr. č. 72: Ostrava 

 
Zdroj:http://www.radiohana.cz/uploaded/ 

Image/fotogalery/ 20100517_1650-
Povodne_2010_-_17__kvetna/ 

 
Obr. č. 73: Komenského sady 

 
Zdroj: ttp://www.radiohana.cz/uploaded/Image/ 

fotogalery/20100517_1650-Povodne_2010_-
_17__kvetna_/20100517_1653-

Ostravice__Komenskeho_sady.jpg 

Obr. č. 74: Soutok Ostravice a Odry 

 
Zdroj: https://vz-slezska.ostrava.cz/cs/o-

slezske-ostrave/fotogalerie/povodne-
kveten-2010/povodne-kveten-2010/07.jpg 

 
 
 

http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/100517
http://www.radiohana.cz/uploaded/
http://www.radiohana.cz/uploaded/Image/
https://vz-slezska.ostrava.cz/cs/o
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Příloha č. 4: Dotazník 
 
Dobrý den,  
 

jsem studentkou VŠB-TUO, ekonomické fakulty a chtěla bych se Vás zeptat na 

informace ohledně povodní, které byly v roce 1997 i těch, které byly později a se kterými 

jste se setkali. Píši diplomovou práci na téma Ekonomické zhodnocení následku povodní 

v roce 1997 v povodí Ostravice a návrh ochranných opatření do roku 2015 a potřebovala 

bych ještě získat nějaké informace.  

Předem děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku.  
 
1. Ve které části řeky Ostravice bydlíte? 

□ Ostrava 
□ Vratimov 
□ Paskov 
□ Sviadnov 
□ Frýdek - Místek 
□ Baška 
□ Pržno 
□ Frýdlant nad Ostravicí 
□ Ostravice 

 
2. Jaké jste pohlaví? 

□ Muž 
□ Žena 

 
3. Do které věkové skupiny patříte? 

□ 25 - 39   
□ 40 - 64   
□ 65 a více  

 
4. Zažili jste velkou povodeň v roce 1997? 

□ Ano 
□ Ne 
 

5.  Dotkly se povodně v roce 1997 nebo ty pozdější přímo Vás (Vašeho majetku)? 
□ Ano 
□ Ne 

 
6. Do jaké výše byly oceněny škody na Vašem majetku? (Odpovídejte v případě, že 
odpověď na otázku č. 5 zněla Ano) 

□ do   50 000 
□ do 100 000 
□ do 250 000 
□ do 500 000  
□ od 500 000 výše 
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7. Jaké části Vašeho majetku byly nejvíce poškozeny? (Odpovídejte v případě, že odpověď 
na otázku č. 5 zněla Ano) 

□ zahrada 
□ zahradní náčiní 
□ sklep 
□ domácí vybavení 
□ přízemí domu včetně vybavení 
□ jiná odpověď:......................................... 

 
8. Jak dlouho po povodních jste opravovali škody? (Odpovídejte v případě, že odpověď na 
otázku č. 5 zněla Ano) 

□ 6 měsíců 
□ 1 rok 
□ 2 roky 
□ více než 2 roky 

 
9. Informovala Vás obec nebo město o blížící se povodni? 

□ ano 
□ ne 

 
10. V případě, že jste byli o povodních informováni, byly informace podány včas nebo 
v dostatečném předstihu, abyste se na ně mohli připravit? 

□ ano 
□ ne 

 
11. Jak se město nebo obec o Vás postaralo? 

□ výborně 
□ dobře 
□ ušlo to 
□ mohlo to být lepší 
□ nezajímali se 
 

12. Máte dobrou zkušenost se správcem povodí při povodních? 
□ ano 
□ spíše ano 
□ spíše ne 
□ ne 
□ nemohu posoudit 

 
13. Odkud čerpáte informace o povodních? 

□ z novin 
□ z internetu 
□ z televize 
□ z rozhlasu 

 
14. Pomohli Vám při povodních ostatní spoluobčané, kteří nebyli povodní postiženi? 

□ ano 
□ ne 
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15. Setkali jste se s nevhodných chováním spoluobčanů? 
□ ano 
□ ne 

 
16. Došlo ve Vaší obci nebo městě k vandalismu či krádeži během povodní? 

□ bohužel ano 
□ naštěstí ne 
 

17. Byli jste pojištěni proti povodním ještě před povodní v roce 1997 a při ní? 
□ naštěstí ano 
□ bohužel ne 
 

18. Jste nyní pojištěni proti povodním a jiným živelným pohromám? 
□ Ano 
□ Ne, ale chci se pojistit 
□ Ne, ani o tom neuvažuji 

 
19. Došlo ve Vaší obci nebo městě k nějakým ochranným opatřením proti budoucím 
povodním? 

□ Ano 
□ Ne 

V případě odpovědi ANO, uveďte prosím, o jaké opatření se 
jednalo:.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
20. Dostali jste nějaké finance od obecního nebo městského úřadu na odstraňování škod 
nebo od státu? 

