
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra bezpečnostního managementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza příčin a následků povodní v Čechách roku 
2002  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Jiří Kratochvíl 
Vedoucí bakalářské práce: Jaroslav Kovařík 
Studijní obor: TBOM 
Datum zadání bakalářské práce: 7. listopadu 2007 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně na základě vlastních 

zjištění a materiálů uvedených v seznamu citované literatury.  

V Ostravě dne 30.dubna 2008.            …………………………… 

Jiří Kratochvíl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování patří hlavně mému vedoucímu práce Ing. Jaroslavu Kovaříkovi za ochotu, čas 

a cenné rady, které mě věnoval při konzultaci mé bakalářské práce. 



Anotace 

První část této bakalářské práce zpracovává tematiku povodní jako takových – nastiňuje 

jejich historii v České republice, popisuje jejich vznik, průběh a charakteristiku, stejně tak 

jako členění do jednotlivých druhů. Následně jsou nastíněny možnosti protipovodňové 

ochrany.  

Ve druhé části je pak podrobně zpracována povodeň v Čechách z roku 2002. Jsou zde 

popsány její hydrometeorologické příčiny, postupný průběh a celkové následky. Krátce je 

zmíněno také zatopení pražského metra. Práci uzavírá hodnocení účinnosti 

protipovodňových opatření a jejich legislativní úpravy až po současnost. 
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katastrofa. 

 

Annotation 

The first part of this bachelor´s thesis describes the floods – their history in the Czech 

Republic, their origin, progress and characteristic. There are described division among 

some categories and possibilities of protection against them. 

The second part deals with flood in the Czech Republic in 2002. There are discribed its 

hydrometeorologic causes, its progress and total consequences. The focus is aimed 

on flowage of Prag´s metro too. The thesis is finished by evaluation of effectiveness 

of flood controls and legislative regulations.    
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1 Úvod 

Povodně pro Českou republiku znamenají největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních 

katastrof, vznikají při nich nejenom obrovské materiální škody, ale rovněž ztráty 

na životech obyvatel postižených území, devastace krajiny a ekologické škody. 

Povodně se na území České republiky vyskytují od nepaměti. Svědčí o tom záznamy 

v kronikách, letopisech a jiných dokumentech už z dob ranného písemnictví. Zachovalo 

se i mnoho značek dosažených maximální hladinou rozvodněných řek. 

Voda si v průběhu milionů let  vytýčila svou cestu. Pokud jí bylo moc, existovalo v okolí 

řek dostatek retenčních ploch, kam se mohla rozlít. S postupným vzrůstem populace 

se zvětšovala hustota osídlení a s ní narůstala i průvodní expanze hospodářských aktivit, 

objektů a zařízení do záplavového území. Zvýšil se počet zásahů do povodí řek. Člověk 

si upravil a často i přemístil tok řeky tak, jak to bylo výhodné pro jeho záměry. 

Tyto nerozvážné zásahy do krajiny s sebou přinesly řadu negativních následků. Přišly 

povodně a voda se vylila do svých obvyklých záplavových území. Tam však už nebyly jen 

louky a lesy, ale obdělaná pole, která povodeň úplně zničila a mnohdy i odplavila úrodnou 

půdu. Zaplavena bývají často také sídliště, zemědělské usedlosti a dokonce i průmyslové 

podniky, ze kterých tak do přírody mohou unikat nebezpečné chemické látky.  

Česká republika má za posledních jedenáct let s povodněmi bohaté zkušenosti. Ta z roku 

1997 zastihla Moravu naprosto nepřipravenou, což se projevilo hlavně velkými ztrátami na 

lidských životech. Díky této zkušenosti pak byla města lépe připravena a následující velká 

povodeň v roce 2002 byla zvládnuta s lepší organizací a nezemřelo tolik lidí. Povodňové 

škody však  byly obrovské a rozsah události dosáhl rozměrů přírodní katastrofy, která 

se podepsala na životě celé společnosti. 
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2 Cíl práce 

Cíl mé bakalářské práce je analyzovat příčiny a následky povodní v Čechách roku 2002. 

Práce je zaměřena na charakterizování a kategorizaci povodní. Na průběh této katastrofy a 

zhodnocení účinnosti plánovaných  protipovodňových opatření a realizaci následných 

opatření od roku 1997 až po současnost. 
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3 Základní pojmy 

Povodí je území ohraničené rozvodnicí a odvodňované k určitému místu na toku 

(průtočnému profilu)[6]. 

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

zvětšení průtoku nebo zmenšením průtočnosti koryta[19]. 

Záplava se občas používá jako synonymum povodně, ale fakticky jde o důsledek, 

tj. o vylití vody z koryta v důsledku povodně[19]. 

Kulminace je nejvyšší vodní stav, nejvyšší hladina vody zaznamenána při povodni[19]. 

Meteorologie je komplexní vědní obor shrnující znalosti o atmosféře Země, o jejím 

složení a vlastnostech a o dějích a jevech v ní probíhající[6]. 

Stupeň protipovodňové ochrany Qn určuje míru ochrany proti n-leté vodě. Například Q5 

znamená, že je v místě ochrana proti povodni, která se vyskytuje v průměru jednou 

za 5 let.[19] 

Analýza je vědecká metoda založená na rozložení celku na elementární části[18]. 

Katastrofa je označení pro zlou událost, která postihne určitý objekt zájmu jako důsledek 

lidské či přírodní činnosti na přírodu a nebo společnost[22]. 

Průtok je množství (objem vody), které proteče uvažovaným průřezem. Za jednotku času, 

uvádí se v l/s nebo m3/s[5]. 

Lužní lesy nacházejí se v nížinách kolem řek. Tento les funguje jako velká houba, 

nasakuje, zadržuje a vypařuje značné množství vody a pomáhá vytvářet zásoby podzemní 

vody[22]. 

Nivní louky  jsou v těsné blízkosti toků vznikly na místě původních lužních lesů, ke svému 

životu potřebují hodně vody, proto jim povodně nevadí. Dokáží zadržet velké množství 

srážek[5]. 
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4 Literární rešerše 

O povodních bylo napsáno velké množství literatury. Existuje celá řada publikací 

zabývající otázkou povodní, přírodních katastrof, hydrologickou podstatu povodně 

a dalších souvisejících témat. 

 

KUKAL, Zden ěk. Přírodní katastrofy. Praha : Horizont, 1983. 259 s. Kniha popisuje 

jednotlivé přírodní katastrofy jako jsou zemětřesení, tropické cyklóny, sopečná činnost atd. 

Shrnuje vědomosti o nich a podává je ve velmi přístupné a čtivé formě. Je zde 

konstatováno, že i povodně jsou součástí přírodních katastrof a musíme s nimi počítat 

i u nás. 

 

KEMEL, M. Hydrologie. Praha : ČVUT Praha, 1994. 289 s., ISBN 80-01-00509-7. Je 

to skriptum ČVUT stavební fakulty oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Je zde 

kladen důraz na metody a postupy, které umožňují zjišťování údajů popisujících vodní 

režim hydrologických objektů. 

 

REIDINGER, Josef. Povodeň 2002 : Povodňová katastrofa v srpnu 2002. Časopis 150 

hoří [online]. 2002, roč. XII, č. 11 [cit. 2008-04-05]. Toto číslo časopisu popisuje vznik 

povodně v srpnu 2002. Dopady povodní a legislativní opatření, které byly platné již před 

srpnovou povodní.  

 

K0ZÁK, T. Jan, STÁTNÍKOVÁ, Pavla, MUNZAR, Jan, JANA TA Ji ří, HANČIL 

Vladislav. Povodně v Českých zemích. [s.l.] : Professional Publishing, 2007. 144 s. 

ISBN 978-80-86946-39-9. Tato kniha popisuje významné povodně v Českých zemích. 

Ochranu před povodněmi v minulosti a na závěr pojištění proti povodním. 

 

Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002. Praha : Ministerstvo 

životního prostředí, 2005. 68 s. ISBN 80-7212-350-5. Tato publikace pojednává 

o příčinách, průběhu a důsledkách katastrofální povodně v srpnu 2002. Hodnotí extremitu 

povodně, činnost ČHMÚ. Obsahuje mnoho kvalitních obrázků vztahujících se 

k povodním. 
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5 Charakteristika povodně 

Povodeň je podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů 

a novelizací přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových 

vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit 

škody[26]. 

Přirozené povodně jsou vzniklé především shodou přírodních podmínek v povodí 

vodního toku v daném místě[26]. 

Zvláštní povodně nevznikají z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či 

havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku[26]. 

5.1 Analýza a hodnocení rizik mimořádné události 

Analýza je proces identifikace nebezpečí, jejich zdrojů a situací, které mohou způsobit 

škody na svém okolí, odhad dopadů možných scénářů havárií na zdraví a životy lidí, 

zvířat, majetek a životní prostředí, zkoumání opatření, které mohou zabránit vzniku havárie 

nebo snížit její následky, stanovení míry rizika, hodnocení přijatelnosti rizika vzniku 

závažné havárie  [18] 

 

Typy analýzy: 

• kvalitativní   - identifikace zdrojů rizika, analýzy příčin a následků a jejich souvislostí 

     - důležitá je úplnost a správnost. 

