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1 Úvod 

 Povodně, přírodní mimořádná událost, která bere životy, ničí majetek a devastuje 

krajinu. Povodně jsou spjaty s lidským bytím od nepaměti, v dobách starověku a primitivních 

lidských sídlišť dokonce byly příčinou rozvoje, neboť s sebou přinášely dostatek vláhy a 

živin. Stejně tak na území Egypta nebo bývalé Mezopotámie byly povodně důvodem 

k oslavě, vždyť mnohdy přinesly opět možnost obdělávat půdu tam, kde zavlažovací systémy 

vlhkost vody dlouho nepoznaly. S postupujícím rozmachem lidské společnosti, rozšiřováním 

obydlí, průmyslových a dopravních staveb a přetváření krajiny, však začaly převažovat 

negativní povodňové aspekty [13].  

 Česká Republika se rozléhá v mírném podnebném pásu, na pomezí mezi oceánským 

podnebím západní Evropy a kontinentálním podnebím Evropy východní. Tento přívětivý 

kousek světa nepostihují velká zemětřesení ani tornáda, neprobíhá zde žádná vulkanická 

činnost, a tak povodně představují v tuzemsku největší reálnou hrozbu - přírodní 

mimořádnou událost, která způsobuje největší škody. Tam kde se dříve voda volně rozlévala 

do krajiny, nyní činí škody na budovách, mostech, zemědělských pozemcích a podobně. Pro 

eliminaci těchto negativních aspektů je třeba povodni dobře porozumět, analyzovat ji a 

vyvodit příslušná opatření. 

 Ochrana před povodněmi prodělala v nedávné době v naší zemi velký vývoj. Příčinou 

byly především katastrofální povodně v roce 1997, které měly rozsah, jaký žádný 

z pamětníků nezažil. Vzhledem k tomu, že poslední srovnatelně velké povodně proběhly 

v roce 1880, lidé doslova zapomněli, kam až může voda vystoupat a nebyli na takovou 

situaci připraveni. Až tyto zkušenosti byly opět impulsem k realizaci rozsáhlých 

protipovodňových opatření. Došlo ke změnám v chápání ochrany a to nejen při povodni, ale i 

při jiných přírodních katastrofách. Následovaly změny v právních předpisech, které se 

odrazily na důmyslnějším systému prevence a předcházení těchto mimořádných událostí, či 

koordinaci záchranných složek. 

 Přes veškerý pokrok v této oblasti je i nadále co zlepšovat, což ukázala například 

blesková povodeň v roce 2009. Její náhlý příchod a intenzita účinků opět otevřela diskuze 

okolo protipovodňových opatření, systému varování a ochraně před povodněmi obecně. Tato 

povodeň je i ústředním bodem této diplomové práce.  

 Cílem diplomové práce je analyzovat příčiny a následky povodně v roce 2009, učinit 

její rozbor, popsat její průběh a poskytnout ucelené seskupení informací o této přírodní 
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katastrofě. Zároveň také srovnat její příčiny a následky s dřívějšími velkými povodněmi, 

které proběhly v letech 1997 a 2002. Zdokumentování proběhlých povodní je důležitým 

článkem povodňové prevence. Na základě informací o proběhlých povodních se lze lépe 

připravit na povodně budoucí. Z vyhodnocení povodní se čerpají podklady pro povodňové 

plány, zkušenosti pro zlepšení organizace povodňové služby a jiná preventivní či nápravná 

opatření v oblasti ochrany před povodněmi [17]. 

 První kapitola této práce je věnována povodním obecně, jejich popisu, rozdělení, 

legislativnímu pozadí, které se týká povodňové problematiky a také organizaci a orgánům 

činných za povodňových situací. V dalších kapitolách následuje podrobná analýza příčin, 

následků a průběhu povodní v letech 1997, 2002 a 2009. V závěrečné kapitole je provedeno 

srovnání povodně z roku 2009 s katastrofickými povodněmi 1997 a 2002. 
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2 Rešerše 

 

KOZÁK, J., STÁTNÍKOVÁ, P., MUNZAR, J., JANATA, J., HANČIL, V.: Povodně 

v českých zemích, 1. vyd. Professional Publishing 2007, 143 s., ISBN 978-80-86946-39-9 

Tato kniha seznamuje s historií povodní na území České republiky. Obsahuje přehledné a 

podrobné informace o povodních na vodních tocích, ale také důležité informace k chování 

obyvatelstva v době povodní. Kniha je doplněna množstvím obrazového materiálu. Publikace 

je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti se zájmem o historii povodní [1] 

 

Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území České Republiky. 2010, Český 

hydrometeorologický úřad, 173s., dostupné na www: 

http://voda.chmi.cz/ps09/doc/01.pdf 

Tato zpráva je hlavním a uceleným zdrojem relevantních informací o bleskové povodni 

z roku 2009. Analyzuje meteorologické příčiny vzniku této povodně, popisuje její průběh, 

obsahuje množství naměřených údajů z meteorologických a hydrologických stanic, obsahuje 

hydrologický rozbor. Zabývá se také posouzením vlivu krajiny a vodních děl na omezení 

následků povodně, popisuje činnosti zodpovědných orgánů v jejím průběhu a poskytuje 

přehled škod na krajině i sociální a ekonomické dopady povodně na obyvatelstvo. Zpráva 

obsahuje množství obrázků, grafů a tabulek. [16] 

 

Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 [online]. 1998 [cit 10-03-2010], dostupné 

na www: http://www.chmu.cz/hydro/souhrn/uvod.html   

a 

Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 [online]. 2003 [cit 12-03-2010], 

dostupné na www. http://www.chmu.cz/hydro/pov02/index.html 

Tyto zprávy jsou souhrnnými a podrobnými analýzami povodní v letech 1997 a 2002. Jsou 

obsahově obdobné jako [16], poskytují přehled meteorologických příčin, průběhu a následků 

povodní, obsahují rozbory hydrologických aspektů, hodnocení meteorologických a 

hydrologických předpovědí a geodetickou dokumentaci. Obě zprávy jsou ve velkém 

množství doplněny obrázky, grafy a tabulkami. [14,15] 
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších změn a doplnění 

Zákon, který zaštiťuje jak problematiku povrchových i podzemních vod, tak pozemků a 

staveb, které sek nim vztahují. Nařizuje míru jejich ochrany, způsob užívání právnickými a 

fyzickými osobami, stanovuje orgány zodpovědné za povodňovou ochranu, jejich pravomoci 

a činnost. Zákon je základním stavebním kamenem pro zajištění bezpečnosti vodních děl a 

snižování nepříznivých účinků povodní. [7] 
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3 Povodně 
 
 Povodní se dle zákona č. 254/2001 sb. o vodách [7], rozumí přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje 

území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní může být i stav, kdy voda 

způsobuje škody tím, že z určitého místa nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo je její 

odtok nedostatečný, popřípadě dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy, proto 

zákon o vodách dále rozděluje povodně na přirozené a zvláštní. V následujícím textu budou 

stručně popsány obecné charakteristiky jednotlivých druhů povodní. [7] 

3.1 Přirozená povodeň 
 
 Přirozená povodeň může být způsobena náhlým táním sněhu, déletrvajícími 

nadměrnými srážkami, či nebezpečným chodem ledů. V našich podmínkách můžeme 

rozlišovat přirozené povodně letního a zimního typu. [1]  

 Letní povodně jsou způsobeny vydatným deštěm, ať už jde o krátkodobé intenzivní 

srážky (průtrže mračen, přívalové bouřky) nebo o méně intenzivní, ale dlouhotrvající srážky. 

Mohou se vyskytovat nahodile v teplé části roku, obecně se uvádí rozmezí duben až listopad. 

Přívalové bouřky obvykle zasahují pouze menší území, části regionu, jednotlivé toky. Jejich 

nebezpečí spočívá v nepředvídatelnosti a rychlosti příchodu, kdy během několika hodin 

intenzivních dešťů se znenadání dostavuje přívalová vlna, jenž zaplavuje území. 

Katastrofální důsledky mají krátké intenzivní srážky zejména na vějířovitých sklonitých 

tocích. V případě vytrvalých srážek nižší intenzity sice nehrozí tak prudký nástup účinku, ale 

několikadenními dešti bývá často zasaženo mnohem větší území - celá povodí, či státy. 

Nejvýraznější následky se projevují na středně velkých a velkých tocích, do nichž je sváděna 

voda z rozsáhlého území a kde dochází k akumulaci povodňové vlny. [1] 

 Zimní povodně se v České Republice zpravidla vyskytují v období únor - duben. 

Oproti letním povodním, které jsou výlučně dešťové, mohou být povodně zimní způsobeny 

řadou příčin. Nebezpečí představuje jarní tání sněhu, či nenadálá obleva, ledové nápěchy a 

zátky na vodních tocích, dešťové srážky a samozřejmě kombinace zmíněných jevů. 

Nejčastěji vznikají povodně v důsledku prudkého jarního tání. Tyto povodně se nejvíce 

projevují v podhorských tocích a také v nížinných úsecích velkých toků. [1] 
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3.2 Zvláštní povodeň 
 

 Zvláštní povodeň je zapříčiněna lidskou činností. Souvisí se stavbou, provozem nebo 

poruchou stavebních děl vzdouvajících vodu. [3] Jako příklad můžeme uvést narušení hráze. 

Zvláštní povodně se podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu 

vodních děl, dělí na tři základní typy:  

• zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla, 

• zvláštní povodeň typu 2 -  vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a 

výpustných zařízení vodního díla (nařízený odtok vody), 

• zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení 

bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze. 

 

 Při protržení hráze vzniká tzv. průlomová nebo průtoková vlna. Ta vyvolává prudké 

zvýšení průtoků a vodních stavů. Je pro ni typická velmi vysoká rychlost šíření, která může 

dosáhnout až 50 km/h a značné ničivé účinky. Průtoky vznikající při průlomové vlně často 

dosahují hodnot tzv. stoleté povodně, ohrožují rozsáhlá území a je vysoká pravděpodobnost 

ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. [3] 

 

3.3 Právní normy týkající se povodní 
 
 Funkční systém prevence a ochrany před povodněmi, stejně jako zásahy v průběhu 

povodní a likvidace škod by nebyly možné bez vhodné struktury právních předpisů. 

Legislativní opora řešení povodňových situací patří v České republice dlouhodobě 

k nejlepším. Dále budou uvedeny základní právní normy, vztahující se k povodním. 

3.3.1 Zákon o vodách 

 

 Zákon č 254/2001 sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [7] je 

základním předpisem pro ochranu před povodněmi. Zavádí práva, povinnosti a kompetence 

při hospodaření s vodami. Stanovuje orgány zodpovědné za povodňovou ochranu, jejich 

pravomoci a činnost. Jednotlivé úseky hospodaření jsou rozděleny mezi jednotlivé 

vodoprávní úřady, kterými jsou Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 
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Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany. Zákon stanovuje, že 

o správu vodních toků má zodpovědnost Ministerstvo zemědělství, respektive jemu podřízení 

orgány. Zodpovědnost za protipovodňovou ochranu určuje zákon Ministerstvu životního 

prostředí. Výjimkou je oblast zabezpečení a přípravy záchranných prací při povodni, která 

přísluší Ministerstvu vnitra České Republiky. [7] 

 

3.3.2 Další právní normy 

 

 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů.[6] Tento zákon 

stanovuje opatření, postupy a pravomoci, které se aplikují za krizových stavů, tedy i 

v případě vzniku povodní. [6] 

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

zákonů. [5] Je základním kamenem funkčnosti, akceschopnosti a koordinace IZS. [5] 

 Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou. [8] Zákon zaštiťuje oblast likvidace škod v zasaženém území, stanovuje 

postupy pomoci a obnovy. [8] 

3.4 Povodňová opatření 

 Zákon o vodách [7]stanoví povodňová opatření, která mají zabránit, či zmírnit 

následky povodní. Opatření jsou rozdělena na přípravná, která se aplikují při hrozbě vzniku 

povodně a represivní, která se používají při již vzniklé povodni [7]. 