□ Ano (můžete uvést i kolik): 
□ Ne 
 

21. Slyšeli jste o revitalizaci řeky Ostravice, která již v současné době probíhá? Tento 
projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Magnet regionu. Cílem je 
zkultivovat a zkrášlit řeku a její okolí a její širší využití.  

□ ano 
□ ne 

 
22. Myslíte si, že tato revitalizace má smysl z hlediska budoucích povodní? (Na březích 
řeky budou vybudovány slunící plochy, visuté galerie, vodácký přístav a cyklostezky. 
V případě povodní velkého rozsahu by mohlo dojít k jejich poškození. Má dojít také 
k odtěžení znečištěných sedimentů a odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov.) 

□ rozhodně ano 
□ spíše ano 
□ spíše ne 
□ rozhodně ne 
□ Váš názor: 

 
Mockrát děkuji za Váš čas a přeji krásný zbytek dne. 
 
Bc. Iva Nadkanská 
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Příloha č. 5: Vyhodnocení dotazníku 
 

Tab. č. 1: Podle věkové kategorie jste pohlaví 
Pohlaví Podle věkové kategorie jste pohlaví 

Muž Žena Celkem 
Počet 6 5 11 25 - 39 
% v rámci pohlaví 18,75 10,4 13,75 
Počet 18 28 46 40 - 64 
% v rámci pohlaví 56,25 58,3 57,5 
Počet 8 15 23 

Věková kategorie 

65 a více 
% v rámci pohlaví 25 31,3 28,75 
Počet 32 48 80 Celkem 
% v rámci pohlaví 100 100 100 

Zdroj: Vlastní šetření 
 

V této tabulce je detailněji popsána struktura respondentů z dotazníkového šetření. 

Ve věkové kategorii 25 až 39 vypovídalo o povodních celkem 6 mužů a 5 žen. Dohromady 

tato věková skupina měla 11 respondentů, kteří tvořili celkem 13,75 % z celkového počtu 

respondentů. Ve věkové kategorii 40 až 64 let vypovídalo celkem 18 mužů a 28 žen. 

Celkem v této věkové kategorii odpovídalo 46 respondentů, kteří tvořili 57,5 % ze všech 

respondentů. Poslední věkovou kategorií byla věková kategorie od 65 let výše. Zde 

odpovídalo celkem 8 mužů a 15 žen. Dohromady za tuto věkovou kategorii celkem  23 

respondentů, kteří tvořili 28,75 % všech dotazovaných. Celkem tedy na dotazník bylo 

ochotno odpovídat 48 žen a 32 mužů. 
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Příloha č. 6: Povodňové desatero podle Václava Petříčka 
 

„1. Povodně, ať již stoleté nebo tisícileté, postihnou vždy jen území říčních niv, tedy 

přirozených záplavových území, což je zhruba 2,5% území státu. 

2. Ty jsou naopak pravidelnými záplavami podmíněny. Mají význam nejen vědecký, 

ekologický, ale i významně vodohospodářský a produkční. 

3. Přírodním a přírodě blízkým ekosystémům, tedy lužním lesům a loukám, povodně 

neublíží. 

4. Velkým povodním nelze žádnými technickými prostředky (úplně) zabránit. 

5. Využívání nivy pro výstavbu, bydlení a výrobu bude vždy rizikové. 

6. Stavební nevodohospodářské objekty jsou povodněmi ohroženy a samy povodňové 

škody umocňují. 

7. Nejlepšími a nejlacinějšími “přehradami” jsou lesy, především lužní. Jejich plánovité 

rozšiřování koresponduje s plánovaným útlumem zemědělství. 

8. Soustavná regulace řek je výzvou k souboji, který řeka nakonec vždy vyhraje. Dejme 

řekám jejich prostor. 

9. Povodňové škody jsou zčásti daní přírodě za nerespektování jejích zákonů. 

10. Je proto lacinější se přírodě přizpůsobit, než s ní nákladně neúspěšně bojovat.“ 

Zdroj: Krajina a povodeň. Dostupné z: http://uprm.sweb.cz/krajina_a.html 

 
 
 
 
 

http://uprm.sweb.cz/krajina_a.html