• kvantitativní - určení četnosti, frekvence scénářů havárií a hodnocení následků. 

- důležité jsou spolehlivé matematické modely, hodnoty frekvencí 

a pravděpodobností  [18] 

  

Postup při provádění analýzy: 

• stanovení cílů analýzy 

• výčet možných událostí, jejich zdrojů 

• vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

• vyhodnocení následků 

• stanovení přijatelnosti rizika vzniku mimořádné události 

• navrhnutí opatření ke snížení rizika[18] 
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Cíl analýzy je vytvořit seznam nebezpečných událostí, posouzení pravděpodobnosti jejich 

vzniku, navrhnout úpravy ke zvýšení bezpečnosti. 

 

Důvody provádění analýzy: 

• podklady pro pojišťovny 

• podklady pro havarijní plánování 

• podklady pro zabezpečení materiálních a personálních zdrojů 

 

Pro analýzu a hodnocení rizik dnes máme k dispozici mnoho metod. Existují také 

počítačové programy, které vyhodnocují průběh havárie a její rozsah a zaznamenávají její 

výsledky do map. Ale i přes počítačovou podporu důležitým faktorem zůstává znalost  

a zkušenosti osoby provádějící analýzu. 

5.1.1 Vybrané metody analýz 

Check List (kontrolní seznam)  

Safety Audit (bezpečnostní kontrola) 

What – If Analysis (analýza toho, co se stane když) 

Preliminary Hazard Analysis – PHA (předběžná analýza ohrožení) 

Process Quantitative Risk Analysis – QRA (analýza kvantitativních rizik procesu) 

Hazard Operation Process – HAZOP (analýza ohrožení a provozuschopnosti) 

Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událost) 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a jejich dopadů) 

Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

Human Reliability Analysis – HRA (analýza lidské spolehlivosti) 

Fuzzy Set and Verbal Verdict Method – FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních výroků) 

Relative Ranking – RR (relativní klasifikace) 

Causes and Consequences Analysis - CCA (analýza příčin a dopadů) 

Probabilistic Safety Assessment – PSA (metoda pravděpodobnostního hodnocení) 

Metoda IAEA-TECDOC 727[18] 

 

Uvedené metody jsou určeny především pro analýzu a hodnocení rizik v průmyslových 

podnicích. Pro hodnocení mimořádných událostí jako je povodeň nejsou vyhovující. 

Z tohoto důvodu jsem pro analýzu rizik povodně nevybral ani jednu metodu. 
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5.2 Nebezpečí povodně ve světě 

V zemích západní Evropy jsou řeky velmi náchylné na povodně. Ochrana před povodněmi 

jako protipovodňová hráz, břehová hráz, nádrže a splavy se používají na prevenci vylití řek 

z břehů. Přímořské povodně byly řešené v Evropě pomocí pobřežní ochrany, jako jsou 

např. mořské zdi a obnova pobřeží. Londýn je chráněn před povodní velkou mechanickou 

bariérou přes řeku Temže, která je aktivována, když hladina moře dosáhne určitého bodu, 

bariéry jsou plně v provozu přibližně za půl hodiny. Benátky budou jako i celá laguna také 

chráněny podobným systémem, ale než rozvodněné řeky tak je spíše ohrožuje příliv. 

Největší a nejpropracovanější povodňovou ochranu má ovšem Nizozemí. Staletí boje 

s vodou naučila Nizozemce, jak získávat půdu a jak se ochránit před záplavou. Největší 

rozsah mívají povodně v Asii, např. v Bangladéši, když dojde k rozvodnění Gangy 

a Brahmaputry, je pod vodou většina území státu[22]. 

Nejdelší řeka světa je Amazonka, ve svém toku pojímá 20% sladké vody ve světě. Její 

délka je 7025 km, protéká státy Peru, Kolumbie a Brazílie. Když přijdou záplavy vodní 

hladina se může zvedat i o 10 až 15 metrů a pravidelně zaplavuje až 150 000 km2. Sezonní 

záplavy jsou v každé oblasti v jiném ročním období. Stromy v záplavových oblastech jsou 

přizpůsobeny svými kořeny. V červnu jsou záplavy na samotné Amazonce a jejím 

severním přítoku Rio Negro, naopak v březnu jsou záplavy v oblastech Madeira, Araguaia 

a Tacoantins.  

Záplavy se staly pravidelnou součástí života v deštivé jižní Číně poblíž mohutné řeky 

Jang-Ce. Protipovodňová opatření a ekonomický růst novodobé mocnosti pomáhají omezit 

ty nejhorší škody, ale voda se každoročně zvedne a zatím s sebou vždy přinesla i smrt. 

Letos zatím zemřelo více než 60 lidí a půl miliónu dalších ve spěchu a strachu opustilo 

domovy. Ekonomické škody byly odhadnuty na 400 miliónů dolarů. 

Tyto výše uvedené příklady povodní jsou jen zlomkem těchto katastrof po celém světě. 

Byla jich vybrána jen malá část, aby bylo zdůrazněno, že Česká republika není jediný stát, 

který je sužován velkou vodou[15]. 

5.3 Historie povodní v ČR 

Nejznámější a zřejmě i nejstarší povodní, která kdy byla zaznamenána je „Potopa světa“, 

zachycená již v sumerské a babylonské literatuře, v bibli i dalších starověkých písemných 

památkách. První historicky zaznamenanou povodní v Čechách, popsanou současníkem 

v naší nejstarší kronice, Kosmově, byla velká voda v Praze v roce 1118. Zprávu o ní 
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zachoval kronikář Kosmas: V září byla taková povodeň, které nebylo od potopy světa 

na zemi. Vltava náhle vyrazila ze svého řečiště. Hodně vsí, domů, chalup a kostelů zbořila 

a zaplavila. Za této povodně vystoupila voda přes 5 metrů nad most. Nicméně si musíme 

uvědomit, že kronikáři v této době nemohli nijak změřit výšku vody a často nadsazovali. 

Tato povodeň patřila mezi deset doložených největších povodní v České kotlině 

v uplynulém tisíciletí. Po této povodni byl na dlouhých víc než sto padesát let klid, než 

povodeň na Vltavě a Labi přišla znovu. 12. března 1272 se opět vzedmula voda v Praze 

a pobořila Juditin most. Nebyly to jediné škody, podle dobových zpráv si velká voda 

vybrala svou daň i mezi lidmi. Po této povodni nestačili obyvatelé Prahy ani vydechnout, 

natož zapomenout. Další povodeň přišla o rok později, 18. srpna 1273.  

 

V roce 1342, v noci z 31. ledna na 1. února, velká voda v Praze definitivně zbořila Juditin 

most. Lidé se vzpamatovali, Juditin most byl nahrazen mostem novým, založeným v roce 

1357 Karlem IV. Dnes ho zná celý svět jako Karlův most. Ale i ten byl brzy vystaven 

zatěžkávací zkoušce. Rok 1432 byl na povodně mimořádně bohatý, velké povodně 

se odehrály celkem tři. Nejhorší z nich byla dešťová povodeň po tříměsíčním suchu, která 

v červenci 1432 zasáhla Vltavu, Labe, Berounku, Lužnici a Ohři. V té době zasáhla 

povodeň Českou zemi po husitských válkách. Badatelé tuto povodeň považovali 

za největší povodeň v dějinách, až do velké vody v srpnu 2002. 

 

V roce 1845 Vltava zpustošila střední Čechy a Prahu. U Karlova mostu přesahovala šířka 

rozbouřeného toku jeden kilometr. Evakuováno bylo sedm tisíc lidí z Prahy. Průtok Vltavy 

dosahoval 4500 m3/s a šlo o vodu více než stoletou. Roku 1848 postihla stoletá voda Ústí 

nad Labem. Podle kronik postihly Berounsko 1872 největší záplavy. Zahynulo při nich 

několik desítek lidí, některé vesnice byly úplně zničeny. Voda se na berounském náměstí 

zastavila ve výšce dvou metrů. 
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Obrázek 1 - Zničený Karlův most po povodni v roce 1890[8]. 
 

Na konci Srpna 1890 začalo po celé zemi vydatně pršet. K velké povodni došlo 2. září 

v Budějovicích, Písku, Týně nad Vltavou, Plzni a okolních níže položených krajinách. 

V noci ze dne 3. na 4. září se přihnala stoletá voda na Prahu. Ráno se rozneslo, že voda 

pronikla na Staroměstské náměstí a náporem splaveného dřeva strhla tři oblouky Karlova 

mostu. Oprava trvala dva roky. Při povodni zahynuly desítky lidí. Průtok Vltavy byl 

3975 m3/s. 

 

Rok 1896 přinesl stoletou vodu na Labi v Ústí nad Labem. 1903 byla stoletá voda na Odře 

a Ostravici. V roce1940 Prahu zasáhla pětatřicetiletá voda, průtok ve Vltavě byl 3245 m3/s. 

