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ABSTRAKT 

Téma bakalářské práce je Ochrana obyvatelstva před povodněmi na Jesenicku. 
Bakalářská práce byla vypracována pomocí domácích literárních zdrojů. První část se zabývá 
legislativou a součinností povodňových orgánů se složkami integrovaného záchranného 
systému. Dále povodněmi 1997 na Jesenicku a 2010 na Liberecku. Na závěr je zpracováno 
místní šetření a vypracován návrh manuálu pro občany při povodni pro obec Písečná 
u Jeseníku. 

ABSTRACT 

The topic of Bachelor's thesis is The Protection of Population from floods in Jesenik Region. 
Bachelor thesis was developed by domestic resources. The first part deals with the legislation 
and the cooperation of authorities to flood the Integrated Emergency System. Furthermore, 
it deals with the 1997 flood in Jesenik region and 2010 flood in Liberec region. At the 
conclusion of the investigation and processing of local drafted a manual for citizens to flood 
the village of Pisecna near Jesenik.  

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Písečná u Jeseníku, povodně na Moravě 1997, povodně na Liberecku 2010, region Jeseník, 
současné povodně, Integrovaný záchranný systém, mimořádná událost 

KEYWORDS 

Pisecna in Jesenik, floods in Moravia 1997, floods in Liberec region 2010, Jesenik region, 
the present flood, Integrated Rescue System, extraordinary event 
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1. ÚVOD 
V současné době jsou obyvatelé planety Země vystaveni celé řadě různých přírodních 

i antropogenních hrozeb a nebezpečí. Přibývá živelních katastrof, průmyslových havárií, 
sociálních, náboženských a etnických konfliktů často spojených s válkami nebo jiným 
organizovaným násilím. Nemůžeme opomenout ani ohrožení, vyplývající z používání 
moderních technologií, biotechnologií, genetického inženýrství atd. a z nich plynoucích 
zdravotnických, sociálních, ekologických a jiných negativních důsledků. 

Povodně jsou většinou závažnou přírodní katastrofou, při níž se rozlévá velké množství 
vody do okolní krajiny. Povodním nejsme schopni zabránit, avšak do jisté míry můžeme 
omezit její ničivé účinky, což mohou být ztráty lidských životů, poškození lidského zdraví, 
zničení nebo poškození životního prostředí a v neposlední řadě velké majetkové škody. 
Povodně se vyskytují velice nepravidelně a náhle, proto je problém realizovat opatření proti 
nim. Povodeň působí velké škody a dokáže ochromit život v postiženém území na dlouhou 
dobu.  

Vzhledem k tomu, že pocházím z regionu, jehož se povodně dotýkají bezprostředně, cílem 
mé bakalářské práce je analýza průběhu ničivé povodně v roce 1997 v obci Písečná 
u Jeseníku, zhodnocení současného stavu a návrh souboru opatření ke zlepšení 
protipovodňové ochrany. 

Pro porovnání jsem si vybrala srpnové povodně, které v loňském roce postihly Liberecko, 
resp. obce Chrastava, Nová Ves a Bílý Kostel, a to především pro podobnost geografickou, 
hydrologickou, tak vzhledem k časovému odstupu těchto dvou přírodních povodní. 

Současný stav je hodnocen na základě osobních zkušeností, konzultací s příslušníky HZS 
ČR a se zástupci místní samosprávy. Dalšími zdroji informací pak jsou souhrnné informace 
o průběhu povodní a výsledky místního šetření, které byly uskutečněny mezi občany obce 
Písečná u Jeseníku. 

Součástí této bakalářské práce je vypracovaný manuál pro občany při povodni a výsledky 
místního šetření, které probíhalo mezi občany obce Písečná u Jeseníku. 

V závěru hodnotím veškeré poznatky a uvádím nejdůležitější aspekty práce. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 
Pro definování pojmů nezbytných k pochopení mé práce byl použit Terminologický 

slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu vydané Ministerstvem 
vnitra České republiky, Praha 2009. Dále to byla základní povodňová a krizová legislativa, 
zejména zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [1], 
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů [2] a zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů [3].

Evakuace 

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, 
zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí 
do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), 
pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění.  

Hlásná povodňová služba 

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané 
povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky 
ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná 
k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.  

Hydrogeologický rajon 

Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění 
a oběhem podzemní vody.  

Integrovaný záchranný systém (IZS) 

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 
záchranných a likvidačních prací. 

Krizové opatření 

Organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích 
následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. 

Krizové řízení  

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných 
v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické 
infrastruktury. 

Krizová situace 

Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické 
infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 
nebo stav ohrožení státu. 

Krizový stav 

Stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy (stav nebezpečí), 
vláda ČR, popř. předseda vlády ČR (nouzový stav) nebo Parlament ČR (stav ohrožení státu 
a válečný stav) v případě hrozby nebo vzniku krizové situace a v přímé závislosti na jejím 
charakteru a rozsahu. 
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Krizový štáb kraje 

Krizový štáb kraje zřizuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy jako svůj 
pracovní orgán k řešení krizových situací.  

Likvida ční práce 

Činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky 
se rozumí účinky (dopady) a rizika působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí.  

Mimořádná situace na vodním toku 

Stav způsobený povodní, havárií, dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý 
následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě vodního toku nebo následkem 
mimořádných manipulací na vodních dílech nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny 
popřípadě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího 
k zadržování nebo vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku zvláštní 
povodně. 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací. 

Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 

Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních 
děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, 
k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další 
způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt 
nebo jakost. 

Podzemní vody 

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 
nasycení v přímém styku s horninami. Za podzemní vody se považují též vody protékající 
drenážními systémy a vody ve studních. 

Povodeň

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 
při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Povodeň je i stav, kdy voda 
může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat 
nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 
srážkových vod.  

Povodí 

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému 
místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku 
do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí , kterou je myšlená hranice 
geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy 
povrchových vodních útvarů v povodí. 

Povodňové plány 

Povodňovými plány se rozumí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných 
a spolehlivých informací vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci 
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a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace 
povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy 
a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech 
a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Obsahují věcnou část, 
organizační část a část grafickou. 

Povodňové zabezpečovací práce 

Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí 
vzniku povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.  

Povodňové záchranné práce 

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná 
za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů
a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně
nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.  

Povrchové vody 

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. 
Tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami 
pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.  

Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky 
ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji. 
O hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména 
o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje 
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí. 

Stupně povodňové aktivity 

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné 
limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, 
popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém 
plánu.  

Ústřední krizový štáb (ÚKS) 

Pracovní orgán vlády ČR k řešení krizových situací, zařazený vládou ČR do systému 
bezpečnostní rady státu (BRS). ÚKŠ připravuje návrhy na řešení krizových situací BRS nebo 
v případě nebezpečí z prodlení přímo vládě ČR. Podle charakteru krizové situace jmenuje 
předseda vlády ČR a BRS, který rozhoduje o aktivaci ÚKŠ, předsedou ÚKŠ ministra vnitra 
nebo ministra obrany. 

Věcný prostředek 

Movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít 
při řešení krizové situace. 

Vodní toky 

Jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku 
a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech 
a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem 
nebo zakrytými úseky.  



11

Vodní útvar 

Vodním útvarem je vymezitelné významné soustředění povrchových vod nebo podzemních 
vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými 
vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary jsou přírodní a umělé. Umělé 
vodní útvary jsou vytvořené lidskou činností. 

Vodní zdroj 

Vodní zdroj je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení 
potřeb člověka.  

Záchranné práce 

Činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou 
událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí 
a vedoucí k přerušení  

Záplavová území 

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené 
povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 
vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat 
a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. 

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může 
vést k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. 
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3. LEGISLATIVA 

3.1 Klí čové zákony k ochraně před povodněmi 

3.1.1 Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 
pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 
a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha 
a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. 

Zákon mimo jiné stanovuje povodňová opatření, povodňové plány a prohlídky, stupně
povodňové aktivity a záplavová území. Určuje předpovědní a hlásnou povodňovou službu, 
záchranné a zabezpečovací práce, dokumentaci a vyhodnocení povodní, povodňové orgány 
a náklady na ochranu před povodněmi [1].  

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

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě
na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 
napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 
těchto povinností [2]. 

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

Vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky integrovaného záchranného 
systému a jejich působnost, pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 
celků. Zákon také stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě
na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích, při ochraně obyvatelstva 
před a po dobu vyhlášení krizových stavů (stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení 
státu, válečného stavu) [3]. 

3.1.4 Zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých zákonů  

Stanovuje pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření 
pro krizové stavy, určuje též práva a povinnosti fyzických a právnických osob v této situaci 
[4]. 

3.2 Ostatní související právní předpisy o povodních 
• Zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně

některých zákonů  

• Zákon 128/2000 Sb., o obcích 

• Zákon 129/2000 Sb., o krajích 

• Zákon 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou  

• Zákon 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením okresních úřadů

• Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně  
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3.3 Legislativa související s problematikou ochrany před povodněmi 
• Zákon 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky  

• Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů

• Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 135/2001 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 

• Vyhláška ministerstva zemědělství (Mze) 470/2001 Sb., kterou se stanoví 
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících 
se správou vodních toků

• Vyhláška Mze 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 
díly 

• Vyhláška Mze 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 
řádů vodních děl 

• Vyhláška ministerstva životního prostředí (MŽP) 236/2002 Sb., o způsobu 
a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území 

• Vyhláška Mze 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 

• Nařízení vlády 36/2003 Sb., mění nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení § 27 
odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

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

• Vyhláška MMR 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

3.4 Metodické pokyny a normy 
• Metodický pokyn 10/98 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko-

bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie 

• Metodický pokyn 11/98 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých 
sypaných hrázích (Věstník MŽP 5/1998) 

• Metodický pokyn 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti 
přehrad za povodní (Věstník MŽP 4/1999) 

• Metodický pokyn 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP 
7/2000) 

• Metodický pokyn 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné 
a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP 5/2003) 

• Metodický pokyn 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu 
ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP 9/2005) 

• Odvětvová technická norma vodního hospodářství (TNV) 75 2931 

• Odvětvová norma TNV 75 2010 
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4. POVODEŇ

4.1  Stručný popis a druhy povodní vyskytujících se v ČR 
Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Přechodné výrazné 
stoupnutí vodní hladiny konkrétního vodního toku, při kterém se voda z koryta vylévá, 
způsobuje následné zaplavení bezprostředního i blízkého okolí vodního toku, ohrožuje životy 
a majetek, devastuje životní prostředí a působí značné materiální škody.  

Povodeň je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže 
dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k 
zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena 
přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami či chodem ledů (přirozená povodeň), 
nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii 
(protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň) [1]. 

Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, nebo krátkodobými 
srážkami velké intenzity kdy během 1 až 6 hodin může vypadnout více než 100 mm srážek. 
Přívalové srážky se vyskytují v letních bouřkách vzniklých na studených frontách. Rychlý 
přísun srážek nestačí půda vsakovat a voda rychle po povrchu odtéká a často odnáší půdní 
materiál a způsobuje erozi. I když zasažená plocha většinou není velká, voda proudí velmi 
rychle, má velkou ničivou sílu a způsobuje velké škody. Velké přívalové povodně postihly 
roku 1872 povodí dolní Berounky, 1998 Rychnovsko, 2006 povodí horní Dyje a v roce 2009 
Novojičínsko, Děčínsko, jih Čech a Jesenicko.  

Bouřkové (bleskové) povodně v letním období způsobené krátkodobými srážkami velké 
intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních 
tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích (např. 
Stěnava, horní Metuje, Jílovský potok, Dřevnice, Vsetínská Bečva, Divoká Orlice, horní 
Jizera, Malše, Vydra, Bělá). Posledním příkladem bleskových povodní byly povodně v srpnu 
2010, které zasáhly Liberecko. 

Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci 
s vydatnými dešťovými srážkami se nejvíce vyskytují na podhorských tocích a dále 
i v nížinných úsecích velkých toků (např. na horním a středním povodí Labe, povodí Ohře, 
horním povodí Moravy, povodí Jizery a Divoké Orlici). Tání významná pro vznik povodní 
velkého rozsahu mohou nastat prakticky od prosince až do dubna. Ve sněhově bohatém roce 
je na celém území ve sněhu akumulováno přibližně 5 mld. m3 vody. Výška sněhové pokrývky 
v průměru dosahuje v nížinách 10 – 20 cm, ve středních polohách 40 – 60 cm, na horách 
přes 100 cm. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné.  

Povodně způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích se vyskytují v úsecích 
toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp (např. ledové jevy na vodních 
tocích Berounka, Cidlina, Ohře, Sázava, Divoká Orlice). 

Zvláštní povodeň je způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 
může vést k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. 
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4.2 Možnost výskytu na území ČR 
Pro vznik povodní v ČR jsou v naprosté většině případů rozhodující hydrologické příčinné 

jevy na území republiky. 

Česká republika má následkem značné členitosti svého území velmi hustou 
hydrografickou síť o délce cca 85 tis. km. Nachází se v oblasti mírného klimatického pásma 
s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. Krátkodobé změny počasí jsou způsobovány 
častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové 
masy a jsou většinou doprovázeny srážkami. 

Rozdělení srážek v průběhu roku má spíše kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční 
úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních 
měsících se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které zasahují 
poměrně malá území. Dlouhodobý úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou 
výškou, významně se však projevují orografické vlivy terénu. Odtokové poměry jsou značně
nerovnoměrné. Poměr průměrného a maximálního průtoku při 100leté povodni je na větších 
tocích 1 : 20 až 1 : 50, na malých tocích se blíží 1 : 100 a na některých horských tocích je ještě
větší. 

Za povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti vodních děl III. a IV. 
kategorie, zejména malých vodních nádrží a rybníků, kterých je v ČR cca 21 000. Tato vodní 
díla mohou být pak zdrojem dalšího povodňového nebezpečí (vzniku zvláštní povodně), buď
z důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického 
stavu či zanedbané údržby. V ČR zhruba 20 – 30 % z celkového počtu hrází malých vodních 
nádrží III. a IV. kategorie nevyhovuje kriteriím technicko-bezpečnostního dohledu 
pro převedení 50letých a 100letých povodní. 

