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ANOTACE 

PATZELTOVÁ, K.: Studie ekonomických dopadů bleskových povodní 2009 

V Moravskoslezském kraji. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU, 2011. 

Diplomová práce se zabývá problematikou dopadů bleskových povodní v Moravskoslezském 

kraji. První část rozebírá pravidla pro rozpočty územních samosprávních celků a přehled typů 

peněţních fondů. V druhé části je popsáno financování mimořádných událostí a jejich 

ekonomická rizika. Závěrečná část obsahuje charakteristiku bleskové povodně, vypracování 

souhrnných přehledů škod v jednotlivých obcích a jejich financování, dopady na základní 

sloţky IZS a zároveň provedení zhodnocení poznatků. 

Klíčová slova: blesková povodeň, rozpočet, financování, integrovaný záchranný systém, 

ekonomické dopady, škody, dotace 

 

 

ANNOTATION 

PATZELTOVÁ, K.: Study on Economic Effects of Flash Floods 2009 in the Moravian – 

Silesian Region. Thesis. Ostrava: VŠB – TU, 2011. 

This thesis deals with the Effects of Flash Floods in the Moravian – Silesian Region. The first 

part discusses the rules for the budgets of local authorities and an overview of types of money 

market funds. The second section describes the financing of incidents and their economic risk. 

The final part includes the characteristics of flash floods, preparation of summaries of damage 

in individual municipalities and their financing, the influence on the basic components of the 

Integrated Rescue System as well as an evaluation of knowledge. 
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1 Úvod 

V současné době patří povodně mezi nejčastější ţivelné pohromy vyskytující se na 

území České republiky. V posledním desetiletí vzrůstá jejich četnost a extremita. Důkazem 

toho jsou kaţdoročně opakující se povodně, které zanechávají velké následky na lidských 

ţivotech, majetku a ţivotním prostředí.  

Existuje několik druhů povodní, z nichţ většina je způsobena sráţkami nebo táním 

sněhové pokrývky. Jedním z nich je blesková povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém 

dešti. Vyznačuje se extrémní rychlostí příchodu přílivové vlny, mnohdy připomínající 

protrţení hráze. Proto je tento přírodní jev často nazýván jako blesk z čistého nebe.  

Bleskovou povodeň lze předpokládat, ale je těţší ji předpovědět s dostatečným 

předstihem na rozdíl od klasické povodně.  Problém mnohdy spočívá v chybějící časové 

rezervě na předání zjištěných informací varovnými systémy. Z tohoto se odvíjí fakt, ţe území 

by mělo být stále připraveno na moţný výskyt této povodně, protoţe v případě jejího 

vypuknutí uţ není čas na přípravy. 

Tato povodeň způsobuje díky k její rychlosti a neočekávanosti obrovské škody. 

Odstraňování následků bývá vysoce finančně náročné a to má následky i na budoucí rozvoj 

postiţené oblasti. Povodně mají velké ekonomické dopady nejen na zasaţený kraj, popř. 

postiţené obce, ale na ekonomiku celé společnosti.  

Cílem práce je vypracování studie ekonomických dopadů bleskových povodní roku 

2009 v Moravskoslezském kraji. Tato studie obnáší vytvoření celkového přehledu 

povodňových škod, kterými MSK v tomto roce utrpěl. Jaké následky měly bleskové povodně 

na obce a na základní sloţky IZS, které prováděly záchranné a likvidační práce.  Dále odkud a 

jaké finanční pomoci bylo poskytnuto na škody a na obnovu majetku postiţeného povodní. 

Nakonec bylo provedeno vyhodnocení a zkonstatování zjištěných skutečností. 

Povodně patří mezi přírodní jevy, které jsou součástí našeho ţivota. Jak jiţ bylo řečeno 

zabránit jim zcela nelze, ale je moţné zmírnit jejich následné dopady. Z této studie plyne 

zamyšlení, zda by škody mohly být niţší, kdyby byla lepší celková připravenost kraje, 

účelnější protipovodňová opatření a lepší informovanost. Vlivem bleskových povodní 

neutrpěl ekonomické ztráty jen postiţený MSK, ale financování rozsáhlých škod povodní 

mělo vliv i na státní rozpočet. 
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2 Rešerše literatury 

Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, Provazníková R., nakl. Grada 

Publishing, a.s., 2009  

Vychází nejen z domácí legislativy, ale odkazuje také na teoretické prameny a 

praktické zkušenosti z členských zemí EU. Kniha je rozdělena do tří částí. První část 

zachycuje hierarchické struktury veřejné správy a jím odpovídající rozpočty, včetně 

kompetentních vazeb a postupů. Druhá část klade důraz na praktické aplikace financování 

územní samosprávy s důrazem na reálné podmínky České republiky. Třetí část vychází 

z teoretických koncepcí primárně uplatňovaných v soukromém sektoru. Jedná se především o 

metody a postupy zvyšování kvality poskytovaných sluţeb.  

 

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

pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních 

samosprávných celků. Dále stanovuje pravidla pro hospodaření územních samosprávných 

celků s finančními prostředky.  

 

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

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

státní pomoci při obnově území) 

Tento zákon obsahuje zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území 

postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou a podmínky pro vytváření návrhu strategie obnovy. 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Zahrnuje i působnost a pravomoc státních orgánů a 

orgánů územních samosprávných celků a stanovuje práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob. A to vše v souvislosti s přípravou na mimořádné události, při záchranných a 

likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů.  

  

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

pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace. Dále určuje pravidla pro poskytování státní podpory při haváriích nebo 

ţivelních pohromách a stanovuje finanční zabezpečení krizových opatření. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a 

majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Tento zákon také stanovuje povinnosti ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a 

samosprávy na úseku poţární ochrany a postavení a povinnosti jednotek poţární ochrany.  

 

Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým 

osobám postiženým povodněmi  

Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ve formě příspěvku ze státního rozpočtu 

fyzickým osobám, které byly postiţeny povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných 

sráţek.  
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3 Rozpočty územních samosprávních celků 

V rámci soustavy veřejných rozpočtů České republice (ČR), jsou na úrovni územních 

samosprávných celků sestavovány rozpočty kraje (tzn. územní rozpočty). Rozpočty územních 

samosprávných celků jsou označovány jako decentralizované peněţní fondy, ve kterých se 

soustřeďují jak příjmy. Kraj je můţe získat na základě jejich přerozdělení v rozpočtové 

soustavě nebo příjmy vzniklé jeho vlastní činností. Tyto příjmy se rozdělují a pouţívají na 

financování veřejných a smíšených statků prostřednictvím veřejného sektoru územní 

samosprávy nebo prostřednictvím veřejného sektoru. Územní rozpočet je vytvářen, 

rozdělován a pouţíván stejně jako ostatní veřejné rozpočty v rozpočtové soustavě, a to 

s vyuţitím nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného (především u daní) způsobu 

financování, který je typický pro všechny veřejné rozpočty.  

Rozpočet a celý rozpočtový proces lze chápat jako nástroj zabezpečení a financování 

krajské politiky. Dále také jako nástroj, který dává do souladu plánované příjmy a výdaje 

kraje. Rozpočet lze chápat jako tokovou veličinu a tudíţ na příslušném příjmovém a 

výdajovém účtu nikdy není stav rozpočtovaných příjmů a výdajů. Důvodem je to, ţe v 

rozpočtovém období se z došlých příjmů plynule uhrazují výdaje. Během rozpočtového 

období běţně dochází k časovému nesouladu mezi vývojem příjmů a vývojem výdajů 

příslušného územního rozpočtu. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při 

zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.  

3.1 Rozpočet kraje 

Velikou roli v souvislosti s rozpočtem kraje hraje státní rozpočet, který je ústředním 

veřejným rozpočtem státu. Vypracovává ho Ministerstvo financí (MF) na kaţdý rok a 

schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako zákon. Státní rozpočet je 

tak publikován ve Sbírce zákonů. Zákon o státním rozpočtu určuje finanční vztahy státního a 

krajského rozpočtu.  To znamená, ţe k jednotlivým krajům jsou přiděleny příspěvky na výkon 

státní správy krajů.  

Základním rozhodnutím v hospodaření kraje je rozpočet. Tvorba rozpočtu, tedy 

učinění rozhodnutí, kterým zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočet je ze zákona povinné. 

Obsahem rozpočtu jsou veškeré příjmy a výdaje kraje. Způsob třídění peněţních operací v 
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rozpočtu upravuje rozpočtová skladba. Stanovené příjmy jsou pouze prognózou, která vychází 

z minulých let, právních předpisů a vztahů k ostatním rozpočtům. Výdaje pokrývají okruh 

potřeb, které určily orgány kraje. Rozpočet členíme podle povahy příjmů a výdajů na běţný a 

kapitálový.  

Běžný rozpočet 

Běţný rozpočet je bilance běţných příjmů a výdajů, z nichţ většina se kaţdoročně 

opakuje a vztahuje se k danému rozpočtovému roku. Běţnými příjmy se financují neinvestiční 

(provozní) potřeby prostřednictvím běţných (neinvestičních) výdajů.  

Běţný rozpočet můţe být sestaven jako vyrovnaný. V tomto případě by se jeho příjmy 

měly rovnat výdajům. Územní samosprávný celek je schopen svými běţnými výdaji krýt 

pouze běţné výdaje. Druhou variantou je sestavení rozpočtu deficitního, kdy jsou běţné 

příjmy menší neţ běţné výdaje. Z toho vyplývá, ţe územní samosprávný celek není schopen 

svými provozními příjmy financovat provozní údaje. Tyto dva vztahy ukazují na zhoršené 

hospodaření kraje.  

Kapitálový rozpočet 

V kapitálovém rozpočtu se zachycují příjmy vztahující se na financování investičních 

potřeb a přesahující rozpočtové období jednoho roku. Tyto příjmy a výdaje jsou zpravidla 

neopakovatelné a jednorázové. Kapitálový rozpočet je vyrovnaný, pokud se jeho výdaje 

rovnají příjmům. Můţe být i deficitní, jestliţe jsou kapitálové výdaje větší neţ příjmy. Jsou-li 

kapitálové výdaje menší neţ kapitálové příjmy, tak se označuje rozpočtem přebytkovým.  