1954 se uskutečnila velká povodeň na celém toku Vltavy. Prahu ochránila Slapská 

přehrada, která byla před dokončením a téměř prázdná. V Praze byla podle kulminačního 

průtoku pětadvacetiletá voda. Na Otavě stoletá voda zničila Písek. 1980 a 1981 při velkých 

povodních na řece Moravě byla zatopena i část Olomouce. 1981 řeka Ohře zatopila 

několikrát okolí Loun. V dubnu 1981 tam byla dokonce padesátiletá voda. V roce 1987 

na Děčínsku zaznamenali na Jílovském potoce stoletou vodu. Nejvíce zasaženy byly obec 

Libouchec a město Děčín. V důsledku silných dešťových srážek byly v květnu 1990 

záplavy na Brněnsku, Rožnovsku a Vyškovsku. Pohroma způsobená dlouhotrvajícími dešti 

zasáhla v květnu 1996 nejvíce Bruntálsko, Opavsko, Břeclavsko. 

 

V červenci 1997 povodně zasáhly 1/3 našeho území. Velká voda zasáhla Moravu a část 

východních Čech. Zasaženo bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech, 29 000 domů bylo 
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zatopeno nebo strhnuto. Záplavy připravily o život 50 lidí a způsobily materiální škody 

přes 63 miliard korun. Nejvíce postiženou obcí se staly Troubky na Přerovsku. Povodeň 

vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí, z toho více než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy 

nad hlavou. 

 

V červnu 1998 záplavy postihly území o rozloze cca 100 km2 ve východočeských 

územních celcích Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Zaplaveny byly tři desítky obcí. 

Během záplav utonulo šest lidí, jeden záchranář zahynul při dopravní nehodě. Evakuováno 

bylo 800 obyvatel, škody činily dvě miliardy korun. 

 

Nejničivější povodně v novodobých dějinách postihly v srpnu 2002 zejména kraje 

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Prahu (podle vodohospodářů 

zde průtok Vltavy dosáhl úrovně pětisetleté vody, průtok v době kulminace 

činil více než 5000 m3/s). Celkem záplavy zasáhly deset krajů, 31 okresů, 753 obcí, 

poškozeno bylo 260 mostů a řada silnic. Nejtragičtěji skončily jihočeské Metly 

a středočeské Zálezlice, které velká voda téměř vymazala z mapy. V důsledku záplav 

přišlo o život 19 lidí. Srpnové záplavy způsobily škody za více než 73 miliard korun. Bylo 

evakuováno 225 000 obyvatel. Do akce bylo zapojeno 7000 hasičů, 4,5000 vojáků a 4000 

policistů. 

 

Vydatné deště zvedly hladiny českých a moravských řek v roce 2006. Stav ohrožení trval 

na zhruba 60 místech republiky. Rozvodněné toky zaplavili pole, zahrady a domy. 

Nejvážnější situace byla na jihu Moravy a Čech[4]. 

5.4 Povodňová charakteristika ČR 

Česká republika je vnitrozemským státem, ležící uprostřed evropského kontinentu. Má 

pestrou vertikální členitost povrchu. Poměrně na malém území jsou všechny výškové 

stupně krajiny od nížin až po vysoké hory. Výšková poloha se mění v intervalu 

od 110 m n. m. do 1600 m n. m. Voda od nás odtéká na níže položená území a téměř žádná 

nepřitéká. Relativně krátké tratě toků a značné sklony jejich koryt jsou příčinnou rychlého 

odvádění povrchové vody na území sousedních států. Proto bývá Česká Republika 

nazývána „střechou Evropy“. Téměř všechno vodní hospodářství je proto závislé 

na atmosférických srážkách. 
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Obrázek 2 - Mapa povodí ČR[11] 
 

Území státu je odvodňováno do tří moří: 

• 61%  území spadá do povodí Labe, která se vlévá do Severního moře, 

• 26% plochy státu spadá pod umoří Černého moře (povodí řeky Moravy, která se mimo 

území republiky vlévá do Dunaje) 

• zbývající 6% tvoří okrajová povodí, která směřují k Baltskému moři. 

 

Naše řeky patří svojí velikostí průtoku k menším a středním evropským tokům. Vodní 

režim řek je v průběhu roku nestálý a závislý na dešťových srážkách. Nejméně vody bývá 

v létě, kdy jsou srážky vázány vegetací a vypařující se. Nejvíce vody je v řekách v jarních 

měsících a po vydatných srážkách 

 

ČR má velmi hustou hydrografickou síť vodních toků o délce cca 76 000 km. Průměrné 

množství srážek na území ČR dosahuje 693mm, tj. 55mld. m3. Nejvyšší měsíční srážkové 

úhrny připadají na měsíce květen až srpen. Ve sněhové pokrývce bývá obsaženo cca 5mld. 

m3 vody. Průměrný roční odtok z území České Republiky činí 15,1 mld. m3 vody[7]. 
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5.5 Vznik povodní 

Na vznik,velikost a dobu trvání povodní v ČR mají vliv především dešťové srážky. 

Intenzita takových srážek ani nemusí být tak extrémní. Hlavní příčinou takových srážek je, 

že prší více dnů téměř nepřetržitě. Nejčastěji je tento druh povodní spojován s tlakovými 

nížemi. Jde zde však řada dalších faktorů, které je nutno brát v úvahu[5]: 

• tvar a velikost povodí, 

• nadmořská výška, 

• typ a propustnost půdy, 

• sklonitost svahů, 

• spád toku, 

• členitost povrchu, 

• zeměpisná orientace svahů, 

• druh a rozsah porostu (vegetace). 

5.5.1 Retenční schopnost krajiny 

Retencí krajiny rozumíme infiltrační schopnosti půdy a geologického podkladu, velikost 

říčních niv a jejich složení, reliéf a stupňovitost svahů závislé na geologickém složení. 

Retence krajiny je důležitým faktorem ovlivňujícím průběh povodně. Pískovce a vápence 

retenci zvyšují, jílové sedimenty retenci snižují. Puklinaté granity a ruly a jiné krystalické 

horniny retenci zvyšují a masivní horniny snižují. I mírné deště před přívalovými mohou 

vodou nasytit půdu i podložní horniny a tím retenci snížit až skoro k nulové hodnotě. 

 

Infiltrace závisí na typu půdy, její mocnosti, pórovitosti, obsahu humusu, a na nasycenosti 

vodou. Pokud spadne na povrch více vody, než je povrch schopen infiltrovat, voda 

se nevsakuje a odtéká. Při pokračujícím dešti je půda a podložní horniny vodou nasycená 

a povrchový odtok se zvyšuje. Při infiltraci se voda pohybuje vlivem gravitace 

a kapilárních sil. V našich podmínkách mírné klimatické zóny je rychlost infiltrace 

do jílovitých a siltových půd od 0 do 1,4 mm za hodinu. V písčitých a štěrkových půdách 

je maximální rychlost 7 m za hodinu. V lesních písčitých půdách je průměrná rychlost 

nad 8 cm za hodinu[2]. 
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5.5.2 Detenční schopnost krajiny 

Detencí krajiny nazýváme naplňování prohlubní na povrchu. Je tím ovlivněna velikost 

povrchového odtoku. Detence však omezí odtok jen v prvních stadiích povodně. 

Na rovinách se detencí může nahromadit více vody než na sklonitém terénu[2]. 

5.6 Přirozené povodně 

Povodně lze rozdělit podle průběhu, výskytu a charakteru na území ČR do několika 

skupin. Povodně škodí svou kinetickou silou a destrukcí, unášeným materiálem, většinou 

na horních tocích s relativně velkým spádem, nebo podmáčením při dlouhodobém 

zaplavení budov a pozemků při rozlivu v údolních nivách[13].  

5.6.1 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti 

Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky 

na středních a větších tocích. Velký vliv na průběh letních povodní má míra nasycení půdy 

v místech dešťů a nadmořská výška oblasti. 

5.6.2 letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity 

Zasahují poměrně malá území. Jsou v letním období poměrně častým jevem. V létě jsou 

totiž v atmosféře nejvhodnější podmínky pro vznik konvekčních bouří, které mohou být 

doprovázeny právě masivními dešťovými přeháňkami a kroupami. Jejich intenzita je někdy 

opravdu extrémní, výjimečně více než 100 mm deště za hodinu, tedy 100 litrů na plochu 

1 m2. Takové srážky trvají většinou desítky minut, zřídka i hodiny. 

5.6.3 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhu 

Nejčastější jsou na přelomu zimy a jara, vznikají táním sněhu. Nezbytným předpokladem 

je ovšem velká zásoba vody ve sněhu.. Měření této vodní hodnoty sněhu se v zimě 

provádějí minimálně jednou týdně. Na některých místech může být ukryto ve sněhu i 150 

mm srážek. Pokud přijde prudší oteplení, pak nahromaděný sníh rychle odtává. 

Rozhodující je hlavně režim odtávání. Pokud je přes den velmi teplo, např. nad 10°C, ale 

přes noc klesají teploty pod nulu, průtoky na tocích kolísají a sníh roztává pozvolna 

bez vzniku povodní. Pokud však oteplení trvá delší dobu a teploty v noci neklesnou ani 

na pár stupňů nad nulou, pak vážné riziko záplav hrozí.  
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5.6.4 Povodně z tání ledu a dešťových srážek 

Mnohem nebezpečnější situace nastane, pokud se k takovému oteplení přidají i dešťové 

srážky. Takové povodně odborníci označují jako smíšený typ. Postihují velká území, 

někdy mnohem větší, než jaká zasahují záplavy z trvalých srážek. Průtoky při takových 

povodních pak mohou dosahovat i katastrofických hodnot. 