4.3 Vývoj povodně velkého rozsahu 

4.3.1 Faktory ovlivňující průběh povodně

Průběh povodně je charakterizovaný hodnotou kulminačního průtoku, tvarem a objemem 
povodňové vlny, dobou výskytu i druhem povodně. Nejdůležitější faktory ovlivňující rozsah 
povodní, vznik a trvání krizových stavů a velikost povodňových škod uvádím v příloze č. 14.1 

4.3.2 Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového 
nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA): 

1. SPA – bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně. Činnost zahajuje hlásná služba 
a hlídková služba na vodních tocích. Na vodních dílech se tento stav vyhlašuje při dosažení 
mezních bezpečnostních hodnot.

2. SPA – pohotovost - vyhlašuje se v době, kdy přirozená povodeň přechází v povodeň. 
Tento stupeň povodňové aktivity vyhlašuje příslušný povodňový orgán. Dále je zajištěna 
trvalá pohotovost příslušných složek a zasedá povodňová komise, která navrhuje 
protipovodňová opatření pro zmírnění průběhu povodní.  

3. SPA – ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího 
rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území a při dosažení kritických hodnot 
na vodních dílech. Při jeho vyhlášení se provádí zabezpečovací a podle potřeby záchranné 
práce a evakuace. 
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Stupně povodňové aktivity jsou obvykle vázány na objektivně stanovené směrodatné 
limity, zejména na vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, 
popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody 
v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.). Směrodatné limity 
pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech. 
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5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
Procesy provázející kolonizaci krajiny, především rozsáhlé kácení lesů v horských 

a podhorských oblastech, radikální přeměna trvalých travních porostů na ornou půdu, 
nevhodné agrotechnické postupy a důsledné regulace vodních toků spojené s likvidací lužních 
ekosystémů negativně ovlivňují přirozené odtokové poměry, vláhový režim krajiny, přispívají 
k rozkolísanosti průtoků a podporují erozi půdy.  

Povodně ohrožují lidské životy, majetek a životní prostředí. Tuto problematiku v ČR řeší 
vodní zákon [1]. Ochrana před povodněmi jsou opatření směřující k předcházení a zamezení 
těchto škod. Je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace 
krizovými plány. Hlavním cílem protipovodňové ochrany v řešeném území dlouhodobě
je ochrana sídel. 

V případě ochrany před povodněmi jsou velice důležitá preventivní opatření. Mezi 
preventivní opatření mimo jiné zahrnujeme zpracování povodňových plánů, provádění 
povodňových prohlídek, stanovení zátopových území, přípravu informačního systému, 
školení pracovníků povodňové služby, zajištění technicko-bezpečnostního dohledu 
na vodních dílech. Mezi dlouhodobé akce spadá i plánování výstavby budov nebo jiných 
objektů s ohledem na možnost vzniku povodně, využití půdy, zalesňování svahů, tvorba 
retenčních kanálů a nádrží. 

5.1 Protipovodňová opatření 
Realizací protipovodňových opatření se rozumí zejména [5]: 

- realizace opatření k posílení retenční schopnosti krajiny 

- realizace opatření k obnově lužních ekosystémů a změně způsobu využití pozemků
v aktivních zónách inundace 

- realizace technických opatření u staveb v aktivních zónách záplavových území 
a v pasivních zónách inundace 

- obnova a rozšíření systému hrází k lokální ochraně sídel v údolních nivách vodních 
toků

- realizace systému hrází ke zvýšení akumulačního objemu retenčních prostorů, 

- respektovat vyhlášená záplavová území vodních toků, nepřipouštět novou zástavbu 
v aktivních zónách vodních toků

- respektovat oblasti známých rozlivů, které nejsou vyhlášeným záplavovým územím 
jako zóny podmíněně vhodné pro výstavbu 

- kapacitní úpravy vodních toků v zastavěných územích a rekonstrukce příčných staveb 
omezujících průtočnou kapacitu vodního toku 

- budování prostorů umělé retence (poldry), stavby k neškodnému odvedení 
mimořádných průtokových množství v korytech toků (hráze, odlehčovací ramena 
koryt) a stavby k výškové regulaci hladiny (pohyblivé jezy) 

- organizační opatření (předpovědní a hlásná povodňová služba a varovný systém, 
činnost povodňových komisí, zpracování povodňových plánů) 
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5.1.1 Rozdělení protipovodňových opatření 

Model (teoretické fungování) protipovodňové ochrany, který má za cíl snížení 
potenciálních majetkových škod, dále rozdělíme na aktivní a pasivní protipovodňová opatření, 
abychom lépe postihli legislativní a finanční vazby mezi jednotlivými subjekty. Tato opatření 
lze v našem pojetí charakterizovat v zásadě takto: 

- aktivní protipovodňová opatření jsou založena na preventivním přístupu 
při využívání záplavových území. Hlavním cílem aktivních protipovodňových opatření 
v tomto pojetí je zajistit optimální rozvoj v záplavových územích a tím rovněž 
optimalizovat dopad povodňových škod na národní hospodářství. Znamená to, 
že tato opatření řeší problém škod pomocí principu individuální odpovědnosti 
za využívání oblastí v okolí řek. 

- pasivní protipovodňová opatření jsou přijímána k ochraně majetku, který byl 
v záplavovém území již umístěn. Jsou přijímána na ochranu majetku obyvatel, kteří 
se již v záplavovém území usídlili – tj. dobrovolně se rozhodli nést riziko. Významný 
rozdíl oproti aktivním protipovodňovým opatřením je ten, že na realizaci pasivních 
opatření je potřeba vynaložit dodatečné (soukromé či veřejné) prostředky.  

5.1.2 Technická a netechnická opatření 

Protipovodňová opatření lze rozdělit do dvou hlavních skupin:  

- technická opatření – příkladem jsou retenční nádrže, zkapacitňování koryt, 
jejich stabilizace (opevňování), výstavba ochranných hrází, inženýrská 
a inženýrskobiologická opatření ke snížení eroze a zvýšení retence v povodí 

- netechnická opatření – patří sem zejména definování záplavových zón a jejich právní 
zajištění, předpovědní a varovné systémy, výchova veřejnosti k odpovědnému chování 
při povodňových rizikových situacích. 

Na tocích, pro které je doba reakce povodí kratší než 3 hodiny, jsou z pohledu ochrany 
zdraví a životů obyvatel důležitější technická opatření. Taková doba odezvy je příliš krátká 
pro plnou funkci předpovědních a varovných systémů i pro nasazení civilní ochrany [6]. 

Obrázek č. 1: Klasifikace protipovodňových opatření [6] 
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6. POVODŇOVÉ ORGÁNY 
Povodňové orgány jsou ustanoveny podle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [1]. 

Zabezpečují řízení ochrany před povodněmi. Což zahrnuje přípravu na povodňové situace, 
řízení, organizaci a kontrolu příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím 
bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků
ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se řídí povodňovými plány.  

6.1 Postavení a činnost povodňových orgánů
Jsou specifikovány ve dvou časových úrovních [7]: 

Mimo povodeň jsou povodňovými orgány 

• orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady 
městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

• krajské úřady 

• Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných 
a likvidačních prací přísluší Ministerstvu vnitra 

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány 

Povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné 
složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně. 

• povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských 
částí 

• povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze 
povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

• povodňové komise krajů

• Ústřední povodňová komise 

6.2 Povodňové orgány obcí 
Předsedou povodňové komise je starosta obce. Další členy komise jmenuje z obecního 

zastupitelstva, z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření 
při ochraně před povodněmi. Jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou 
působností [8]. 

Organizují přípravu obce na přirozené a zvláštní povodně, vyhlašují a odvolávají stupně
povodňové aktivity v rámci územní působnosti, zajišťují varování občanů obce, evakuaci osob 
před hrozícím nebezpečí, provádějí povodňové prohlídky, organizují a zabezpečují 
povodňovou hlásnou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických 
a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednosměrného systému varování, 
podílejí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce a zpracovávají povodňový plán. 
Provádějí prohlídky po povodni a zjišťují rozsah a výši povodňových škod. Podávají zprávu 
o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.  
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6.3 Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností 
Starosta obce s rozšířenou působností (ORP) zřizuje povodňovou komisi ORP a je jejím 

předsedou. Jsou podřízeny povodňovému orgánu kraje. 

Organizují přípravu ORP na povodně, vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity 
v rámci územní působnosti, organizují provádění povodňových prohlídek, v případě
nebezpečí z prodlení vyžadují pomoc ozbrojených sil České republiky a prověřují 
připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů. Zajišťují v době povodně
hygienickou a zdravotnickou péči, organizují zásobování, dopravu a další povodní narušené 
funkce v oblasti. Potvrzují shodu věcné a grafické části povodňových plánů obcí 
s povodňovým plánem správního obvodu ORP [8]. 

6.4 Povodňové orgány krajů
Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman a je jejím předsedou. Jsou podřízeny ústřednímu 

povodňovému orgánu. 

Vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, účastní 
se hlásné povodňové služby a zpracovávají povodňový plán správního území kraje. Také řídí 
změny na odtokových poměrech v ucelených povodí manipulacemi na vodních dílech v rámci 
manipulačních řádů a hodnotí vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a na vodních 
dílech na odtokový režim a koordinují jejich provádění. Využívají pro vedení záchranných 
prací, pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy 
záchranných prací příslušné operační a informační středisko HZS.  

6.5 Ústřední povodňový orgán 
Ministerstvo životního prostředí jakožto ústřední povodňový orgán řídí ochranu 

před povodněmi a výkon dozoru nad nimi s výjimkou likvidačních prací, které má na starosti 
Ministerstvo vnitra. Účastní se hlásné povodňové služby, zajišťuje průzkumné 
a dokumentační práce, zpracovává povodňový plán České republiky a předkládá 
jej ke schválení Ústřední povodňové komisi. 

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda, která i schvaluje její statut. Předsedou 
je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra.  

Povodňová komise informuje o průběhu povodní vládu, koordinuje a kontroluje činnost 
povodňových komisí krajů. Nařizuje po projednání s příslušnými povodňovými orgány krajů
a příslušnými správci povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec 
manipulačního řádu s možným dosahem přesahujícím rámec oblasti povodí. Řídí, koordinuje, 
kontroluje a ukládá v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi, pokud povodňové 
komise krajů vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření [8].  

6.6 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi 
• správci povodí 

• správci vodních toků

• vlastníci vodních děl 

• vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují 
průběh povodně



21

Obrázek č. 2: Schéma přenosu informací předpovědní a hlásné povodňové služby při povodni
[9] 
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7. SPOLUPRÁCE POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ SE SLOŽKAMI 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (IZS), OSTATNÍMI 
ORGÁNY A OBČANY 

K zabezpečení úkolů souvisejících se zmírněním průběhů povodní a škod jimi 
způsobených, se může v rozsahu vymezeném právními předpisy a schváleným povodňovým 
plánem vyžadovat pomoc integrovaného záchranného systému a Armády ČR, jakož i pomoc 
ostatních orgánů, fyzických a právnických osob. 

7.1 Obecní úřad 
Činnost [2], [10] 

• zabezpečuje technické zázemí pro činnost komise 

• zabezpečuje vazbu na orgány státní správy a samosprávy 

7.2 Povodí  
Činnost [2], [10]

• navrhuje vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity 

• připravuje podklady o aktuální situaci na vodních tocích a vodohospodářských 
dílech a případně zabezpečuje vazbu na ostatní povodňové komise 

• navrhuje manipulace na vodohospodářských dílech pro potřebné ovlivnění 
odtokových poměrů a s dopadem na ucelené povodí 

• monitoruje a vyhodnocuje situaci na tocích 

• varuje při nebezpečí povodně způsobené přírodními i umělými vlivy 

7.3 Hasičský záchranný sbor 
Činnost podle zákona 238/2000 Sb. a [2] 

• koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce k ochraně životů a majetku 

• zjišťuje v naléhavých případech nebo při ztrátě spojení vyrozumění členů komise 
svými spojovými prostředky 

• organizuje a koordinuje humanitární pomoc 

• přebírá výstrahy českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)  

• organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění 
dekontaminací a dalších opatření 

• organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou 
vodou a ostatními prostředky k přežití obyvatelstva na území postiženého povodní 

• zabezpečuje v souladu s povodňovým plánem varování a vyrozumění orgánů
státní správy a samosprávy 

7.4 Policie ČR 
Činnost [2]

• zabezpečuje ochranu osob a majetku 

• zajišťuje veřejný pořádek 

• zajišťuje plynulost a bezpečnost silničního provozu 
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7.5 Armáda ČR 
Činnost se řídí zákonem č. 219/1999 Sb. a [2] 

• zajišťuje provádění záchranných prací pomocí záchranných rot 

• zajišťuje provádění záchranných prací dalšími silami a prostředky Armády ČR 
na území zasaženém povodní 

• zajišťuje leteckou techniku Armády ČR k monitorování a koordinaci záchranných 
prací 

• doprava humanitární pomoci obyvatelstvu v nepřístupných oblastech 

7.6 Zdravotnická záchranná služba 
Činnost [2] 

• shromažďuje aktuální informace o vývoji povodňové situace vzhledem k vytížení 
zdravotnických zařízení a pracovníků ZZS 

• poskytuje přednemocniční neodkladnou péči 

7.7 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 
Činnost [10] 

• poskytuje meteorologické a hydrologické informace o vzniku  vývoji povodní, 
zejména informace o srážkách, vodních stavech a jejich průtocích a jejich 
předpovědi 

• vydává upozornění a výstrahy na vznik extrémních hydrologických situacích 

7.8 Krajská hygienická stanice  
Činnost [10] 

• zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů lidí v území postiženém povodní 
včetně kontrolních rozborů pitné vody 

• monitoruje epidemiologickou situaci a navrhuje potřebná opatření 
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8. POVODNĚ 1997 NA JESENICKU A 2010 NA LIBERECKU - 
SROVNÁNÍ 

Jedním z cílů této bakalářské práce je porovnání průběhu povodní v různých regionech. 
Povodně na Jesenicku a na Liberecku byly vybrány kvůli tomu, že obě oblasti jsou oblastmi 
horskými a mají podobnou hydrologii. Jedná se o táhlé horské údolí, kterým po páteřní ose 
probíhá vodní tok, jeho průběh kopíruje přístupová komunikace a v těsné blízkosti se nachází 
zastavěné území obcí. V obou oblastech díky tomuto reliéfu krajiny proběhla blesková 
povodeň s velkými následky a uplynulo mezi nimi několik let, tudíž bylo možné porovnat, 
jak byli lidé a zodpovědné orgány připraveni. 