Rozpočtový výhled 

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyplývá 

povinnost pro kraje sestavovat kromě ročního rozpočtu i rozpočtový výhled. Rozpočtový 

výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. A to zejména o: 

 dlouhodobých závazcích a pohledávkách, 

 finančních zdrojích, 

 a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

 U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního 

samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.[1.]  
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3.2 Příjmy rozpočtu kraje 

Příjmy rozpočtu kraje tvoří: 

 příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

 příjmy z výsledků vlastní činnosti, 

 příjmy z hospodářské činnosti organizace, 

 příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, zejména správní 

poplatky z této činnosti,  

 příjmy z vybraných pokut uloţených v pravomoci kraje, 

 výnosy daní nebo podíly na nich,  

 dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

 přijaté peněţité dary a příspěvky, 

 jiné příjmy, které patří do příjmů kraje, 

 a prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy.  

 

 Kraj můţe ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných 

výdajů a plněním rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě pouţít návratnou finanční 

výpomoc ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu jiného kraje. [2.] 

3.3 Výdaje rozpočtu kraje 

Z rozpočtu kraje se hradí především: 

 závazky vyplývající pro kraj, 

 výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje spojené 

s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

 výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je kraj pověřen, 

 závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření a ze 

smluvních vztahů vlastních organizací, jestliţe k nim přistoupil, 

 dotace do rozpočtů obcí v kraji, 

 závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty, 

včetně příspěvků na společnou činnost, 
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 úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

 výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náleţejících jejich 

vlastníkům, 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro kraj, 

 jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků na sociální 

nebo jiné humanitární účely, 

 a dotace Regionální radě regionu soudrţnosti.[2.] 
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4 Peněžní fondy  

Dle zákona č. 250/2000 Sb., mají zastupitelstva obcí a krajů právo na zřizování 

mimorozpočtových peněţních fondů. Tyto fondy mohou být to pro konkrétní účely anebo bez 

účelového určení. Obvyklejší bývají právě účelové fondy, které se vyuţívají na financování 

konkrétních potřeb (např. na odstraňování následků pohrom, na opravy památek atd.). 

Zdrojem peněţních fondů obvykle bývají přebytky hospodaření z minulých let, příjmy 

běţného roku, které nejsou určeny k vyuţití v běţném roce a převody prostředků z rozpočtu 

během roku do účelových peněţních fondů. 

V případě velkého počtu mimorozpočtových fondů můţe vést v některém z těchto 

fondů k finančním přebytkům či naopak k nedostatkům. Dle zákona není moţné převést 

finance z jednoho fondu do druhého. Jednou z velkých výhod těchto fondů ale je, ţe 

naspořené prostředky lze převést do následujícího roku.  

Ve většině případů zřizují kraje následující fondy: 

 rezervní fond, 

 zajišťovací fond, 

 investiční fond, 

 fond odměn, 

 a fond kulturních a sociálních potřeb. 

Zůstatky peněţních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.  

Rezervní fond 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření kraje na základě schválení 

zastupitelstva kraje po skončení roku, sníţeného o případné převody do fondu odměn. 

Zlepšený výsledek hospodaření kraje je vytvořen tehdy, jestliţe skutečné výnosy jeho 

hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší neţ jeho provozní náklady. 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje 

kraj. Zdrojem rezervního fondu mohou být téţ peněţní dary a prostředky.  
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Rezervní fond je pouţíván k: 

 dalšímu rozvoji své činnosti, 

 časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

 úhradě případných sankcí uloţených mu za porušení rozpočtové kázně, 

 úhradě své ztráty za předchozí léta. 

 a ke krytí neočekávaných výdajů. 

Zajišťovací fond 

Tento fond si zřídil MSK v roce 2002. Hlavním účelem fondu je financování 

mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů. A to v souvislosti s: 

 škodlivým působení sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, 

 přírodními vlivy  

 a haváriemi, které ohroţují ţivot a zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí 

a vyţadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. 

Investiční fond 

Investiční fond vytváří kraj k financování svých investičních potřeb. To zahrnuje 

především financování investičních výdajů, úhradu investičních úvěrů nebo půjček atd. 

Fond odměn 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření kraje. Z fondu odměn se 

hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení 

prostředků na platy.  

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů 

kraje z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a 

náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou 

práci. Tento fond je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným 

rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky.[2.]  
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5 Financování mimořádných událostí z pohledu kraje 

Financování mimořádných událostí na území kraje můţe být prováděno z jeho 

vlastního rozpočtu, z peněţních fondů či z dotací a doplnila bych z darů a z pojistného plnění 

od pojišťovny. Dotace mohou být poskytovány formou státní pomoci, ale také finanční 

podporou od ostatních krajů. 

Financování z rozpočtu kraje 

Samotné mimořádné události je moţno rozdělit do tří základních částí. První částí je 

příprava a předcházení, respektive prevence před jejich vznikem. Kraj si v rámci zajištění 

přípravy na mimořádné události či krizové situace vyčleňuje finanční rezervy. Tyto rezervy 

jsou vymezeny v krajském rozpočtu na příslušný rok. Oblast prevence z hlediska financování 

je řešena radou kraje.  

Dále ve svém rozpočtu kraj vyčleňuje účelovou rezervu finančních prostředků na 

řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. V tomto případě mimořádná událost 

jiţ nastala a k jejímu odstranění je nezbytné provedení záchranných a likvidačních prací 

(ZaLP).    

 Financování MU z peněžních fondů 

Kraj si můţe zřizovat pro případ vzniku mimořádné události (MU) účelové peněţní 

fondy. Tím můţe být rezervní či zajišťovací fond. Hlavním účelem těchto fondů je právě 

financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se 

vznikem MU. Z fondů je moţné poskytnout peněţitou podporu postiţeným obcím a občanům 

a uhradit výdaje potřebné na ZaLP.   

Financování MU z dotací 

Poskytování dotací pro kraj v souvislosti se vznikem MU můţe být především ve 

formě státní pomoci. Kraj můţe zaţádat o státní pomoc tehdy, kdyţ není v jeho moţnostech 

zvládnout tuto situaci vlastními prostředky. Na poskytnutí státní pomoci není právní nárok. 

Lze ji poskytnout ve formě dotace nebo návratné finanční výpomoci. 
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Právní rámec pro poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu v souvislosti 

s krizovým řízením a likvidací škod po mimořádné události je tvořen:  

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

 a zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiţeného ţivelnou nebo 

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území). 

V zákoně č. 240/2000 Sb. je stanoveno finanční zabezpečení krizových opatření na 

běţný rozpočtový rok. To spočívá v tom, ţe ministerstva a jiné ústřední správní úřady v 

rozpočtu své kapitoly a ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních 

prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace. Podpora je poskytována 

postiţeným obcím v rámci kraje a fyzickým osobám, které se při krizové situaci z důvodu 

havárie nebo ţivelní pohromy přechodně ocitly v mimořádně obtíţných poměrech.  

Zákon č. 12/2002 Sb., pojednává o tom, ţe stát můţe poskytnout krajům státní pomoc 

na obnovu majetku slouţícího k zabezpečení základních funkcí v území. A to pokud dojde k 

narušení základních funkcí zemí v důsledku ţivelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou 

událostí a na základě níţ byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Státní pomoc lze 

poskytnout aţ do výše nákladů, jeţ je nezbytné vynaloţit na obnovu majetku poškozeného 

pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéţ základní funkci jako 

majetek zničený. Státní pomoc na obnovu nebo pořízení téhoţ majetku lze poskytnout pouze 

jednorázově na základě rozhodnutí jednoho z ministerstev určených ve strategii 

obnovy.[3.][5.] 
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6 Mimořádné události a jejich ekonomická rizika 

Samotný pojem mimořádná událost ve své podstatě znamená škodlivé působení sil a 

jevů vyvolaných činností člověka a přírodními vlivy. Dále je to také havárie, která ohroţuje 

ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţaduje provedení záchranných a likvidačních 

prací. Druhy MU jsou:  

 Ţivelní pohroma (povodeň, zemětřesení, sesuvy půdy) 

 Havárie       (ropná, dopravní, zřícení domu)  

 Ostatní události (teroristický čin)  

Za posledních 20 let se mezi relativně velmi časté MU velkého rozsahu zařadily v ČR 

také ţivelné pohromy. Území ČR patří mezi ty výjimečné lokality na zemském povrchu, které 

jsou jimi zasahovány v poměrně malé míře. Mezi ty nejčastěji se vyskytující ţivelní pohromy 

lze zařadit povodně, nadměrné sněhové a dešťové sráţky a naopak nadměrná sucha. 

Nejvýznamnějším přírodním extrémem na našem území jsou právě povodně. Jiné rozsahem 

ničivější přírodní katastrofy, jako například velká zemětřesení se zde nevyskytují a silné větry 

či tornáda nedosahují ničivých účinků známých z jiných částí světa.  

Povodně jsou výsledkem komplexního působení příčinných faktorů, a to 

meteorologických, fyzicko - geografických a antropogenních. Právě tyto faktory výrazně 

ovlivňují časovou a prostorovou variabilitu četnosti výskytu povodní, jejich extremitu, 

velikost a rozsah dopadů.  

Povodně lze vysvětlit jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku a 

můţe způsobit škody. Lze je také definovat jako stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z 

určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod. 

Můţe být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými sráţkami nebo chodem ledů 

(přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která můţe vést aţ k 

jeho havárii (protrţení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní 

povodeň).  
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V posledním desetiletí na území České republiky patří povodně mezi vůbec 

nejničivější a nejčastější původce škod na majetku, ţivotním prostředí a lidských ţivotech. 