5.6.5 Povodně ze specifických příčin 

Vznikají zmenšenou průtočností koryta vodního toku. Většinou se tento druh povodně 

vyskytuje na menších tocích. Ucpání koryta, mohou způsobit kmeny stromů, keře a jiné 

volné předměty. 

5.7 Zvláštní povodně 

Do této kategorie se řadí povodně způsobené umělými vlivy, což jsou situace, jež mohou 

nastat na vodních dílech vzdouvajících vodu. Vlastníci nebo správci vodních děl jsou 

povinni zajišťovat na nich odborný technicko bezpečnostní dohled, jehož účelem je 

průběžné zjišťování technického stavu vodního díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti 

a možných poruch i navrhování vhodných opatření k nápravě. Pro účely dohledu jsou 

vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem 

při případné protržení hráze. 

5.8 Povodňová vlna 

Povodňová vlna představuje průtokovou vlnu s charakterem povodně. Každá povodňová 

vlna je dostatečně charakterizována objemem, vrcholovým průtokem a tvarem - obr. č. 2. 

 

Za počátek povodňové vlny se volí okamžik, kdy dochází k výraznému zvyšování průtoku, 

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

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

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

Kulminační průtok představuje maximální průtok během povodně. Množství vody, které 

proteklo daným profilem od začátku do konce povodňové vlny, se označuje jako objem 

povodňové vlny. 
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Povodně se periodicky opakují je tedy pravděpodobné, že jednou za rok bude na určité 

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

průtok představuje takový kulminační průtok, který je na dané řece překročen nebo 

dosažen v dlouhodobém průměru jednou za n let (např. Q(100) značí stoletý průtok a je 

v daném místě dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za sto let nebo např. desetkrát 

za tisíc let). Zároveň však platí, že průtok této velikosti nebo větší se vyskytuje 

s průměrnou periodicitou 0,01 tedy s pravděpodobností výskytu 1% v každém běžném roce 

(tedy i v roce následujícím po předchozí stoleté povodni). Může nastat i situace, že 

v některých 100 letech se nevyskytne případ dosažení nebo překročení průtoku uvažované 

velikosti ani jednou[2]. 

 
Obrázek 3 - Obecný průběh povodňové vlny[2] 

5.9 Nebezpečí povodně 

Nebezpečí povodně spočívá především v rychlosti proudu a ve výšce vodní hladiny 

v zatopených oblastech. S rostoucím průtokem roste rychlost proudu a množství vodou 

unášeného materiálu (plaveniny). Voda nese velké množství jílu, písku a po dně je vlečen 
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štěrk. Jakmile se voda vylije z břehů řeky do krajiny, rychlost proudu klesá a splaveniny 

se ukládají. Na horních tocích může rychlost proudu dosáhnout hodnoty 5 m/s a více. 

Takto silný proud může po dně válet i značně rozměrné balvany[5]. 

 

Povodeň především způsobuje: 

• Ztráty na lidských životech, 

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

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

• škody na průmyslových závodech, jejich výrobcích a zásobách, 

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

• přerušení zásobování elektrikou, plynem a vodou, 

• přerušení výkonu služeb, obchodní sítě a zásobování, 

• přerušení telefonního spojení, 

• přerušení služeb zdravotnictví, pošty a dopravy, 

• poškození povrchových odvodnění a kanalizací, 

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

• zhoršení jakosti povrchových vod, 

• negativní ovlivnění jakosti a použitelnosti podzemních vod, 

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

• devastaci koryt vodních toků a vodohospodářských děl. 

 

Tento výčet negativních účinků představuje jaké nebezpečí povodeň přináší. Zanechává po 

sobě nesmazatelné stopy na krajině tak i na psychice postižených lidí. Bohužel neexistuje 

absolutní zabezpečení záplavového území před škodlivým účinkem extrémních povodní. 

5.10 Ochrana před povodněmi 

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na 

životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především 

systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu 

povodní[26]. 

Ochrana před zvláštními povodněmi, je samostatná kapitola kdy je nutné mít zpracovaný 

plán ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní. 

Pro případ zvláštních povodní je zejména nutné: 
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• Zajistit včasné varování, vyrozumění a evakuaci, 

• zabezpečit rychlé zahájení záchranných prací na území ohroženém zvláštní povodní 

a zabezpečovacích prací na vybraných vodních dílech, 

• zabezpečit režim pohybu osob dopravních prostředků v případě vyhlášení III. stupně 

povodňové aktivity na vodním díle. 

 

Prostředky ochrany před povodněmi: 

• povodňové plány, 

• povodňové prohlídky, 

• předpovědní a hlásná povodňová služba, 

• hlídková služba, 

• povodňové zabezpečovací a záchranné práce, 

• evidenční a dokumentační práce. 

5.10.1 Povodňové plány 

Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření, potřebná při povodni 

k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku. Vychází z charakteristiky území z hlediska 

hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti umístění objektů, 

z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technicko organizační opatření 

při a po povodni. Zpracované povodňové plány se každý rok prověřují, aktualizují 

a doplňují. Zpracovatelé předkládají jejich změny v části věcné a grafické nadřízenému 

povodňovému orgánu k potvrzení souladu. Povodňový plán je konzultován před tímto 

schvalovacím aktem se správcem toku. 

5.10.2 Povodňové prohlídky 

Orgány obce mají v této souvislosti povinnost provádět povodňové prohlídky na vodních 

tocích a zátopových územích popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v nich nebo 

na vodohospodářských dílech, zjišťovat závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně 

nebo ohrožení majetku popřípadě lidských životů při povodni. 
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5.11 Povodňová opatření 

5.11.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně 

• stanoveni záplavových území, 

• vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, 

• povodňové plány, 

• povodňové prohlídky, 

• příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, 

• organizační a technická příprava, 

• vytváření hmotných povodňových rezerv, 

• vyklízení záplavových území, 

• příprava účastníků povodňové ochrany, 

• činnost předpovědní povodňové služby, 

• činnost hlásné povodňové služby, 

• varování při nebezpečí povodně, 

• zřízení a činnost hlídkové služby, 

• evidenční a dokumentační práce. 

5.11.2 Opatření v průběhu povodně 

• řízené ovlivňování odtokových poměrů, povodňové zabezpečovací práce, 

• povodňové záchranné práce, 

• zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 

5.12 Povodňové orgány 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před 

povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech 

příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni 

včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. 

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány[26]. 

5.12.1 Povodňové orgány mimo povodeň  

Povodňové  orgány  obcí  ve  svých územních obvodech v rámci  zabezpečení  úkolů při 

ochraně před povodněmi především[26]: 
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• zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci 

povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, 

• provádějí povodňové prohlídky, 

• zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce 

s využitím jednotného systému varování, 

• zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, 

zajišťují další záchranné práce, 

• zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní 

zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

• provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, ujišťují 

účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce 

s rozšířenou působností, 

• vedou záznamy v povodňové knize. 

 

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci 

zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi mají rozšířeny pravomoce oproti 

povodňovým orgánům obce[26]: 

• zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností 

a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku, 

• Prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 

• organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků 

ochrany před povodněmi, 

• ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska 

povodňové ochrany, 

• organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území správního obvodu obcí 

s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány 

sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český 

hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami 

integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační 

středisko Hasičského záchranného sboru České republiky, 

• v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise uceleného povodí, 

nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech 
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nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního 

obvodu obce s rozšířenou působností, 

• v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky 

nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech, 

• soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených 

opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni. 

 

Povodňové orgány krajů ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů 

při ochraně před povodněmi[26]: 

• zpracovávají povodňový plán kraje a předkládají jej ústřednímu povodňovému 

orgánu, 

• ukládají podle Potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska 

povodňové ochrany, 

• organizují odborná školení a výcvik členů povodňových orgánů obcí s rozšířenou 

působností a účastníků ochrany před povodněmi, 

• účastní se hlásné povodňové služby na území uceleného povodí, informují o nebezpečí 

a průběhu povodně povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, Český 

hydrometeorologický ústav a Ministerstvo životního prostředí, 

• vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

• řídí ve svém správním obvodu ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi 

na vodních dílech v rámci manipulačních řádů; nařizují mimořádné manipulace 

na těchto vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu po projednání 

s dotčenými povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností ve svém správním 

obvodu, s příslušnými správci povodí a s povodňovými orgány krajů, jejichž správní 

obvody mohou být touto mimořádnou manipulací ovlivněny, 

• využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami 

integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací příslušné 

operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán v rámci plnění úkolů 

při ochraně před povodněmi[26]: 

• řídí ochranu před povodněmi a výkon dozoru nad ní s výjimkou řízení povodňových 

záchranných prací, které přísluší Ministerstvu vnitra, 
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• metodicky řídí přípravu opatření na ochranu před povodněmi, zejména zpracování, 

předkládání a schvalování povodňových plánů, organizaci předpovědní a hlásné 

povodňové služby, 

• zpracovává po projednání s dotčenými orgány veřejné správy povodňový plán České 

republiky a předkládá jej ke schválení Ústřední povodňové komisi, 

• potvrzuje soulad povodňových plánů ucelených povodí s povodňovým plánem České 

republiky, 

• účastní se hlásné povodňové služby, připravuje odborné podklady pro případné 

převzetí řízení ochrany před povodněmi Ústřední povodňovou komisí, poskytuje 

informace sdělovacím prostředkům, 

• zajišťuje průzkumné a dokumentační práce většího rozsahu (letecká pozorování, 

snímkování a podobně), 

• účastní se odborné přípravy pracovníků povodňových orgánů. 