 

 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou následující: [7] 

a) stanovení záplavových území; 

b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity; 

c) povodňové plány; 

d) povodňové prohlídky; 

e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby; 

f) organizační a technická příprava; 

g) vytváření hmotných povodňových rezerv; 

h) vyklízení záplavových území; 

i) příprava účastníků povodňové ochrany; 

j) činnost předpovědní povodňové služby; 
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k) činnost hlásné povodňové služby; 

l) varování při nebezpečí povodně; 

m) zřízení a činnost hlídkové služby; 

n) evidenční a dokumentační práce. 

 Opatření za povodně jsou: [7] 

a) řízené ovlivňování odtokových poměrů; 

b) povodňové zabezpečovací práce; 

c) povodňové záchranné práce; 

d) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 

 Součástí povodňových opatření jsou také dokumentační práce. Dokumentačními 

pracemi, které se provádějí při povodni se rozumí vyplňování záznamů v povodňové knize, 

zákresy povodňové situace do mapy, označování nejvýše dosažené hladiny vody a foto a 

video dokumentace. Hlavní dokumentační prací je Souhrnná zpráva o průběhu povodně. Ve 

zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Její meteorologické příčiny, popis 

situace, začátky a konce jednotlivých akcí, souhrn škod na majetku, seznamy evakuovaných 

osob, mapa se zákresem zatopeného území, kopie důležité foto a video dokumentace. 

Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. [4] 

 

3.5 Povodňové orgány  
 

 Řídí a jsou odpovědné za povodňovou ochranu ve své územní působnosti. Řízení 

provádí přípravou na povodňové situace, kontrolou a koordinací činností v průběhu povodně 

a v období následujícím bezprostředně po povodni. Pokud dojde ke splnění podmínek 

jednoho z krizových stavů (stav nebezpečí, stav nouze, stav ohrožení státu), stanovených 

v krizovém zákoně, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, jež je krizovým zákonem 

určen. Součástí tohoto orgánu se stávají povodňové komise. Ústředním povodňovým 

orgánem je Ministerstvo životního prostředí (ústřední povodňová komise), nižšími orgány 

pak krajské a obecní úřady (krajské a obecní povodňové komise). Do kompetence 

povodňových orgánů patří i řízení a kontrola ostatních účastníků ochrany před povodněmi, 

kterými jsou zejména pracoviště předpovědní povodňové služby Českého 

hydrometeorologikého ústavu (dále jen ČHMÚ), správci povodí, správci vodních toků, 

vlastníci nebo správci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí 
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v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, hasičské záchranné sbory. Hlavními 

dokumenty a metodickými pokyny, z kterých povodňové orgány vycházejí, jsou povodňové 

plány. [7] 

 

3.6 Činnosti organizace a řízení při povodní 
 
 Při hrozbě povodňové situace se na jednotlivých povodích a tocích vyhlašují 3 stupně 

povodňové aktivity (dále jen SPA). Stav bdělosti, stav pohotovosti a stav ohrožení. [7] 

 Při vyhlášení I. SPA na hlásném profilu, dojde k aktivaci hlásné a hlídkové služby. Ta 

se zvýšenou pozorností sleduje vodní tok nebo jiný zdroj povodňového nebezpečí. [7] 

 Při vyhlášení II. SPA aktivují se povodňové komise a další účastníci povodňové 

ochrany, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a provádějí se činnosti 

pro zmírnění následků povodně, dle povodňových plánů. Pokud je současně vyhlášen II. SPA 

na více místech v působnosti jedné obce, aktivuje se povodňová komise na úrovni obce 

s rozšířenou působností. Stejně tak se aktivuje krajská povodňová komise v případě, že je II: 

SPA vyhlášen na více než jednom místě spravovaném obcí s rozšířenou působností. Při 

ohrožení rozsáhlého území zasahujícího do více krajů, se aktivuje ústřední povodňová 

komise, která celý proces řídí ústředně. [7] 

 Při vyhlášení III. SPA se provádějí zabezpečovací, popřípadě záchranné a evakuační 

práce. [7] 

3.7 Povodně ve světě 

 Povodně jsou i z celosvětového hlediska jednou z nejzávažnějších přírodních 

katastrof. V průměru je za posledních 30 let každoročně povodní zasaženo téměř 100 milionů 

lidí, z nichž více než 6.700 katastrofu nepřežije (viz. tabulka 1). Hmotná škoda dosahuje 

průměru přes 13 miliard Amerických Dolarů. Nejčastěji postihují ničivé povodně především 

Asii, a to zejména Čínské veletoky Jang-c‘-ťiang a Chuang Che, které po vylití způsobují 

potíže obrovskému počtu lidí. [11] Čínské povodně patří za posledních 30 let i 

k nejkatastrofičtějším, co se týče škod na majetku. Zdaleka nejtragičtější povodeň minulého 

století ovšem zasáhla v roce 1999 Venezuelu. [11] Prudké přívalové deště způsobily 

rozvodnění řek, mohutné svahové sesuvy a lavinové posuvy bahna, o život přišlo v důsledku 

povodní více než 30.000 lidí. Deset nejtragičtějších povodní za posledních 30 let uvádí 
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tabulka 2. Podrobné grafy znázorňující chronologicky seřazené ekonomické a sociální 

dopady povodní ve světě, můžete vidět na obrázcích 1 až 3. [11] 

 

tabulka 1: Povodně v letech 1980-2008 [11] 

Počet hlášených povodní: 2.887 
Počet usmrcených lidí: 195.483 

Roční průměrný počet usmrcených lidí: 6.753 
Počet lidí zasažených povodní: 2.809.481.489 

Roční průměrný počet lidí zasažených povodní: 96.878.672 
Ekonomické škody [v milionech USD]: 397.334 

Roční průměrné ekonomické škody [v milionech USD]: 13.701 
 

tabulka 2: Deset nejtragičtějších povodní v letech 1980-2008 [11] 

Zasažený stát: Datum katastrofy: Počet usmrcených osob: 
Venezuela 1999 30.000 

Čína 1980 6.200 
Čína 1998 3.656 
Čína 1996 2.775 
Haiti 2004 2.665 

Bangladéš 1998 2.379 
Somálsko 1997 2.311 
Bangladéš 1987 2.055 

Indie 1994 2.001 
Čína 1989 2.000 

 
  

 Pokud pohlédneme na povodně ve světě z hlediska jejich příčin, zjistíme, že jsou 

odlišné od příčin běžných v tuzemsku. V jihovýchodní Asii jsou iniciací povodní zejména 

vydatné monzunové deště, které s sebou přináší po tři měsíce v roce výrazné množství 

srážek. Jak již bylo zmíněno výše, oblast zahrnující Indický subkontinent a jeho okolí, je 

povodněmi nejvíce trpící území na Zemi. [13] 

 V pobřežních oblastech jsou povodně spojeny s výskytem hurikánů (především 

východní pobřeží USA) a mořských bouří. Zvláštním případem jsou pak území ležící v okolí 

delt velkých toků, ústících do moře, kde se důsledky bouří znásobují zpětným vzdutím vodní 

masy v korytě řeky a následném rozlivu. [13] 

 Specifickým případem je Holandsko, se svou nadmořskou výškou pod úrovní hladiny 

moře ho před povodní musí chránit masivní zábrany umístěné na pobřeží. [13] 
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Obrázek 1: Počty lidí zasažených povodní v průběhu let 1980-2008 [11] 

 

Obrázek 2: Počty lidí usmrcených v důsledku povodně v průběhu let 1980-2008 [11] 
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Obrázek 3: Ekonomické škody způsobené povodněmi v průběhu let 1980-2008. (v milionech dolarů) [11] 
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4 Povodně 1997 a 2002 
  

 Jedním z cílů práce je srovnání bleskové povodně z roku 2009 s povodněmi nedávno 

minulými, z let 1997 a 2002. Proto budou krátce rozebrány příčiny, průběh a následky těchto 

dvou mimořádných událostí.  

4.1 Povodně 1997 
 
 Povodeň v červenci 1997 byla nejhorší povodní, která zasáhla ve 20. století území 

České republiky. Její ničivé účinky byly způsobeny nejen parametry výjimečné 

hydrometeorologické situace, které jí způsobily, ale do jisté míry i dlouhou absencí větší 

povodně, která by české území zasáhla. U lidí došlo k „zapomnění“ jaké následky může 

velká voda způsobit, což se odrazilo např. i v umístění výstavby blízko říčních koryt, či 

nevhodné úpravě krajiny. [15] 

4.1.1 Meteorologické příčiny  

 

 Povodňová situace v létě 1997 byla způsobena dvěma epizodami vydatných 

dlouhodobých srážek.  

 Začátek první z nich přísluší k datu 4.7.1997, kdy se střední Evropa ocitla pod vlivem 

studené fronty, jenž postupovala pozvolna od jihozápadu k severovýchodu. Její přechod 

s sebou nesl vydatné množství bouřek a lijáků. Nad Alpami se fronta začala zpomalovat, 

studený vzduch se dostal do severozápadního středomoří a došlo k vytvoření tlakové níže, 

která pokračovala ve zmíněné dráze. (viz. obrázek 4). Tento mechanismus byl příčinou 

mohutné vlny dešťových srážek, která se 5. a 6. července přenesla přes východní část České 

republiky. Velikost je patrná z družicového snímku (obrázek 5). Fronta zpravidla postupuje 

dál k severovýchodu, události v létě 1997 však nabraly jiný směr. Tlaková níže jdoucí přes 

naše území narazila na tlakovou výši mající původ u Azorských ostrovů, směřující 

jihovýchodně, z tohoto důvodu tlaková níže zůstala zablokována v oblasti jižního Polska. Na 

pomezí obou front došlo ke vzrůstu tlakového gradientu, s následným zvýšením rychlosti 

větrů ze severních směrů. V důsledku toho se významně zvýšil srážkový úhrn na návětrné 

straně českých hor. Především na severovýchodních svazích Krkonoš, Orlických hor, 

Jeseníků a Beskyd. Tato situace trvala další tři dny a srážky definitivně ustaly až 9.7. [15] 
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 Druhá srážková epizoda přišla 17.7. V tento den došlo ke splynutí dvou frontálních 

systémů. Oba postupovaly na východ, první frontální systém od severozápadu a druhý od 

jihozápadu. Celek pak postupoval až do 19.7. přes Čechy a Moravu nad Slezsko. Srážky 

padaly na návětrné straně severních pohraničních hor, především Krkonoš. Naštěstí však již 

nebyly tak intenzivní jako v první epizodě. [15] 

 

   Obrázek 4: Znázornění trajektorie postupu tlakové níže [15] 

 
    Obrázek 5:Satelitní snímek kupovité oblačnosti z 6.7.1997 [15] 
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4.1.2 Srážkové úhrny a kulminační průtoky 
  
 Jak již bylo řečeno výše, povodeň v roce 1997 zasáhla především východ naší 

republiky. Největší úhrny srážek byly zaznamenány na návětrných stranách Beskyd a 

Jeseníků, silně pršelo i na návětrné straně Krkonoš. Nejlépe situaci vyjadřuje grafické 

znázornění celkového srážkového úhrnu za měsíc červenec (obrázek 6), kde jsou tmavě 

modrou barvou zřetelně ohraničeny srážková epicentra. [15] 