Povodňové škody jsou závislé na průběhu a velikosti povodně, kapacitě koryt vodních toků, 

účinnosti protipovodňových opatření, na včasné informovanosti a připravenosti. Právě k 

nejnebezpečnějším patří letní blesková povodeň, jejíţ hlavní nebezpečí tkví v rychlém 

průběhu a rychlosti příchodu povodňové vlny, tudíţ ji nelze dostatečně dopředu předvídat. 

Povodním nelze zabránit, moţné je pouze ovlivňovat a usměrňovat dopad povodňových škod 

a následků. Tento princip vyplývá ze zásadního faktu, ţe vodní toky jsou součástí přírody a 

kaţdá lidská aktivita se musí této skutečnosti přizpůsobit.[9.] 

6.1 Ekonomická rizika povodní 

Jak jiţ bylo zmíněno, výskyt bleskových povodní s sebou přináší vznik mnoha škod a s 

nimi spojené i velké finanční ztráty. Některé druhy dopadů však nelze ekonomicky vyčíslit, 

patří mezi ně především škody na ţivotech a zdraví lidí a ty jsou vţdy na prvním místě. 

Pojem ekonomické riziko je chápáno jako nebezpečí vzniku určité finanční ztráty 

poškozením či zničením, a to v souvislosti s bleskovými povodněmi především majetku. Toto 

riziko vzniká uţ s pravděpodobností moţného výskytu povodně. Ekonomické dopady mohou 

narůstat velkých rozměrů, a to ať uţ na majetku nebo na ţivotním prostředí a negativně tím 

ovlivňovat tím budoucí ţivoty budoucích generací. 

V případě, ţe vlivem povodní dojde k poškození majetku kraje, resp. obcí, tak prvotní 

financování škod je hrazeno z jejich zdrojů. Těmito zdroji obvykle bývají vyčleněné rezervy 

v rozpočtech či v případě krajů zřizované mimorozpočtové fondy na financování 

neočekávaných výdajů. Právě hrazením nákladů na obnovu majetku chybí finanční prostředky 

na případné investice do projektů v nadcházejících letech, které by pozitivně ovlivnily rozvoj 

kraje, a tudíţ je kraj nucen je odloţit. Pravidla jsou taková, ţe kraj musí pokračovat v 

projektech, které jsou financovány z dotací ať uţ ze státních či evropských projektů majících 

přesný finanční rozpis a financování škod se jich nesmí dotknout.  

V důsledku povodní dochází k celkovému zpomalení budoucího rozvoje, protoţe 

v případě mnohdy rozsáhlých škod obvykle trvá delší dobu návrat do původního stavu a je to 

otázkou i několika let. 
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Výskyt bleskových povodní můţe mít také velký dopad na podnikatelskou činnost. 

Finanční ztráty mohou vzniknout na majetku firemních podniků nebo důleţitých objektů. 

V důsledku poškození nebo zničení jejich majetku můţe dojít k přerušení či úplnému 

zastavení podnikatelské činnosti. V tomto případě dochází k ekonomickému poklesu. Za 

zkušeností vyplývá, ţe poté obvykle dochází ke krátkému rychlému růstu, který ovšem 

nemusí znamenat vyzdvihnutí postiţeného podniku na původní úroveň. Na tento proces má 

vliv mnoho faktorů jako bohatost, úspěšnost, kapitál a další vlastnosti firmy. Výše zmiňované 

škody v podniku nemají vliv jen na samotný podnik, ale zároveň i na jeho zaměstnance, pro 

které by mohlo znamenat přerušení nebo úplné zastavení provozu i ztrátu pracovního místa. 

V případě bleskových povodní ekonomické riziko nelze úplně odstranit, ale lze sníţit 

na přijatelnou úroveň. Toho je moţno docílit pomocí stanovení protipovodňových opatření, 

dobrou komunikací mezi sloţkami IZS a celkovou připraveností kraje, popř. obce na 

povodně. 

Jedním ze spoluurčujících faktorů, ke kterým je při stanovování opatření nutno 

přihlíţet slouţí ekonomická analýza.  Tato analýza je obvykle zpracována na základě rizikové 

analýzy, vycházející ze stupně rizika, jemuţ je potenciálně ohroţené území vystaveno v 

případě příchodu povodně. Podstatu rizikové analýzy tvoří metoda, kterou se provede 

ohodnocení potenciálního nebezpečí povodně, zranitelnosti území a vyjádření stupně rizika.  

V současné době se u nás i v zahraničí pouţívá několik základních metod ekonomické 

analýzy rizik. Jsou to metody zaloţené na vyjádření potenciálních škod a metody zaloţené na 

vyjádření maximálního přijatelného rizika.  

Princip metody vyjadřující potencionální škody spočívá v tom, ţe zranitelnost území je 

vyjádřena speciálními funkcemi nazývanými funkce škod, které jsou přiřazeny k jednotlivým 

kategoriím území. Tyto funkce škod vyjadřují závislost potenciální výše poškození a škod na 

míře potenciálního povodňového nebezpečí. Potencionální povodňové nebezpečí je 

ohodnoceno na základě charakteristik průběhu povodně.  

Metoda zaloţená na vyjádření maximálního stupně rizika má obdobný postup, 

s rozdílem, ţe zranitelnost území vyjadřuje hodnota maximálního přijatelného rizika pro 

jednotlivé kategorie území. Toto riziko je stanoveno nejvyššími dovolenými hodnotami 

charakteristik průběhu povodně pro jednotlivé kategorie území.  
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Na základě vyhodnocení potenciálních povodňových škod je potom moţné 

optimalizovat míru investičních a provozních prostředků vloţených do zabezpečení 

protipovodňové ochrany. [10.] 

6.2 Postup likvidace škod  

Odstraňování následků vzniklých v důsledku povodní je prováděno v podobě 

likvidačních prací (LP). Likvidační práce vykonávají sloţky integrovaného záchranného 

systému (IZS), právnické osoby (PO) a podnikající fyzické osoby (PFO). V návaznosti na tyto 

práce následují obnovovací práce, které slouţí k obnově ţivotního prostředí, společenského 

ţivota a materiálních hodnot. Tyto práce nevykonávají sloţky IZS, ale orgány veřejné správy 

nebo právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby.  

Likvidační práce 

Při likvidačních pracích je nejdůleţitější vyhodnotit činnosti, které je třeba provést 

v pořadí priorit. Při plnění těchto činností je nezbytné provést: 

 opatření ke zmírnění účinků další povodně, 

 nejnutnější stavební, technické nebo demoliční práce, omezující moţnost 

vzniku zranění osob, následného poškození majetku a ţivotního prostředí 

(vyznačení nebezpečných prostorů, strţení labilních poškozených konstrukcí, 

nezbytné čerpací práce), 

 prvotní hygienická opatření – zabezpečení odvozu pozůstatků obětí, 

zabezpečení odstranění uhynulých zvířat, vyčerpání studní), 

 dekontaminaci techniky a kontaminovaných prostorů,  

 práce spojené s ochranou vodních toků včetně některých povodňových 

zabezpečovacích prací (odstraňování překáţek ve vodním toku), 

 zdravotnická opatření (poskytnutí psychologické pomoci postiţeným a jiná 

zdravotní péče neposkytovaná v rámci záchranných prací), 

 obnovení alespoň provizorního provozu motorových a kolejových vozidel 

(odstranění překáţek silničního a ţelezničního provozu, rozřezání stromů 

padlých na komunikace), 

 opatření umoţňující následnou veterinární a odbornou péči o zvířata, 



16 

 

 a opatření zamezující vzniku následných škod na zachráněném majetku 

(soustředění majetku na vhodném místě umoţňujícím ochranu před 

povětrnostními vlivy, zajištění přiměřené ochrany proti krádeţi).  

Základní sloţky integrovaného záchranného systému provádějí likvidační práce 

bezúplatně a zabezpečují je ze svých rozpočtových prostředků nebo prostředků veřejných 

zdrojů. V případě, ţe pro likvidační práce vyuţijí plánovanou nebo neplánovanou věcnou 

nebo osobní pomoc a poskytovatel této pomoci ţádá úhradu nákladů, uhrazuje ji místně 

příslušný krajský úřad.  

Můţe však nastat mimořádná událost, která vyţaduje zvýšení nákladů na provádění 

likvidačních prací. Pro tyto účely je vytvořena vládní rozpočtová rezerva finančních 

prostředků v kapitole Všeobecná pokladní správa, kterou vytváří Ministerstvo financí a 

Ministerstvo vnitra.  

Obnovovací práce 

K provedení činností a opatření, které se provádějí v rámci obnovovacích prací, je 

nutné vykonat: 

 technické práce a opatření (opravy svodidel nebo dopravního značení, 

obnovení funkčnosti inţenýrských sítí, revize hrází), 

 stavebně technická opatření (vysoušení objektů, demolice, odstranění sutin) 

 opatření rekultivačního charakteru (odtěţení kontaminované zeminy, 

odstranění naplavenin a bahenních nánosů), 

 dopravní opatření (obnova průjezdnosti komunikací v původním rozsahu, 

odtaţení vozidel k majiteli),  

 hygienická sanace území postiţeného povodní (desinfekce objektů, čištění a 

desinfekce vodních zdrojů, sběr a likvidace uhynulých zvířat), 

 humanitární pomoc postiţenému obyvatelstvu (zajištění ubytování a stravy, 

organizování sbírek), 

 hospodářsko - etická opatření (odchyt volně se pohybujících zvířat) 

 a další činnosti vedoucí k obnovení původního stavu před povodní či obecně 

akceptovatelného stavu.  
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Právnické, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby vykonávají obnovovací práce ve 

svém zájmu z vlastních zdrojů například z pojistného plnění. Orgány veřejné správy provádějí 

obnovovací práce v rámci své působnosti a vyčleňují pro ně prostředky ve svých rozpočtech 

způsobem stanoveným rozpočtovými pravidly nebo vyuţívají prostředky veřejných zdrojů. 