5.12.2 Povodňové orgány v době povodně 

Jedná se o povodňové komise obcí, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední 

povodňovou komisi, které jsou zřizovány jako výkonné složky k plnění mimořádných 

úkolů v době povodně. 

 

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda, která též schvaluje její statut. Předsedou 

Ústřední povodňové komise je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra. 

Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje, koordinuje a v případě potřeby ukládá 

v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi v době povodně ohrožující rozsáhlá 

území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí 

činit potřebná opatření. 

 

5.13 Stupně povodňové aktivity (SPA) 

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového 

nebezpečí. 

 

Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity[26]: 
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1. stupeň - bdělost (1. SPA) se nevyhlašuje, nastává při nebezpečí povodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu 

toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zpravidla zahajuje činnost hlídková 

a hlásná služba. Za stav bdělosti se rovněž považuje situace označená předpovědní 

povodňovou službou ČHMÚ. 

 

Na vodních dílech nastává tento stav i při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů 

a skutečností, které by z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností 

mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně. 

 

2. stupeň - pohotovost (2. SPA), vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že 

nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším 

rozlivům a škodám mimo koryto. Vývoj situace je nutno nadále pečlivě sledovat, aktivizují 

se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti 

prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění 

průběhu povodně.  

 

Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové orgány a další 

účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací 

práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

 

3. stupeň - ohrožení (3. SPA) vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním 

nebezpečí nebo při vzniku větších škod, při ohrožení životů a majetku v záplavovém 

území.  

 

Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. 

Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

 

Stupně povodňové aktivity jsou obvykle vázané na určité objektivně stanovené vodní stavy 

nebo průtoky v hlásném profilu vodního toku, popř. na mezní nebo kritickou hodnotu 

jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, průsak nebo deformace hráze, vznik 

ledových nápěchů a barier, chod ledu apod.). Směrodatné stavy pro vyhlašování stupňů 
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povodňové aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech a spolu s nimi schvalovány 

povodňovými orgány. Směrodatné povodňové stavy uvedené v povodňových plánech 

větších územních celků jsou v těchto územích obecně platné. 

 

První stupeň povodňové aktivity nastává při dosažení směrodatného stavu a při jeho 

pominutí zaniká. 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají povodňové orgány, přičemž 

dosažení směrodatného stavu je objektivním podnětem k vyhlášení. 

 

Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, 

např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo na doporučení 

správce povodí. 

 

Podle povodňového plánu informuje povodňový orgán o vyhlášení povodňové aktivity 

vyšší povodňový orgán a subjekty ve svém územním obvodu. 
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6 Povodeň v Čechách 2002 

Průběh povodní za posledních 10 let prokázal, že společnost je povodněmi stále velmi 

zranitelná, a to včetně důsledku nevhodné urbanizace, technického rozvoje, vybavenosti 

sídel, výstavbou velkých nových sídlišť a výrobních kapacit v záplavových územích, 

zpevňování rozsáhlých ploch, nevhodných lesnických a zemědělských úprav krajiny 

v průběhu posledních 100 let.  

6.1 Meteorologické příčiny povodně podle ČHMÚ 

Základní příčinou povodní v srpnu 2002 bylo, že se na území ČR vyskytly dvě srážkové 

epizody během několika málo dnů. Srážky byly velmi vydatné a měly značný plošný 

rozsah. Obě epizody zasáhly stejné území, což mělo za následek totální nasycenost daných 

území po první epizodě a výrazné zvětšení odtoku při druhé epizodě. Vydatné deště 

se vyskytly převážně na vějířovitých povodích (Berounka, Vltava, Dyje), což způsobilo 

postupné soustředění odtoku z celé zasažené plochy do míst jednotlivých soutoků 

a dosažení největších kulminačních průtoků za celé období pozorování v mnoha 

profilech[1]. 

6.1.1 První vlna srážek v období od 6. do 7. srpna 2002 

Na frontální zóně probíhající od Pyrenejského poloostrova přes Středomoří k východu 

se vytvořila 5. srpna velká teplotní rozdílnost. Na jihu dosahovala teplota vzduchu 

nad severní Afrikou až 28 °C a v chladném vzduchu ze severu se teploty v oblasti tlakové 

níže pohybovaly okolo 7 °C. Na této frontě vznikla vlna, která spolu s mělkou tlakovou 

níží postupovala přes Pádskou nížinu severovýchodním směrem. Postupně se přízemní 

tlaková níže prohlubovala, oblačný systém se zvětšoval a srážky zesilovaly. Pásmo 

vydatných srážek se pak přesouvalo přes severní Itálii nad Bavorsko a Rakousko. Dne 6. 

srpna začalo v odpoledních hodinách silně a vytrvale pršet v jižních Čechách, místy 

se vyskytovaly i přívalové srážky. Fronta spolu se srážkovým pásmem se pak udržovala 

během středy 7. srpna nad jižními Čechami téměř na jednom místě a až ve večerních 

hodinách se tlaková níže začala přesouvat přes Balkán nad západní Turecko. Srážková 

činnost na území České republiky pak postupně slábla[1]. 
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6.1.2 Prostorové a časové rozdělení srážek 

Trvalé srážky zasáhly hlavně pohraniční pásmo Rakouska a jižních Čech. V oblasti 

Novohradských hor a na Českokrumlovsku spadlo za dva dny 130 až 250 mm srážek. Také 

v západních Čechách a na jižní Moravě v povodí Dyje se vyskytovaly značně velké 

srážkové úhrny mezi 60 až 130 mm. Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v úterý 6. srpna 

zaznamenán v okrese České Budějovice 101 mm a dne 7. srpna v okrese Český Krumlov 

181 mm. Celkové úhrny srážek za období od 6. do 7. srpna ukazuje mapa na obr. 3.  

 

 
Obrázek 4 - Celkové úhrny srážek za období od 6. do 7. srpna 2002[1]. 

6.1.3 Srážková činnost v období od 8. do 10. srpna 2002 

Trvalé srážky dočasně přestaly, vyskytovaly se pouze lokální lijáky a bouřky s denními 

úhrny srážek od 30 do 60 mm. Vyšší úhrny srážek 8. srpna byly v jižních Čechách 98 mm, 

potom u Chebu 68 mm. 9. srpna v Hrubém Jeseníku a 10. srpna v západních Čechách, kde 

spadlo 45 mm[1]. 

6.1.4 Druhá vlna srážek v období od 11. do 13. srpna 2002 

V prostoru Atlantiku západně od Britských ostrovů se vytvořila 9. srpna tlaková níže 

a postupovala jihovýchodním směrem. Při přechodu nad pevninu výrazně zeslábla. Její 

fronty však oživily přeháňkovou, místy bouřkovou činnost, převážně v jižním Německu 
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a také ve východním Švýcarsku. V sobotu 10. srpna se nacházel tento systém front již 

v západním Středomoří, kde se nad teplým povrchem moře vyvinula mohutná konvekční 

oblačnost. Z výrazné brázdy nízkého tlaku se pak ve frontálním systému nad Itálií 

vytvořila nová tlaková níže nad Janovským zálivem. Přitom teplotní kontrast 

na odpovídajícím frontálním systému zesílil. Během 11. srpna již začala uzavřená tlaková 

níže zvolna postupovat k severovýchodu, později v důsledku blokující tlakové výše 

nad východní Evropou k severu. Okluzní fronta spojená s touto níží se přibližovala od jihu 

až jihovýchodu k českým hranicím. Její srážková oblast začala ovlivňovat území České 

republiky v poledních hodinách 11. srpna a rozšiřovala se postupně k severozápadu. Trvalé 

srážky byly mimořádně vydatné, ojediněle se objevili i bouřky. V neděli 12. srpna 

se nacházel střed přízemní tlakové níže nad jižní částí českého území. V jejím teplém 

sektoru dosahovaly teploty hodnot nad 20 °C, zatímco do jejího týlu pronikal chladný 

vzduch s teplotami 7 až 10 °C přes západní Evropu až do oblasti východně od Alp. Tomuto 

stadiu rozvoje výrazné tlakové níže odpovídala i mimořádná vydatnost a objem spadlých 

dešťových srážek. Do ranních hodin 12. srpna postoupila okluzní fronta z jižních Čech přes 

střední Čechy do severních Čech. V dalším vývoji určeném postupem tlakové níže 

k severu se okluzní fronta začala vracet zpět k východu. Z tohoto důsledku byla část území 

Čech postižena intenzivními srážkami po poměrně dlouhou dobu. Navrch srážkovou 

činnost zesilovaly v zasažených horských pásmech výrazné návětrné efekty. Do půlnoci 

13. srpna se tlaková níže přesunula nad Polsko, kde se začala pozvolna vyplňovat. 