K povodním, které proběhly v roce 1997, byl velký problém sehnat důvěryhodné zdroje 
informací, proto bylo čerpáno z kroniky města Jeseník a obce Písečná u Jeseníku. Přestože 
povodně v Libereckém kraji proběhly v roce 2010, i zde byl problém některé údaje získat – 
převážně vyčíslení škod a samozřejmě také nejsou dosud odstraněny všechny následky. 

8.1 Jesenicko 
Jesenicko je nejsevernější moravský region ležící mezi vrcholky Jeseníků, Rychleb 

a polskými nížinami Slezska. Rozkládá se v severní části Olomouckého kraje. K 1. lednu 
2008 měl region rozlohu 718,96 km2, správně byl členěn do 24 obcí (měst je zde 5 a vsí 19), 
žilo zde přes 41 800 obyvatel. Většina regionu patří do úmoří Baltského moře díky povodí 
Odry. Pouze malý kousek na jihozápadě a západě je odvodňován do povodí Moravy a tudíž 
patří do úmoří Černého moře. Jihovýchod regionu odvodňuje Černá Opava na jihovýchod 
do bruntálského regionu. Střed, jich a východ části u Zlatých Hor odvodňuje řeka Bělá 
s přítoky (Olšina) směrem k severovýchodu do Polska. Je to centrální řeka regionu. Severní 
části regionu jsou odvodňovány z Rychlebských hor spoustou potoků směrem 
na severovýchod do Polska (Bílý, Hoštický, Javorník, Račí, Studená voda, Stříbrný, 
Vidnavka, Černý, Červený) [11].  

Obrázek č. 3: Mapa významných řek a potoků na Jesenicku [12] 
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V červenci 1997 došlo na území Moravy a Slezska k povodním, jejichž rozsah, ničivost 
a velikost přesahovaly zdejší lidskou zkušenost v tomto století. Povodně probíhaly 
od 5. do 21. července ve dvou vlnách, přičemž první z nich přesáhla co do výše průtoku 
i objemu vody všechny hodnoty, které byly doposud v tomto území pozorovány. 

8.1.1 Historie povodní 

To, že si většina obyvatel Jesenicka žádnou velkou povodeň nepamatuje, neznamená, 
že náš kraj v minulosti povodně nesužovaly. V 19. století byly velké povodně čtyři. V srpnu 
1813, v červnu 1823, kdy řeka Bělá zničila všechny mosty. V srpnu 1880 došlo k sesuvům 
půdy v oblasti Šeráku a povodeň z května 1897 opět zničila všechny mosty. První povodní 
dvacátého století byla pohroma z 9. – 10. července 1903. Postižené pásmo bylo tehdy délky 
30 km a šířky 5 až 7 km. Po této povodni se v Jeseníku na domy instalovaly kruhy, které měly 
sloužit k uvazování loděk při povodních. Další povodně byly 23. července 1914 a 1. července 
1921. V roce 1921 spadlo v oblasti Keprník, Vozka, Červená Hora během jedné hodiny 
180 mm srážek. Proud vody strhl všechny mosty a mnoho domů. Zahynulo 7 lidí 
(2 v Domašově, 3 osoby v Bukovicích, 1 člověk v České Vsi a 1 člověk v Písečné). 
Ke zmírnění škod přispěly retenční nádrže a fakt, že voda mohla odtékat do stran. 
V minulosti, kdy se řeka mohla rozlít do stran byly největší škody na horním toku Bělé, 
protože ztrácela na své pouti postupně na síle. Dnes, kdy nemá šanci odbočit z koryta, nabere 
rychlost a páchá největší škody níže po proudu především v Písečné a Mikulovicích. 
Což se potvrdilo při povodních v letech 1997 a 2009. 

Obrázek č. 4: Jesenicko [11] 
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8.1.2 Fakta 

Jesenicko bylo zasaženo dvěma vlnami povodní, z nichž první byla mimořádnou živelnou 
tragédií. Z 24 měst a obcí bylo zasaženo 22, z toho živelnou pohromou 6, včetně Jeseníku. 
Postižených obyvatel bylo 1 200, z toho 134 rodin s dětmi a 250 důchodců. Povodeň
se vyznačovala prudkostí a ničivostí ohromného množství vody. Méně rozsahem zaplavení, 
což je dáno 49 % horského území regionu. 

Při povodni zahynula jedna žena v Písečné. V první vlně bylo evakuováno 390 osob, 
ve druhé vlně 220 osob, zejména v obcích Česká Ves, Písečná a Mikulovice. 

Zničeny byly železniční a silniční spoje, takže Jesenicko bylo dosažitelné jen pomocí 
vrtulníků. Inženýrské sítě a zařízení byly poškozeny tak, že lidé byli bez pitné vody, elektřiny, 
plynu a telefonního spojení. Poškozeny byly desítky budov a staveb. Celkový počet 
poškozených domů byl 260. Počet zničených domů, na které byl vydán demoliční výměr 
byl 20, strženo povodní bylo 5 domů. Vyčíslení škod na majetku v důsledku povodní bylo 
ve výši 1 982 948 000 Kč. 

8.1.3 Příčiny 

Meteorologické příčiny vzniku povodní 

V pátek 4. července 1997 leželo naše území na přední straně výškové brázdy nízkého 
tlaku pomalu postupující ze západní do střední Evropy. V ní se vlnila studená fronta, která 
dorazila na Moravu k večeru. V sobotu 5. července se současně v oblasti Alp začala v nižších 
hladinách atmosféry prohlubovat samostatná tlaková níže, postupující k severovýchodu. 
Její srážkové pásmo během dopoledne postupně zasáhlo celou severní Moravu a Slezsko. 
První upozornění o možném výskytu srážek sdělila hydrologická služba s tím, že v sobotu 
se očekávají srážky přibližně 15 až 30 mm během odpoledne a následující noci pak s větší 
intenzitou. Nad naším územím se vytvořilo tzv. střihové proudění (nahoře teplý vzduch 
ze Středomoří, při zemi chladnější vzduch od severu), přičemž návětří hor podporovalo 
kondenzaci a srážková činnost nabývala rychle na intenzitě. Tento proces trval i po celou 
neděli a intenzivní trvalé srážky dosáhly neskutečných 189 mm denních srážkových úhrnů. 
Stejná situace zůstávala beze změny i v pondělí. Teprve v úterý 8. července dopoledne začala 
tlaková níže ustupovat k východu a začala se snižovat intenzita srážek. Srážky začaly 
ustupovat až ve středu [13].  

Oblast Jeseníku je návětrnou oblastí Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Je zde pomalý 
postup východozápadní fronty, což způsobuje několikadenní srážky. 

Tabulka č. 1: Jesenická stanice naměřila v průběhu povodní tyto denní srážky [12] 

Den Srážky (mm)

4. července 29 

5. července 88 

6. července 189 

7. července 167 

8. července 39 

Celkem: 512 
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Úhrn za červenec 1997 pak činí neuvěřitelných 696,5 mm srážek, což znamená 696,5 litrů

na m2 nebo 696 500 m3 vody na km2! Byl také překonán stoletý rekord v Jeseníku, který 
do tohoto července držel 23. červenec 1914, kdy za den napršelo 94,2 mm. Dalším 
překonaným rekordem je rekord v maximálních srážkách za měsíc. Ten byl 299 mm a držel 
jej srpen roku 1938. Dokonce šestkrát byl překonán stoletý průměr za červenec, který 
je v Jeseníku 116 mm.  

Druhá srážková vlna byla po předcházejících intenzivních deštích a rozsáhlých záplavách, 
které ještě přetrvávaly na středním a dolním toku Moravy, očekávána s obavami. Situace byla 
charakterizována tlakovou níží nad střední Evropou spojenou s frontálním systémem. 
Ve srovnání s předchozí situací se však očekávaly nižší srážkové úhrny. Tyto předpoklady 
se naplnily, jednodenní srážkové úhrny se ve srážkově nejvydatnějších dnech 
18. a 19. července pohybovaly kolem 30 až 40 mm, na některých místech dosáhly hodnot 
vyšších, jako v Černé Vodě 66,7 mm, na Pradědu 55 mm, ve Zlatých Horách 66,3 mm 
a ve Starém Městě 40,2 mm. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o situaci, kde srážky měly charakter přeháněk, místy 
bouřek s přestávkami, nebyly následky vyplývající ze zvýšeného odtoku v našem regionu 
tak ničivé jako při první vlně [13]. 

Tabulka č. 2: Denní úhrny srážek (mm)[12]  

Stanice 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 4. - 8.7. 

Bělá 15,6 101,6 156,3 130,7 34,6 538,8 

Heřmanovice 15,8 76,1 196,5 108,9 30,2 427,5 

Jeseník 29 88 189 167 39 512 

Praděd 11 88 106,2 139 110 454,2 

Rejvíz 34 84 214 145 36 513 

Zlaté Hory 32 43,4 172 95,4 20 362,8 

Branná 16,5 62,5 117,4 106,8 24,8 328 

Červená Voda 5,7 67,2 85,5 62,4 5,2 196 

Další příčiny: 

• žádná nebo nedostatečná údržba rozhodujících řek ze strany správců toků, 
zejména Povodí Odry a jejich neschopnosti řešit nastalou situaci 

• přísná opatření chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ) zabraňující 
regulačním opatřením na březích řek 

• chybná koncepce územních plánů v obcích a povolování výstavby v záplavových 
oblastech 

• nedostatečná zábranová opatření u budov a staveb na březích řek 

• nedostatek finančních prostředků na IZS, na nákup těžké techniky a náhradních 
spojení 
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8.1.4 Průběh a chronologický sled událostí povodně 1997  

Na Bělé v úseku od státní hranice (Mikulovice) po město Jeseník se nejničivější silou 
projevila červencová povodeň v jesenické oblasti. Mimo průtok vody, odpovídající přibližně
100leté povodni, se na zničení území podílel také nadměrný chod splavenin a značné 
množství připlaveného materiálu, jenž zatarasil mostní a jezové objekty. Voda si v některých 
místech vytvořila nové koryto. Nejvýznamněji se tyto změny projevily v Mikulovicích u nově
zkolaudované čistírny odpadních vod (ČOV), která byla díky povodni vyřazena z provozu. 
Ke změně trasy došlo i v České Vsi v říční trati pod ČOV města Jeseníku. V obou uvedených 
obcích byly dynamickými účinky vody a průvalovými vlnami z uvolněných zátarasů strženy 
desítky staveb. Rozsáhlými škodami byla postižena zástavba města Jeseník. Z hlavních 
komunikací byla v několika místech přerušena silnice I/44 Jeseník – Mikulovice a ohrožen 
provoz trati ČD Mikulovice – Hanušovice. Nejvíce bylo poškozeno území v povodí toků Bělá 
a Staříč [13]. 

Chronologický sled událostí: 

4. července 

- drobný déšť  

5. července 

- večerní předpověď počasí v rozhlase a televizi hrozí intenzivními dešti 

- večer – drobný déšť, přechází v silný a vydatný 

6. července 

- vzedmutí hladin řek a potoků, první hlášení zatopených sklepů v Jeseníku 

- 4:30 hod. první svolání a jednání povodňové komise, vyhlášení v Jeseníku 
a v Mikulovicích druhého stupně pohotovosti, uvědomění polské strany 

- ustanovení krizového štábu, opakované porady, navázání kontaktů se starosty 
vytypovaných obcí, žádost o pomoc posádky v Mikulovicích 

- Krizový štáb se přesouvá do budovy HZS Jeseník, dostavuje se pomoc HZS Olomouc, 
Prostějov a Hradec Králové 

- hladina Bělé v Jeseníku se zvýšila o 3 m, ohrožuje mosty, lávky, zaplavuje vozovky. 
Přerušení cesty z Jeseníku přes Českou Ves a Písečnou do Mikulovic 

- střed města Jeseník místy zaplaven do výše půl metru. První zprávy z obcí o poškození 
domů. 