Výjimkou je, jestliţe v důsledku závaţné mimořádné události byl vyhlášen krizový stav, 

můţe se stát výjimečně podílet na úhradě nákladů za provedení obnovovacích prací na 

základě strategie obnovy území. [10.] 
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7 Povodeň roku 2009 v MSK 

V období od 24. června aţ do 5. července roku 2009 došlo na území 

Moravskoslezského kraje k několika bleskovým povodním. Téměř ve všech dnech tohoto 

období se v regionu severní Moravy a Slezska vyskytovaly poměrně aktivní bouřkové 

komplexy, příp. izolované bouřkové buňky. Extrémní bouřkové sráţky přicházely obvykle 

v odpoledních hodinách. Neobvyklý byl i směr proudění vzduchu ze severovýchodu. 

Výraznými sráţkovými úhrny bylo postiţeno relativně velké mnoţství lokalit a území téměř 

po celém regionu severní Moravy a Slezska. Řeka Jičínka se vlivem těchto sráţek rozvodnila 

poprvé v historii na více, neţ stoletou vodu. Devastující charakter neměly jen samotné vodní 

toky, ale i povrchový odtok z krajiny. Nejničivější účinek měly tyto povodně především 

v oblasti Novojičínska.  

Přívalové povodně způsobené intenzivními sráţkami se v našich podmínkách 

vyskytují v letním období poměrně často, většinou však jde o lokální události. Výjimečné v 

tomto případě bylo, ţe příčinná meteorologická situace pro vznik bouřek a extrémních sráţek 

trvala neobvykle dlouho a tudíţ způsobila povodňovou situaci.[12.]  

7.1 Hydrometerologické příčiny vzniku bleskové povodně 

Ve střední Evropě všeobecně převládá od západu na východ přenos vzduchových 

hmot. Situace, při nichţ se k nám od východu dostává vlhký a teplý vzduch, jsou v létě méně 

četné. Velmi často jsou spojeny s výskytem bouřek, v některých případech intenzivních. Jde o 

tzv. východní cyklonální situaci, kdy se kolem středu tlakové níţe nad Balkánským 

poloostrovem dostává do střední Evropy vzduch nasycený vodní parou ze Středomoří nebo i z 

oblasti Černého moře. Právě tato povětrnostní situace se vyskytovala po celé období trvání 

povodní na přelomu června a července 2009. Toto období bylo mimořádné délkou trvání, a to 

téměř dva týdny, přičemţ obvyklá délka trvání bývá 3 aţ 4 dny. Za posledních 63 let se 

během léta jednalo o vůbec nejdelší souvislé období východní cyklonální situace na našem 

území.  

Z povětrnostního hlediska šlo v jednotlivých případech většinou o stejné příčinné 

podmínky pro vznik bouřek a intenzivních sráţek. Poněkud odlišný vývoj měla situace, která 

způsobila přívalové povodně ve večerních hodinách dne 24. června 2009 na Novojičínsku. 
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Podle radarových měření nešlo o výrazně intenzivní bouřky, ale spíše o rozměrově malá 

sráţková jádra. Hlavní příčinou povodní zde byla skutečnost, ţe tyto sráţkové buňky se 

vyvíjely a organizovaly téměř lineárně a opakovaně postupovaly přes téměř stejné území 

zvolna k jihozápadu. Tento proces je ve světové literatuře popisován jako „řetězový efekt“. 

Mimořádná akumulace spadlých sráţek byla způsobena i vysokou sráţkovou účinností 

bouřek, k čemuţ přispěl přenos vlhké a nestálé vzduchové hmoty od severovýchodu.[13.] 

7.2 Vývoj situace 

Ve středu 24. června 2009 v podvečerních hodinách byla přívalovými sráţkami 

zasaţena oblast Novojičínska. Sráţky trvaly přibliţně 3 hodiny. Postihly rozvodí řek Odry a 

Bečvy, coţ způsobilo nakumulování extrémního sráţkového úhrnu přesahujícího 100 mm/m
2
 

a následnou bleskovou povodeň. Nejintenzivnější sráţky se vyskytly téhoţ dne ve večerních 

hodinách mezi 18:00 – 22:00 hodinou v důsledku opakovaného přechodu jednotlivých 

bouřkových jader přes tutéţ lokalitu. 

Zasažené oblasti 

V následující tabulce jsou znázorněna postiţená území obcí v MSK bleskovými 

povodněmi. Celkem bylo zasaţeno 36 obcí, z nichţ 4 obce s rozšířenou působností.  
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Tabulka 1 - Přehled zasaţených ORP, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[12.] 

ORP Kopřivnice ORP Nový Jičín 

Kopřivnice Bartošovice 

Štramberk Bernatice nad Odrou 

Závišice Hladké Ţivotice 

Ţenklava Hodslavice 

ORP Odry Hostašovice 

Fulnek (části Vlkovice, 

Stachovice, Jerlochovice) 
Jeseník nad Odrou 

Mankovice Kunín 

Vráţné Mořkov 

ORP Frenštát p. 

Radhoštěm 

Nový Jičín 

(části Bludovice, 

Ţilina) 

Bordovice Rybí 

Frenštát pod Radhoštěm Starý Jičín 

Lichnov Suchdol nad Odrou 

Tichá 
Šenov u Nového 

Jičína 

Trojanovice 
Ţivotice u Nového 

Jičína 

Veřovice ORP Bílovec 

Studénka Albrechtičky 

  Bílovec 

 

Přívalové sráţky zasáhly nejprve katastry obcí Frenštát pod Radhoštěm, Bordovice,  

Veřovice, Tichá, avšak v těchto obcích nedošlo k rozvodnění toků. Obce Ţenklava a Závišice 

byly postiţeny rozvodněním potoka Sedlnice a obec Lichnov rozvodněním Lichnovského 

potoka.  

Poté následoval prudký vzestup hladin na malých vodních tocích Jičínky, Zrzávky a 

Luhy. To způsobilo zaplavování sklepů, domů a komunikací v obcích Mořkov, Hodslavice, 

Ţivotice u Nového Jičína, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Kunín a Jeseník nad Odrou.  

Přívalovými sráţkami byly vlivem opakovaných přechodů bouřkových jader zasaţeny 

také katastry obcí Bartošovice, Studénka, Kujavy, Hladké Ţivotice, Mankovice a Vraţné, ve 

kterých nedošlo k rozvodnění toků. 
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Průběžné následky povodně  

Na všech rozvodněných tocích docházelo k ucpávání koryt řek naplaveninami, které se 

zachytávaly na můstcích a toky se začaly vylévat mimo koryta. Voda strhla do koryt řek i 

několik osobních automobilů, nákladní automobil i prázdný autobus. Vlivem rychlého nárůstu 

stavu vody a prudkému proudu lidé nestihli opustit domy a uchýlili se na jejich střechy.  

Vzniklé následky narušily základní funkce daného území a to v mnoha oblastech. Na 

mnoha místech na zatopených komunikacích došlo k přerušení dopravy a k poničení 

ţelezničních svršků. Narušeny byly i některé mostní konstrukce. Došlo k zaplavení obytných 

budov a dalších objektů, z nichţ některé byly silně podmáčeny a poškozeny. Došlo k 

poškození plynového potrubí, přerušení dodávky elektrické energie a k zatopení studen.  

Aktivace složek IZS 

Téhoţ dne od 18:00 hodin začaly vyjíţdět jednotky poţární ochrany na základě ţádostí 

občanů k čerpání vody ze sklepů. Od 19:00 hodin byly zahájeny záchranné a likvidační práce. 

Krajský řídící důstojník HZS MSK byl o situaci průběţně informován cestou krajského 

operačního a informačního střediska IZS. Ve 21:30 se na KOPIS dostavil krajský řídící 

důstojník a ve 21:45 krajský ředitel HZS MSK, který začal koordinovat provádění 

záchranných prací. K řešení vzniklé situace byly nasazeny profesionální i dobrovolné 

jednotky poţární ochrany z územního odboru Nový Jičín a dále posily z územních odborů 

Ostrava, Karviná, Frýdek – Místek. Nasazen byl i Záchranný útvar HZS ČR z Hlučína.  

V tomto období jiţ také zaznamenaly výjezdové skupiny Územního střediska 

záchranné sluţby zvýšenou incidenci výjezdové činnosti v souvislosti s povodněmi. Od 21:00 

hodin byly v postiţených oblastech činné i hlídky Policie ČR.  

Do oblastí obce Jeseník nad Odrou a Nový Jičín byla poţádána o nasazení sil a 

prostředků především Armáda ČR.  

Vzhledem k narůstání situace informoval krajský ředitel HZS MSK v 01:00 dne 25.6 

hejtmana kraje, který rozhodl o svolání Krizového štábu MSK a Povodňové komise MSK.  

Vyhlášení stavu nebezpečí 

Ve 03:00 hodin ráno dne 25.6 se konala společná schůze krizového štábu a povodňové 

komise. V rámci této schůze rozhodl hejtman o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území 

MSK vymezenou správním územím obcí s rozšířenou působností Nový Jičín, Bílovec, Odry, 
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Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm. Vyhlásil ho na období od 03:30 hodin dne 25.6 do 

24:00 hodin dne 24.7 2009.  

 

Záchranné a likvidační práce, humanitární pomoc 

Záchranné práce se týkaly zejména záchrany a evakuace postiţeného obyvatelstva. 

Trvaly do 25. 6. do ranních hodin, dále pak pokračovaly práce likvidační. Od 25.6 se také 

začaly realizovat prvky nouzového přeţití. Šlo především o nouzové ubytování, zabezpečení 

dodávek pitné vody a další. Dále probíhala humanitární pomoc postiţenému obyvatelstvu ve 

spolupráci s humanitárními organizacemi.  

 Po zveřejnění této situace v hromadných informačních prostředcích se v celé ČR 

zvedla vlna solidarity. Na zřízených krizových linkách byly od dopoledních hodin 25.6 

evidovány nabídky humanitární pomoci od občanů a organizací.  

Na základě nařízení hejtmana o poskytnutí věcné pomoci se na odstraňování následků 

záplav začaly podílet také právnické a podnikající fyzické osoby a provozovatelé 

inţenýrských sítí.  