 

 Obrázek 6: Grafické znázornění měsíčního srážkového úhrnu v ČR v červenci 1997 [15] 

 
 Vůbec nejvyšší srážkový úhrn byl zaznamenán na Lysé Hoře, kde za měsíc napršelo 

812 mm, což představuje 412% dlouhodobého průměru. Nejvyšší odchylku od normálu - 

600% - vykazovala stanice Jeseník. Měsíční úhrny v oblasti Beskyd, Jeseníků, Žďárských 

vrchů a Krkonoš dosáhly 50% ročního úhrnu, který je v těchto oblastech běžný. Lokální 

extrémy dosahovaly až 80%. Jen v první srážkové epizodě bylo dosaženo 30% ročních 

normálů. Celkový přehled srážkových úhrnů v celé České republice je uveden v tabulce 3, na 

vybraných povodích pak v tabulce 4. [15] 
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tabulka 3: Průměrné měsíční úhrny srážek dle jednotlivých oblastí ČR [15] 

Oblast Průměrný úhrn Procento normálu 
Středočeská 138 181 
Jihočeská 171 176 

Západočeská 109 129 
Severočeská 140 169 

Východočeská 285 314 
Jihomoravská 241 294 

Severomoravská 384 349 
Čechy 171 199 

Morava 301 317 
ČR 214 240 

 

tabulka 4: Porovnání průměrných srážek na vybraných velkých povodích [15] 

povodí Úhrn - 
I.epizoda 

[mm] 

Objem 
[km3] 

Úhrn - 
II.epizoda 

[mm] 

Objem 
[km3] 

Úhrn 
červenec 

1997 
[mm] 

Plocha 
[km2] 

Odra po Bohumín 267 1,245 80 0,359 394 4662 
Morava pod ústím 

Bečvy 
214 1,107 83 0,43 353 5208 

Morava od soutoku 
s Bečvou po Myjavu 

144 0,672 82 0,383 284 4675 

Svratka nad ústím 
Jihlavy 

115 0,474 74 0,305 263 3994 

Labe pod Orlicí 112 0,462 81 0,334 261 4158 
 

 Jak již je patrno z oblastí nejvyšších srážkových úhrnů, nejvíce zasaženy byly povodí 

Moravy a Odry, o něco menší povodňové vlny postihly Labe a Bečvu. Neobvyklé pětidenní 

trvání dešťů vedlo k nepříznivému střetávání povodňových vln na soutocích (např. Moravy a 

Bečvy) a k postupnému nasycení povodí, s následným intenzivním zvětšováním 

soustředěného povrchového odtoku z povodí. Ke kulminaci docházelo na menších tocích 

většinou 7.7., na dolních úsecích velkých toků 8. a 9.7. Výjimku tvoří střední a dolní tok 

Moravy, kdy ke kulminaci došlo 11.7. ve Spytihněvi, resp. až 14.7. ve Strážnici. Podrobný 

seznam hodnot maximálních průtoků je uveden v tabulce 5. Vůbec nejvyšší extremita co do 

doby opakování byla zaznamenána na povodí Moravy v Raškově (800 let) a Moravičanech 

(700 let) a na povodí Odry v Krnově (700 let). [15] 
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tabulka 5: Kulminační průtoky vybraných toků [2] 

 

 

4.1.3 Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci 

 

 Od prvních dní po povodni, kdy se projevila její ničivá síla a naplno byly odhaleny 

obrovské povodňové škody, vyvstávaly otázky, zda-li k takovým ztrátám muselo dojít a 

neexistoval způsob, jak je zmírnit. Tímto je myšlen hlavně způsob využití krajiny, její úprava 

a změny, které v ní byly provedeny. 

 Důležitým jevem je schopnost půdy absorbovat vody. Vznikaly dohady, jestli byly 

srážkové úhrny natolik silné, že je půda nedokázala absorbovat. Šetřením bylo zjištěno, že 

půda výrazně pomohla s absorpcí přebytečné vody v počátečních fázích povodně. Při 
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kulminaci však nedošlo k plnému nasycení půdy, nasycenost se ve všech lokalitách 

pohybovala okolo 60%. To bylo dáno dvěma důvody. Do půdy infiltrovala i ta část srážkové 

vody, která mělkým oběhem podpovrchových vod odtekla svrchní vrstvou půdy do toků, 

nebo při zaplnění znovu vyvěrala v dolních částech svahů na povrch půdy formou tzv. 

vratného proudu. Za druhé ani při dlouhotrvajících deštích nedocházelo k úplnému nasycení 

nekapilárních a semikapilárních pórů v půdě vodou. Nelze tedy tvrdit, že půdy byly natolik 

nasycené vodou, aby byly pro další srážkovou vodu zcela nepropustné. [15] 

 Souvisejícím aspektem, který se podílí na retenci vody, je typ krajiny. Největší 

schopnost zadržet vodu má lesní porost, dobrou retenci vykazují i zatravněné louky a 

pastviny, toto se ale nedá říci o zemědělsky upravené krajině. V horských povodích Beskyd 

bylo prokázáno, že zalesněné oblasti dokázaly zadržet až 35% odtokové vody, čímž fungují 

jako účinné retenční nádrže. Naopak v zemědělsky upravených moravských nížinách, 

nedokázala krajina zadržet místy ani 5% odtokové vody. Často kritizováno bývá i 

systematické odvodňování velkých zemědělských ploch drenážními drážkami, jeho vliv na 

velikost kulminace povodně však není nikterak zásadní - představuje možné zvětšení 

kulminačního průtoku maximálně o 2-5%, což se dá označit jako nepodstatný vliv. [15] 

   Nepříznivý vliv na následky povodně byl zjištěn u nevhodných úprav koryt menších 

toků. Vysušování pozemků a s tím spojené narovnávání koryt tzv. meliorace, které bylo 

v hojné míře praktikováno za socialismu, zvyšuje rychlost průtoku a vede k vyšším škodám. 

Stejně tak má negativní účinky i opevňování průtočného profilu. To totiž zabraňuje 

přirozenému rozlití velké vody do okolí koryta a vede ke kumulaci povodňové vlny na 

nižších částech toku. [15] 

  

4.1.4 Škody a následky 
 
 Povodně v červenci 1997 byly pravděpodobně nejničivější povodně, jenž zasáhly 

území České Republiky, od dob velké vody na spodním toku Berounky v roce 1872. Při 

povodních 1997 přišlo o život 50 lidí, celkové majetkové škody dosáhly výše 66,2 mld. Kč, 

bylo poškozeno či zničeno téměř 29.000 domů a zaplavena oblast o rozloze 1250 km2. 

Nejvíce zasaženy byly okresy Jeseník, Bruntál, Ostrava, Vsetín a Olomouc.  Bylo 

zaznamenáno více než 60 případů kontaminace [2] prostředí nebezpečnými látkami ze 

zaplavených průmyslových provozů, skladů, čistíren odpadních vod apod. Na horních tocích 

došlo k výraznému erozivnímu odnosu horní vrstvy půdy, která byla posléze naplavena do 
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okolí dolních toků. Došlo ke značným škodám, či úplnému zničení mnoha říčních koryt, byly 

kontaminovány zdroje pitné vody a byl poškozen sezonní režim podzemních vod, který se do 

normálu dostal až v únoru 1998. To mimo jiné přineslo nestabilitu hladiny podzemní vody a 

narušení základů staveb. Celkový přehled škod je uveden v tabulce 6. [15] 

 

tabulka 6: Přehled povodňových škod v jednotlivých oblastech [15] 

Okruh škod Nemovitosti ostatní celkem 
 Mil. Kč % Mil. Kč % Mil. Kč % 

Obytné domy a objekty včetně  vyb. 102 100 0 0 102 0,3 
Budovy a haly včetně strojů a zař. 6.052 27 16.362 73 22.414 60,4 
Dopravní stavby a inženýrské sítě 5.705 100 0 0 5.705 15,4 
Vodohospodářské a ostatní stavby 3.220 100 0 0 3.220 8,7 

Zemědělská výroba 0 0 1.255 100 1.255 3,4 
Ekologické škody 2.474 100 1 0 2.475 6,7 

Ostatní škody 942 49 980 51 1.921 5,2 
Celkem 18.495 49,9 18.597 50,1 37.092 100 

 
 
 Povodně v roce 1997 ukázaly na nedostatky v připravenosti na mimořádné události, 

koordinaci záchranných složek, organizaci krizového řízení a některé nevhodné krajinné 

úpravy. Vedly k vytvoření integrovaného záchranného systému, změny a obnovu systému 

krizového řízení a krizového hospodářství, které při dalších povodních prokázaly svou dobře 

zvolenou koncepci a účinnost.  [10] 

  

4.1.5 Situace v zahraničí 
 
 Povodně z roku 1997 nezasáhly pouze území České republiky. Silně postiženo bylo 

zejména Polsko, ve kterém se rozlily toky především v povodí Odry, ale také Visly. Povodeň 

na Odře kopíroval svým průběhem průběh povodně na našem území. Na horním toku Odry, 

v blízkosti hranic s  Českou republikou se povodeň projevovala velmi dynamicky a 

destruktivně. Byla zaplavena města a obce Jižního Polska, např. Klodzko nebo Ratiboř. Poté 

se povodňová vlna kumulovala, zpomalovala a postupovala dále do dolního toku Odry. 

Přestože velká města jako Opole nebo Wroclaw byla usilovně připravována na příchod vlny, 

její kulminace byla natolik vysoká, že rozlivu nešlo zabránit. [12] 

 V důsledku povodně přišlo v Polsku v létě 1997 o život 54 lidí, odhady celkových 

škod se pohybují mezi 40 až 80 miliardami Korun. Bylo zaplaveno 665.000 hektarů území a 

bylo nutno evakuovat na 162.000 lidí. [12] 
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4.2 Povodně 2002 
 

 Pouhých 5 let po katastrofálních povodních roku 1997, zasáhla Českou republiku 

další rozsáhlá povodeň. Povodeň roku 2002 měla podobné příčiny jako její předchůdkyně, 

ale na rozdíl od ní, zasáhla především území Čech, konkrétně povodí Vltavy a Labe.  

4.2.1 Meteorologické příčiny 
  
 Meteorologická situace, jenž způsobila povodeň v létě 2002, byla velmi podobná 

stavu počasí v roce 1997. Také v roce 2002 zasáhly naše území dvě srážkové epizody. 

V souhrnu sice nebyly tolik intenzivní, avšak rozestup mezi oběma epizodami byl mnohem 

kratší.  