- vyhlášen stav ohrožení 

7. července 

- neustále prší, Bělá vystoupila z břehů, zaplavuje Jeseník 

- postupně přerušeny dodávky plynu, vody, elektrického proudu i telefonního spojení 

- nefungují mobily 

- asi 20 osob na střechách v Písečné čeká na evakuaci 

- v Písečné zahynula jedna žena 

- evakuováno přes 400 osob, většina dětských táborů
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8. července 

- stále prší, odpoledne na některých místech obnoven přívod elektrické energie 

- spojení s ústředním krizovým štábem v Olomouci 

- vrtulníkový letecký most - pitná voda a potraviny

- spojení s vnitrozemím není ani po silnici, ani po železnici 

- povodeň postupuje na střední Moravu a na jih 

9. července

- neprší, krizový štáb shromažďuje informace o vzniklých škodách 

- není telefonní spojení s obcemi, není plyn, zásoba PH je na 5 dnů

- postupně se obnovují dodávky el. proudu do dalších částí okresu 

- drezina projela z Jeseníku do Mikulovic, Javornicko zásobováno chlebem z Polska 

- zásobování základními potravinami začíná fungovat v méně postižených obcích 

- humanitární pomoc pomocí vrtulníků do nejhůře postižených obcí 

- navázání spojení prostřednictvím e-mailu s ČTK 

10. července 

- letní počasí 

- krizový štáb stanovuje priority záchranných prací, stanovuje se regulace dodávky 
el. proudu, asi na dva až tři dny 

- vrtulníky přivážejí léky a dialyzační roztoky 

- problém odpadních vod – čistírna v České Vsi těžce poškozena 

- otevírá se provizorní spojení pro osobní auta a malé nákladní vozy přes Ramzovské 
sedlo, s objížďkou přes Vikantice a Habartice 

- zprovoznění tratě ČD Ostružná – Zlaté Hory, trať Lipová Lázně – Kobylá 
nad Vidnavou 

- ČSAD – provoz na Žulovsku a Javornicku 

- půjčka 15 kusů mobilů k bezplatnému použití 

- na pomoc nastupuje skupina pracovníků BIS – zprovozňují spojení obcí 
radiovysílačkami 

- probíhají prohlídky a posuzování stupně poškození mostů

11. července 

- první předběžný odhad škod přesahuje jednu miliardu Kč

- přibývá vojáků i mechanizmů, vojsko staví náhradní tankový most u jesenických jatek 

- obnoveno autobusové spojení s Prahou a Brnem 

- silniční hraniční přechody s Polskem jsou uzavřeny, v provozu pouze Bílý Potok 

- ČD spojení Jeseník - Krnov přes Polsko 

- hygienik vyhlašuje zákaz provozování dalších turnusů letních táborů

- technické služby obnovují vyvážení odpadků
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12. července  

- pokračuje se v postupné likvidaci povodňových následků

- okres navštívil ministr dopravy Říman 

- musí se převařovat pitná voda, některá místa musí zásobovat pitnou vodou cisterny 

- stále nejsou dodávky plynu 

- obnoveno mezinárodní telefonní spojení 

- v noci odjezd skupiny pracovníků BIS z Jeseníku na jižní Moravu 

13. července  

- upřesňování postupu prací 

14. - 16. července  

- postupné odstraňování následků povodní 

17. července  

- předpověď počasí na víkend – velmi špatná, s výskytem vysokých srážek 

- krizový štáb - organizování a koordinování prací na čištění koryta Bělé, zpevňování 
narušených břehů, zabezpečování spojení v okrese i s bližším a vzdálenějším okolím, 
provizorní spojení nejdůležitějších telefonních stanic v Žulové a Javorníku 

- posílena armáda při záchranných pracích 

- úřad práce – informace o financování veřejně prospěšných prací, uzavřeno 
240 pracovních smluv z evidence nezaměstnaných 

18. července  

- prší 

- vyhlášen první stupeň povodňové aktivity 

- pokračují práce kolem Bělé a Staříče, naváží se záhozový kámen 

- zprovozněny dovezené vysílačky 

- intenzivně pracují plynaři, telefonisté, vodaři, zdravotníci 

19. července  

- krizový štáb vyhlašuje 2. stupeň povodňové aktivity 

- evakuace 150 občanů v České Vsi 

- pokračují práce na oživení dodávek zemního plynu, probíhají tlakové zkoušky 

- obnovuje se další telefonní spojení, přesto nejhůře postižené obce Česká Ves, Písečná 
a Mikulovice a i Zlatohorské včetně Rejvízu zůstávají bez telefonního spojení 

- v 18 hodin – vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, starostové informováni 
radiostanicemi 
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20. července  

- vytrvalý, avšak ne intenzivní déšť

- povodňová komise projednává aktuální stav 

- ve 12:30 hodin zrušen 3. stupeň povodňové aktivity, vyhlašuje se 2. stupeň, je zrušen 
stav ohrožení 

- omezení průjezdnosti trasy Jeseník – Revíz – Zlaté Hory pro vozidla nad 3,5 tuny 

- dokončují se opravy vysokotlakého plynovodu 

21. července  

- 2. stupeň povodňové aktivity 

- ruší se omezení tonáže na trase Jeseník – Rejvíz – Zlaté Hory 

- situace se zlepšuje, pokračují záchranné práce 

- začíná program obnovy 

Výpis z povodňového deníku krizového štábu 

Od 6. července do 29. července bylo ze strany HZS nasazeno 42 příslušníků HZS Jeseník, 
10 příslušníků HZS Hradec Králové, 5 příslušníků HZS Prostějov a 2 příslušníci HZS 
Olomouc. 

V tomto období bylo evidováno 272 výjezdů k zásahům, především se jednalo o záchranu 
osob z ohrožených oblastí, dále technické zásahy a odstraňování různých překážek 
jak v dopravě, tak i na vodních tocích.  

V období první povodňové vlny bylo zachráněno 390 osob. Této činnosti se účastnily také 
další složky, jako Policie ČR, Městská policie, vojáci z posádek Mikulovice, Kutná hora, 
Bučovice a Jindřichův Hradec. V druhé povodňové vlně bylo evakuováno dalších 220 osob, 
především v obcích Česká Ves, Písečná a Mikulovice.  

8.1.5 Škody 

Škody na majetku 

Škody v důsledku povodní v červenci 1997 byly vyčísleny na 1 982 948 000 Kč.  

Z toho: 

- škody na obecním majetku 444 197 000 Kč

- škody na majetku ve vlastnictví obce na místních komunikacích 312 724 000 Kč

- ekologické škody 1 199 000 000 Kč

- škody na kulturních památkách a knihovnách 810 000 Kč

- škody na zdravotnických zařízeních 712 700 Kč

Vyčíslení škod v jednotlivých obcích a městě Jeseníku je uvedeno v přílohách číslo 
14.2 a 14.3. 

Škody v lesích 

Došlo k rozsáhlé půdní erozi na horských svazích i v údolích. Také došlo k ohromným 
škodám na lesní dopravní síti, na mostech, propustech a na březích bystřin. Silný déšť
byl 6. až 7. července doprovázen silnou vichřicí, která vyvracela podemleté břehové porosty 
a podmáčené porosty na horských svazích ve výškách nad 1 000 m. Celkem bylo vyvráceno 
asi 5 000 m3 dříví. Celkem došlo ke škodám v hodnotě asi 200 mil. Kč. 
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Škody podél toků byly úměrné intenzitě srážek. Nejmenší škody byly v povodí 
Javornického, Lánského, Račího, Vojtovického a Červeného potoka, kde spadlo od 200 
do 300 mm srážek a kde došlo v předcházejícím období k významné údržbě hrazení bystřin 
a břehových porostů.  

Škody na vodních tocích 

Povodí Odry spravuje na území Jesenicka nevýznamnější toky (Bělou, Staříč, Vidnávku, 
Černý potok) v délce 76,5 km. V povodí těchto toků došlo k nejvýznamnějším poškozením 
koryt, vodohospodářských děl (veřejné kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, 
jezy,…). Jednalo se zejména o četné nátrže břehů nebo poškození či znečištění regulačních 
zdí, změnu dna. Povodím Odry byly odhadnuty povodňové škody neinvestičního charakteru 
na 21 255 000 Kč. 

8.1.6 Zhodnocení průběhu povodně

Povodňová situace byla významná extremitou srážek i průtoků v Povodí Odry. Povodeň
prokázala selhání státních orgánů, organizací a institucí. Chyběly protipovodňové plány, 
technika byla ve špatném stavu a koryta řek byla neudržovaná. Během povodňové situace 
docházelo k výpadkům telefonního spojení a výpadkům elektrické energie a tak k omezení 
možností komunikace. Výhodu zde měli majitelé mobilních telefonů, které v té době vlastnila 
jen hrstka občanů. Došlo také ke svahovým sesuvům, kvůli kterým byla zastavená železniční 
doprava v úseku Písečná – Mikulovice. Významnou úlohu zde sehrála AČR, která mimo jiné 
stavěla provizorní mosty a spolupráce s Polskem, které zásobovalo Javornicko chlebem. 
Projevila se zde velice významným podílem solidarita mezi občany, díky, které byly následky 
povodně rychleji zažehnány.  

8.2 Liberecko 
Liberecký kraj se rozkládá na severu naší republiky a zahrnuje území 4 okresů – Liberec, 

Semily, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa na celkové ploše 3 163 km2, což představuje 
4 % z celkové rozlohy České republiky. Žije zde cca 428 000 obyvatel. Hustota zalidnění 
je 136 obyvatel na km2.  

Leží na pomezí dvou velkých celků. Krušnohorsko-jesenické soustavy na severu 
a uprostřed regionu a České tabule v jižní části.  

Nachází se zde hlavní evropské rozvodí Odra – Labe. Severní části regionu jsou 
odvodňovány řekou Smědou s přítoky směrem k severu do povodí Nisy a Odry. 
Severozápadní části spadají do povodí Lužické Nisy, která teče na sever do Odry. 
V jihozápadní části regionu odvádí vody Ploučnice potok na západ do Labe. Jižní část regionu 
spadá do povodí Jizery, kde její přítoky Ještědka a Mohelka odvádí vody směrem na jih 
přes Jizeru do Labe [14].  

Tato práce je zaměřena na nejpostiženější oblast, kterou je Chrastava a její okolí. Povodí 
toků v této oblasti v žádném případě nelze označit za lidskou činností zdevastovanou oblast 
s výraznou změnou odtokových poměrů. Jedná se o území s poměrně bohatým zalesněním 
a výskytem lučních porostů. Všechny povodní zasažené toky procházející liniovými 
zástavbami obcí a měst jsou ve většině své délky v podstatě přírodního charakteru, trasou 
kopírují přirozené spádové poměry, tedy bez zkrácení délky toku a bez „tvrdé“ úpravy 
příčného profilu. Přes všechny tyto skutečnosti zde kulminační průtoky dosáhly extrémních 
hodnot.
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Koryto říčky Jeřice prochází úzkým údolím přes obec Nová Ves a Chrastavu. Její tok 
kopíruje po celé délce tohoto úseku hlavní přístupová komunikace. V katastrálním území 
Nová Ves na Albrechtickém potoce je vodní nádrž Mlýnice, u které došlo v první povodňové 
vlně k přepadu vody přes korunu hráze. V Chrastavě se do Jeřice vlévá Vítkovský potok, 
který způsobil velké škody v místní části Vítkov. Bílým Kostelem pak protéká Nisa. Velké 
škody zde způsobily nejen dvě po sobě jdoucí povodňové vlny, ale v první fázi mimořádné 
události také záplavy způsobené stečením srážkových vod z okolního terénu. Vzhledem 
k horskému charakteru je v této oblasti také nutno počítat s geologickou charakteristickou 
terénu. Nepříliš vysoká vrstva vysoce nasákavého materiálu dokáže pojmout velké množství 
vody. Leží však na rostlé hornině, a pokud pojme extrémní množství vody, dochází 
k podtečení zeminy, odtržení od podkladu, což má za následek svahové pohyby, vývěry vody 
a vznik výrazných erozních rýh. 

Obrázek č. 5: Přehrada Mlýnice při kulminaci povodňové vlny v srpnu 2010 [15]

8.2.1 Historie povodní 

Povodně na říčce Jeřici patřily k častým a opakovaným pohromám v Chrastavě. Tato 
nepříliš hluboká říčka v rozmezí let 1316 až 1897 zpustošila Chrastavu celkem 38krát. 
Největší škody způsobila povodeň v roce 1897, k níž je povodeň z loňského roku rozsahem 
škod přirovnávána. Za jediný den zde napršelo až 120 mm vody, po celém toku byly strženy 
mosty a lávky, voda zaplavila náměstí a silnice do Nové Vsi byla podemleta. Někteří starší 
obyvatelé Chrastavy pamatují povodeň z července 1958, kdy došlo nejen z vybřežení Jeřice 
a Nisy, ale také k zaplavení části města vodou z polí. 



34

8.2.2 Fakta – Liberecký kraj 

Dne 7. srpna 2010 v ranních hodinách zasáhla území Libereckého kraje blesková 
povodeň. Více než třetina kraje byla pod vodou. Nejvíce byly postiženy obce ve správním 
území ORP Frýdlant, Liberec, Nový Bor, Česká Lípa, v menší míře Jilemnice, Tanvald 
a Semily. Celkově bylo postiženo 81 obcí. 

Na tocích Povodí Labe v uvedeném území byl vyhlášen 3. SPA. Došlo k protržení 
několika rybníků a přehrad. Voda, která ničila obce, byla více než tisíciletá. Hejtman 
Libereckého kraje vyhlásil 7. srpna 2010 k 16:30 hod stav nebezpečí pro celé území kraje. 

V důsledku povodně došlo k uzavření silnic i železničního spojení. Některé obce byly 
zcela izolované a nedostupné (např. Višňová a Heřmanice), řada dalších dostupná pouze 
objížďkami. Přibližně 160 osob bylo evakuováno pomocí helikoptér ze střech domů. O život 
přišlo 5 osob. 

Byly poškozeny především mosty, lávky, silnice, přerušeny byly dodávky plynu 
a elektrické energie. Nefungovaly mobilní sítě a byl problém navázat s obcemi spojení. Došlo 
k sesuvům půd, byly narušeny břehy vodních toků, zanesena a zneprůchodněna jejich koryta, 
poškozena byla vodní díla včetně přehrad a rybníků a porostů v jejich okolí [16]. 

Obrázek č. 6: Liberecký kraj [17] 

V oblasti, na kterou je tato bakalářská práce zaměřena, došlo následkem povodňové vlny 
na místních tocích a vodou z okolního terénu k zaplavení obcí Nová Ves, Chrastava, Vítkov 
a Bílý Kostel. Vlivem povodňových průtoků došlo k devastaci zaplaveného území, k silnému 
poškození až devastaci opěrných zdí a břehových opevnění, ke vzniku nánosů a zátarasů
v korytech toků a k hromadění spláví na mostních konstrukcích a jezech. Na mnoha místech 
došlo ke zničení inženýrských sítí. Poškozena nebo zničena byla většina mostů včetně
památkově chráněného secesního mostu, silnice podél toku Jeřice a Vítkovského potoka, kde 
následkem povodně došlo ke zničení části komunikace a znepřístupnění Horního Vítkova. 
Bylo také zničeno či nevratně poškozeno několik domů.  