Likvidační práce byly jednotkami poţární ochrany ukončeny 5.7 2009. V následujícím 

období do ukončení krizového stavu bylo těţiště činností v obnovovacích pracích, na kterých 

se značnou měrou podílela Armáda ČR.[12.]  

7.3 Činnost složek IZS 

Při záchranných a likvidačních pracích (ZaLP) se podílely sloţky základní a ostatní. 

Základní sloţky podílející se na ZaLP : 

 Hasičský záchranný sbor MSK,  

 Jednotky poţární ochrany sboru dobrovolných hasičů (JPO SDH), 

 Policie ČR (PČR), 

 a Územní středisko záchranné sluţby MSK (ÚSZS MSK).  

HZS MSK a JPO SDH prováděli především záchranu a evakuaci osob, zvířat a 

majetku a odstraňování následků povodně  (čerpání vody ze zatopených sklepů, vyhledávání 
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osob a záchrana ze zatopených prostor, atd.) a zajišťovaly poskytování psychologické pomoci 

obyvatelstvu. 

Mezi hlavní činnosti PČR patřila záchrana a evakuace osob. Dále prováděla regulaci 

dopravy, uzavření příjezdu do zaplavených oblastí pro nepovolané osoby, ostrahu 

evakuovaných objektů a poskytování psychologické pomoci obyvatelstvu. 

ÚSZS MSK zabezpečovala ošetření a odvoz zraněných, letecký průzkum ohroţených 

oblastí, zajištění přítomnosti praktického lékaře v postiţených obcích, zajištění zásob léčiv a 

zajištění klinického psychologa.  

Mezi ostatní sloţky podílející se na ZaLP patřily: 

 Armáda ČR, 

 Celní správa ČR, 

 a Povodí Odry, s.p. 

Armáda ČR pomáhala základním sloţkám se záchranou a evakuací osob, zvířat a 

majetku a odstraňování následků povodně (rozebírání konstrukcí, demolice domů, provizorní 

opravy, výstavba provizorních mostních konstrukcí, atd.) 

Celní správa ČR se také aktivně podílela na záchraně a evakuaci osob, zvířat a 

majetku. Mezi její další činnosti patřila ostraha objektů, hledání pohřešovaných osob a jejich 

evidence a řízení dopravy v dané lokalitě.  

Povodí Odry, s.p. zajišťovalo hlásnou a předpovědní povodňovou sluţbu, monitoring 

povodňových škod, opravy poškozených hrází, atd.).[12.] 

Nasazené síly a prostředky celkem jsou znázorněny grafu 1. 
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Graf 1 – Celkem nasazených sil a prostředků[12.]  

Z uvedeného grafu vyplývá, ţe nejvíce osob podílejících se na záchranných a 

likvidačních pracích včetně pouţité techniky bylo z Armády České republiky. 

7.4 Hospodářská opatření pro krizové stavy 

V rámci hospodářských opatření pro krizové stavy byly realizovány poţadavky na 

pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv. K těmto zásobám patřily přívěs 

cisternový na pitnou vodu pro Štramberk a Nový Jičín. Dále provizorní mostní konstrukce pro 

obce Kunín, Ţivotice u Nového Jičína, Nový Jičín a Ţilina a pro správu silnic MSK. Průzkum 

prostorů a výstavbu provedla Armáda ČR.[12.]  

7.5 Humanitární pomoc 

Poskytování humanitární pomoci postiţenému obyvatelstvu probíhalo ve spolupráci 

obcí, krizových štábů ORP a kraje s humanitárními organizacemi. Po zveřejnění situace v 

hromadných informačních prostředcích se v celé ČR zvedla vlna solidarity. Na zřízených 

krizových linkách byly evidovány nabídky humanitární pomoci od občanů a organizací. 
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Některé humanitární organizace a postiţené obce zřídily zvláštní povodňová konta, na které 

přispěli občané a organizace z celé ČR značnými částkami. Na poskytování humanitární 

pomoci se podílely nevládní organizace ADRA, Český červený kříţ, Člověk v tísni, Armáda 

spásy a Diakonie Českobratrské církve evangelické. Cestou těchto organizací probíhalo 

rovněţ organizování dobrovolníků.[12.] 

7.6 Krizový štáb MSK 

Aktivace krizového štábu se konala dne 24.7, od něhoţ pracovala stálá pracovní 

skupina v nepřetrţitém provozu aţ do 1.7. Poté byla činnost stálé pracovní skupiny, vzhledem 

ke zklidnění situace, zredukována na denní reţim. Schůze krizového štábu a povodňové 

komise se konala dne 25.6. V rámci této schůze rozhodl hejtman o vyhlášení stavu nebezpečí. 

Poté byla činnost stálé pracovní skupiny, vzhledem ke zklidnění situace, zredukována 

na denní reţim.  

Veškerá činnost krizového štábu kraje byla prováděna na stálém pracovišti krizového 

štábu, kterým je budova Krajského ředitelství HZS MSK v Ostravě. Personál stálé pracovní 

skupiny byl tvořen pracovníky krizového řízení kraje a příslušníky z HZS MSK. Zpracování 

hlášení pro GŘ HZS ČR zajišťovalo oddělení pro krizové řízení Krajského úřadu MSK. 

Komunikace mezi krizovými štáby probíhala formou standardizovaných hlášení, které 

zasílaly hlášení na krizový štáb kraje. Krizový štáb kraje zasílal hlášení na GŘ HZS ČR 

cestou operačního a informačního střediska IZS MSK.  

Na plnění KŠ MSK se podílelo více neţ šedesát pracovníků krajského úřadu a to 

převáţně z odboru financí a odboru ţivotního prostředí a zemědělství. Podle potřeby zasedala 

Rada Moravskoslezského kraje, která schvalovala opatření realizovaná Moravskoslezským 

krajem. V rámci činnosti SPS byla zřízena krizová linka, na které byly poskytovány 

informace pro občany i organizace.  

Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje (MSK) bylo zřízeno povodňové 

středisko, přes které byl zabezpečován především sběr informací o povodňových škodách a 

jejich zpracování pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.[12.]  
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7.7 Hygienická a veterinární situace 

Odpovědnost za řešení hygienické situace na území zasaţeném záplavami převzala 

plně Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (KHS). Činnost řídila ředitelka 

KHS s vedoucími pracovníky KHS.  

Sledování a vyhodnocování kvality pitné vody 

Základní oblastí činnosti bylo sledování a vyhodnocování kvality pitné vody 

v postiţených oblastech včetně přijímání opatření. K analýze odebráno 61 vzorků vod 

z nesanovaných studní a vodovodů. Ve dvou případech byl vydán zákaz pouţívání vody 

z veřejného vodovodu k pitným účelům. Po povodni bylo odebráno 201 vzorků vod ze 

sanovaných studní. Vzhledem k tomu, ţe 193 vzorků nevyhovělo poţadavkům na kvalitu 

pitné vody z hlediska mikrobiologického, bylo odebírání vzorků pozastaveno. KHS se 

rozhodla projednat tyto výsledky přímo s občany. Vysvětlit otázky zdravotního rizika 

vyplývajícího z pouţívání kontaminované vody a vysvětlit zásady a principy sanace studní. 

Průběh těchto opatření zajišťovaly obce.  

Dohlídky nad stravovacími a potravinářskými provozovnami 

V okrese Nový Jičín bylo dočasně uzavřeno 7 provozoven společného stravování v 

důsledku přetrvávajících následků záplav. Dalším 4 provozovnám byla pozastavena činnost 

z důvodu nevyhovující pitné vody. 

Situace ve školských zařízeních 

Po posouzení situace došlo k uzavření 4 mateřských škol. Základní školy byly v 

pořádku. 

  Zdravotnická opatření 

Zkontrolováno bylo 32 zdravotnických zařízení. V jednom případě, coţ byla zubní 

ordinace v Jeseníku nad Odrou, zůstalo zařízení v důsledku záplavy mimo provoz. Ordinace 

bude vybudována v jiných prostorách.  

Monitorování infekčních onemocnění 

Podstatným rysem zdravotnických opatření bylo právě toto monitorování včetně 

poţadavků na mikrobiologická vyšetření. V návaznosti na to probíhalo mimořádné očkování 

dětí ve věku 3 aţ 5 let proti virové hepatitidě typu A.  
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Veterinární situace 

Inspektoři Krajské veterinární správy pro MSK zjišťovali reálný stav postiţení zvířat 

se zaměřením na velkokapacitní stáje hospodářských zvířat. Bylo zjištěno, ţe velkokapacitní 

hospodářství nebyla přímo zasaţena a ţe nedošlo k úhynu zvířat. Byly postiţeny jen chovy 

drobnochovatelů. Výkonní vedoucí pracovníci asanačního podniku REC a.s. Mankovice byli 

obeznámeni, ţe po sníţení hladiny vody budou zajišťovat svoz uhynulých zvířat.  

Organizace sběru a odvozu uhynulých zvířat z jednotlivých postiţených obcí se 

uskutečňovala cestou pracovníků obecních úřadů. Celkem bylo zlikvidováno cca 9.600 kg 

uhynulých zvířat.[12.]  
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8 Škody, zasažené obce 

Vznik a průběh bleskových povodní v MSK s sebou nesl mnoho škod na majetku, 

ţivotním prostředí a také ztráty lidských ţivotů. V souvislosti s následkem těchto ničivých 

povodní bylo nutno provést jistá nápravná opatření k obnově území.  

Moravskoslezský kraj proto vydal řadu rozhodnutí o vykonání určitých činností, 

hlavně:  

 provedení demolic staticky narušených objektů  

 uloţení demoliční sutě na skládkách,  

 odvoz a uloţení velkoobjemového a komunálního odpadu,  

 odvoz a uloţení náplav vzniklých v důsledku povodní. 

 demolice obytných i hospodářských budov, mostů.  

 zajištění obnovy dodávek plynu a elektrické energie u příslušných organizací.  