 První srážková epizoda se začala tvořit 5. srpna nad středozemním mořem a známým 

severovýchodním směrem začala proudit nad naše území. První vydatné srážky a místy i 

přívalové deště se snesly na návětrných stranách jihočeských pohraničních pohoří  6. srpna 

v odpoledních hodinách. Poté fronta začala stagnovat a po celý 7. srpen se držela nad území 

ČR, navíc stejně jako v roce 1997, došlo ke zvýšení srážkových úhrnů na návětrných 

stranách hor vlivem zesíleného větru. Záběry z geostacionární družice zachycují danou 

situaci jsou na obrázku 4. Srážky začaly ustávat 8. srpna. V té době už se ovšem nad 

Britskými ostrovy začala formovat nová kupovitá oblačnost a pás takové níže. [14] 

 Druhá srážková epizoda dolehla na Čechy 11. srpna, když v předešlých dnech nabrala 

při přechodu do středozemí velké množství vlhkosti. I tato druhá epizoda s sebou přinesla 

množství velmi intenzivních a trvalých srážek a ojediněle se vyskytly i bouřky. Při přechodu 

nad našim územím narazila tlaková níže postupující severovýchodně až severně, na pás 

vysokého tlaku vzduchu z východní Evropy a její postup se 12.9. nad územím 

Českomoravské vrchoviny zastavil. Došlo tak k situaci, kdy se fronta opět přesouvala zpět 

nad Čechy, její stagnaci ukazuje obrázek 8. Silný déšť zasáhl zejména oblasti Šumavy, 

Novohradských a Krušných hor a později Krkonoše, Jizerské hory a Orlické hory. 13. srpna 

se srážková oblast opět začala přesunovat původním směrem, aby deště 14. srpna konečně 

ustaly. [14] 
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Obrázek 7:Satelitní záběr kupovité oblačnosti z 8.8.2002 [14] 

 
Obrázek 8: Porovnání satelitních snímků z 11. a 12.8.2002 [14] 

4.2.2 Srážkové úhrny a kulminační průtoky 
 
 Na rozdíl od povodní v roce 1997, byla druhá srážková epizoda daleko vydatnější, 

než první. Nejvíce bylo deštěm zasaženo území Jižních Čech a to zejména návětrná oblast 

Novohradských hor a Šumavy, kde napadlo v celém časovém spektru o(6. - 15.9.) až 400 

mm srážek. Další silně zasaženou oblastí byly Severní a Severozápadní Čechy - na území 

Krušných a Jizerských hor napadlo více než 300 mm. Situace je dobře viditelná na mapě 

úhrnu srážek (obrázek 9). Podrobná čísla úhrnu srážek jsou uvedeny v tabulce 7. [14] 
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Obrázek 9: Mapa srážkových úhrnů v období 6. - 15. 8.2002 [14] 

tabulka 7: Přehled množství srážek během jednotlivých dnů povodně 2002 [14] 

 
  
 Povodně 2002 výrazně postihly prakticky pouze povodí Labe a Vltavy. Zároveň 

vyvrátily chybná tvrzení o tom, že Vltavská kaskáda je schopna pojmout a rozmělnit téměř 

jakoukoliv povodňovou vlnu. Nutno ovšem přiznat, že vzestup hladiny byl enormní a 

dosahoval úrovně více než tisícleté vody. Před povodní byla kaskáda schopna zachytit 175 
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milionů kubických metrů vody, tento objem však byl naplněn při první srážkové epizodě a 

při druhé už prakticky žádné rezervní kapacity nezůstaly. Vodní nádrž Lipno dokázala na 

horním toku Vltavy snížit průtok o 200 m3 a udržet kulminaci okolo 100 let. V Českých 

Budějovicích však už v době kulminace tekla tisíciletá voda. Vlivem přítoků Vltavy a 

akumulaci jejich povodňových vln proudilo do nádrže Orlík asi 3.900 m3 vody. Prahu zasáhl 

vrchol povodňové vlny 14. srpna v poledne a průtok 4.160 m3 je historickým maximem. 

V oblasti za Prahou před soutokem s Labem došlo k rozlití vody do krajiny a zmenšení 

povodňové vlny, současně Vltava způsobila na Labi zpětné vzdutí vodní masy, což rozšířilo 

oblast záplavy na Labi nad Mělníkem. Povodí pod soutokem Vltavy s Labem již nebylo tak 

významně zaplaveno, pouze  soutoku Labe a Ohře došlo v krajině k vytvoření velkého jezera 

a zaplavení značné oblasti. Přehled maximálních průtoků na vybraných místech je uveden 

v tabulce 8. Povodňová vlna kulminovala na horním toku 13.8., v poledne 14.8. prošla špička 

vlny Prahou a území republiky opustila 16.8. ve 22.00, kdy Labe kulminovalo v Hřensku. 

[14] 

tabulka 8:Vybrané kulminační průtoky povodní 2002 [14] 
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4.2.3 Škody a následky 
 
 Povodně 2002 dokázaly v celkových ekonomických ztrátách o třetinu překonat 

povodně z roku 1997. Naštěstí si však vyžádaly méně obětí na životech. V důsledku povodně 

2002 přišlo o život 17 lidí, celkové škody dosáhly až k částce 90 miliard Korun. Povodně 

způsobily škody v 10 krajích, zasáhly 963 obcí, z nichž 99 bylo zcela zatopeno. Výrazné 

škody na majetku utrpělo téměř 1,6 milionu lidí a 200.000 osob muselo být evakuováno. [14] 

 Stejně jako při povodni 1997 uniklo do prostředí velké množství nebezpečných látek 

z průmyslových provozů a čistíren odpadních vod, kterých bylo zatopeno 120. Kritická 

situace nastala například ve Spolaně Neratovice, jejíž areál byl zatopen zpětným vzdutím 

Labe. Závažná situace nastala také například v Lovochemii Lovosice, kde byl zaplaven sklad 

hnojiv. Byla narušena struktura podzemních vod a došlo ke kontaminaci několika zdrojů 

pitné vody. [19] 

4.2.4 Situace v zahraničí 
 
 Povodňová situace v roce 2002 zasáhla i okolní státy, především Německo, které 

ohrožovalo rozvodněné Labe a Rakousko, kde se z břehů vylévala Dunaj. [8] 

 Labe přineslo do Německa nakumulované povodňové vlny obou srážkových epizod 

z České republiky a největší průtok byl zaznamenán za hranicemi v Drážďanech, kde se Labe 

rozlilo podobně jako v Praze Vltava do historického centra města, a také ve městě Torgau. 

Dále už vlivem lepší retenční schopnosti krajiny vlna nedosahovala takové výšky, nicméně 

v okolí měst Wittenberg a Dessau způsobila značné škody na zemědělské krajině a obydlích, 

která byla umístěna nedaleko Labe v nízkých lužních oblastech. U Wittenbergu umocnilo 

záplavu protržení několika protipovodňových bariér. Rozsah povodně byl ještě negativně 

ovlivněn levostranným přítokem Labe, řekou Mulde. Na dolním toku se vlna dále 

zpomalovala a následky byly omezeny větší šíří koryta, přesto však došlo ke značným 

škodám i ve městech Wittenberge a Geesthacht, které se nachází 90 km od ústí Labe do 

moře. [8] 

 Také na Dunaji nastala vážná situace a to především na jeho horním toku v Německu. 

Velké záplavy postihly město Regensburg, kde se nachází soutok Dunaje s řekou Regen a na 

Rakousko-německém pomezí ve městě Passau, kde se do Dunaje vlévá Inn. V Passau 

překonala výška hladiny všechny doložené historické záznamy. Dále na dolním toku již 

nebyla povodeň natolik závažná, v Rakousku postihla především obce a menší města. Vídeň 
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a Budapešť sice velkou vodu pocítily, ale škody v porovnání s ostatními lokalitami 

nedosahovaly tak závratné výše. [8] 

 Největší škody povodeň způsobila v Německu, uvádí se čísla 10 - 15 miliard Eur, na 

území Rakouska souhrn škod zhruba odpovídá hodnotám škod v naší zemi. V celé Evropě 

zemřelo v souvislosti s touto meteorologickou situací na 100 osob. [8] 
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5 Povodně 2009 
 
 Na konci června a začátku července 2009 postihla několik oblastí České republiky 

přívalová povodeň. Bleskové povodně tohoto typu jsou v našich podmínkách běžné, v létě 

2009 však specifické meteorologické podmínky a charakter počasí způsobily, že silný 

devastační účinek tohoto typu povodně se neprojevil pouze v lokální oblasti malého rozsahu, 

ale zasaženo bylo rovnou několik rozličných regionů na celém území České republiky. 

Typické pro tyto povodně bylo typické zasažení oblastí s poměrně nevýznamnými toky, které 

často ani nebyly monitorovány vodoměrnými stanicemi 

 

5.1 Meteorologické příčiny 
 
 Pro území České republiky je typické proudění vzduchu od západu k východu, 

výjimečně dochází k proudění opačným směrem. Právě takovéto netypicky směrované 

proudění teplého a vlhkého vzduchu od východu, bylo příčinou mimořádných bleskových 

povodní v létě 2009. Jde o tzv. Východní cyklonální situaci (Vc) kdy se kolem středu tlakové 

níže nad Balkánským poloostrovem dostává do střední Evropy vzduch nasycený vodní parou 

ze Středomoří nebo i z oblasti Černého moře. Východní postup frontálních systémů s sebou 

povětšinou přináší výskyt bouřek, v některých případech intenzivních.[16] 

 Běžná délka trvání tohoto proudění bývá obvykle okolo tří až čtyř dní, na přelomu 

června a července 2009 však docházelo k přílivu vzduchu od východu po dobu téměř dvou 

týdnů, v období od 22.6. až do  4.7, což je nejdelší období za posledních 63 let. Většina 

srážkových front tedy pocházela z tohoto jevu. [16] 

 Výjimku představovaly přívalové deště, které zasáhly v noci 24. června oblast 

Novojičínska. Podle radarových měření nešlo o výrazně intenzivní bouřky, ale spíše o 

rozměrově malá srážková jádra. Hlavní příčinou povodní zde byla skutečnost, že tyto 

srážkové buňky se vyvíjely a organizovaly téměř lineárně a opakovaně postupovaly přes 

skoro stejné území zvolna k jihozápadu. Tento proces je ve světové literatuře popisován jako 

„řetězový efekt“. Mimořádná akumulace spadlých srážek byla způsobena i vysokou 

srážkovou účinností bouřek, k čemuž přispěla advekce vlhké a nestabilní vzduchové hmoty 

od severovýchodu.  
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 Celkově můžeme hodnotit toto období jako mimořádné, střetla se totiž celá řada 

faktorů: rozložení a téměř stacionarita tlakových útvarů, dostatečná teplota a vlhkost 

vzduchové hmoty, příhodné roční období. Výsledkem bylo téměř dvoutýdenní trvání silných 

bouřek nejen nad územím ČR. [16] 

5.2 Průběh povodně 
  

 Popis průběhu povodně je pro přehlednost rozdělen po jednotlivých dnech postupně 

tak, jak se povodeň vyvíjela. 

 První vydatné deště zasáhly české území 22. června a to v oblasti Rychlebských hor a 

Jeseníků. Intenzivní srážky padaly po dobu tří dnů a zhusta zasytily povodí toků ústících do 

Polska (Bělá, Vidnávka, Černý potok, Vojtovický potok aj.). V poněkud menší míře zasáhly 

deště Jihozápadní oblast Čech, přesto však jejich intenzita byla dostatečná k výraznému 

nárůstu hladiny zejména Blanice a Volyňky. [16] 

 24. června ve večerních hodinách postihl zhruba tříhodinový intenzivní přívalový 

déšť Novojičínsku a způsobil přívalovou povodeň na přítocích Odry (zejména na povodích 

Jičínky a Luhy) i jiných tocích v tomto regionu. Kulminační průtoky bleskové povodňové 

vlny značně přesáhly na mnoha místech hodnoty stoleté vody. [16] 

 26. a 27. června postihly silné přívalové deště opět Jesenicko. Naplněné toky už 

nebyly schopny efektivně odvádět další vodu bez ničivých následků, k bleskové povodni 

došlo i v této oblasti a také zde průtoky převyšovaly hranici stoletých vod. [16] 

 V noci z 27. na 28. června spadly přívalové deště i na Jihozápadní Čechy. Krom 

Blanice a Volyňky bylo zasaženo i povodí Úhlavy.Bleskové povodně vzniklé na tomto území 

naštěstí nebyly natolik prudké a hranici stoleté vody překročily jen ojediněle. [16] 

 Ve dnech 1. a 4. července se vyskytly intenzivní bouřky s přívalovými srážkami na 

území Severních Čech a projevily se na povodích dolní Ploučnice a Kamenice, kde průtoky 

přesáhly hodnoty stoleté vody. Dne 4. července bylo centrum přívalových srážek i na povodí 

Bystré, a jejich následkem byla blesková povodeň s kulminačním průtokem výrazně 

přesahujícím 100 let.  Poté už došlo ke změně proudění vzduchu a tlaková níže opustila 

území ČR. [16] 

 Pro větší přehlednost je na obrázku 10 uvedena mapka znázorňující zasažená místa a 

dobu opakování povodně v těchto místech. 
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Obrázek 10: Doba opakování povodně na jednotlivých tocích [16] 
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5.3 Extremita povodně 
 

 Projev a síla této bleskové povodně byla náhlá a překvapující, v následujících 

odstavcích je popsána extremita povodně z hlediska jejího charakteru, posouzení 

maximálních srážkových úhrnů a velikosti průtokových vln. 