V rámci Libereckého kraje bylo nasazeno 1769 hasičů, 221 ks techniky, 6 psychologů
HZS ČR a 3 členové týmů posttraumatické péče HZS krajů, 1800 vojáků s 360 ks techniky 
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a 10 psychologů AČR, 280 záchranářů a 37 vozidel ZZS, 750 policistů, 171 vozidel 
a 13 psychologů PČR. 

8.2.3 Příčiny 

Meteorologické příčiny vzniku povodní 

V závěru první srpnové dekády zasáhly oblast Jizerských a Lužických hor mimořádně
intenzivní srážky s velmi rychlou odezvou na většině vodních toků. Zasaženo bylo zejména 
povodí Lužické Nisy s Jeřicí a povodí Smědé. Ve čtvrtek 5. srpna 2010 nad naše území 
postoupila od západu brázda nízkého tlaku se zvlněnou studenou frontou. V oblasti Jizerských 
a Lužických hor došlo k poklesu teplot (oproti ostatnímu území cca o 2 – 5°C) a vydatným 
srážkám [18]. 

Srážky byly intenzivní s trváním od dopoledne 6. srpna do pozdního odpoledne až večera 
7. srpna. Jejich intenzita byla přechodně zvýšená konvekcí vyvolanou návětrným efektem 
Jizerských a Lužických hor. Dalším činitelem ovlivňujícím průběh srpnové povodně byla 
vyšší nasycenost půdy v povodí. Před vlastní povodňovou situací, v období od 1. do 5. srpna, 
spadlo v oblasti od 30 do 60 mm srážek. Plošné průměrné úhrny srážek pro některá dílčí 
povodí dosahovaly 7. srpna 150 mm.  

Dramatická situace byla v povodí Jeřice (pravostranný přítok Lužické Nisy), zejména 
v její horní části, kde spadly nejvyšší zaznamenané dvoudenní úhrny srážek (Olivetská hora 
310 mm). Povodí zasáhly srážky 7. srpna ve dvou vlnách. V první vlně spadlo od půlnoci 
do 4. hodiny ranní v oblasti od 80 do 120 mm a po krátké pauze se v dopoledních hodinách 
vyskytly intenzivní srážky s úhrny mezi 10-50 mm/hod. Prudké vzestupy hladin vyvolaly 
problémy na menších nádržích vodního díla (VD) Fojtka a zejména VD Mlýnice, kde došlo 
i k přelití kamenné hráze. Specifické odtoky v povodí Albrechtického potoka po VD Mlýnice 
patří mezi nejvyšší hodnoty zaznamenané na území ČR. Ve stanici Chrastava došlo v ranních 
hodinách k přechodnému vzestupu hladiny. Hlavní část povodňové vlny dorazila 
do Chrastavy kolem poledne. Mezi 10:00 a 12:00 hodinou stoupla hladina v řece o 240 cm 
a kulminační průtok dosažený ve 12:30 přesáhl 200 m3s-1 [18]. 

Obrázek č. 7: Průběh vodních stavů – Jeřice [15] 
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8.2.4 Průběh srpnové povodně 2010 v Chrastavě a okolí 

Srpnové povodně v Libereckém kraji se daly předpokládat díky varování 
Hydrometeorologického ústavu, který hlásil, že má v určitých lokalitách republiky spadnout 
větší množství srážek. Vzedmutí hladin řek se očekávalo. Významným faktorem povodňové 
situace byly nejen extrémní srážky, ale rovněž strmý vzestup vodních stavů a průtoků
a dvě povodňové vlny se srovnatelnou kulminací, které území zasáhly v rozsahu 8 – 10 hodin. 
Většina povodňových škod tak byla způsobena v této oblasti. Průběh povodně ovlivnilo 
protržení požární nádrže v katastrálním území Albrechtice u Frýdlantu na bezejmenném 
levostranném přítoku Albrechtického potoka nad VD Mlýnice s průlomovou vlnou 
cca 10 000 m3 [19]. 

7. srpna 

To, co nastalo v průběhu dopoledne 7. srpna 2010 v Libereckém kraji v okolí Chrastavy, 
nikdo nepředpokládal. V 9:30 hod. hladina řeky Jeřice stoupá a voda začíná téct ulicemi 
Chrastavy. V 11 hod. se voda začíná valit centrem Chrastavy z okolních kopců a vyvěrá 
z kanalizace. Městem protéká ničivá řeka, která bere sebou, vše co se ji postaví do cesty. 
V Chrastavě v 11:20 hod. jsou zatopené domy a je jasné, že bude nutné na mnoha místech 
evakuovat lidi. První evakuace jsou zahájeny v 14:53 hod. Na ohrožená místa jsou přivolány 
vrtulníky, které na vyžádání poslala AČR.  

Na vodním díle Mlýnice je dosažena kóta přelivu v 10:30, a to nejen naplněním volného 
zásobního a celého ochranného prostoru, ale také vzhledem k protržení požární nádrže 
v Albrechticích. Po dosažení kulminační hladiny 393,81 metrů nad mořem (m.n.m.) zvažuje 
povodí Labe (PLA) vyhlášení 2. SPA z titulu nebezpečí vzniku zvláštní povodně – stav 
pohotovosti. Důvodem je vznik výrazné erozní rýhy do hloubky 4 m sahající až k základové 
spáře tělesa hráze. 2. SPA je vyhlášen ve 14:15. Přeliv přes korunu hráze trvá cca 40 minut. 
Po průchodu vlny z protržené požární nádrže dochází k poměrně rychlému poklesu přítoku. 
Nádrž je z preventivních důvodů vypuštěna a ve 20:45 dochází k odvolání stavu pohotovosti.  

Zaměstnanci městského úřadu se scházejí již v ranních hodinách. Chrastava má pod svou 
správou ještě další obce, jako je Vítkov, Bílý Kostel a Nová Ves. Situace v ostatních obcích 
není vůbec příznivá. Téměř celý liberecký kraj je ohrožen vodou. V 10:49 hod. horní tok řeky 
Jeřice dosahuje 3. SPA. Déšť neustává. Ve 14 hod. je svolána povodňová komise kraje, která 
připravuje pro hejtmana, vyhlášení krizového stavu – stavu nebezpečí. V 16:30 hod. je stav 
nebezpečí vyhlášen pro 215 obcí.  

8. srpna 

Od tohoto dne byl v Chrastavě zřízen štáb velitele zásahu pro sektor Chrastava, který 
přispěl k rozjetí činnosti krizovému štábu obce. Ze začátku plně suploval jeho činnost a pak 
přebral některé jeho úkoly. Sektor okolí Chrastavy byl rozdělen podle jednotlivých obcí (obce 
Chrastava včetně Vítkova, Bílý Kostel, Nová Ves). Krizový štáb (KŠ) obce Chrastava zasedal 
dvakrát denně ve spolupráci s velitelem zásahu.  Denně byly určeny priority nasazení sil 
a prostředků. Štáb velitele zásahu zaevidoval všechny síly a prostředky, které byly v daném 
sektoru nabídnuty. Provedl podrobný monitoring celého svěřeného území a následně
jej kontroloval. Úzce spolupracoval se všemi složkami IZS (AČR, PČR, záchranáři, 
psychologové, apod.). Jeho činnost byla zaměřena hlavně na záchranné a likvidační práce. 
Dále se věnoval nasazení sil a prostředků dle požadavku a potřeby v jednotlivých lokalitách 
a monitorování situace. KŠ obce se zaměřil na pomoc občanům a zajistil zázemí 
pro zasahující složky. Pro evakuované občany poskytl nouzové ubytování ve škole. Přijímal 
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a přerozděloval humanitární pomoc, zajišťoval úklidové služby a sociální pomoc postiženým 
občanům. Vzhledem k tomu, že stále pršelo a přísun srážek byl stále okolo 40 mm/m2, 
bylo nutné monitorovat svažitý terén, který je pro danou oblast typický. 

11. srpna 

Od 11. srpna 2010 se dá říci, že KŠ jednotlivých obcí začaly pracovat. Nejhorší situace 
byla zvládnuta a občané postupně obnovovali život [19]. 

Zápis ze zasedání krizového štábu dne 11. srpna 2010 v 19:00 hodin [20]

Velitel krizového štábu  

- požadavek na krajské operační a informační středisko (KOPIS) Libereckého kraje – 
odvoz sudu s neznámou látkou (50l) uskladněné na služebně MP Chrastava 

- požadavek na KOPIS Libereckého kraje – Bílý Kostel – nalezeno 
12 propanbutanových lahví v drátěné kleci – likvidace 

- demolice – Frýdlantská č. 15, Chrastava v 17:00 hodin, provedl zastupitelský úřad 
Hlučín 

- odstřel mostku v korytě Dolní Vítkov 18:30 hodin 

- křižovatka ulic Alšova a Mostní – díra – řeší KŠ města 

- výstavba provizorního mostu v místech původního secesního mostu – projekt AČR, 
cca 1 týden na žádost KŠ města 

PČR  

- požadavek AČR na kyvadlovou dopravu na Frýdlantské ulici 

- požadavek městského úřadu na uzavírku silnic při demolicích domu 

Bílý Kostel  

- odstranit spadlý most – nejsou technické prostředky 

- stávající technika je dostačující 

- 50 % koryta potoka vyčištěno 

- Požadavek: 

- jedenkrát most pro auta cca 30 m, dvakrát most pro pěší cca 30 m  

- odchytovou službu (pes v domě) 

Nová Ves  

- stávající technika je dostačující 

- špatná komunikace mezi starostou a místostarostou

- špatná komunikace s policií 

- do obce není přístup – chybí most 

- likvidace chloru, zjištěna kyselina octová, peroxid – musí zajistit vlastník 

- Požadavek: 

- provizorní most 

- statik na kontrolu komunikací 
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Chrastava  

- geofyzik monitoruje komunikace (zejména ul. Pobřežní) 

- Nádražní č.p. 200 injektáž základů

- firma JIPA – parkování těžké techniky  

- Frýdlantská padlý betonový sloup el. vedení 

- Požadavek: 

- mostní souprava – nutno přemostit 32 m (v místně secesního mostu) 

- mostní souprava – nutno přemostit 10 m 

- Lezci na likvidaci stromu 

- č.p. 200 na to navázat uzavření komunikace a odvoz dřeva 

- MŠ Nádražní 370 

- Frýdlantská (odbočka na Vísku) 

- Povodí Labe  

- č.p. 200 strom v korytě

- strom u fotbalového hřiště

- a dále vyčistit koryto 

Vítkov  

- stávající technika dostačující 

- Dolní Vítkov – koryto vyčištěno, problém – spadlý most, dále hrozí podemletí domů

(stačí zasypat štěrkem) 

- Horní Vítkov – relativně v pořádku, problém – stržený svah č.p. 62 a 63 evakuováno 
6 osob, odvoz odpadu 

- poškozeny dvě motorové pily 

- Požadavek: 

- sbor dobrovolných hasičů (SDH) Miletín na PHM 

- pyrotechnik na likvidaci spadlého mostu 

- štěrk nutno dopravit mimo komunikaci – Dolní Vítkov 

- 15 vojáků

- malý nakladač

- dopravní značení – omezení rychlosti, slepá ulice, překážky na vozovce, zúžení 
vozovky, práce na silnicích  

Pracovní plány jsou uvedeny v příloze číslo 14.4. 

14. srpna 

14. srpna 2010 se situace natolik stabilizovala, že složky IZS ukončily koordinovanou 
činnost. Dosavadní štáb velitele zásahu předal sektor příslušníkům HZS Libereckého kraje 
a nasazené síly a prostředky se po ukončení záchranných a likvidačních prací. V místě
zůstávají některé jednotky dobrovolných hasičů a armádní odřad. 
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8.2.5 Škody 

Vláda České republiky uvolnila na záchranné a likvidační práce (nikoli obnovovací jako 
jsou například nové komunikace či mosty) pro celý Liberecký a Ústecký kraj nejdříve 
40 a poté 350 milionu korun. Liberecký kraj přišla blesková povodeň na 8,2 miliardy, jak 
dalece povodeň kraj poškodila. Jen náklady na opravy mostů a silnic v majetku kraje jsou 
odhadnuty na více než 2 miliardy.  

Zničeny byly 4 státem chráněné památky (Chrastava přišla o secesní most a starou 
roubenku). Zaplaveno bylo zhruba 2000 ha polí, z kterých nebylo možné sklidit úrodu. Díky 
zničení mostu k firmě Bentaler v Chrastavě vznikly také velké škody narušením zásobování 
fy Škoda Auto a.s. V obci Nová Ves došlo k devastaci mostu na hlavní příjezdové komunikaci 
a také přístupových můstků k domům na levém břehu toku, zničeno bylo nově
zrekonstruované sportovní hřiště. Poškozena a dlouhodobě mimo provoz zůstala komunikace 
spojující Novou Ves s Chratavou. Ve Vítkově došlo k totální destrukci jediné přístupové 
komunikace, kdy musely být části poškozeného mostu odstřeleny, a k vážnému poškození 
komunikace po celé její délce. K nevratnému poškození mostu došlo též v Bílém Kostele. 
Na Lužické Nise, Smědé, Jeřici a jejich přítocích došlo během povodní k úplné devastaci 
koryt vodních toků včetně opevnění a příčných staveb. 

Škody na majetku města Chrastava dosáhly částky 181 mil. Kč, celkové škody všech 
subjektů působících na katastru města 1,5 miliardy korun. Kromě první čtyřiceti milionové 
částky, kterou dostal Liberecký kraj a následně obce okamžitě (Chrastava z toho cca 4 miliony 
korun) o uvolnění následných 350 milionů rozhoduje Ministerstvo financí České republiky.  

Město Chrastava předložilo faktury na likvidaci těchto škod ve třech termínech, a sice 
13. září ve výši cca 19 milionu korun, 23. září ve výši cca 5,5 milionu korun a v závěrečném 
termínu 22. října ve výši cca 7,5 milionu korun. To znamená, že se náklady na likvidační 
a záchranné práce vyšplhaly z původně odhadovaných 24, resp. 26 milionu korun 
na celkových cca 32 milionů (jenom samotné odpady činí cca 12 milionu korun). 
Cca 4 miliony obdrželi okamžitě 12. srpna, 24. září cca 10,5 milionu a 27. října dalších 
cca 9,5 milionu. Což znamená, že mají pokryto 24 milionů z celkových 32 milionů [21]. 