Spousta obytných domů byla vlivem záplav podmáčena a zaplavena, takţe bylo nutné 

strhnout části budov nebo v krajním případě i celé. Přehled demoličních výměr budov a 

dalších stavení jsou uvedeny v následující tabulce 2.[12.] 

Tabulka 2 - Demolice budov a jiných stavení, upraveno autorkou s vyuţitím 

zdrojů[12.] 

Obce 

Budovy k bydlení 
Demolice jiných 

stavení 
úplná 

demolice 

částečná 

demolice 

Jeseník nad Odrou 17 0 2 

Kunín 11 1 2 

Ţivotice u Nového 

Jičína 8 0 13 

Šenov u Nového 

Jičína 2 0 0 

Nový jičín - Ţilina 1 0 0 

Celkem 39 1 17 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce probíhala úplná demolice budov a to v obci Jeseník nad 

Odrou, kde 17 budov bylo zničeno. 
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Vyčíslení nákladů na obnovu jednotlivých druhů majetku je znázorněno v tabulce 3. 

Přehled všech obcí patřící pod správní obvody níţe uvedených ORP je uveden v příloze1. 

Tabulka 3 – Náklady na obnovu dle druhu majetku, upraveno autorkou s vyuţitím 

zdrojů[12.] 

  Majetek 

Správní 

obvod 

ORP 

Státu 

[tis.] 

Kraje 

[tis.] 

Obcí 

 [tis.] 

Podnikatelských 

subjektů [tis.] 

Nepodnikající 

osoby  

[tis.] 

Celkem 

[tis.] 

Kopřivnice 79 592 34975 22 948 12595 13 658 165 318 

Odry 163710 21650 110080 9430 7200 312 070 

 Frenštát p. 

Radhoštěm 1 172935 270572 703599 213500 587106 210 262 

Nový Jičín 2 504824 674329 1 540853 455 673 1 396 774 2 457 312 

 Bílovec 0 7 150 82 0 180 7 412 

Celkem 3 921061 

 

1008676 2377480 691198 2 004 738 3 152 374 

 

Celkové vyčíslené náklady na obnovu majetku státu, kraje, obcí, podnikajících 

subjektů a nepodnikajících (fyzických) osob činil 3 152 374 000 Kč. 

 

Graf 2 – Srovnání výše škod za jednotlivé ORP, upraveno autorkou s vyuţitím 

zdrojů[14.] 

Nejvíce postiţenou oblastí byl správní obvod ORP Nový Jičín, kde bylo za potřebí 

finanční podpory na obnovu majetku této obce 2 457 312 000 Kč.  
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V následujících grafech jsem znázornila vyčíslené náklady na obnovu dle druhů 

majetku v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností.  Z grafů vyplývají 

výše těchto nákladů v procentech.   

Je třeba si uvědomit, ţe výše nákladů potřebných na obnovu majetku poukazuje na to, 

kdo utrpěl největší škody.  

 

Graf 3 – Správní obvod ORP Kopřivnice a náklady na obnovu dle druhu 

majetku, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[14.] 

Z grafu vyplývá, ţe ve správním obvodě ORP Kopřivnice nejvíce nákladů bylo potřeba 

na obnovu majetku státu, a to z 49%, dále z 21% majetku MSK a jednotlivých obcí ve 

správním obvodu ORP Kopřivnice. Podnikatelské subjekty a nepodnikající osoby neutrpěly 

závaţné škody. 
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Graf 4 - Správní obvod ORP Odry a náklady na obnovu dle druhu majetku, 

upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[14.] 

V případě správního obvodu ORP Odry je dle grafu patrné, ţe dle výše nákladů utrpěl 

z 53% nejvyšší škody stát, dále z 35% obce zahrnuté ve správním obvodě a majetek MSK. 

Majetek podnikatelských subjektů a nepodnikajících osob byl poškozen minimálně. 

 

Graf 5 – Správní obvod ORP Frenštát p. Radhoštěm a náklady na obnovu dle 

druhů majetku, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[14.] 

Na území správního obvodu ORP Frenštát p. Radhoštěm byly náklady na škody 

majetku státu opět nejvyšší, druhým nejvíce poškozeným majetkem byl majetek obcí na 
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území správního ORP Odry. Vysoké náklady na obnovu byly i na majetku nepodnikajících 

osob a MSK. Nejméně postiţený byl majetek podnikatelských subjektů. 

 

Graf 6 - Správní obvod ORP Nový Jičín a náklady na obnovu dle druhu 

majetku, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[14.] 

Dle grafu 6 nejvyšší náklady na obnovu majetku utrpěl i v tomto případě majetek státu, 

a to z 38%. Druhý nejvíce poškozený byl majetek správního obvodu ORP Nový Jičín a 

nepodnikajících osob. Nejmenší ztráty na majetku byly na majetku MSK a podnikatelských 

subjektů. 

 

Graf 7 - Správní obvod ORP Bílovec a náklady na obnovu dle druhu majetku, 

upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[14.] 
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U správního obvodu ORP Bílovec utrpěl celkově největší škody státní majetek, a to 

z 97%, z 2% majetek nepodnikajících osob a z 1% majetek obcí v tomto obvodu. Majetek 

kraje a podnikatelských subjektů nebyl v tomto případě nijak poškozen. 

Z výše uvedených grafů lze vyčíst rozdíly mezi náklady na obnovu jednotlivých druhů 

majetku v pěti správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Ve všech případech 

jednotlivých správních obvodů ORP byly nejvyšší náklady na obnovu majetku státu, z čehoţ 

vyplývá, ţe utrpěl největší škody. Dále ve většině případů utrpěly největší ztráty správní 

obvody ORP a MSK.  

Výši škod jednotlivých druhů majetku ve správních obvodech ORP ovlivňuje mnoho 

faktorů. Mezi ně patří poloha jednotlivých obcí vzhledem k vodním tokům, celková 

připravenost obcí na moţný výskyt bleskové povodně, účinnost a efektivnost 

protipovodňových opatření obcí, míra zasaţeného území, popř. zasaţení nějakého důleţitého 

podniku či objektu. 
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9 Financování škod 

Škody způsobené bleskovou povodní byly z různých zdrojů. Jednak ze zajišťovacího 

fondu MSK, který si kraj zřídil v roce 2002 na financování případné krizové situace a 

mimořádných výdajů v souvislosti s ní. Dále přispíval kraji stát dotací ze státního rozpočtu 

z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Finanční podpory se dostalo i od Královéhradeckého, 

Plzeňského, Středočeského a Zlínského kraje. 

9.1 Zajišťovací fond 

Důkazem připravenosti a odpovědnosti MSK na vznik případné krizové situace je 

zřízení zajišťovacího fondu. Tento fond byl vytvořen na základě usnesení zastupitelstva kraje 

č. 13/352/2 dne 12.12 roku 2002. Hlavním účelem fondu je financování mimořádných, 

nepředpokládaných a neočekávaných výdajů. A to v souvislosti s moţným vznikem krizové 

situace způsobené MU. 

Moravskoslezský kraj byl jiţ v prvních dnech krizové situace kontaktován 

právnickými a fyzickými osobami, obcemi a kraji s nabídkou peněţitých darů pro obce a 

občany zasaţené povodněmi. V rámci těchto darů získal kraj finanční prostředky určené právě 

do zajišťovacího fondu ve výši 7 450 000 Kč.  

Přehled o výdajích a příjmech zajišťovacího fondu během povodně jsou v následující 

tabulce 4. 

Tabulka 4 - Příjmy a výdaje zajišťovacího fondu, upraveno autorkou s vyuţitím 

zdrojů[14.] 

 

            Zajišťovací fond

Příjmy

Počáteční stav 70 000 000

Dary, příspěvky 7 450 000

Celkem 77 450 000

Výdaje

Podpory občanům 15 520 000

Podpory obcím 29 354 396

ZaLP 3 069 722

Celkem 47 944 118

Konečný stav fondu 29 505 881
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Na řešení krizové situace v souvislosti se vznikem povodní byly celkové náklady MSK 

47 944 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly pouţity na: 

 poskytnutí jednorázové peněţité podpory 776 občanům 15 520 000 Kč 

k překlenutí tíţivé sociální situace v souvislosti s povodní,  

 mimořádné neinvestiční dotace obcím, které byly zasaţeny povodněmi, 

v celkové výši 12 538 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s povodněmi, 

 mimořádné investiční dotace konkrétně obcím Jeseník nad Odrou, Kunín 

a Ţivotice u Nového Jičína na odstranění následků krizové situace v celkové 

výši 16 816 000 Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na úhradu výdajů 

spojených s výstavbou 30 kusů základových desek rodinných domů (tyto domy 

byly postaveny jako náhrada za objekty trvalého bydlení, které byly zničeny 

nebo muselo dojít k jejich odstranění v důsledku povodní),  

 úhradu nákladů spojených s likvidačními a záchrannými pracemi a úhradu 

vakcíny proti virové hepatitidě typu A pro děti ve věku 6-15 let z oblastí, ve 

kterých byl dne 25. 6. 2009 vyhlášen stav nebezpečí v celkové výši 3 070 000 

Kč. [14.] 

9.2 Dotace přijaté MSK ze státního rozpočtu 

Státní pomoc byla poskytována od Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR), Ministerstva financí (MF) a Státní správy hmotných rezerv (SSHR). 

Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra 

Moravskoslezský kraj obdrţel z kapitoly Ministerstva vnitra účelovou neinvestiční 

dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Výdaje byly určeny na řešení 

dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně ve výši 3 696 000 Kč.  

Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo Moravskoslezskému kraji investiční dotaci 

prostřednictvím programového financování reprodukce majetku s názvem ISPROFIN. 

Náklady byly pouţité na obnovu obecního a krajského majetku postiţeného povodní v 

celkové částce ve výši 46 087 000 Kč. Jednotlivé částky jsou znázorněné v následující 

Tabulka 5. Jedná se převáţně o financování opěrných zdí u silnic a rekonstrukce mostů. 
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Tabulka 5 - Náklady na obnovu majetku, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů [12.] 