Do střední Evropy se začal rozšiřovat od západu výběžek vyššího tlaku a srážková oblast 

se přesunula z Čech na Moravu a do Slezska. Dne 14. srpna se vyskytovaly významnější 

srážky pouze v Beskydách[1]. 

6.1.5 Prostorové a časové rozdělení srážek 

Dne 11. srpna se nejvyšší srážky vyskytly v oblasti jižních Čech, hlavně Šumavy 

a Pošumaví, kde jejich úhrny dosahovaly hodnot až do 130 mm. Srážky s úhrny 

přes 20 mm zasáhly celé západní a jižní Čechy, jihozápad středních Čech a jižní Moravu. 

Maximum bylo zaznamenáno v jižních Čechách 157 mm. Dne 12. srpna byla postižena 

silnými srážkami celá západní polovina Čech, Jizerské hory a Českomoravská vrchovina. 

Naměřené úhrny se pohybovaly od 20 do 60 mm, ojediněle až do 130 mm. Maximální 

hodnoty se vyskytli ve střední a východní oblasti Krušných hor, kde se denní úhrny 

pohybovaly mezi 150 a 200 mm, v oblasti okolo Cínovce až okolo 300 mm. Nejvyšší 

úhrny byly zjištěny na meteorologických stanicích v Cínovci 312 mm a v Českém Jiřetíně 
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227 mm. Dne 13. srpna se srážky přesunuly na Moravu a do východních Čech. Nejvyšší 

srážky spadly v Jizerských horách 250 až 280 mm. Srážky s úhrny od 80 až do 100 mm 

byly zaznamenány i v Orlických horách a Hrubém Jeseníku, v oblasti Žďárských vrchů 

a na horním povodí Sázavy. Maximum 278 mm byla naměřena toho dne v Jizerských 

horách. Celkové úhrny srážek za období od 11. do 13. srpna 2002 znázorňuje mapa na obr. 

4. 

 
Obrázek 5 - Celkový úhrn srážek za období od 11. do 13. srpna 2002[1]. 

6.1.6 Postup povodně 

Dne 7. srpna 2002 déšť rozvodňuje hladiny jihočeských řek, vodohospodáři odpouští 

naplněné přehrady (Lipno, Římov, Husinec), začínají se vylévat rybníky. 

 

8. srpna voda zaplavuje jihočeská města, voda z Malše se v Českých Budějovicích 

zastavila kousek od hlavního náměstí, odloučila centrum od sídlišť Šumava, Máj a Vltava. 

Bylo evakuováno přes 2000 lidí. Vltava v Praze přesáhla průtok 1000 m3/s. Byl vyhlášen 

2. stupeň povodňové aktivity. 

 

9. srpna deště na jihu Čech přestaly a voda začala opadat. Vltava dosáhla průtoku 1500 

m3/s. Byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity a řeka začala klesat. 
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Dne 10. srpna první vlna záplav skončila a začal velký úklid a sčítání škod, meteorologové 

však varovali před dalšími vytrvalými srážkami. Vltava v Praze klesla na 2. stupeň 

povodňové aktivity. 

 

11. srpna odpoledne začíná na jihu Čech silně pršet, vodohospodáři odpouští přehrady, ale 

slibují, že Vltava v Praze nepřesáhne 1. vlnu záplav. V Českých Budějovicích začali stavět 

hráze z pytlů s pískem. 

 

Katastrofa začíná 12. srpna, ukazuje se, že druhá vlna bude mnohem silnější než první. 

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

jihočeský hejtman stav nebezpečí. Později vyhlásil stav nebezpečí i středočeský hejtman. 

Premiér vyhlásil stav nouze pro jihočeský, středočeský, plzeňský, karlovarský kraj 

a pro Prahu. Déšť se po té rozšířil i na sever Čech. Vltavou v Praze protékala 1790 m3/s 

vody a začíná evakuace ohrožených oblastí, očekávala se dvacetiletá až padesátiletá voda. 

 

13. srpna od 11 hodin začíná platit stav nouze i v Ústeckém kraji. Ve všech uvedených 

krajích se evakuují celé vesnice, historické centrum Českých Budějovic, voda začíná bortit 

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

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

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

vypíná se elektřina a pomalu se zastavuje výroba velkých chemických podniků 

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

 

14. srpna voda v jižních Čechách a na Plzeňsku klesá. V Praze odpoledne Vltava 

kulminuje a pozdně večer také Dyje ve Znojmě. Stále prší, zatím nejvíce na severu Čech, 

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

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

Spolana v Neratovicích. Zhoršuje se stav na Litoměřicku, uzavírají se mosty v Ústí 

nad Labem a most ve Štětí. Problémy mají i obce na Jizeře. 

 

15. srpna hladina Dyje na Znojemsku opadá. Nejhorší situace je v severních Čechách 

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

vesnice minimálně metr pod vodou. Není most, přes který by se dalo přejet Labe 

v Ústeckém kraji. 
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16. srpna v Českých Budějovicích pořád nejde na všech místech proud. Na Litoměřicku 

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

na délku a v některých místech dokonce 10 km na šířku, zatopilo asi 30 vesnic, včetně 

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

kulminuje na 11,9 metrech (přičemž normální maximální stav zde činí 3,5 metru)[22]. 

6.2 Zatopení Pražského metra 

Zatopení metra je jeden z příkladů obsáhlé povodně v srpnu 2002. Zatopena byla velká 

část tunelů metra, nejvíce postižena byla linka B. Celkem bylo vyřazeno z provozu 27 

stanic metra. Zatopeno jich bylo 19. V provozu zůstaly jen okrajové části. Voda proudila 

do metra zejména špatně zazděnou pracovní štolou u stanice Invalidovna a stavbou nové 

trasy za nádražím Holešovice, na Můstku nevydržela zeď, která neodpovídala projektu, 

a na Palmovce byla špatně utěsněna kabelová vedení. Od 16. 8. 2002 do 22. 3. 2003 byly 

opraveny a zprovozněny všechny úseky metra a všechny stanice. Policie vyšetřovala, kdo 

zavinil zatopení metra, nezjistila však žádného konkrétního viníka. Nikdo však 

nevyšetřoval, proč lidé nebyli včas informováni o nebezpečí záplavy a proč vlaky metra 

přepravovaly cestující ještě 13 minut před jeho zaplavením[21].  

Nejvyšší státní zastupitelství potvrdilo 4.ledna 2006 rozhodnutí policie, že za zatopení 

metra v srpnu 2002 a za 7 miliardové škody s tím související nebude nikdo trestně stíhán. 

Žalobci odložili další vyšetřování příčin zatopení metra. Policie sice odhalila stavební 

závady, které měly na zatopení velký vliv, ale nepodařilo se jí vypátrat konkrétní osoby 

s tím spjaté[17]. 

6.2.1 Příčiny zatopení metra 

Koncepční nedostatek zatopení metra spočíval v tom, že bylo projektováno a postaveno jen 

na stoletou vodu. Povodňové plány byly také připraveny jen na stoletou vodu. 

 

Sporná rozhodnutí učinil předseda pražské povodňové komise a krizového štábu primátor 

Igor Němec nevyužil svých pravomocí k včasné regulaci vypouštění vody z vltavské 

kaskády. V kritické situaci se neobrátil na odborníky z Metroprojektu a Metrostavu, aby 

s jejich pomocí vydal včas příkazy nad rámec povodňových plánů s cílem zabránit 

zatopení metra. Rozhodnutí o uzavření metra bylo vydáno pozdě. Primátor jako předseda 
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krizového štábu, ani generální ředitel dopravního podniku Milan Houfek, ani šéf služby 

Ochranného sytému metra Jiří Svoboda, ani ústřední krizový štáb nevydali příkaz 

k aktivaci ochranného systému metra, který je schopen zabránit zatopení metra. 

 

Věcné vady: 

Voda pronikla neutěsněnými průchodkami kabelů. Svědčí o tom koroze vnitřních stěn 

vyústění ochranných ocelových trubek. Traťové tunelové protitlakové uzávěry zabránily 

vodě v toku na Karlín, takže byly zatopeny stanice Vysočany a Českomoravská. 

Neutěsněné průchodky se na zaplavení metra podílely asi 60%. 

Nebyly uzavřeny všechny traťové a další protitlakové uzávěry. Voda z karlínské trasy B 

pronikla tunely až na Smíchov, zaplavila stanice Můstek, Muzeum, Staroměstská 

a Malostranská na trase A. Na trase C voda do metra pronikla překonáním 

protipovodňových zábran z rozestavěné trasy vedoucí pod Vltavou v Troji, na stanicích 

Nádraží Holešovice a přestupní Florenc, kde pronikla na trasu B. 

Voda pronikla do metra na trase B na stanici Invalidovna větrací šachtou a šířila 

se škvírou, kterou stavbaři zanechali při zabetonování pracovního průchodu mezi oběma 

tunely. Vada se na zatopení metra podílela asi 4%.  

U protitlakových vrat mezi stanicemi Florenc B a Náměstí Republiky voda vytrhla 

betonovou desku, která kryla odvod průsakových vod umístěný mezi kolejemi. Deska měla 

být podle projektu železobetonová. Vada se podílí asi 35% na zatopení metra [17]. 