8.2.6 Zhodnocení průběhu povodně

Povodňová situace byla významná extremitou srážek i průtoků v povodí Lužické Nisy 
a Smědé, rovněž velmi rychlým průběhem. Pokud se dá u krizové situace takového rozsahu 
říci, výhodou povodně v oblasti Chrastavy byl rychlý průtok vody přes území bez tvorby 
rozsáhlých lagun. To umožnilo soustředění sil a prostředků v rámci postiženého území 
a využití některých místních zdrojů.  

Významnou úlohu zde sehrálo nasazení sil a prostředků AČR. Důležitá byla i pomoc 
civilních dobrovolníků. KŠ obcí a složky IZS reagovaly na vzniklé škody v oblasti své 
působnosti se snahou zajistit základní životní podmínky postižených osob a poskytnout 
technickou podporu pro omezení vzniku dalších škod (důležité bylo vyčištění koryta 
před druhou povodňovou vlnou, především uvolnění zátarasů vzniklých na příčných 
stavbách). 

Výraznou pomocí bylo zapojení několika místních fyzických podnikajících osob, kteří 
poskytli speciální techniku – např. v Horním Vítkově, čímž se urychlilo odstraňování 
následků ještě před zpřístupněním obce pro těžkou techniku AČR a HZS.  
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Během povodňové situace docházelo k výpadkům telefonního spojení a výpadkům 
elektrické energie a tak k omezení možností komunikace. Vzhledem k horskému terénu bylo 
problematické i použití radiostanic. Na mnoha místech došlo k svahovým pohybům, 
nejvýraznější a sledovaný byl rozsáhlý pohyb svahu v Horním Vítkově, kde na mnoha 
místech došlo k odloučení zeminy od podloží následkem výrazného proudění povrchové vody 
a jejími výrony nad terén. 

8.3 Srovnání 
Při povodni na Jesenicku chyběla protipovodňová legislativa a povodňové plány. Nikdo 

tudíž nevěděl, jak se v této situaci zachovat, všechno se řešilo “z minuty na minutu”. 
Byla zkouškou jak pro občany samotné, tak pro státní orgány. Velice se zde osvědčila pomoc 
AČR a solidarita lidí.  

V současné době už jsou podklady jak v legislativě, tak v povodňovém plánu. Dokonce 
bylo několikrát možné v praxi prověřit účinnost legislativních ustanovení i použití složek IZS 
při krizové situaci takového rozsahu.  

Platnost krizové legislativy  

- možnost vyhlásit krizový stav a tak využít možností, které bez jeho vyhlášení nejde 
aplikovat 

- využití náhradního přemostění – AČR a správa státních hmotných rezerv (SSHR) 

- stanovené pravomoci a kompetence představitelů veřejné správy v rámci vyhlášeného 
KS, použití krizových štábů. 

V případě Chrastavy se osvědčil štáb velitele zásahu, který hlavně v počátku pomohl 
krizovým štábům rozběhnout činnost. 

Nasazení psychologů – velice přínosné nejen pro postižené občany, ale též pro zasahující 
příslušníky. 

Zlepšování jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), hlásné 
povodňové služby, způsobů spojení, ale jsou tu též slabiny – nedostatečné pokrytí signálem 
mobilních operátorů, výpadky spojení kvůli výpadkům elektřiny, problematika použití 
radiostanic v horském terénu, díky těmto výpadkům také přerušení předávání informací 
z hlásných profilů především na malých tocích (nejsou předávány automaticky). 

I přes to je však velkým problémem, že fyzické osoby i představitelé veřejné správy 
nemají dostatečné znalosti. Nemají zájem se touto problematikou zabývat. Jak mi řekl náš pan 
starosta: “Však ono se to vyřeší, až tato situace nastane”. To bude už ovšem pozdě.  

I přes velice rychlý nástup a průběh povodní, v obou porovnávaných případech došlo 
k podcenění příznaků indikujících možný vznik mimořádné události tohoto typu. 

Povodeň z roku 1997 i srpnová povodeň v loňském roce ukázala, že jedná-li se o sevřené 
údolí, jehož morfologie jasně předurčuje přirozenou trasu koryta a retenční schopnost, 
musíme se smířit s faktem, že průběh povodní bude velice rychlý a ničivý. Transformace 
povodňové vlny na horských tocích bude v krajině minimální, tedy že oproti povodním 
na dolních tocích řek nemá možnost rozlivu do krajiny. Použitelnost a účinnost přírodě
blízkých opatření je limitována právě charakterem krajiny. Z tohoto důvodu nelze v horských 
oblastech rozvolněné přirozeně meandrující koryto toku vytvořit. A to v mnoha případech 
nelze ani v extravilánu (nezastavěná část katastru obce). V intravilánech (zastavěná část obce) 
je jediným řešením stabilní a kapacitně jasně definované koryto. Pokud chceme v oblastech 
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s podobnou morfologií a vegetačním pokryvem, jako je v okolí Liberce minimalizovat 
nebezpečí překročení této kapacity, jeví se nejvhodnějším řešením výstavba vodních děl 
s dostatečným retenčním prostorem v povodí nad chráněným územím. Překročí-li parametry 
povodně návrhové parametry vodního díla, projde vlna bez výrazného ovlivnění, 
jako u přehrady Mlýnice. 

8.3.1 Návrh opatření 

V mnohých případech se opakuje situace z předchozích povodní, neboť opatření nebyla 
z finančních či jiných důvodů realizována 

• provést revizi monitorovacího systému tak, aby rozsah čidel byl schopen zaznamenat 
i extrémní události, zároveň prověřit možnost úprav monitorovacích stanic tak, 
aby nedocházelo ke znehodnocení prováděných měření při vyšších průtocích (ne vždy 
je to vzhledem k místním podmínkám reálné) 

• prověřit možnost zajištění náhradního spojení při výpadcích či přetížení pevných 
a mobilních telefonních sítí, připravovat se i na situace, kdy komunikace je omezená 
nebo nemožná 

• ze strany povodňových orgánů prověřit plnění povinnosti obcí i vlastníků
potencionálně ohrožených objektů zpracovat povodňový plán, případně uložit 
aktualizaci stávajících povodňových plánů

• klást vysoký důraz na osvětu veřejnosti, organizovat a účastnit se školení a cvičení 
povodňových orgánů a všech účastníku ochrany před povodněmi 

• důsledně provádět povodňové prohlídky se zaměřením zejména na stav zátopového 
území s možností zhoršení odtokových poměrů (spláví, překážky, odplavitelný 
materiál, apod.) a dbát na neprodlené odstranění zjištěných nedostatků

• urychleně pokračovat ve stanovování a žádat příslušné vodoprávní úřady 
o vyhlašování záplavových území a důsledně dbát o dodržování závazných pravidel 
pro stavby v těchto územích 

• urychleně realizovat již navržená a dále po vyhodnocení dopadů povodně a zjištění 
kritických míst společně s obcemi a KÚ navrhnout, připravit a následně prosazovat 
protipovodňová opatření ke zvýšení stupně povodňové ochrany (úpravy toků, těžení 
nánosů, stavby poldrů, nádrží, ochranných hrází, ale i opatření v krajině, protierozní 
opatření, atp.) 

• podporovat změny hospodaření v záplavových územích a v blízkosti toků obecně tak, 
aby byl omezen splach materiálu do vodních toků

• povodňová, protipovodňová cvičení se zapojením obyvatelstva
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9. PÍSEČNÁ TENKRÁT A TE Ď
Tato část bakalářské práce se zabývá průběhem povodně v červenci 1997 v naší vesnici 

a tím, jaké obec podnikla kroky k tomu, aby se katastrofální důsledek této povodně již nikdy 
neopakoval. K popsání průběhu povodní byla jako zdroj informací použita Kronika naší 
vesnice [22]. 

Písečná leží v údolí řeky Bělé 7 km severovýchodně od města Jeseník. Střední nadmořská 
výška naší obce je 405 m.n.m. K Písečné náleží i bývalé osady Studený Zejf a Chebzí. 

Při posledním sčítání 1. ledna 2010 žilo v obci 1028 obyvatel.  

Řeka Bělá má charakter bystřiny a v regionu Jeseník protéká v délce 30 km. Koryto řeky 
vede hustě zastavěným územím. Řeka Bělá a její bezprostřední okolí patří do povodí Odry. 
Břehy řeky byly v roce 1997 hustě obrostlé stromy, keři, koryto mělké a neudržované. 

Fotografie z povodní jsou uvedeny v příloze 14.5.  

9.1 Povodeň den po dni  
4. července 

V 18 hod se obloha zatáhla a začala letní bouřka s vydatným deštěm. 

5. července 

Z počátku nevinně vyhlížející deštík a nenápadně stoupající hladina řeky Bělé 
v následujících hodinách rozpoutaly katastrofu – povodeň. Už ve 12 hodin byl vyhlášen 
1. SPA.  

6. července 

Hladina řeky se postupně zvedá a stále intenzivně prší. Ve 4:30 hod. je vyhlášen 2. SPA 
a začíná se dít něco, s čím nikdo nepočítal. Na ostrůvku v řece Bělé se začaly zachytávat 
naplaveniny. V 6:45 – 8:00 hod. upozorňoval pan starosta občany bydlící kolem řeky na její 
zvýšenou hladinu. V 10 hod. byl vyhlášen 3. SPA. Pan starosta zajistil bagr, který hloubil 
koryto náhona od hřiště ke mlýnu, ale i přes to se potok Žlebník vylil a zaplavil fotbalové 
hřiště a spojil se s řekou Bělou. V 17 hod. nevydržela lávka přes řeku Bělou vedoucí od pana 
Mondeka k panu Horákovi nápor naplavenin a byla stržena. Řeka se už začala vylívat z obou 
břehů a zaplavila všechny pozemky kolem ní. Další překážkou byl most u Minků
s vodovodním převaděčem, zásobujícím obec pitnou vodou. V 18:30 hod. se řeka přelila 
přes silnici na křižovatce a zaplavila i školu. Stále pršelo. Ve 21 hod. projelo poslední auto 
po silnici až do České Vsi. V nočních hodinách byl stržen most u Minků i s vodovodním 
převaděčem. SDH čerpal vodu kolem motorů ve mlýně. 

7. července 

Stále prší. Strženy jsou další dvě lávky. Obec je odříznuta od okolí. Občané bydlící kolem 
řeky Bělé jsou nuceni zůstat ve svých domech ve vyšších patrech. Nejezdí vlak kvůli sesuvu 
půdy na koleje a občané se nemohou dostat do zaměstnání. Povodeň si bere svou první oběť, 
paní Zdeňku Holánovou. Ve 4:30 hod. chtěla jít do zaměstnání, spadla do výmolu a utonula. 
Nebylo žádné spojení, proto pan starosta jezdil traktorem přes lesy do Jeseníku na krizový 
štáb. Byla přerušena dodávka elektrické energie, nebylo telefonní spojení, nejel autobus. 
Jedinou nadějí pro styk s okolím byly mobilní telefony, ty však potřebují k provozu zdroj 
energie a ten scházel. Voda odplavila dům paní Timulákové ve Studeném Zejfu a voda těžce 
narušila také dům Halamových. Stále prší. 
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8. července 

Stále prší, voda bere vše, co jí stojí v cestě – kůlny, včelíny, stromy, keře, půdu, dřevo 
i nábytek. Občané v povodňové části obce stále zůstávají ve svých domech bez pitné vody, 
jen se svými zásobami. Po provizorních opravách je možné projet motorovým vozíkem 
po trati motorovým vozíkem až do Zlatých Hor. Dopoledne tento vozík odvezl nastávající 
maminku paní Pavlínu Macíkovou do Jeseníku, kde se ji narodil syn Daniel. Začalo se mu 
říkat plaváček z Písečné. Krizovým štábem v Jeseníku je vyslán vrtulník na záchranu rodiny 
Šoltysové a paní Tomkové a jejího druha. Část domu paní Tomkové je odplavena. 
Je přerušena dodávka plynu.  

9. července 

Prší s menšími přestávkami. Voda v řece Bělé mírně poklesla a bylo možné vidět škody, 
které voda napáchala. Začal jezdit vlak Jeseník – Písečná a zpět a tak byla možnost příjmu 
potravin. Navečer byl zřízen na nádraží sklad a prodej potravin. V mateřské škole se zřídila 
humanitární pomoc pro občany bydlící v okolí mlýna. Vrtulník opět zachraňoval další občany.  

10. července 

Odpoledne byla obnovena elektřina. Zprovozňovala se cesta za řekou násypem štěrku, 
aby se tam mohla přesunout mechanizace. Humanitární pomoc se přemístila z mateřské školy 
do mlýna. V mateřské škole byla ubytována bezpečnostní informační služba (BIS) určená 
ke hlídce objektů a k zjištění spojení s okolím. Povodeň přežil pouze jeden most, díky němuž 
byl možný kontakt občanů bydlících na zadní cestě s okolím. Občané vyklízí bahno z domů. 

11. července 

Pokračuje se v úklidu naplavenin. Pomáhají i občané z nezaplavené části obce. Zavážely 
se cesty.  

12. července 

Upevňují se břehy. Na pomoc při odstraňování povodňových škod přijelo vojsko civilní 
obrany (CO) ČR z Jindřichova Hradce.  

13. července 

Odklízení naplavenin a rozvážení humanitární pomoci občanům. 

14. července 

Byl na obecním úřadu zřízen úřad práce. 21 nezaměstnaných občanů pracovalo na úklidu 
po povodni.  

15. července 

Od tohoto dne se začaly soustřeďovat na účtu obecního úřadu Písečná peněžní dary 
od obcí a měst z celé republiky. Peněžní dary byly určeny na konkrétní povodňové opravy.  

16. – 18. července 

Občané, vojáci a firmy pokračují v odstraňování škod. Opět prší. 