  

5.3.1 Charakter povodně 

 

 Povodně zasáhly především menší toky včetně těch částí jejich povodí, kde se odtok 

z intenzivních přívalových srážek obvykle soustřeďuje na svazích do míst se sníženou 

propustností, příkopů, erozních rýh a místních vodotečí. Odtok byl typický pro tento druh 

povodně - rychlý povrchový, vzestupy a poklesy hladiny byly otázkou pouze několika hodin 

a na vznik povodňové vlny se prakticky nebylo možno připravit. V některých oblastech 

(povodí Blanice a Volyňky, Rychlebské hory, Jesníky) byla velikost odtoku navíc negativně 

ovlivněna nasycením půdy dešťovou vodou pocházející z předchozích srážek. Náhlé a 

prudké rozvodnění s sebou neslo velmi dynamickou a ničivou povodňovou vlnu, jejíž síla 

byla ještě více umocněna pokud se jednalo o svažité území. Vlna měla silné erozivní účinky 

a byla doprovázena devastací koryt toků, mostů, přilehlých komunikací a budov. Příval vody 

s sebou do nižších území přinášel mohutnou várku nabrané zeminy a trosek, které se mu 

připletly do cesty a celkově svým dynamickým charakterem představoval vážné ohrožení 

životů lidí v daných oblastech. [16] 

5.3.2 Srážkové úhrny 
 
 Extrémní lokální srážky jsou současnou sítí pozemních měřících stanic nesnadno 

postižitelné - většina menších stanic totiž měří srážky s denní frekvencí, kontinuální měření 

probíhá na menším procentu stanic. Omezením byla také nedostatečná hustota staniční sítě, 

kdy prakticky nebyly podchyceny krátkodobé intenzivní srážky na Jesenicku či Děčínsku.  

Celkově bylo pro měření extremity srážek při povodni 2009 využito údajů z 952 stanic (z 

toho 432 s hodinovými intervaly měření a 278 s 15 minutovými intervaly měření). Srážky 

byly výjimečné zejména svou intenzitou. Při přívalovém dešti, který postihl Novojičínsko 

byly naměřeny více než stoletá maxima. Ve stanicích Bělotín a Hodslavice napršelo 24.6. 
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120 mm. Souhrn srážkových úhrnů je graficky znázorněn na radarových rastrových mapách 

(obrázky 11 až 14). [16] 

 

Obrázek 11: Rozložení denních spadlých srážek na Novojičínsku 24.6.2009 [16] 

 
Obrázek 12: Rozložení denních srážek na Jesenicku 26.6.2009 [16] 
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Obrázek 13: Rozložení denních srážek v povodí Blanice a Volyňky 27. 6.2009 [16] 

 
Obrázek 14: Rozložení denních srážek v povodí Kamenice a Ploučnice 4.7.2009 [16] 
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 Vzhledem k přívalovému charakteru povodní, jež se vyznačují krátkými intenzivními 

lijáky, jsou ovšem nejvíce vypovídající tříhodinové srážkové úhrny, právě ty vykazovaly 

největší extremitu. Celkově v 58 stanicích byly zaznamenány tříhodinové srážkové úhrny 

s dobou opakování větší než 10 let. Ve 14 stanicích pak doba opakování překročila 100 let. 

Nejvyšší tříhodinový úhrn přísluší opět stanici Bělotín. Přehled množství spadlých srážek na 

vybraných stanicích můžete vidět v tabulce 9. [16] 

tabulka 9: Tříhodinové srážkové úhrny ve vybraných měřících stanicích [16] 

Stanice Okres Datum a čas konce 
intervalu 

Úhrn [mm] Doba 
opakování 

[roky] 
Bělotín Přerov 24.6.  21:00 114,5 >>100 

Hostašovice Nový Jičín 24.6.  20:00 83,4 >>100 
Nedrahovice Příbram 2.7.  19:00 74,4 >>100 
Lanškroun Ústí n. Orlicí 29.6.  18:00 72,9 >>100 

Moravská Třebová Svitavy 29.6.  13:00 71,8 >>100 
Radvanice Trutnov 2.7.  14:00 69,8 100 
Veřovice Nový Jičín 24.6.  19:00 67,0 100 

Nedrahovice Příbram 2.7.  17:00 65,0 100 
Radostín Žďár n. Sázavou 2.7.  18:00 63,0 100 

Bransouze Třebíč 30.6.  17:00 61,8 100 
 
 

5.3.3 Kulminační průtoky 

  

 Rychlost šíření povodňové vlny a doba od začátku přívalových dešťů po kulminaci 

vodních toků byla velmi krátká, často pouze několik hodin. Z tohoto důvodů bylo měření 

hladin problematické. Povodeň navíc zasáhla především malé toky, jejichž profily nejsou 

sledovány vodoměrnými stanicemi. Na Novojičínsku byly nejvíce postiženy říčky Jičínka a 

Luha, na Jesenicku to byl Skorošický potok a v povodí Ploučnice se nejvíce rozvodnil její 

přítok Bystrá. Přehled kulminačních průtoků a dob opakování na vybraných měřených 

profilech uvádí tabulka 10, odhady průtoků a doby opakování na profilech bez měřících 

stanic jsou uvedeny v tabulce 11. Vzhledem ke značné nejistotě určení doby opakování 

kulminačních průtoků na nepozorovaných tocích, je pro případy přesahující 100 let a patrně 

nedosahující 500 let použit symbol „>100“ a pro případy s ještě menší četností opakování 

symbol „>>100“. Je třeba uvést, že odhady jsou zatížené asi 15-20% chybou. [16] 
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tabulka 10: Přehled kulminačních průtoků a doby opakování ve vybraných vodoměrných stanicích [16] 

Tok Profil Datum 
kulminace 

Vodní 
stav [cm] 

Kulminační 
Průtok 
[m3/s] 

Doba 
opakování 

[roky] 
Černá Opava Mnichov 26.6.  23:10 152 26,1 10-20 

Stříbrný Potok Žulová 26.6.  21:40 201 55,0 >100 
Černý Potok Velká Kraš 27.6.  00:30 360 110 >100 

Vidnávka Vidnava 27.6.  00:40 353 160 50-100 
Bělá Mikulovice 26.6.  22:30 311 170 20-50 

Oslava Dolní Bory 2.7.  17:40 201 75,8 100 
Volyňka Sudslavice 28.6.  03:00 197 88 >100 

 Němětice 28.6.  06:20 313 182 20-50 
Blanice Podedvorský 

Mlýn 
28.6.  02:50 311 168 100 

 Husinec 28.6.  03:40 306 135 20-50 
Kamenice Srbská Kamenice 4.7.  15:00 249 76 >100 

 Hřensko 4.7.  16:30 228 119 >100 
Jičínka Nový Jičín 24.6.  20:40 609 340 >>100 

 

tabulka 11: Kulminační průtoky v nepozorovaných profilech s odhadem času výskytu a doby opakování 
[16] 

Tok Profil Datum 
kulminace 

Stoletý 
průtok 

Q100 
[m3/s] 

Kulminační 
průtok 
[m3/s] 

Doba 
opakování 

[roky] 

Jičínka Veřovice 24.6.  18:30 25,1 21,5 50-100 
 Žilina u N.Jičína 24.6.  20:15 106 170 >>100 

Papakův Potok Mořkov 24.6.  19:00 18,5 26,8 >>100 
Zrzávka Bludovice 24.6.  20:00 69,5 135 >>100 

 Žilina u N.Jičína 24.6.  20:00 76,4 145 >>100 
Luha Bělotín 24.6.  23:15 43,9 74,2 >>100 

 Polouvsí 25.6.  00:30 57,7 160 >>100 
 Jeseník n. Odrou 25.6.  00:50 67,4 200 >>100 

Sedlnice Ženklava 24.6.  19:15 18,8 59,5 >>100 
Lichnovský p. Lichnov 24.6.  18:45 33,9 36,3 >100 
Skorošický p. Tomkovice 26.6.  22:45 23,3 47,5 >>100 
Javornický p. Javorník 26.6.  22:30 28,5 39,4 >100 

Bystrá Benešov n. Pl. 4.7.  16:40 27,0 110 >>100 
 

5.4 Vliv vodních děl na průběh povodní a jejich poškození 
 
 Do bleskové povodně v roce 2009 spíše nepřímo zasáhlo 8 významných vodních děl - 

Mostiště, Římov, Husinec, Zásklaská, Humenice, Markvartice, Třebanice a Soběnov - a na 

50 rybníků. Srážky totiž, jak již bylo řečeno výše, měly vliv zejména na horní oblasti 
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jednotlivých toků a jejich destruktivní účinky se projevily dřív, než mohla být povodňová 

voda vodními díly regulována. Přesto se však dá hovořit o pozitivním ovlivnění průběhu 

povodní v oblasti pod těmito díly, neboť byly povodňové průtoky zcela zachyceny, 

popřípadě retenčními schopnostmi nádrží výrazně sníženy. [16] 

 Povodňová vlna měla vlivem úzkých koryt horních toků poměrně malý celkový 

objem, a tak přestože místy kulminace v oblastech nad vodními díly přesahovala stoleté 

hodnoty, nádrže si s nimi s rezervou poradily a díky dostatečným kapacitám výpustných 

zařízení účinně redukovaly odtok na vhodnou míru. Výjimku představovala nádrž Husinec, 

která se zaplnila akumulací několika menších povodňových vln a hlavní povodňovou vlnu už 

nebyla schopna redukovat. [16] 

 Z provedeného hodnocení vyplynulo, že všechna vodní díla byla v průběhu povodně 

bezpečná a stabilní. Na žádném vodním díle nedošlo k vyčerpání disponibilních kapacit a 

výpustných a bezpečnostních zařízení a na žádném nedošlo ke vzniku významných škod. 