 
Obrázek 6 - Rozsah zatopení metra povodní v srpnu 2002[22]. 
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6.2.2 Protipovodňová ochrana pražského metra  

Pro zabránění zatopení metra v rozsahu roku 2002 byly na základě zkušeností z této dosud 

největší povodně v Praze zpracovány zásady protipovodňové ochrany metra. Nová 

protipovodňová ochrana metra vychází z požadavku, aby voda nepronikla do podzemních 

prostor při stejné úrovni záplavové vlny jako v srpnu 2002 zvýšené o 60 cm. Navržená 

opatření mají sloužit jako primární ochrana, tedy zabránit průniku vody do metra přímo 

na povrchu. Prvky ochranného systému metra (tlakové uzávěry atd.) budou v době povodní 

aktivovány a budou sekundární ochranou pro případ přelití nebo porušení ochrany 

primární. Další navržená opatření mají za úkol zamezit deformacím konstrukcí objektů 

metra vlivem hydrostatického tlaku a vztlaku. Informace jsou čerpány z dokumentace 

Metroprojektu, která byla zpracována v březnu 2004[21]. 

6.3 Následky povodní 

Povodně se dotkly 963 obcí v 10 krajích (43 okresech), z toho bylo zcela zatopeno 99 obcí 

(263 000 obyvatel) a významně zatopeno dalších 347 obcí (1 333 000 obyvatel). Celkově 

se jednalo o 15,6 % postižených obyvatel. Během povodní došlo ke ztrátě 19 lidských 

životů, bylo evakuováno přes 225 000 obyvatel a celkové škody jsou odhadovány 

na 73,3 mld. Kč. Při povodních bylo nasazeno 27 000 tuzemských záchranářů a pomoc 

umožnilo 20 zemí[12]. 

 

 

Při povodni v roce 2002 bylo v silniční síti ČR poškozeno 256 mostních objektů, z toho 70 

mostů a propustků bylo strženo. Na železnici byl zastaven provoz na 30-ti traťových 

úsecích o celkové délce 282 km a z provozu byly vyřazeny mimo jiné železniční uzly 

České Budějovice, Plzeň, Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem, Děčín, značně bylo 

poškozeno nebo zničeno 19 železničních mostů. 

 

V době povodní došlo také k zaplavení řady průmyslových objektů a k vyplavení 

nebezpečných látek. V postižených oblastech bylo prověřeno 60 těchto objektů, z nichž 49 

bylo zaplaveno a ve čtyřech případech byl zjištěn únik ropných látek. 

 

Vedle poškození obytných domů, průmyslových objektů a dopravní infrastruktury je nutné 

zmínit poškození 124 čistíren odpadních vod, což mělo za následek dlouhodobé znečištění 
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vodních toků, zdrojů pitné vody a kontaminaci zaplavené půdy. Nejzávažnější situace byla 

v Českých Budějovicích a v Praze. 

 

Rozsah povodně zvýšilo zanedbání péče o koryta vodních toků a to nebagrováním koryt 

řek, které snížilo jejich průtokovou kapacitu. To vše zvýšilo vytápění měst, vesnic 

a komunikací. K dalším újmám přispěla také výstavba nevodohospodářských děl 

na pozemcích ohrožených povodněmi. 

 

Dalším činitelem bylo pozdní varování obyvatel, v některých případech se o povodni 

dozvěděli až když je stoupající voda začala smáčet v posteli. Mohli tedy zachraňovat jen 

holé životy, nemohli odjet s auty, ani odvézt zvířata. Zásadní oslabení civilní obrany, která 

se zapojila do akce až ve dnech největší krize, tudíž byla nápomocná až při odstraňování 

škod, vážné oslabení armády a policie v posledních letech, velmi silné omezení hmotných 

i finančních rezerv státu pro mimořádné situace, se jenom ještě více podepsaly 

na celkovém výčtu všech škod. 

 

 

6.4 Zhodnocení činnosti hydrologické služby ČHMÚ 

Mimořádná povodňová situace zkontrolovala připravenost hydrologické služby ČHMÚ, 

zvláště předpovědních pracovišť, stav a odolnost objektů státní pozorovací sítě. Kladně lze 

hodnotit především to, že navzdory mimořádné situaci a často i nedostatku informací 

a věrohodných podkladů ze staniční sítě byly jak individuální předpovědi, tak i odborné 

odhady v období vrcholných fází průtoků relativně dobré. Poměrně dobře se prokázali 

i nově zavedené předpovědní hydrologické modely.  

 

Nedostatky lze spatřit v malé odolnosti některých klíčových objektů sítě vodoměrných 

stanic. Zvláště se to týká zabezpečenosti energie a spojení v automatických stanicích, kdy 

docházelo k přerušení přenosu dat i v případě, že objekt a pozorovací přístroje ještě nebyly 

zaplaveny. Během povodně došlo také k poškození a rovněž i úplnému zničení několika 

vodoměrných stanic. Předpovědní pracoviště tak neměla v některých případech dostatek 

údajů z terénu. Lze konstatovat, že v systému hlásné povodňové služby, která má být podle 

vodního zákona organizována povodňovými orgány, málo fungovalo předávání informací 
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hydrologické službě ČHMÚ od orgánů obecní samosprávy. Předaných hlášení 

z doplňkových profilů hlásné sítě nebo ze základních profilů, kde došlo k poruše 

vodoměrné stanice, bylo minimum[14].  

 

Spolupráce se státními podniky Povodí byla vesměs dobrá a systém předávání informací 

se odehrával dle uzavřených dohod. Problémy se objevily při odhadu očekávaného odtoku 

z Vltavské kaskády v době jejího maximálního zatížení. Na druhé straně také informace 

o průtocích z vodoměrných stanic ČHMÚ neměly potřebnou spolehlivost, protože měrné 

křivky nebyly stanoveny pro tak vysoké vodní stavy. Z těchto příčin např. ČHMÚ během 

vrcholné fáze povodně na Vltavě v Praze vydával informace pouze o vodních stavech, 

a nikoli o aktuálních hodnotách průtoků[14]. 

 

Informace hlásné povodňové služby jsou vždy aplikovány k hlásným profilům 

a hydrologické předpovědi k předpovědním profilům, což jsou většinou vodoměrné stanice 

ČHMÚ nebo státních podniků Povodí. Většinou nebyly v průběhu povodně k dispozici 

informace o současných ani předpovídaných výškách hladiny vody v podélném profilu, 

ani o očekávaném rozsahu záplav. Výjimkou byly v tomto směru mapy teoreticky 

spočítaných rozlivů, které státní podnik Povodí Labe šířil (prostřednictvím HZS) krizovým 

štábům okresů na dolním Labi dne 13. a 14. srpna[14].  

 

Také se potvrdilo, že obvyklé vybavení hydrometrickými vrtulemi pro měření průtoků 

v tocích je za velkých povodní neúčinné, zejména pro velké množství plovoucích 

předmětů. Omezené možnosti přímého měření velkých průtoků, včetně možností přiblížení 

měrných křivek na bázi těchto měření, značně komplikovaly pozdější vyhodnocení 

srpnové povodně. Hydrologové se museli spoléhat na jiné metody stanovení průtoku, které 

ale vedou ve svém důsledku k méně spolehlivým výsledkům[14]. 

6.5 Zhodnocení účinnosti plánovaných  protipovodňových opatření 

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

byla zdolána s minimem možných ztrát a za účinné spolupráce orgánů, organizací, firem, 

občanů a sdělovacích prostředků. V reálné situaci byla prověřena spolupráce krizových 

štábů na všech úrovních řízení, která potvrdila, že pravidla pro postupnou aktivaci 
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krizových štábů, v závislosti na vývoji situace a vyhlašování krizových stavů v ČR, jsou 

z procesního a organizačního zajištění správně nastavena[10].  

 

Po povodni na Moravě v roce 1997 došlo k zásadním změnám v systému přípravy 

na povodně podle toho byly lépe zvládnuty záchranné a likvidační práce: 

Změny se především týkaly: 

• zcela nové legislativy v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení, 

• havarijní připravenosti – zpracovanými havarijními plány a povodňovými plány, 

• sloučení požární ochrany a civilní ochrany, 

• vzniku HZS krajů – vytvoření řídících a výkonných struktur na úrovni krajů. 

Tyto změny umožnily: 

• včas informovat obyvatelstvo prostřednictvím varovného systému, který je nyní 

ovládán z operačních a informačních středisek HZS ČR, 

• včasné a objektivní informování obyvatelstva prostřednictvím mediálních prostředků, 

• včasné informování ohroženého obyvatelstva prostřednictvím doplňkových prostředků 

Policie ČR a hasičů, 

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

(městskou) policií a orgány měst a obcí, 

• zabezpečení nouzového přežití obyvatel, včetně náhradního ubytování v souladu 

s povodňovými plány. 

• zlepšit vybavenost záchranných oddílů, jednotek požární ochrany, vybraných 

vojenských jednotek a dalších záchranářů speciální technikou a prostředky pro zvládání 

povodní. 

 

Tyto skutečnosti potvrdily správnost krajského uspořádání, obzvláště pak v oblasti 

operačního řízení, protože bylo možné využít více sil a prostředků v rámci kraje, než 

v minulosti v rámci okresního zřízení. Osvědčila se i správnost organizačního uspořádání 

krizových orgánů na všech úrovních řízení. 