19. července 

Byl vyhlášen stav 3. SPA, občané měli strach z další vody. Evakuace 15 občanů
do prostorů mateřské školy, 18 občanů odešlo k rodinám, někteří zůstali ve svých domech! 
Vojáci CO ČR plnili pytle s pískem a provedli zátarasy kolem náhonu u mlýna a u pana 
Minky.  
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20. července 

Evakuovaní občané se vrátili do svých domovů, řeka Bělá kulminovala. Pohotovost trvá. 
Prší s přestávkami. Čistí se řečiště. Humanitární pomoc se přemístila na zdravotní středisko 
kam si občané chodili pro čistící prostředky, potraviny, vodu, oděv a pracovní nářadí. 
Pokračuje se v úklidu.  

23. července 

Pět dětí odjelo na tábor do Heřmanova Městce. Tábor zprostředkoval Školský úřad 
Jeseník pro děti rodičů postižených povodní.  

24. července 

Byla položena prozatímní lávka přes řeku Bělou naproti pana Hamříka. Prováděl se úklid 
naplavenin. Stromy kolem řeky byly odstraňovány dělníky z dřevoskladu Písečná.  

25. – 29. července 

Odklízení naplavenin, navážení cest. SDH čerpá vodu ze sklepů. Dokončovala se montáž 
lávky přes řeku.  

20. srpna 

Byl opraven vodovodní řád.  

Další dny a měsíce se pokračovalo v odstraňování povodňových škod – v dalších 
úpravách břehů kolem řeky Bělé navážkou kamení, stavěly se znova lávky a mosty.  

Oddíl kopané 

Sportovci pracovali na úpravě fotbalového hřiště, které bylo značně zničeno povodní. Celé 
hřiště podsévali novou trávou. Finančním darem pomohla sportovcům TJ Kameník Černá 
Voda a to částkou 32 450 Kč.  

Obecní zastupitelstvo 

Scházelo se po celou dobu povodňových prací spolu s veliteli vojáků, představiteli Povodí 
Odry, Silnic a.s., Ikovu a řešili další postupy k odstraňování povodňových škod.  

Vyhlásilo „Veřejnou sbírku na pomoc odstraňování škod po povodni v obci Písečná.“ 
Ke konci roku 1997 občané přispěli částkou 49 120 Kč. 

Pomoc Armády ČR 

Ve čtvrtek 10. července přijeli příslušníci civilní obrany ze 72. záchranné výcvikové 
základny Jindřichův Hradec a pomáhali při odstraňování největších škod, které povodeň
způsobila. Organizačně byla pomoc armády zajištěna tak, že velitelem okresu Jeseník byl 
pplk. Motyka, jenž spolupracoval se starosty postižených obcí. Podle požadavku starostů

přidělila OVS obci vojáky.  

Dne 21. srpna proběhlo na Masarykově náměstí v Jeseníku slavnostní poděkování 
pplk. Motykou všem vojákům za provedení základních záchranných prací. Přítomen 
byl i ministr obrany. Po tomto datu na Jesenicku i nadále zůstávalo 74 příslušníků CO ČR 
z Jindřichova Hradce.  
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SDH 

Měl veliký podíl na odstraňování povodňových škod v obci a v pomoci občanům. 
Byla to humanitární pomoc, čerpání vody ze sklepů a studní, při evakuaci osob atd. 
Měli pohotovost při vyhlášení 1., 2., a 3. SPA.  

Odškodnění občanů

Poškozeno povodní bylo 55 domů, z toho 2 domy odplavila voda. Občané bydlící v těchto 
domech dostali jednorázové odškodnění ze sociálního resortu podle míry poškození. Občané 
také uplatňovali nárok na pojišťovnách, pokud byli pojištěni. 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 2. října 1997 se schválila Obecně závazná 
vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních 
půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené 
povodněmi. Podle této vyhlášky obec poskytla občanům, kteří byli postiženi povodněmi 
půjčku ve výši maximálně 100 000 Kč. Půjčka byla účelová, úročena 4 % a splatná 
maximálně do 8 let.  

Dary obcí a měst z republiky dosáhly částky 1 555 497 Kč.  

červenec 1998 

Rozbouřená voda při povodni strhla polovinu mostu u Minků přes řeku Bělou a druhá 
polovina kvůli nevyhovující statice musela být stržena. V červenci 1998 se začal 
tento kamenný most znovu stavět. Nastal tak dlouho očekávaný okamžik. 9. října 1998 byl 
v 11 hodin za účasti široké veřejnosti a hostů otevřen. Jedním z hlavních hostů byl páter Otto 
z německé katolické nadace Achermann Geweide, kteří přispěli částkou 920 000 Kč. Dalším 
hostem byl zástupce Obvodního úřadu pro Prahu 1, kteří formou sponzorského daru přispěli 
částkou 2 800 000 Kč. Dále přispěl stát. Most stál celkem 5 634 551 Kč. 

9.2 Protipovodňová opatření vybudovaná v Písečné po povodních 1997 
Povodně ukázaly, jak moc jsme nepřipravení a díky tomu se začala budovat 

protipovodňová opatření.  

Řeka Bělá protéká naší vesnicí v úseku 8 650 km (Studený Zejf) – 11 600 km (hřiště). 
Od roku 1997 se začaly vypracovávat projekty, které byly začleněny dle nutnosti opatření 
a po odsouhlasení starostou. Písečná byla rozčleněna do čtyř projektů. 

• 8 650 km – 9 100 km včetně (realizace 07/2003 – 06/2004) – oprava jezu na 9 033 km, 
oprava opevnění zdí, kamenné záhozy 

• 9 100 km – 10 440 km – což je úsek od jezu za papírnou po dům pana Budiny – 
tady byl vypracován pouze projekt, který nebyl nakonec realizován 

• 10 440 km – 11 450 km (realizace 09/2004 – 06/2005) – úsek od pana Budiny 
ke mlýnu – dělalo se opevnění zejména u silnice na rozcestí kvůli průtočnosti vody 

• 11 450 km – 11 600 km (realizace 2010) – úsek od mlýna po hřiště – kamenné záhozy 
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Další opatření: 

- vždy po zimě se provádějí pochůzky společně se starostou a kontrolují se záhozy  

- když vznikne poškození záhozů, tak se to zapíše a pak se provádí běžná údržba  

- dvakrát do roka se provádí kosení kvůli údržbě staveb 

- na podzim se provádí výřez dřevin, kvůli průtočnosti toku a ochraně staveb 

Od 31. prosince 2010 byla zrušena zemědělská vodohospodářská správa a správcem toku 
se stalo Povodí Odry a Lesy ČR. Potok Žlebník, na kterém se provádějí kamenné záhozy 
v současné době spravují Lesy ČR a Obec Písečná. Projekčně i stavebně je ochrana obce 
prováděna na úroveň Q20, při větším průtoku může dojít k rozlití.  

9.3 Manuál pro občany obce Písečná při povodni 
Při návštěvě starosty naší obce jsem zjistila, že nemáme zhotovená žádná opatření i přes 

to, že se povodně v naší obci a kraji často vyskytují. Tato informace byla pro mě velice 
překvapivou a přiměla mě k tomu, že jsem se rozhodla v rámci mé bakalářské práce 
vypracovat manuál pro občany při povodni, který vychází ze zákona o vodách [1], 
povodňového plánu Olomouckého kraje [10] a mých zkušeností a znalostí obce. Naše obec 
leží mezi vrcholky hor, proto je nutné myslet na to, že případná povodeň bude mít velice 
rychlý charakter.  

Doporučení pro obyvatele – příprava 

• naučte děti přivolat si pomoc, znát své příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu

• mějte doma vždy menší množství trvanlivých potravin, které se dají konzumovat 
za studena nebo po jednoduché tepelné úpravě

• doklady a cennosti mějte vždy na určitém místě, abyste je v případě nutnosti nemuseli 
dlouze hledat 

• evakuační zavazadlo mějte nachystané tak, abyste do něj vložili poslední nezbytnosti 
a bylo připravené 

POZOR! Budete-li potřebovat pomoc, upozorněte na sebe bílým ručníkem nebo 
prostěradlem, které umístíte na viditelné místo (okno) jako znamení pro záchranné složky. 

Zásady správného chování při této události 

• nejprve chraňte život a zdraví až potom majetek 

• snažte se jednat v klidu a bez paniky 

• pomáhejte starým a nemocným lidem 

• dodržujte doporučené pokyny a nepodceňujte vzniklou situaci 

• zbytečně netelefonujte 

• nechoďte pro děti do školek a škol, učitelé jsou informováni a provádějí ochranná 
opatření 

• nešiřte poplašné zprávy a získávejte informace z oficiálních zdrojů (rádiovozy, 
televize) 
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Povinnosti vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území 

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd 
na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací 
a záchranné práce. Jsou povinni přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou 
pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.  

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území: 

• vypracovávají povodňové plány 

• zajišťují záchranu osob a svého majetku 

• účastní se hlásné a povodňové služby 

• provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména 
přezkoumávají stav objektů v záplavovém území z hlediska ovlivnění odtokových 
podmínek za povodně a možného odplavení staveb a jejich částí 

• v době povodně zajišťují dosažitelnost věcných prostředků podle povodňového plánu 

• provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména preventivní zabezpečení 
odplavitelného materiálu, který může způsobit ucpání mostů atd. 

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

• poskytují povodňovému orgánu zprávu o povodni 

Činnost občanů při vyhlášení SPA 

2. SPA – vyhlášen stav pohotovosti 

• poslech sdělovacích prostředků

• řídit se pokyny povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů

• informovat se o způsobu a místě evakuace 

• zapojit se do ochrany před povodní podle pokynů povodňového orgánu, hasičů, policie 

• připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění dveří, oken atd.  

3. SPA – vyhlášen stav ohrožení 

• přemístit nábytek, potraviny, nebezpečné látky atd. do vyšších pater 

• zajistit snadno odplavitelný materiál 

• připravit rodinu a domácí zvířata na evakuaci a nachystat si evakuační zavazadlo 

• před případným zaplavením domu odpojit přívod elektrického proudu a uzavřít hlavní 
uzávěr vody a plynu 

Evakuační místa  

Evakuačním místem pro občany bydlící pod kopcem, u nichž hrozí zasažení povodní, 
jsou určeny Mateřská škola a Kulturní dům. Tyto budovy jsou jediné budovy, které vyhovují 
jak kapacitně, tak tím, že je v nich možnost vaření.  

Evakuační zavazadlo 

Každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí 25 kg, děti do 10 kg). Ideální 
je kufr na kolečkách nebo batoh, kvůli dobré skladnosti a snadné manipulaci. Toto zavadlo 
označte svým jménem a adresou.  
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Obsah evakuačního zavazadla 

• jídlo, pití a nádobí (Trvanlivé potraviny a pití na 2 – 3 dny, hrnek nebo miska, příbor 
a otvírák na konzervy. Krmivo pro evakuované domácí zvíře.) 

• cennosti a dokumenty (platební karty, peníze, osobní dokumenty – rodný list, občanský 
průkaz, cestovní pas, karta zdravotní pojišťovny, ostatní dokumenty – stavební spoření, 
pojistné smlouvy) 

• léky a hygienické potřeby (hygienické potřeby a především pravidelně užívané léky) 

• oblečení a vybavení na spaní (oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní 
prádlo, obuv, karimatka, spací pytel, pláštěnka nebo deštník) 

Jak postupovat při opuštění objektu? 

• vypněte hlavní uzávěr plynu, vody a elektřiny 

• sbalte evakuační zavazadlo 

• uhaste otevřený oheň (krb, kamna, atd.) 

• zamkněte dům (byt) 

• vezměte s sebou i domácí zvířata 

Získávání informací 

Ke sledování meteorologické a hydrologické situace je možné využívat níže uvedené 
internetové adresy. 

Informace o počasí ČHMÚ www.pocasi.chmi.cz

Aktuální radarové snímky a informace www.chmi.cz/meteo/rad/data

Mze ČR vytvořilo stránky s údaji o stavech, průtocích a srážek jednotlivých povodí 

      www.voda.gov.cz/portal/cz  

Po povodni 

• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody 
energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. 

• Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. 
Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte 
odborníkům. 

• Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční 
pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí 
pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky. 

• Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost 
pojišťovně, vyhotovte soupis škod). 
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10. DOTAZNÍK 
V rámci bakalářské práce se provedlo místní šetření mezi obyvateli obce Písečná 

u Jeseníku, která byla postižena povodní v roce 1997. Byla zvolena forma krátkého, 
jednoduchého dotazníku s odpověďmi formou ano - ne. Získaly se odpovědi od široké škály 
lidí (různého věku, vzdělání a z různých částí obce). Nejvíce důležitá odpověď byla na otázku, 
jestli by chtěli, aby se ve vesnici vybudoval rozhlas jakožto důležitý informační prvek. 
Rozhlas byl zničen povodní v roce 1997 a od té doby se nepodnikly žádné kroky k jeho 
opětovnému vybudování. Snad se díky výsledkům místního šetření (které byly předloženy 
našemu starostovi) a dotazům k protipovodňové problematice, na které nebyla žádná 
uspokojivá  odpověď, se konečně s touto problematikou začne něco dělat. Vyplněné 
dotazníky jsou uschovány v archívu. Grafické zpracování je uvedeno v příloze číslo 14.6.  

A) Graf – Jste muž/žena 

Na tento dotazník mi odpověděla polovina mužů a polovina žen z celkového počtu 
50 dotázaných osob. 

B) Graf – Věk dotazovaných 

Z celkového počtu 50 osob, bylo 15 ve věku 20 – 30 let, 10 ve věku 31 – 40 let, 9 ve věku 
41 – 50 let, 8 ve věku 51 – 60 let, 5 ve věku 61 – 70 let a 3 osoby ve věku 71 – 90 let.  

C) Graf – Pamatujete si na povodně ve Vaší obci, které proběhly v červenci roku 1997? 

Všichni dotázaní si pamatují na tyto povodně. 