Drobné škody byly způsobeny pouze na vodních dílech Husinec, Markvartice a Třebonice, ty 

však žádným způsobem neovlivňovaly jejich funkčnost a bezpečný chod. [16] 

 Ne zcela pozitivně vyznělo hodnocení zádržných účinků rybníků. ty z velké části 

nedisponovaly dostatečnou kapacitou bezpečnostních zařízení s ohledem na možné 

průtokové podmínky v okolí. Bezpečnostní přelivy buď zcela chybí nebo mají nedostatečnou 

kapacitu. U hrazených přelivů nedošlo včas k jejich vyhrazení při povodni, případně 

k vyčištění česlí od nanesených nečistot. Z celkového počtu 46 rybníků a 4 suchých nádrží 

tzv. poldrů, pozitivně zafungovalo pouze 7 nádrží. Nevýznamný retenční účinek, který 

prakticky nijak neomezil rozliv povodňové vlny vykázalo 39 rybníků. Celkem u 5 rybníků 

byla následky povodně protržena hráz, ať už následkem přelití nebo vlive m eroze. Ve 4 

z těchto případů byla následkem zvláštní povodeň v oblasti pod defektní hrází a byly značně 

zhoršeny odtokové poměry pod rybníky. Nejhorší následky mělo protržení poldru u 

Hustopečí nad Bečvou. [16] 

 Ukázalo se, že je třeba zvýšeně dbát na technický stav bezpečnostních zařízení na 

rybnících. Tento problém zřejmě vyplynul hlavně u rybníků v soukromém vlastnictví, kdy 

uživatelé nemají dostatečné kapacity, či finanční prostředky na správné provádění oprav a 

údržby. Zaostávají i pravidelné kontroly technického stavu a to jak ze strany provozovatelů, 

tak ze strany kontrolních orgánů. [16] 
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5.5 Činnosti zodpovědných subjektů a orgánů v průběhu povodně 
 
 Aby byly následky povodně co nejnižší, aktivuje se za povodňových situací celá řada 

pověřených či zodpovědných orgánů a osob, jejichž činnost má za cíl především zmírnit 

dopady povodně na obyvatelstvo, majetek a životní prostředí. V následujícím textu je 

analyzována činnost předpovědní povodňové služby, správců povodí a samozřejmě také 

povodňových orgánů, orgánů krizového řízení a složek IZS. 

 

5.5.1 Předpovědní povodňová služba ČHMÚ 
 
  
 Český hydrometeorologický úřad vydává před či v průběhu výskytu extrémního 

meteorologického jevu dva typy výstrah. První jsou tzv. „předpovědní výstražné informace“ 

(PVI), které jsou založeny hlavně na výstupu z meteorologických numerických 

předpovědních modelů. Druhým typem jsou „výstrahy na výskyt nebezpečných jevů“ (IVEJ), 

ty vycházejí už z vlastní detekce meteorologického jevu. [16] 

 V době od 21. června do 8. července bylo Českým hydrometeorologickým ústavem 

vydáno 13 výstrah typu PVI a 44 výstrah typu IVEJ. Z těchto vydaných výstrah bylo 73% 

hodnoceno jako úspěšných a 27% jako částečně úspěšných. Příčinou těchto pouze částečně 

úspěšných výstrah byla především samotná složitost meteorologické situace nad územím ČR. 

Výstrahy byly často vydávány pro celou ČR, jelikož přesný výskyt a kumulaci přívalových 

mračen neumějí numerické modely postihnout. Pokud došlo k výstraze pro konkrétní území, 

tato často nevyšla. V naprosté většině případů bylo množství srážek modely podceněno. 

Příkladem může být přívalová bouře na Novojičínsku, před kterou byla vydána PVI_37, která 

nepředpokládala žádný výskyt bouřek v Moravskoslezském kraji a očekávala přívalové deště 

jen na Jesenicku. Porovnání předpověděných a skutečně spadlých srážek zobrazuje tabulka 

12.  Nižší procento úspěšnosti tedy zapříčinily nepřesné výstrahy typu PVI, výstrahy typu 

IVEJ, jež využívaly především aktuálních dat z meteorologickýh radarů, byly pro 

konkretizaci a upřesnění situací velmi přínosné. [16] 

 Také hydrologické předpovědi stavů a průtoků nebyly příliš úspěšné. Toto bylo 

zapříčiněno úzkou vazbou hydrologických předpovědí na preventivní numerické 

meteorologické modely, chybějící přesnost meteorologických výstrah se tak odrazila i 

v neschopnosti předpovídat odtok přívalových srážek s dostatečným předstihem. V průběhu 
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povodní navíc byly zasaženy pouze malé toky, pro které se hydrologická předpověď 

nevydává.  [16] 

tabulka 12: Porovnání předpověděných a skutečně spadlých srážek [16] 

 

5.5.2 Správci povodí 
 
 Státní podniky Povodí, jako správci povodí, vodních toků a významných vodních děl 

se od začátku povodně podílely na všech činnostech vedoucích k omezení či eliminaci 

nepříznivých následků povodně. Po prvních meteorologických výstrahách byly operativně 

posuzovány volné objemy významných vodních nádrží, byly prováděny manipulace na 

vodních dílech s cílem snížení kulminace průtoků a omezení ohrožení obyvatel a majetku. na 

tocích byly prováděny neprodleně zabezpečovací práce v místech poškození břehů a 

ohrožení budov či infrastruktury. Po proběhlých povodních bylo okamžitě zajištění 

zprůtočnění koryt. Spolupráce s hasičskými záchrannými sbory i Českým 

hydrometeorologickým ústavem probíhala bez problémů. Po celou dobu povodní byly na 

webu řádně aktualizovány informace pro veřejnost o vodních stavech, průtocích, srážkách a 

situaci na vodních dílech. [16] 

 Podle informací z povodí Labe se ovšem opětovně ukázalo, že stále není 

odpovídajícím způsobem zajištěno fungování hlásné povodňové služby, které by měla 

zajišťovat příslušná obec. Rovněž předávání informací obcím ležícím níže na toku v případě 

výskytu povodňové vlny zpravidla není funkční. [16] 
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5.5.3 Povodňové orgány, orgány krizového řízení a složky IZS 
 
 Povodněmi byly nejvíce postiženy oblasti v Moravskoslezském, Olomouckém, 

Jihočeském a Ústeckém kraji. V zasažených obcích byly aktivovány povodňové komise a 

vyhlášeny stupně povodňové aktivity. Následkem velmi rychlého nástupu povodní však na 

mnoha místech došlo k vyhlášení stupňů povodňové aktivity až po kulminaci, případně 

nebyly vyhlášeny vůbec. V nejvíce zasažených krajích byl pro zasažené obce vyhlášen stav 

nebezpečí (přehled viz tabulka 13) a krajské povodňové komise předaly řízení krizovým 

orgánům. Na základě nepříznivého vývoje povodňové situace byl 28.6.2009 poprvé a 

2.7.2009 podruhé svolán Pracovní štáb Ústřední povodňové komise. V nejvíce zasažených 

krajích byla situace velmi dobře zvládána krajskými povodňovými komisemi, následně 

v některých oblastech krizovými štáby. V ostatních případech byla situace řešena na úrovni 

povodňových komisí obcí s rozšířenou působností, nebylo proto nutné aby ústřední 

povodňová komise převzala řízení ochrany před povodní. [16] 

 

tabulka 13: Přehled vyhlášených stavů nebezpečí [16] 

Kraj Území Datum vyhlášení 
  Od Do 

Moravskoslezský ORP Nový Jičín, 
Bílovec, Odry, 

Kopřivnice, Frenštát 
pod Radhoštěm 

25.6.2009  3:30 24.7.2009  24:00 

Olomoucký ORP Jeseník 27.6.2009  14:00 15.7.2009  24:00 
Jihočeský ORP Písek, 

Prachatice, 
Strakonice, Vodňany 

28.6.2009  10:00 9.7.2009  24:00 

 ORP Vimperk 29.6.2009  17:00 9.7.2009  24:00 
Ústecký ORP Děčín - Srbská 

Kamenice, Benešov 
nad Ploučnicí, 
Jánská, Dolní 

Habartice, Horní 
Habartice, 
Kerhartice, 

Markvartice, Veselé, 
Merboltice, 

Valkeřice, Česká 
Kamenice, Hřensko; 

obec Lipová 

6.7.2009  16:00 13.7. 2009  24:00 

 



 43 

 Postup složek Integrovaného záchranného systému, povodňových orgánů obcí a kraje, 

orgánu krizového řízení byl profesionální. [16] Byl orientován na záchranu osob a poskytnutí 

nezbytné pomoci. Mezi jednotlivými složkami probíhala spolupráce bez nedostatků a všemi 

zúčastněnými byla hodnocena velmi dobře. Nasazeno bylo celkem 8.125 hasičů z 993 

jednotek požární ochrany a 1.063 příslušníků Armády ČR. Za pomoci složek IZS bylo 

evakuováno 722 osob, dalších 2.138 osob se evakuovalo samovolně.  [16] 

 Nedostatky byly nalezeny v přenosu vybraných zpráv hlásné a předpovědní služby 

Českého hydrometeorologického úřadu. Doby přenosu byly v jednotlivých krajích velmi 

rozdílné, v některých případech se nedostaly k adresátovi. Výtky směřovaly také k velmi 

obecnému charakteru těchto zpráv, který nereflektoval potřebnou konkretizaci informace pro 

danou lokalitu a velkému počtu rozesílaných zpráv. [16] 

 

5.6 Škody a následky 
 
 Přívalové srážky a jimi vyvolané bleskové povodně sebraly v zasažených oblastech 

několik životů a způsobily značné škody nejen na stavbách, obydlích a dopravní 

infrastruktuře, ale vlivem eroze a jiných doprovodných negativních jevů také v krajině. 

Vzniklé škody jsou následně podrobně popsány.  

  

5.6.1 Dopady na krajinu 
 
 Při posuzování dopadů na krajinu byly po povodních analyzovány zvláště dopady 

hrazení horských a podhorských bystřin, vznik svahových sesuvů a erozivní dopady na 

krajinu. Analýzy neprobíhaly plošně, ale vždy ve vybrané oblasti. [16] 

 Hodnocení plošného odtoku a erozivního působení bylo uskutečněno na 

Novojičínksých tocích Jičínka a Luha. Výstup analýzy přináší podobné výsledky jako při 

vyhodnocení povodně v roce 1997. V povodí Luhy se jako základní příčina eroze půdy jeví 

vysoká míra orné půdy rozložené po jejích březích, která je navíc tvořena převážně typy půd 

s nízkými intenzitami vsaku, tato kombinace má velmi malou retenční schopnost a podporuje 

povrchový odtok s odnosem půdy. V povodí Jičínky se přes nižší procento plošného 

zastoupení orné půdy a vyšší zastoupení travních porostů výrazně nepříznivě projevila 

zejména morfologie území daná vyšší sklonitostí pozemků. Přesto však většina hodnocených 

ploch byla zařazena jako slabě až velmi slabě erodovaná. Přehled vyhodnocených údajů 
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poskytuje tabulka 14. Důležité je zmínit, že z využívaných zemědělských ploch byla při 

povodni pouhá 4% využita k pěstování širokořádkových plodin, v českém prostředí to je 

zejména kukuřice. Na takovýchto plochách je retence prakticky nulová a dochází k vysokým 

hodnotám erozivního smyvu. Malé plošné zastoupení kukuřice bylo spíše náhodné a 

způsobené osevní rotací, je pravděpodobné, že v případě vzniku povodně v jiný rok, při 

větším procentuálním zastoupení kukuřice, by škody způsobené proudící vodou, erozním 

smyvem a transportem naplavenin, byly mnohem větší a důsledky záplav nepříznivější. [16] 

 

tabulka 14: Erozivní působení povodně 2009 na toku Jičínky a Luhy [16] 

Tok Neohrožené až 
velmi slabě 
erodované 

Slabě 
erodované 

Středně 
erodované 

Silně erodované 

 [ha]             [%] [ha]             [%] [ha]             [%] [ha]             [%] 
Luha 1214,1         24 2218,3         44 1389,8         28 207,1             4 

Jičínka 3179,7         66 689,3           14 761,4           16 194,0             4 
 

 Průběh povodní na horských a podhorských bystřinách byl prováděn v oblasti 

Rychlebských hor na území okresu Jeseník a Šumperk. Vyhodnocení se uskutečnilo na 8 

tocích: Javornický p., Rači p., Obecní p., Lánský p., Skorošický p., Stříbrný p., Vojtovický p. 