V Praze byly vybudovány protipovodňové valy a postaveny mobilní protipovodňové stěny, 

které ochránily historické centrum hlavního města. 

Situaci záchranářům nejvíce komplikovala průjezdnost poškozených komunikací 

a propadání vozovek. 
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Mezi nejproblematičtější situace v průběhu povodní lze zařadit i řešení tolik v médiích 

diskutovaných opakovaných vynucených evakuací. Opožděná záchrana ohrožovala jak 

neukázněné občany, tak záchranáře. Nebezpečí v sobě skrývalo rovněž ukvapené čerpání 

vody ze zatopených objektů z důvodů hrozby narušení statiky. 

Velice dobře byla v Praze zajištěna odtahová služba k zajištění průjezdnosti zatopených 

úseků. 

Nasazení sil a prostředků všech profesionálních a dobrovolných záchranných sborů z ČR 

i ze zahraničí bylo dostatečné. 

Osvědčil se systém varování obyvatelstva a způsoby vyrozumění podle poplachového 

plánu. 

Velký význam mělo zejména povinné vytvoření povodňových plánů u všech objektů, které 

jsou v záplavových územích. 

6.6 Legislativní protipovodňová opatření od roku 1997 až po současnost 

Povodně v roce 1997 se staly hlavním impulzem pro analýzu stávající legislativy 

a následné vypracování a přijetí řady zákonů a prováděcích předpisů. S cílem sjednotit 

pravomoci a působnosti orgánů státní správy a orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob a taky fyzických osob 

(občanů) při řešení problematiky ochrany před povodněmi, ale také při přípravě 

na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva, 

stejně tak jako při přípravě na krizové situace. 

K 1. prosinci 1999 nabyl účinnosti zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 

republiky, který zavedl a definoval pojem vojenský záchranný útvar a vymezil úkoly 

a působnosti těchto útvarů. Do roku 2001 došlo k výraznému zkvalitnění legislativy. Byla 

přijata a upravena řada zákonů.  

Právní předpisy k podpoře a zlepšení prevence povodní:  

• zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů a novelizací v aktuálním 

znění, 

• zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů a novelizací, 

• zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů a novelizací, 

• zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR ve znění pozdějších 

předpisů a novelizací, 
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• vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu na stanovení záplavových území, 

• vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod, 

• jednací řád Ústřední povodňové komise České republiky.  

 

Novelizován byl zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (byla převedena 

problematika v oblasti civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti 

Ministerstva vnitra). K 16. lednu 2002 nabyl účinnosti zákon o státní pomoci při obnově 

území, zákon č. 12/2002 Sb., který řeší poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území 

postiženého živelnou nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní 

pomoci[12]. 

Roku 2000 vláda také schválila Strategii ochrany před povodněmi pro území České 

republiky, jež se stala základním dokumentem při přípravě a realizace souvisejících 

opatření. V tomto věcně politickém dokumentu jsou obsaženy zásady, jak zkvalitnit 

prevenci před povodňovými škodami, a rovněž nezbytnost přistoupit k rozvoji 

protipovodňových opatření systémově, což znamená podél vodních toků v území 

jednotlivých hydrologických povodí.  

Velký význam má zejména povinné vytvoření povodňových plánů u všech objektů, které 

jsou v záplavových územích. Funkce povodňových komisí, které za povodně řídí 

záchranné práce a mimo povodeň dbají na přípravu povodňových plánů, aktualizaci 

komunikačních prostředků (spojení telefony, adresy webových stránek), a v neposlední 

řadě taktéž na nepovolování aktivit (zejména staveb), které by mohly nepříznivě ovlivnit 

průchod povodní. 

Zcela nový je prvek vyhlášení tzv. „aktivních zón“ v záplavovém území, tedy prostor v 

zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při 

povodni odvádějí rozhodující část celkového průtoku. V tomto prostoru tedy není možné 

udělit stavební povolení na stavby, které jsou buď přímo povodní ohroženy, anebo by dále 

zhoršily průběh případné povodně a ohrozily ostatní zástavbu. 

Od roku 2008 jsou známa záplavová území významných vodních toků  podél cca 80–85 % 

jejich délky (zbytek tvoří nejhořejší úseky v úzkých údolích, kde rozliv není zásadní). 

Rozšíření znalosti rozsahu záplavových území je jedním z výstupů programů, které byly 

přijaty návazně na Strategii ochrany před povodněmi pro území ČR, a jejich výsledky 
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spolu se zavedením zmíněných zákonů výrazně zkvalitní připravenost na povodňové 

situace a přispějí k omezení škod.  

Programy k realizaci strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, připravené v roce 

2001:  

• Program prevence před povodněmi – I. etapa (Ministerstvo zemědělství ČR). 

• Program podpory prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy 

(Ministerstvo životního prostředí ČR). 

• Program k zajištění dopravních objektů (Ministerstvo dopravy ČR). 

• Program k zajištění komunikačních vazeb (Ministerstvo informatiky ČR). 

 

Během jarních povodní v roce 2006 však vláda konstatovala, že průběh a rozsah 

protipovodňových opatření k omezení škod nedosáhl potřebné úrovně. Ve vládním 

usnesení proto bylo rozhodnuto o financování těchto povodňových škod a rovněž 

o vytvoření dostatečných finančních zdrojů na další protipovodňová opatření 

zabezpečovaná podél vodních toků k ochraně životů obyvatel a jejich majetku. 

I. etapa „Podpora prevence před povodněmi I.” MZe ČR končí v roce 2007 (výstavbou 

poldru Žichlínek a úpravou koryta v Olomouci). Podprogramy výrazně přispěly 

ke zmíněnému vymezení záplavových území.  

Ministerstvo zemědělství ČR dále založilo dva významné programy pro období 2007–2012 

s finančním objemem 15 mld. Kč: „Podpora prevence před povodněmi II.“ a „Podpora 

obnovy, odbahnění a bezpečnosti rybníků a výstavby vodních nádrží“. Kromě opatření 

podél vodních toků tedy budou podpořeny také investice do rybníků a jejich soustav 

s cílem posílit jejich význam pro transformaci povodní. 

Dokumentace tohoto programu byla schválena vládou ČR (Usnesení č. 1340 z listopadu 

roku 2006) a obsahuje následující podprogramy:  

• Podpora protipovodňových opatření s retencí. 

• Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků. 

• Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl. 

• Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů.  

Novým prvkem Programu je možnost zapojení měst a obcí v případě, že navrhnou 

opatření, jejichž význam převýší lokální úroveň a pozitivně ovlivní transformaci a průběh 

povodně. Jejich návrhy posoudí správci povodí se strategickými experty a v případě 

kladného vyjádření budou tyto akce financovány ze zdrojů programu[11]. 
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7 Závěr 

Povodeň v srpnu 2002 byla jednou z největších přírodních katastrof na území České 

republiky za několik posledních století. Zasáhla zejména povodí Vltavy, včetně Prahy 

a dolního úseku Labe. Následovala poměrně krátce po povodni, která postihla v roce 1997 

povodí Moravy, Odry a horního Labe.  

Tyto rozsáhlé povodňové katastrofy iniciovaly přední české a moravské odborníky, 

zejména hydrology, klimatology a meteorology, k vypracování řady odborných 

analytických studií o současných a minulých povodních v Čechách, na Moravě 

a v Moravském Slezsku. 

Ochrana před povodněmi v České republice prodělala v uplynulých letech značný vývoj. 

Udělalo se jak mnoho koncepční a legislativní práce, tak bylo realizováno velké množství 

protipovodňových opatření. Zároveň došlo k posunu chápání povodňové ochrany jak 

v rámci ČR, tak na evropské úrovni. 

Velmi pozitivní je pokrok v oblasti hlásného a předpovědního povodňového systému. 

Zvýšil se počet předpovědních profilů a automatických měřicích stanic. Předpovědi 

povodní a aktuální data jsou zpřístupňována na internetu. 

Při povodni v srpnu 2002 se již mohlo využít zkušeností, poznatků a poučení z července 

1997. Došlo ke zdokonalení integrovaného záchranného systému - v roce 1997 museli 

záchranáři spíše improvizovat. Efektivnějšímu fungování záchranných prací lze přisoudit 

i to, že v roce 2002 zahynulo podstatně méně lidí. Obětí bylo „jen“ 19 zatímco o pět let 

předtím 50. Projevila se i lepší informovanost médii, což však mohlo souviset s tím, že 

povodňová katastrofa ohrozila a zasáhla hlavní město Prahu.  

V práci je popsána problematika povodní z hlediska vzniku a průběhu a blíže 

charakterizovány jejich jednotlivé druhy a protipovodňová ochrana. Jsou zde nastíněny 

meteorologické příčiny těchto katastrof, jejich postupný vývoj a celkové následky. 

Na závěr je zhodnocena účinnost protipovodňových opatření a popsány změny 

v legislativní úpravě této problematiky od roku 1997 až po současnost. Přínos této práce 

spočívá v podrobném popisu příčin a následků povodní v Čechách roku 2002. Na základě 

výše uvedeného lze konstatovat, že jsem splnil cíl práce. 
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