D) Graf – Byli jste v této situaci dostatečně informování, kde Vám bude poskytnuta pitná 
voda, potraviny aj.? 

Z 50 dotázaných osob bylo 15 dostatečně informováno a 35 nikoli.  

E) Graf – Máte v důsledku povodně z roku 1997 obavy při déle trvajícím dešti v současné 
době? 

43 osob má obavy při déle trvajícím dešti z možné povodně a 7 osob obavy nemá. 

F) Graf – Myslíte si, že se obec po této události snažila zvýšit protipovodňová opatření? 

28 dotázaných si myslí, že se obec protipovodňová opatření snažila zvýšit, 22 si to nemyslí. 

G) Graf – Myslíte si, že by měl být v obci rozhlas, který v obci stále chybí, i přes to, 
že je to velice důležitý informační prvek? 

49 občanů si myslí, že by se rozhlas v naší obci měl vybudovat, jeden si myslí, že je to 
zbytečné, protože je v naší obci zavedena informativní služba formou sms. 



50

11.  ZÁVĚR 
Povodně jsou ve vztahu k lidem destruktivním a stresovým přírodním jevem, který tady 

byl v minulosti, je v současnosti a se kterým je tedy nutné počítat i v budoucnu. Z každé 
povodňové situace je nutné se poučit a rozšiřovat si stále své poznatky jak se před škodlivými 
účinky těchto pohrom chránit a jak by se jimi způsobené škody daly zmírnit. 

V této práci je porovnán průběh a následky povodní v regionu Jesenicko 1997 a Liberecko 
2010. Jedná se o podobné území s podobným průběhem povodně, avšak v jiném legislativním 
prostředí a s jinou možností řešení této krizové situace. 

V důsledku povodní v roce 1997 byla uskutečněna opatření v oblasti integrovaného 
záchranného systému a krizového řízení. Právní předpisy z let 2000 a 2001 (tzv. krizová 
legislativa) přesně vymezily integrovaný záchranný systém a kompetence jednotlivých 
záchranných a bezpečnostních složek při krizových situacích a v přípravě na ně. Změnilo 
se organizační uspořádání HZS ČR – místo okresního členění vzniklo 14 HZS krajů
zastřešených generálním ředitelstvím HZS ČR jako součástí Ministerstva vnitra.  

V roce 2010 ve větší míře fungoval systém varování obyvatelstva. Varovný systém 
ovládaný z operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR umožnil 
včasné informování obyvatelstva. Také byl zdokonalen systém evakuace a zajištění 
nouzového přežití. Systém orgánů krizového řízení a jejich provázanost umožňuje 
optimálnější nasazení sil a prostředků k řešení krizové situace a předávání informací. 

Změny se dotkly také oblasti ochrany před povodněmi. Došlo k přehodnocení 
směrodatných limitů pro SPA v hlásných profilech, k přepočítání a stanovení nových 
záplavových území i pro menší toky. Vylepšen byl systém monitoringu a hlásné povodňové 
služby.  

I přes značný časový odstup od povodní v roce 1997 bohužel nedošlo k žádným 
podstatným změnám v protipovodňové ochraně v regionu Jesenicko. Také připravenost 
jednotlivých představitelů obcí i samotných občanů na povodně je na velmi nízké úrovni, 
a to i přes prožitou zkušenost. Bohužel se tento stav nedá svést pouze na nedostatek 
finančních prostředků nebo nedostupnost informací. Myslím si, že by nebylo špatné, kdyby 
starostové vždycky určili osoby, které se budou protipovodňovou problematikou zabývat 
a budou vzdělávat jak sebe tak občany. Činnost a odbornost těchto osob by se několikrát 
do roka prověřovala. V dnešní době, kdy má téměř každý přístup k internetu by mohli 
starostové dbát na to, aby na webových stránkách každé obce byl umístěn informativní 
„roletka“, kde budou moci předávat občanům informace o této problematice. V této činnosti 
by mohli spolupracovat se Záchranným kruhem, který nabízí tyto služby. 

Vzhledem ke klimatickým změnám i pokračující přeměně krajiny musíme počítat 
s povodněmi jako nedílnou součástí života. Stejně tak nedílnou součástí by měla být příprava 
na ně. Prvořadé je především změnit přístup odpovědných orgánů i jednotlivců k dané 
problematice. 
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12. SEZNAM ZKRATEK 
AČR – Armáda České republiky 

BIS – Bezpečnostní informační služba 

BRS – Bezpečnostní rada státu 

ČHMÚ  – Český hydrometeorologický úřad 

ČOV – Čistička odpadních vod 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

CHKOJ  – Chráněná krajinná oblast Jeseníky 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva 

KŠ – Krizový štáb 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

m.n.m – Metrů nad mořem 

Mze – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

PČR – Policie České republiky 

PLA  – Povodí Labe 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů

SPA – Stupeň povodňové aktivity 

SSHR – Správa státních hmotných rezerv 

TNV  – Technická norma vodního hospodářství 

ÚKŠ – Ústřední krizový štáb 

VD – Vodní dílo 
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Příloha číslo 14.1.: Nejdůležitější faktory ovlivňující rozsah povodní, vznik a trvání 
krizových stavů a velikost povodňových škod 

Dlouhotrvající vodní 
srážky, přívalové deště,  
v zimě prudká obleva      
s deštěm vyvolávající  
tání sněhu a chod ledu 

Za intenzivní srážky způsobující přívalové povodně lze v našich 
podmínkách velmi zhruba považovat množství 30 mm/hod, 45 
mm/2 hod, 55 mm/3 hod a 60 mm/4 hod. Pro tyto případy 
je nezbytné na místní úrovni připravit okamžité monitorování 
vývoje povodňového ohrožení, včasné varování obyvatelstva 
a případnou evakuaci z ohroženého území. Mimořádné přívaly 
vody mohou ohrozit všechny lokality na území ČR.  

Kapacita a stav koryta 
vodního toku  

V ČR je přibližně jedna třetina délky toků upravena na různý 
stupeň ochrany, a proto se obvykle doporučuje ochrana pro louky 
a lesy na vodu 2 až 5letou, pro ornou půdu na vodu 5 – 10letou, 
obytné a hospodářské objekty na 50letou, pro souvislou městskou 
zástavbu a důležité průmyslové objekty na vodu 100letou. 
Skutečná kapacita koryta může být ovlivněna nánosy, překážkami 
v toku, ledovými zátarasy apod. 

Odolnost a dostatečná 
výška ochranných hrází 
podél vodního toku proti 
vzduté a proudící vodě a 
odolnost proti přelití 
hrází vodních děl 

Při povodních velkého rozsahu dochází k ohrožení bezpečnosti 
ochranných hrází podél vodních toků a vodních děl III. a IV. 
kategorie, zejména malých vodních nádrží (rybníků), kterých 
je v ČR cca 21 000. Tato vodní díla mohou být zdrojem dalšího 
povodňového nebezpečí, buď z důvodu nedostatečné kapacity 
přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického stavu 
či zanedbané údržby. V ČR 20 až 30 % z celkového počtu 
ochranných hrází a malých vodních nádrží III. a IV. kategorie 
nevyhovuje kriteriím technicko-bezpečnostního dohledu 
pro převedení 50letých vod. 

Významná vodní díla I. a II. kategorie jsou posuzována 
na převedení tzv. 1 000leté vody a kontrolována na převedení 
10 000leté vody. Jejich bezpečnost je trvale monitorována 
a zajišťována technicko-bezpečnostním dohledem. 

Vliv retenční schopnosti 
vodních děl (nádrží, 
rybníků, poldrů) 
a dalších technických 
opatření (jezů, 
ochranných hrází podél 
vodních toků...) 

Jde zejména o údolní a jiné retenční nádrže s možností regulace 
odtoku, úpravy vodních toků, systémy ochranných hrází a poldry.  
Retenční nádrže přispívají ke snížení kulminačních průtoků a tím 
ke snížení nebo přímo vyloučení následných škod. Předpokladem 
je správný návrh těchto vodních děl, dobrý technický stav 
a správné provozování podle schváleného manipulačního řádu.  

Technická opatření na vodních tocích musí být zaměřena 
především na snížení škod při průchodu velkých vod. Dosahuje 
se toho regulací a stabilizací vodních toků v zastavěných územích 
obcí a ochrannými hrázemi podél toků.  

Velice negativně působí překážky v inundačních územích, které 
komplikují odtok, většinou jsou destruovány a odneseny dále 
po toku, kde v kritických profilech, jakými jsou např. silniční 
aželezniční mosty, způsobí zatarasení a mohou vyvolat další 



následné škody. Překážky v území se rovněž podílejí na zhoršování 
odtoku a mají značný vliv na zvyšování následných škod. 

Vliv retenční schopnosti 
krajiny  

Retenční schopnosti krajiny významně snižují rozsah a velikost 
povodní při pozvolných a nižších srážkách a to zejména 
v rovinatých terénech. Na kopcovitých a horských terénech 
a zejména při vyšších srážkách a zejména při přívalových deštích 
význam retenční schopnosti značně klesá.  

Zástavba a využívání 
záplavového území  

Způsob zástavby a využívání záplavového území by měl odpovídat 
pravděpodobnosti zaplavení. Pro průběh povodně je rozhodující 
zejména aktivní část záplavového území tvořící součást průtočného 
profilu, kde jsou soustředěny největší průtoky a rychlosti proudící 
vody. Objekty a předměty v záplavovém území, které mohou být 
při povodni odplaveny, mohou způsobit ucpání průtočného profilu 
v další části toku. 

Včasná informovanost  
o povodňovém 
nebezpečí 

Je založena na spolehlivé činnosti předpovědní a hlásné povodňové 
služby, hlídkové služby obcí, na schopnosti zajištění trvalé 
informovanosti povodňových orgánů a složek IZS, na zabezpečení 
jednosměrného selektivního systému pro vyrozumění a varování 
ohrožených subjektů. 

Možnosti předpovědní povodňové služby na území ČR jsou 
omezeny dobou doběhu povodňových průtoků na hlavních tocích. 
Standardní termínové předpovědi, založené na postupových 
dobách a odpovídajících  průtocích v systému stanic, mají předstih 
předpovědi na velkých tocích  omezen na 1 den, na malých tocích 
na několik hodin. Předpovídání povodní, vzniklých v důsledku 
bouřkových přívalových dešťů v letním období na malých tocích, 
je prakticky vzhledem k rychlosti průběhu děje nemožné. 

Včasným varováním a fungujícím systémem operativních opatření 
lze zamezit ztrátám na lidských životech a snížit rozsah   
povodňových škod.

Operativní řízení 
vodohospodářských 
procesů v době povodní 

Na některých tocích je možné velikost a průběh povodně aktivně
ovlivňovat zachycením části povodňové vlny v nádrži 
nebo odlehčením, pokud je technicky umožněno převést část vody 
do jiného povodí. Ochranný účinek má v podstatě každá vodní 
nádrž, nejúčinnější je však u těch nádrží, které mají vyčleněný 
ochranný (retenční) prostor. V ČR je 35 nádrží s vymezeným 
ovladatelným ochranným objemem větším než 1 mil. m3. 

Opatření k ochraně před 
povodněmi 

Opatření k ochraně před povodněmi zahrnují přípravu obyvatelstva 
a souhrn aktivit povodňových orgánů, správců vodních toků, 
správců ohrožených nemovitostí a všech dalších orgánů

aorganizací zapojených v systému ochrany před povodněmi. 



Všechna základní a předvídatelná opatření k ochraně
před povodněmi jsou zahrnuta v povodňových plánech. Ostatní 
opatření jsou řízena a koordinována povodňovými orgány. 

Přípravná opatření – povodňové plány, povodňové prohlídky, 
organizační a technická příprava, zajišťování povodňových rezerv, 
vyklízení záplavových území, příprava informačního systému, 
školení pracovníků povodňové služby, zajištění technicko-
bezpečnostního dohledu na vodních dílech, činnost předpovědní 
povodňové služby a informačního (hlásného) systému, 

Opatření při povodni – ovlivňování odtokových poměrů, 
zabezpečovací povodňové práce, záchranné povodňové práce 
(varování a vyrozumění, evakuace obyvatel, humanitární pomoc), 
náhradní doprava, zajištění zásobování potravinami, vodou, 
energií, činnost ostatních účastníků povodňové ochrany (Armáda 
ČR, Policie ČR) atd. 

Opatření po povodni – obnovení povodní narušených funkcí 
v zasaženém území (mimo investiční výstavbu), zjišťování 
a oceňování povodňových škod, evidenční a dokumentační práce, 
celkové vyhodnocení průběhu povodně.



Příloha číslo 14.2.: Povodňové škody na majetku v jednotlivých obcích na Jesenicku 





Příloha číslo 14.3.: Povodňové škody na majetku v Jeseníku



Příloha číslo 14.4.: Pracovní plány zasažených obcí na Liberecku





Příloha číslo 14.5.: Fotografie z povodní v červenci 1997 v obci Písečná u Jeseníku 







Příloha číslo 14.6.: Místní šetření a jeho grafické zpracování 

Místní šetření – dotazník 

Jste: Muž  

Žena 

Věk: 20 – 30  51 – 60 

31 – 40  61 – 70 

 41 – 50  71 – 90  

1) Pamatujete si na povodně ve Vaší obci, které proběhly v červenci roku 1997? 
ANO – NE 

2) Byli jste v této situaci dostatečně informováni, kde Vám bude poskytnuta pitná voda, 
potraviny aj? 

ANO – NE 
3) Máte v důsledku povodně z roku 1997 obavy při déle trvajícím dešti v současné době? 

ANO – NE 
4) Myslíte si, že se obec po této události snažila zvýšit protipovodňová opatření? 

ANO – NE 
5) Myslíte si, že by měl být v obci rozhlas, který v obci stále chybí, i přes to, že je to 

velice důležitý informační prvek? 
 ANO – NE 

6) Chcete k této problematice něco dodat? Potom, prosím, napiště své vyjádření níže. 

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku, který bude důležitou součástí mé bakalářské 
práce na téma Ochrana obyvatelstva před povodněmi na Jesenicku  Iveta Holánová
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