a Vidnávka. Horské a podhorské oblasti jsou kriticky ohrožené náhlými povodněmi, které 

jsou charakteristické vysokou intenzitou srážek na malém povodí s rychlou kulminací 

extrémní povodňové vlny. Toky v těchto oblastech (bystřinné toky) jsou přirozenou zdrojnicí 

splavenin do toků. V místech snížení jejich podélného sklonu dochází k akumulaci nesených 

naplavenin. Při povodních 2009 se negativně projevila především hloubková eroze. Na 

místech s koncentrací koryta do úzkých soutěsek a sevřených údolí dochází k prohlubování 

dna až na skalní podloží. Tento jev byl podpořen nevhodnými technickými úpravami na 

všech zkoumaných tocích. Jako modelový případ lze uvést Skorošický potok, kde kromě 

výrazných erozivních vlivů a akumulace splavenin zvýšila povodňové škody i nevhodně 

umístěná zástavba v těsné blízkosti koryta. Do budoucna je třeba učinit úpravy těchto bystřin, 

spočívající především v odstranění negativních vlivů předchozích snah o melioraci. [16] 

 Důsledky přívalových srážek na vznik svahových gravitačních pohybů byly 

hodnoceny na Jesenicku na tocích Vidnávka, Bělá a Javornický p. Vzniklé svahové 

deformace byly povrchové nebo mělké a zasahovaly nejčastěji půdu a povrchové 

kamenitohlinité svahové sedimenty. V některých případech v jejich důsledku došlo 

k obnažení granitoidního podloží. Sesuvy lze nejčastěji kvalifikovat jako proudové (výrazně 
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převažuje délka sesuvu nad jeho šířkou), menší část z nich byla frontální s větší šířkou oproti 

délce transportu. Všechny vzniklé svahové deformace zasáhly jen nejsvrchnější metry 

(nejčastěji 1 - 3 m) svahových sedimentů. Naprostá většina sesuvů byla nových a vyskytla se 

v místech, kde dříve sesuvy evidovány nebyly. Pouze na pravém Břehu Bělé v Nové Vsi a 

v Písečné již v roce 1997 k sesuvům došlo. Celkově vzato byly svahové sesuvy minimálního 

rozsahu a nepůsobily téměř žádné škody. [16] 

5.6.2 Dopady na obyvatelstvo 

  

 Při bleskové povodni v roce 2009 nebo v přímé souvislosti s nimi zemřelo 15 lidí. 

Přehled obětí povodní uvádí tabulka 15. V průběhu povodní bylo na území s vyhlášeným 

stavem nebezpečí zasaženo 4.830 domů, 54 z nich bylo zcela zničeno nebo později určeno 

k demolici. Celková škoda na bytovém fondu dosáhla 917 milionů Kč. Celkem 2.860 lidí 

muselo být evakuováno nebo se evakuovali samostatně. [16] 

tabulka 15: Přehled obětí povodní v červnu a červenci 2009 [16] 

Kraj ORP Počet obětí 
Moravskoslezský Nový Jičín 9 

Olomoucký Hranice 1 
 Jeseník 2 

Jihočeský Strakonice 1 
Ústecký Děčín 1 
Zlínský Valašské Meziříčí 1 

 

5.6.3 Ekonomické dopady 

 

 Povodně v červnu a červenci 2009 postihly celkem 451 obcí ve všech krajích České 

Republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. Na území Karlovarského a Středočeského 

kraje ovšem byly zasaženy pouze dvě obce. Celkové škody byly předběžně vyčísleny na 8,5 

miliardy Kč, z nichž na základě podkladů Ministerstva Financí bylo prozatím 

zdokumentováno 8,2 miliardy Kč. Nejvíce byly postiženy kraje Moravskoslezský, 

Olomoucký, Jihočeský a Ústecký. Nejpostiženějšími obcemi se staly Nový Jičín (572 

milionů Kč) a Jeseník n. Odrou (410 milionů Kč). Územní lokalizaci povodňových škod 

znázorňuje mapka na obrázku 15. K největším hmotným škodám došlo na dopravní 

infrastruktuře, které představují 46% celkových škod (3,76 miliardy Kč), škody na vodních 

dílech, vodohospodářských objektech a vodních tocích zaujímají 17,8% objemu celkových 
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škod (1,46 miliardy Kč) a škody na bytovém fondu 11,2% (0,92 miliardy Kč). Podrobný 

přehled škod uvádí tabulka 16. Z pohledu vlastnictví byl na majetku nejvíce postižen stát a 

obce, u kterých byla škoda vyčíslena na 5,5 miliardy Kč. Vykázané škody obyvatelstva činily 

1,15 miliardy Kč [16] 

 

tabulka 16: Přehled škod při povodních 2009 v tisících Kč [16] 

Kraj: Jihočeský Moravskoslezský Olomoucký Ústecký CELKEM 
Bydlení 

 
48.717 523.902 229.659 115.221 917.499 

Dopravní 
infrastruktura 

393.246 1.679.433 1.335.216 335.265 3.763.160 

Inženýrské stavby 
a sítě 

124.102 134.620 231.092 8.591 498.405 

Vodohosp. objekty 
a toky 

118.061 382.701 909.900 45.741 1.456.403 

Vybavenost a 
materiálové zásoby 

44.549 206.121 183.070 9.315 443.055 

Zemědělství, 
lesnictví, ekoškody 

20.269 13.647 103.412 25.721 163.049 

Ostatní 
 

38.843 211.950 677.671 14.331 942.795 

CELKEM 787.787 3.152.374 3.670.020 574.185 8.184.366 
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Obrázek 15: Lokalizace škod při povodních 2009 [16] 

5.6.3 Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi  
 
 Značné náklady byly vynaloženy také na provádění záchranných a zabezpečovacích 

prací. Armáda České Republiky vyčíslila náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi ve 

výší 4,6 milionu Kč. Pro jednotky požární ochrany a Záchranné útvary HZS České 

Republiky byla z Všeobecné pokladní správy vyčleněna částka 30 milionů Kč. V souvislosti 

s řešením povodní uvolnila vláda ČR 7,5 milionu Kč k pokrytí nákladů jednotek požární 

ochrany, hlásné a předpovědní služby a hasičských záchranných sborů. Generální ředitelství 

HZS ČR poskytlo spotřební majetek a majetek dlouhodobého charakteru (zejména 

vysoušeče) v celkové ceně přesahující 27 milionů Kč. Správa státních hmotných rezerv 

poskytla postiženým občanům a oblastem hmotnou pomoc v celkové hodnotě 36,2 milionu 

Kč. Celkové náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi přesáhly 90 milionů Kč. [16] 



 48 

6 Srovnání povodní 
 
 Povodňové situace v letech 1997 a 2002 jsou svým charakterem a průběhem od 

povodně v létě 2009 velmi odlišné. Katastrofické povodně 1997 a 2002 byly názorným 

případem letní povodně způsobené rozsáhlým frontálním systémem, který zapříčinil dlouho 

trvající srážky. Tyto postupně naplňovaly malé toky a akumulovaly povodňovou vlnu 

projevující se nejvíce na středních a dolních tocích velkých řek. Zasaženo bylo velké území a 

nástup povodně byl intenzivní, ale dá se říci plynulý, trvalo mnoho hodin, někdy i dní, než 

hladina říčních toků dosáhla kulminace. Oproti tomu bleskové povodně z léta 2009 zasáhly 

pouze některé lokalizované regiony a lišily se také značně vyšší dynamikou povodňové vlny. 

Dá se říci, že povodňová vlna v roce 2009 se šířila skokově a mnohem větší rychlostí. 

Prakticky nedala lidem nejmenší šanci se na její příchod připravit. V následujícím textu jsou 

jednotlivé povodně mezi sebou srovnány. Povodně z let 1997 a 2002 měly mnohem větší 

rozsah a následky, nemělo by tedy značný smysl provádět kvantitativní zhodnocení a 

srovnání celkových škod a následků. Z tohoto důvodu je provedeno srovnání spíše z hlediska 

kvalitativních aspektů. 

 

6.1. Srovnání meteorologických situací 
 
 Meteorologické situace, které předcházely povodní 2009 a povodním 1997 a 2002 se 

nedají přímo srovnat, avšak mají jeden společný prvek. Proudění vzduchových mas nad 

Českou republikou bylo ve všech třech případech neobvyklé až výjimečné. Ať už jde o 

frontální rozhraní s následnou dlouhodobou stagnaci studené fronty nad našim územím nebo 

stejně netypické dlouhodobé proudění vlhkého a teplého vzduchu z nezvyklého 

jihovýchodního směru, navíc ještě doplněné o „řetězový efekt“ způsobený vysokou vlhkostí 

a nestabilitou vzduchové hmoty. 

 Naopak jako rozdílný prvek lze uvést vliv orografie a morfologie území. V letech 

1997 a 2002 postupující fronta narážela na návětrné strany našich pohraničních pohoří a 

z velké části se vysrážela právě v oblastech návětrných stran hor. V létě 2009 sice orografie 

také situaci ovlivnila, lokalizace bouřek a přívalových dešťů však byly určovány spíše linie 

nestability a konvergence vzduchových mas. 
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6.2 Srovnání charakteru projevu a extremity povodní 
 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, bleskové povodně z léta 2009 se 

projevovaly rozdílně oproti povodním předchozím. V letech 1997 a obzvláště 2002 se 

povodňová vlna postupně akumulovala a nabírala na síle. Ke škodám sice došlo i na 

drobnějších tocích a horních částech velkých řek, ale nejvíce se ničivá síla povodně projevila 

na středních a dolních oblastech velkých toků. Také nástup a dynamika povodňové vlny byla 

mnohem mírnější, než v případě bleskových povodní v roce 2009. Pro názornost jsou 

v tabulce 17 uvedeny časové odstupy mezi začátkem intenzivních srážek, kdy začaly stoupat 

hladiny sledovaných toků a kulminací povodňových vln při jednotlivých povodňových 

situacích. 

tabulka 17: Časové odstupy od počátku zvyšování hladiny ke kulminaci povodňových vln při 
jednotlivých povodních 

Profil Tok Časový 
odstup [hod] 

POVODNĚ 1997  
Svinov Odra 63 
Mikulovice Bělá 57 
Teplice Bečva 46 
Ostrava Ostravice 77 
Strážnice Morava 189 
POVODNĚ 2002  
České Budějovice Vltava 45 
Praha Vltava 72 
Písek Otava 49 
Klatovy Úhlava 39 
Beroun Berounka 55 
POVODNĚ 2009  
Veřovice Jičínka 4,5 
Bělotín Luha 6 
Sudslavice Volyňka 12 

 

 Co se týká samotné extremity povodní, ať už jde o velikost srážkových úhrnů nebo 

velikostí kulminačních vln, ve všech případech šlo o málo pravděpodobné jevy - tedy situace 

s dobou opakování často vysoko převyšující 100 let.  
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6.3 Srovnání meteorologických a hydrologických předpovědí 
 
 Prvním signálem, který obyvatelstvo a činné orgány před povodněmi varuje, jsou 

meteorologické předpovědi založené na numerických předpovědních metodách. Rozdílné 

příčiny obou povodní a rozdílné meteorologické situace se také projevily na úspěšnosti těchto 

předpovědí. 

 Obecně lze intenzitu a účinnost dlouhodobých velkoprostorových srážek předpovídat 

s mnohem větší mírou pravděpodobnosti, než-li u náhlých přívalových dešťů. V případě 

dlouhotrvajících srážek je úspěšnost předpovědi více závislá na přesnosti předpovědi 

globálních modelů, zatímco u konvektivních srážek do úvahy vstupují i jevy 

mezosynoptického a nezřídka i mikrosynoptického měřítka, které úspěšnost zhoršují. 