Název akce      Poskytovatelé   

Rekonstrukce opěrných MMR [Kč] Pojišťovna [Kč] 

    

Rozpočet 

MSK [Kč] Celkem [Kč] 

zdí a mostů         

Celkem 46 087 000 104 740 066 2 500 948 153 328 014 

Procentuální vyjádření 30% 68% 2% 100% 

 

Náklady na obnovu majetku neposkytovalo jen MMR, ale i ve velké míře pojišťovny, 

které hradily pojistná plnění a z 68% financovaly veškeré akce. Z tabulky také vyplývá, ţe 

spoluúčast kraje na financování rekonstrukcí činila z celkové částky 2%. 

Z  kapitoly MMR byla dále poskytnuta fyzickým osobám postiţeným povodní 

v oblasti bydlení nenávratná finanční pomoc na úhradu nákladů spojených s odstraněním 

stavby ve výši 4 112 100 Kč.  

V souladu s NV č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci fyzickým osobám 

postiţeným povodní, poskytlo MMR Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotace v 

celkovém objemu 4 350 000 Kč. Prostředky byly poskytnuty jako finanční pomoc v oblasti 

bydlení fyzickým osobám postiţeným povodní. Poskytnutá dotace byla jednotlivými příjemci 

pouţita v plné výši. 

Tabulka 6 – Celková dotace Ministerstva pro místní rozvoj, upraveno autorkou s 

vyuţitím zdrojů[14.] 

    Dotace MMR   

  Účel dotace 
Poskytnuto 

[Kč] 

Obnova obecního a krajského majetku  46 087 000 

postiţeného ţivelní nebo jinou 

pohromou   

Finanční pomoc FO na úhradu 4 112 100 

nákladů spojených s odstraněním stavby    

Finanční pomoc FO v oblasti  4 350 000 

v oblasti bydlení     

Celkem     54 549 100 
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Celková dotace poskytnutá MPR pro MSK činila 54 549 100 Kč. 

Dotace poskytnuté Ministerstvem financí 

Vzhledem k rozsahu povodně a nutných přijatých finančně náročných opatření, bylo 

v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. poţádáno MV o poskytnutí finančních prostředků 

z rezervy na řešení krizových situací. Z kapitoly Ministerstva financí obdrţel MSK 

neinvestiční dotaci na povodně jako úhradu nezbytných nákladů na záchranné a likvidační 

práce ve výši 34 000 000 Kč. Dotace byla určena zejména na pokrytí prvotních nákladů 

a nezbytná opatření přijatá orgány kraje v rámci řešení krizové situace. Finanční prostředky 

byly pouţity zejména na tyto činnosti: 

 zajištění demolic staticky narušených objektů,  

 uloţení a odvozu demoličního odpadu,  

 uloţení odpadu komunálního charakteru a odpadu velkoobjemového charakteru 

komunálního,  

 na nákup ochranných, dezinfekčních a desinsekčních prostředků.  

 Z poskytnutých finančních prostředků byla vyčerpána částka 33 867 600 Kč. 

Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 132 400 Kč byly v rámci finančního vypořádání 

vráceny zpět na účet poskytovatele.[14.] 

9.3 Správa státních hmotných rezerv 

V některých obcích bylo nutno vybudovat provizorní mostní konstrukce jako náhradu 

za mosty zničené povodní. SSHR uvolnila na ţádost vedení MSK 6 provizorních mostních 

konstrukcí. Stavby byly realizovány Armádou ČR. Na obcích však zůstává vybudování 

nájezdů na tyto mosty, následná demontáţ a zpětná doprava do skladů SSHR. Tato činnost si 

dle odborného odhadu vyţádá na kaţdou mostní konstrukci 400 000 Kč. 

9.4 Dotace od krajů 

Na řešení krizové situace vzniklé v důsledku povodní byly jednotlivými kraji 

poskytnuty finanční prostředky v hodnotě 1 700 000 Kč (viz. tabulka 7). 
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Tabulka 7 - Přehled dotace od krajů, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů [14.] 

Poskytovatel dotace 

Částka 

[Kč] 

Královéhradecký kraj 100 000 

Plzeňský kraj 100 000 

Středočeský kraj 1 000 000 

Zlínský kraj 500 000 

Celkem 1 700 000 

9.5 Celkový přehled financování 

V níţe uvedeném grafu je celkový přehled v procentech všech poskytovatelů finanční 

pomoci, kteří přispívali na následky povodní v MSK. Z grafu je znatelné, kdo poskytoval 

největší finanční částky. 

 

 

Graf 8 - Přehled financování povodní, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů[14.] 

Dle grafu je zřejmé, ţe nejvíce nákladů na povodně uhradily MSK pojišťovny, které 

poskytly finance vyplývající z pojistného plnění ve výši 104 740 066 Kč na obnovu některých 

silnic a mostů.  Dále MMR přispívající částkou 54 549 100 Kč na obnovu majetku krajského i 

obecního a peněţité podpory pro fyzické osoby postiţené povodní. Nemalou částkou přispíval 
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také MSK ze zajišťovacího fondu částkou 47 944 118 Kč. Čtvrtý největším poskytovatelem 

finančních zdrojů nákladů na povodně bylo MF poskytující finanční prostředky na záchranné 

a likvidační práce v celkové výši 34 000 000 Kč. V neposlední řadě se podílely na 

financování ostatní kraje, MV a MSK ze svého rozpočtu. 

Náklady na likvidaci škod po povodních jsou v porovnání s celkovou finanční pomocí 

obrovské. Celková poskytnutá finanční pomoc nepokryje ani polovinu potřebných nákladů 

pro obnovu postiţených území. Škody vzniklé v důsledku těchto povodní jsou vysoce 

finančně náročné a nejen pro zasaţený kraj, ale i pro celý stát, který přispívá formou dotací ze 

státního rozpočtu.  

Veškeré vzniklé škody nebylo moţné uhradit ani díky finanční pomoci, které se MSK 

dostalo a ještě potrvá, neţ se s tím kraj a obce vypořádají. 
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10  Ekonomické dopady na základní složky IZS 

Tyto rozsáhlé povodně měly podstatný vliv i na některé z jednotlivých sloţek 

integrovaného záchranného systému. Důsledky povodní se odrazily jak na zraněních, tak i na 

škodách na majetku. 

10.1 Škody na majetku HZS MSK  

 V důsledku povodní utrpěl jisté škody také HZS MSK a to nejen na majetku, ale 

převáţně na lidském zdraví. Při provádění záchranných a likvidačních pracích bylo zraněno 

celkem devět příslušníků HZS MSK.  

Likvidaci následků povodní byly pro hasičský záchranný sbor uvolněny finanční 

prostředky z kapitoly Veřejná pokladní správa a následně navýšeny GŘ HZS běţné výdaje 

v rozpočtu o 9 148 000 Kč. 

Tabulka 8 - Náklady na povodeň HZS MSK, upraveno autorkou s vyuţitím  

zdrojů [15.] 

Investiční prostředky Částka Kč 

motory člunů 5 ks 125 000 

čluny 6 ks 550 000 

plovoucí čerpadla 11 ks  610 000 

opravy mobilní techniky 3 186 000 

opravy pily, plovoucí čerpadla, EC, TP 900 000 

opravy čluny, motory 250 000 

osobní ochranné prostředky 1 500 000 

hadice 800 000 

ţenijní materiál a nářadí 100 000 

hunanitární pomoc - doplnění za 

vydané 500 000 

stravování, nápoje  200 000 

PHM  427 000 

CELKEM  9 148 000 

 

Částkou 9 148 000 Kč byly pokryty výdaje na provoz, opravy a na nákup věcných 

prostředků. 
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Objekty HZS MSK se při povodních v roce 2009 nenacházely v záplavových 

oblastech, proto konkrétně na majetku HZS MSK ţádné škody nevznikly. Zničené technické 

prostředky či ochranné pomůcky byly nahrazeny novými a poškozená zásahová vozidla byla 

opravena za finanční prostředky, o které byl zvýšen rozpočet rozpočtovým opatřením GŘ 

HZS ČR. 

Vzhledem k tomu, ţe celkové náklady na zásahové a likvidační práce, včetně náhrady 

zničené techniky byly uhrazeny ze státního rozpočtu, měly povodně na rozpočet HZS MSK 

dopad pouze tím, ţe bylo nutno odloţit plánované opravy a nákupy techniky. Dle dostupných 

informací od vedoucí oddělení rozpočtu a financování HZS MSK by v případě nenavýšení 

výše uvedeného rozpočtu, hrozilo by váţné ohroţení akceschopnosti zásahových jednotek a 

značně by to ovlivnilo jejich rozpočet.[15.]  

10.2 Škody na majetku Územního střediska záchranné služby MSK 

Územního středisko záchranné sluţby (ÚSZS) je příspěvkovou organizací MSK. Její 

financování je zhruba z 30% z příjmů za výkony ze zdravotních pojišťoven a zbylých 70% 

tvoří příspěvek na provoz ze strany zřizovatele, kterým je MSK. 

V důsledku povodní vznikly u ÚSZS MSK škody na majetku, ke kterým došlo vlivem 

záplavové vlny. Přehled škod je specifikován v následující tabulce 9. 

Tabulka 9 -  Škody na majetku ÚSZS MSK, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů [16.] 

           Škody na majetku ÚSZS MSK Výše škody 

Movitý dvě sanitní vozidla 100 000 Kč 

  o   podlahová krytina v přízemí    

Nemovitý omítka v přízemí budovy  100 000 Kč 

  elektroinstalace   

Celkem   200 000 Kč 

 

Škody na movitém majetku 

V případě škody na movitém majetku utrpěla újmu dvě sanitní vozidla. Bylo to 

způsobeno povodní v budově, kde jsou umístěna v garáţových kójích. Tato vozidla slouţí 

jako záloţní. Sanitní vozidla byla odtaţena do servisu a následně vyměněny díly poškozené a 

zanesené bahnem.  
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Škody na nemovitém majetku 

Omítka v přízemí budovy byla poškozená do výše 50 cm. V důsledku toho se vytvořily 

plísně. Proto bylo nutné provést oklepání omítky, odvětrání a nanesení sanační omítky. 

Poškození elektroinstalace zahrnovalo poškození rozvodů kabelů v šachtě, v podlaze garáţe 

způsobilo poškození rozvaděče a pojistné skříně. Naštěstí nebyly poškozeny ţádné další 

spotřebiče či přístroje druhotně zapojené na tyto rozvody.  

Největším problémem při této události bylo zabezpečení nutné dodávky elektrické 

energie pro chod dispečinku a to jsou: 

 tj. telefonní ústředny,  

 PC techniky, vysílaček  

 a nouzového osvětlení.  

Situaci komplikovaly i následné výpadky proudu způsobené poškozením 

elektroinstalace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto pořídit přenosný nouzový zdroj elektrické 

energie, který dokáţe poskytnout nutnou zálohu celého dispečinku, nouzového osvětlení a 

ovládání garáţových vrat, pro jejich snadné otevření. Celková investice zmiňovaného zdroje 

energie je odhadnuta do 100 000 Kč. Jedná se ovšem pouze o nouzové řešení, které zcela 

nepokryje potřeby výjezdového stanoviště při dlouhodobé odstávce elektrické energie. Tento 

problém by měl dlouhodobě vyřešit trvalý zdroj náhradní energie, který ovšem ÚSZS MSK 

nevlastní, ač o něho delší dobu ţádá.  

Celkové škody ve výši cca 200 000 Kč byly zaplaceny pojišťovnami. Povodně v MSK 

v roce 2009 rozpočet ZZS nijak neovlivnily.  

V případě ÚSZS je nutné ještě podotknout, ţe zdravotnické operační středisko 

nedostalo ţádnou informaci o nastalé povodňové situaci od některé ze sloţek IZS a ani 

z města Nový Jičín, kde zasedal krizový štáb. Dispečink ÚSZS vůbec netušil hrozící 

nebezpečí povodně. Informaci se dostalo aţ od HZS zasahujícího v Ţilině, a poté od 

pana náměstka pro techniku a provoz v ÚSZS, v jehoţ místě bydliště se vylila řeka 

z koryta přes most. Dále neměl dispečink ţádné informace o tom, ţe říčka Grasmanka, 

která protéká v blízkosti záchranné sluţby, se vylila a začala zaplavovat objekt.[16.] 
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10.3 Škody na majetku Policie ČR 

Finanční ztráty, jimiţ utrpěla Policie ČR (PČR) v důsledku bleskových povodní, byly 

na nemovitém majetku. Dle dostupných informací z Krajského ředitelství Policie 

Moravskoslezského kraje bylo vyčíslení škod následující (viz. tabulka 10). 

Tabulka 10 - Škody na majetku PČR, upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů 

Škody na majetku PČR Výše škody 

Objekt obvodního oddělení PČR ve Frýdku  42 941 Kč 

Objekt obvodního oddělení PČR v Novém 

Jičíně  49 512 Kč 

Objekt obvodního oddělení PČR Karviná  1 344 Kč 

Celkem 93 797 Kč 

 

Bleskové povodně postihly celkem tři objekty obvodních oddělení PČR.V prvním 

případě bylo nutné provést dezinfekci části objektu, opravy podlahových konstrukcí a maleb, 

coţ činilo 42 941 Kč. V Novém Jičíně proběhla nezbytná oprava maleb a omítek za téměř 

49 512 Kč. V Karviné bylo vyčísleno 1 344 Kč na opravu plynového kotle, na němţ došlo 

k poškození vlivem povodní.  

PČR neutrpěla vlivem bleskových povodní rozsáhlé škody na majetku, k nimţ nedošlo 

v rámci zásahu, ale pouze vlivem „velké vody“. Výše uvedené náklady financovali PČR 

standardně z rozpočtu určeného na provoz nemovitostí. Jejich rozpočet nebyl nijak zásadně 

ovlivněn. 
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10.3.1 Celkové škody na majetku základních složek IZS  

Pro přehlednost je procentuelně vyjádřena výše nákladů všech IZS sloţek na obnovu 

majetku postiţeného povodní. 

 

Graf 9 - Celkové škody na majetku sloţek IZS, upraveno autorkou s vyuţitím 

zdrojů[15.] [16.] [17.] 

Z grafu je patrné, ţe škody u HZS MSK byly samozřejmě nejvyšší, protoţe se největší 

měrou podílel na záchranných a likvidačních pracích, tudíţ utrpěl větší finanční ztráty neţ 

ostatní sloţky. 

Na rozpočty zasahujících základních sloţek IZS povodně neměly vliv. Byly nastaveny 

tak, ţe bylo dopředu počítáno s moţným vznikem MU a tak se  předešlo větším finančním 

ztrátám. Sloţky neobdrţely ani ţádné státní dotace a financovány byly z běţného rozpočtu. 

Jen HZS MSK byly navýšeny prostřednictvím GŘ HZS běţné výdaje v rozpočtu, které byly 

pouţity na úhradu škod, vzniklých v průběhu záchranných a likvidačních pracích. 
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11 Závěr 

Závaţnost povodní vyskytujících se na území České republiky by neměla být 

opomíjena vzhledem k jejich četnosti a rozsahu vzniklých škod. Důkazem toho je hned 

několik povodní s devastujícími účiny, které zasáhly naše území v průběhu několika minulých 

let. Jednou z nich je blesková povodeň v roce 2009, která postihla Moravskoslezský kraj, 

především oblast Novojičínska. Tato povodeň měla velké následky. Její vznik s sebou nesl 

v prvé řadě ztráty na lidských ţivotech a poškození zdraví lidí. Zanedbatelné nebyly ani 

rozsáhlé škody na majetku postiţených obcí, které se vyšplhaly aţ do výše několika miliard. 

V souvislosti s prováděním záchranných a likvidačních prací, došlo rovněţ ke škodám na 

majetku zasahujících sloţek IZS.  

Cílem této diplomové práce bylo vypracování celkového přehledu dopadů povodní na 

MSK.  V práci byly vytvořeny komplexní tabulky a grafy zahrnující souhrnné vyčíslení škod. 

Pro jejich vytvoření mi poslouţila data získaná především od hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního 

střediska záchranné sluţby a ze závěrečného účtu Moravskoslezského za rok 2009. Myslím, 

ţe jsem zadaný cíl splnila.  

Pravděpodobnost opětovného výskytu bleskové povodně na tomto území stále je, a 

proto bych navrhovala lepší připravenost kraje, dále prověření a dosaţení větší efektivnosti 

protipovodňových opatření. Vzhledem k nutnosti vytváření nejrůznějších protipovodňových 

opatření je nezbytné provádění podrobnějších ekonomických analýz. Výsledky těchto analýz 

také pomohou ke stanovení rozhodnutí, zda opravovat a rekonstruovat objekty, které byly 

opětovně poškozeny povodněmi. Pojišťovny tyto objekty odmítají pojistit a stát, kraj a obce 

financují jiţ několikátou obnovu.  

Studie byla pro mne přínosná, protoţe mi pomohla více proniknout do problematiky 

povodňových škod vzniklých v důsledku bleskových povodní. Tato práce by mohla 

v budoucnu poslouţit jako podklad pro další studie a analýzy.  
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Příloha č. 1 Přehled nákladů na obnovu majetku v MSK 

Tabulka 11 - Náklady na obnovu majetku postiţených obcí, upraveno autorkou 

s vyuţitím zdrojů[12.] 

 

 

Státu Kraje Obcí

Podnikatels

kých 

subjektů

Nepodnika

jící osoby Celkem

ORP Kopřivnice

Kopřivnice 2 000 25 2 430 0 250 4 705

Štramberk 500 0 1 875 9 015 600 11 990

Závišice 400 20 250 460 0 1 258 22 368

Ţenklava 76 692 14 700 18 183 3 580 11 550 124 705

Celkem 79 592 34975 22 948 12595 13 658 163 768

ORP Odry

Fulnek 163 710 9 600 109 650 9 370 5 350 297 680

Vraţné 0 11 650 430 60 1 850 13 990

Mankovice 0 400 0 0 0 400

Celkem 163 710 21 650 110 080 9 430 7 200 312 070

ORP  Frenštát p. Radhoštěm 16 880 40 644 100 0 0 57 624

Bordovice 3 860 16 000 1 400 0 200 21 460

Lichnov 0 43 250 2 500 0 20 45 770

Tichá 793 8 000 6 500 0 0 15 293

Veřovice 23 760 50 13 543 240 1 050 38 643

Studénka 22 000 9 000 210 90 172 31 472

Celkem 67 293 116 944 24253 330 1442 210 262

ORP Nový Jičín 197 404 11 292 218 943 87 398 57 272 572 309

Bartošovice 9 750 250 2 492 88 470 13 050

Bernartice n. O. 0 33 600 1 660 148 15 601 51 009

Hladké Ţivotice 17 315 0 80 0 0 17 395

Hodslavice 249 650 1 200 39 962 3 420 18 062 312 294

Jeseník nad Odrou 133 600 28 070 46 288 41 116 161 505 410 579

Kunín 115 610 950 108 791 30 552 82 476 338 379

Mořkov 47 350 5 400 18 700 80 8 300 79 830

Starý Jičín 20 000 44 600 11 530 1 060 4 105 81 295

Šenov u N. Jičína 127 604 6 085 33 128 1 319 36 710 204 846

Ţivotice u N. Jičína 11 350 58 500 81 985 26 214 181 067 359 116

Suchdol nad Odrou 0 9 100 0 0 0 9 100

Rybí 0 600 0 0 0 600

Hostašovice 0 0 6930 80 500 7510

Celkem 929 633 213 947 570 571 191 475 566 248 2 457 312

ORP Bílovec 0 7 150 0 0 0 7 150

Albrechtičky 0 0 82 0 180 262

Celkem 0 7 150 82 0 180 7 412

NÁKLADY NA OBNOVU MAJETKU ZA VŠECHNY OBCE CELKEM  3 152 374

ORP

Majetek