V případě přívalových srážek je obvykle možno varovat pouze před jejich pravděpodobným 

výskytem na základě vyhodnocení předpokládaného vývoje povětrnostní situace, ale 

předpověď konkrétního místa výskytu takovýchto srážek s dostatečným časovým předstihem 

je dodnes prakticky nemožná. 

 Tyto předpoklady byly potvrzeny v praxi i v průběhu tří povodní, řešených v této 

práci. Při povodni 1997 bylo využito čtyř modelů - LAM, ALADIN, DWD a Evropa. Jako 

nejúspěšnější předpovědní model pro nížiny se ukázal Německý DWD, v horských oblastech 

se osvědčil ALADIN. Obecně docházelo často k podhodnocení spadlých drážek, někdy i o 

stovky procent, avšak kombinací všech použitých modelů byly v dobré míře předpověděny 

vysoké srážkové úhrny 1. srážkové epizody a včas vydána příslušná varování. Podobně 

dopadly i předpovědi v roce 2002. 1. a menší srážkovou epizodu sice numerické modely 

téměř nepředpověděly a silně podcenily. Výstraha na vydatné srážky byla vydána až 6. srpna 

ve 22.00, kdy v Jižních Čechách již hodinu padal silný déšť. Ovšem pro 2. a podstatně 

vydatnější srážkovou epizodu byla předpověď úspěšná. V souladu s nimi bylo první 

upozornění vydáno 10. srpna a první výstraha 11. srpna. Předpověděné množství srážek 

v této výstraze vyšlo velmi dobře. Přitom na možnost příchodu dalších srážek po první vlně 

meteorologové upozorňovali již 8.8. Při přívalových povodních v roce 2009 však numerické 

modely nedokázaly meteorologickou situaci zachytit a předpovědět. Byly vydávány 

především výstrahy pro celé území státu. Pakliže došlo k lokalizaci těchto výstrah na určité 

území, předpověděné srážky byly zpravidla velmi podceněny, případně vůbec nevyšla 

správnost lokalizace. 
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 Ruku v ruce s meteorologickými předpověďmi jdou i předpovědi hydrologické. Ty 

jsou totiž přímo závislé na výstupech a správnosti odhadů numerických modelů. Při 

povodních 1997 a 2002 byla hydrologická předpověď hodnocena jako velmi dobrá. Kromě 

zmíněného vlivu úspěšnosti numerických modelů na tom měl podíl i samotný průběh 

povodně, který postihl především velké toky s množstvím měřících stanic, díky kterým bylo 

možno korigovat a zpřesňovat odhady průtokových vln a doby jejich kulminaci. Oproti tomu 

byla hydrologická předpověď při povodni 2009 téměř nemožná nejen kvůli nepřesnostem 

meteorologických předpovědí, ale samotným faktem, že povodeň zasáhla především drobné 

toky, bez monitorování vodoměrnými stanicemi. 

  

6.4. Srovnání preventivních, organizačních, záchranných a dalších 
 činností v průběhu povodní 
 
 Současná podoba IZS, krizového plánování a řízení, a celkové koncepce 

protipovodňové ochrany České republiky vůbec, patří k nejlepším v Evropě. Avšak ještě 

v relativně nedávné době tomu tak nebylo. Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, 

hlavním impulsem, který popohnal reorganizaci a novelizaci v celé této oblasti, se staly 

katastrofické povodně v létě 1997. Až tato událost plně poukázala na mnohé nedostatky 

v preventivních i represivních opatřeních před a v průběhu povodně. V konečném důsledku 

vedla k vytvoření nových, jednotných a harmonizovaných právních norem, které zastřešily 

oblast protipovodňové ochrany jako celku, začlenily ji do systému krizového řízení a 

samozřejmě došlo také k dílčím zlepšením v praxi. 

 Povodeň 1997 byla velkou zkušeností. Z hodnocení činností povodňových orgánů, 

správních orgánů povodí a záchranných složek vyplývá, že v zásadě splnily své poslání, při 

jejich činnosti se však vyskytla i celá řada problémů a nedostatků. Poznatky z povodně 1997 

a jejich aplikace do systému velmi pomohly při zdolávání povodní v roce 2002, či v roce 

2009. Zásadní zlepšení oproti situaci v roce 1997 nastalo v organizaci krizového řízení, 

koordinaci záchranných složek a systematičnosti textových dokumentů, zápisů, plánů a 

jiných podkladů potřebných pro zdolávání povodňové situace. Z výše zmíněných důvodů lze 

činnosti a zásahy kompetentních orgánů a složek při povodních 2002 a 2009 hodnotit jako 

mnohem dokonalejší. V následujícím textu je uveden souhrn zjištěných nedostatků, které 

vyplynuly na povrch při zdolávání povodně v roce 1997, jejichž zhodnocení je obsahem [18]. 
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Nedostatky v činnosti povodňových orgánů: 

• zaměňování či souběh činností povodňových komisí s havarijními komisemi či 

krizovými štáby na všech úrovních včetně Ústřední povodňové komise;  

• v řadě činností nebyly respektovány povodňové plány, kterými se mají povodňové 

orgány řídit;  

• nesoulad mezi povodňovými plány obcí a okresů;  

• nevyřešené komunikační systémy, zejména při výpadku elektrického proudu;  

• nekompetentnost zástupců v povodňových komisích (nemožnost přímého přijímání 

závazků za subjekty, které zastupují), nebo jejich aktivity na více místech;  

• nízká informovanost občanů o povodňovém nebezpečí 

• chybějící zásady a koordinace potřebné pro souběžné řízení povodňové ochrany a 

zajišťování obnovy území ústředními orgány;  

• nedostatečná dostupnost informací o průběhu povodní a provedených opatřeních 

(frekvence poskytování aktuálních informací, kdo je má komu poskytovat a s jakou 

podrobností);  

• legislativní chaos v rozdělení kompetencí a řízení ústřední povodňové komise.  

[18] 

Nedostatky v oblasti správy vodních toků: 

• Místy problémový přenos dat z vodoměrných stanic a jejich nespolehlivost při 

povodních mimořádného rozsahu,  

• nedostatečné zpracování hydraulických modelů rozhodující sítě vodních toků pro 

prognózu vývoje průtoků při povodních;  

• nedostatečné zpracování modelů srážkoodtokových stavů pro zlepšení řízení odtoku z 

ovladatelných akumulačních prostorů;  

• často chybějící zpracování studií odtokových poměrů a vymezování zátopových 

území;  

• absence správců vodních toků při navrhování opatření ke zlepšení a využívání 

zemědělského a lesního půdního fondu a snížení půdní eroze. 

[18] 
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Nedostatky v činnosti IZS: 

• mezery v koordinaci jednotlivých složek 

• nedostatečné technické vybavení (obzvlášť vybavení pro práci ve vodě) 

• nevyřešené komunikační systémy a jejich výpadky 

• nesourodost a špatná specifikace požadavků na IZS ze strany povodňových orgánů   

 Většina těchto negativ byla do dnešních dní vhodnou změnou právních norem, či 

reorganizacemi  režimových, organizačních a technických opatření, buď zcela nebo z velké 

části vyřešena. Stále je však prostor pro další zdokonalování systému. 
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7 Závěr 

 Povodně, které na přelomu července a srpna 2009 postihly několik lokalit České 

republiky, byly skutečně mimořádné a to nejen fatalitou následků, ale také prudkostí s jakou 

zasáhly. Jejich podrobná analýza ovšem může přinést další cenné poznatky, které mohou být 

v budoucnu úspěšně aplikovány při boji s dalšími povodněmi. V budoucnu je nutno i nadále 

počítat s výskytem přívalových povodní na našem území. Skutečnost, že přívalové povodně 

nejsou na území České republiky z dlouhodobého hlediska výjimečné, potvrzují historické 

záznamy. 

 Jako jeden z nejvážnějších problémů při povodních v roce 2009 se ukázala 

nedostatečná schopnost předpovědi přívalové povodně. V současné době je velmi těžké 

předpovídat průběh a vývoj bleskových přívalových srážek pro konkrétní území, přičemž 

právě včasná výstraha před podobnými meteorologickými situacemi je z hlediska ochrany 

obyvatel a majetku před následky povodně, velmi zásadní. S meteorologickými předpověďmi 

totiž úzce souvisí i předpovědi hydrologické. Jejich nepřesnosti a časové prodlení jsou při 

bleskové povodni často takové, že při vydání výstrahy už na daném území povodeň probíhá. 

Pro zlepšení této situace je třeba zlepšit schopnost lokalizace předpovědi přívalových srážek 

a zvýšit frekvenci výstupu u systému pro detekci nebezpečných srážek s ohledem na 

dosažení časového předstihu. To znamená nadále zdokonalovat numerické výpočetní 

modely, například implementací radarových informací do výpočetních modelů, ještě dále 

zkvalitnit pozorovací síť stanic a zvýšit frekvenci hodnocení naměřených hodnot. Jako 

možné preventivní opatření se jeví také systematická evidence dat o výskytu významných 

přívalových povodní, jejímž zpracováním by se dala vytipovat území se zvýšenou 

pravděpodobností výskytu přívalových srážek. Z hlediska hydrologických předpovědí je 

vhodné doplnit celostátní systém předpovědní a hlásné služby lokálními výstražnými 

systémy. Takovéto systémy sice existovaly již v době průběhu povodně 2009, ovšem ne 

v oblastech, které blesková povodeň postihla. Při analýze funkčnosti těchto systémů se 

projevila jejich vysoký efektivita. Přínosné by bylo jistě i zavedení podpůrných výstražných 

systémů typu „flash flood guidance“, jehož cílem je indikovat nebezpečí bleskové povodně 

na daném povodí v co nejkratším čase, i za cenu vyšší nejistoty výsledku. Takovéto systémy 

se používají například v USA. V souvislosti se zdokonaleným předpovědním a varovným 

systémem je třeba i nadále zlepšovat připravenost a adekvátní reakci obcí a občanů na 

varování jejich systematickou výchovou a proškolováním. 



 55 

 Práce orgánů činných v krizovém řízení a IZS byla hodnocena jako velmi 

profesionální. I zde však existuje prostor pro zlepšení. Drobné problémy a nepřesnosti se 

vyskytly v komunikaci a předávání informací. Také součinnost jednotlivých povodňových a 

krizových orgánů obcí mohla být lepší. Celkově však při činnosti těchto složek nebyly 

zjištěny závažnější nedostatky. Přesto je třeba nadále zlepšovat jejich metodickou i 

technickou vybavenost. 

 V rámci dlouhodobého výhledu by se mělo i nadále pokračovat v postupné rekultivaci 

krajiny, snaze navrátit jí její přirozenou retenční schopnost a odstraňovat i další negativní 

vlivy meliorace obzvláště na horských bystřinách a drobných svažitých tocích. Za zvážení 

stojí pěstování širokořádkových plodin v těsné blízkosti vodních toků. Jen dílem náhody byly 

kukuřičné lány zastoupeny v celkové ploše zasažené povodní 2009 pouze v  malé míře a 

nedošlo tak k mnohem větším erozivním působením a následnému vzniku naplavenin. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat kontrole a údržbě technického stavu rybníků, obzvlášť 

v soukromém vlastnictví, kde byly zjištěny nedostatky. 

 Celkově je vidět velký skok, který systém protipovodňové ochrany učinil od roku 

1997. Je však třeba tento systém neustále aktualizovat, inovovat a vylepšovat, aby i 

v budoucnu byla zajištěna co možná nejlepší ochrana před povodněmi a Česká republika se i 

nadále mohla chlubit takto propracovanou strukturou prevence. 
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